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RESUMO 

Esta pesquisa busca demonstrar que a cultura Guarani possui uma lógica de 

organização territorial que alcança as escalas locais, regionais e 

macrorregionais. Para isso utiliza o arcabouço teórico do conceito de Paisagem 

Cultural, que impõem ao território a capacidade de oferecer ao homem os 

recursos que sustentam uma cultura. Com o objetivo de incorporar novas 

ideias e realidades, a tese recompõe a história, observando que mesmo antes 

da chegada do homem europeu os Guaranis já se estabeleciam de forma 

ordenada, com diversos fundamentos territoriais que permanecem até os dias 

de hoje. Na análise histórica e cartográfica, é possível constatar que os 

Guaranis foram historicamente submetidos a sucessivas sobreposições de 

lógicas territoriais, seja espanhola, jesuíta, pombalina, imperial ou republicana, 

alterando e impedindo sua organização, impondo novas formas de vida, 

sempre incompatíveis e intolerantes à sua cultura. Frente a ideias amplamente 

admitidas, esta pesquisa confirma que os Guaranis tem amplo conhecimento 

da lógica territorial, da agricultura e não são povos nômades ou migrantes, mas 

foram historicamente pressionados a encontrar novos territórios, com 

amplitude e complexidade ambiental apropriada, onde pudessem restabelecer 

sua organização a fim de recompor a sua cultura. Mesmo na atualidade, as 

ações de assentamento, integração e assistência social aos Guaranis, 

continuam a promover o mesmo binômio de sobreposição e migração, pois 

estão baseados na mesma política de substituição de valores, significados e 

modos de vida.   

Palavras-chave: Guarani, Paisagem Cultural, História da urbanização, 

Migração e Aculturação. 



ABSTRACT 

This study aims at demonstrating that the Guaranian culture has its own logic of 

territorial organization on a local, regional and macro regional scale. In order to 

do so, this research is grounded in the concept of Cultural Landscape which 

imposes the potential to provide men with the resources that uphold a given 

culture to territory. With a view to integrating new ideas and realities, this 

dissertation traces history back and finds out that even before the European’s 

arrival, Guarani tribes had already settled down in an organized manner, with a 

number of territorial bases which remain up to present days. Historical and 

cartographical analyses reveal that Guarani tribes were successively subject to 

the superimposition of different means of territorial organization, whether 

Spanish, Jesuitical, Marquess of Pombal’s, imperial or republican, throughout 

history; thus hindering and subjecting their own organization to change, while 

imposing new ways of life which were always incompatible and intolerant to 

their culture.  By identifying such superimpositions, we are able to advocate that 

the Guarani are neither culturally nomad nor migrating tribes, but have been 

historically forced to find new wide territories of appropriate environmental 

complexity where they could restore their own organization and, as a result, 

their own culture. At present, policies on settlement, integration and social 

welfare towards the Guarani go on promoting the same binomial 

superimposition-migration, as they are based on the same principles of 

replacing values, meanings and ways of life.    

Keywords: Guarani, Cultural Landscape, Territorial Organization, Migration and 

Acculturation. 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1. INTRODUÇÃO  

Em um rápido olhar sobre o território da Bacia do Prata é possível 

perceber que se trata de um grande arquivo de acontecimentos, histórias do 

passado, antigas tradições e culturas quase desconhecidas. Natureza e obra 

que se relacionaram e conferem à paisagem valores históricos, arqueológicos 

e urbanos. Uma paisagem de muitos bens e significados, cujo conjunto de 

imagens narra antigas memórias de povos originários, conquistas coloniais, 

formação dos territórios, valores culturais e acontecimentos.  

A história do povo Guarani se cruza nesta paisagem com diversos 

elementos notórios e históricos, cujo conjunto de reduções, sítios 

arqueológicos, resquícios de cidades espanholas se misturam com as histórias 

mais recentes, de fundação das cidades, movimentos de colonização e 

imigração que acabaram se sobrepondo à cultura Guarani.  

Nesta retrospectiva, a temática Guarani não se conclui por 

narrativas históricas, que se findam em um passado longínquo e esquecido. 

Trata-se de um contexto atual e contemporâneo, uma cultura vibrante e 

atuante, que ainda molda diversas porções do território e que luta para se 

manter viva e fiel ao seu modo de vida e a sua organização territorial.   

Em resumo pode-se dizer que são grupos intensamente subjugados 

na trajetória histórica de colonização, taxados como povos pouco evoluídos, 

sobretudo por não formarem cidades.  Ainda hoje são observados com pouco 

respeito, sem direito a terra, ao pleno reconhecimento de seus valores culturais 

e sociais. Situação que empobrece toda a cultura brasileira, pois se perde a 

oportunidade de compreender outras histórias, outras lógicas territoriais, de 

aprender com as diferenças,  com novos exemplos e  soluções.   

Muitos trabalhos foram escritos ao longo do século XX na ótica de 

que as culturas indígenas tupi eram formadas por grupos nômades, com ampla 

mobilidade territorial, vivendo em meio a floresta, migrando por causas 

religiosas, em busca de uma terra prometida, uma terra sem mal.  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As pesquisas neste sentido se desenvolveram a partir do relato de 

Curts Nimuendaju, que em 1914 divulga na Alemanha um artigo contando 

sobre a migração de um grupo de seis Guaranis ao litoral do estado de São 

Paulo. No artigo o autor sugere que os Guaranis buscavam uma terra sem mal, 

uma terra onde poderiam viver em paz e ao seu modo, sem fome, doenças ou 

guerras.  

Mas se cabe a Curts Nimuendaju (1914) a conhecida expressão 

"terra sem mal”, a imortalidade destas palavras se deve à tese doutoral do 

suíço Alfred Métraux (1928), que estudando os textos antigos sobre as 

migrações indígenas, defende que todos eles deveriam ser analisados a partir 

da lenda da terra sem mal, e sobre isso afirma: “devemos começar a estudar 

partindo do conhecido ao desconhecido” (MÉTRAUX, 1927 p. 205, tradução 

nossa), sugerindo que se fizesse uma nova leitura dos processos indígenas de 

migração, baseando-se no prisma da lenda contada por Curts Nimuendaju.  

E é assim que Métraux (1927) cria não apenas o caráter nômade da 

cultura Guarani,  mas radicaliza e extende o mito da terra sem mal a todo o 

conjunto indígena da língua Tupi, não menos que 60 povos e cada um com 

diversas etnias. A terra sem mal passa a ser a chave da interpretação de todas 

as migrações tupi, transformando lideranças indígenas em fanáticos religiosos 

que vagam pelo território em busca de uma terra sem mal.   

Essa ideia torna-se tão forte no mundo científico, que a partir de 

1950 praticamente todos os trabalhos se empenham em entender o caráter 

religioso das migrações, deixando-se de contextualizar os acontecimentos 

históricos, os fatos que envolveram o período colonial, imperial e 

contemporâneo, também o rápido processo de urbanização no século XX, que 

de forma violenta conduziam a processos de aprisionamento, expulsão, 

esbulho e descaracterização dos territórios Guaranis.  

E é importante dizer, que a repetição científica desta idéia, da 

migração como fundamento cultural, se alastrou como pólvora no imaginário 

coletivo de toda a sociedade, a ponto de que nenhuma outra idéia conseguiu 

se firmar, surgindo exemplos como a nova constituição da Bolívia de 2009, que 
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se coloca em defesa dos processos de migração em busca de uma “terra sem 

mal”, sendo pensada como princípio ético da sociedade Boliviana: 

El Estado asume y promueve como principios ético-
morales de la sociedad plural: ama qhilla, ama llulla, 
ama suwa (no seas flojo, no seas mentiroso ni seas 
ladrón), suma qamaña (vivir bien), ñandereko (vida 
armoniosa), teko kavi (vida buena), ivi maraei 
(tierra sin mal) y qhapaj ñan (camino o vida noble). 
(Constituição da Bolivia, 2009, art. 8)  

Majoritariamente, tanto as pesquisas, quanto a opinião pública, 

ainda entendem que os Guaranis são povos migrantes e não possuem uma 

cultura territorial definida. Para bem ilustrar esses entendimentos trazemos um 

trecho de reportagem do jornal “O globo” que fala sobre a migração de 

Guaranis na década de 1940 para o estado do Rio de Janeiro:  

Augustinho (cacique da aldeia Araponga) dá sequência à saga 
dos guaranis no Rio de Janeiro, que teve início na década de 
40, quando eles começaram a chegar pela Serra da Bocaina, 
em travessias feitas a pé. Os guaranis, do subgrupo mbya, 
vinham do Paraná e Santa Catarina, como conta o antropólogo 
José Bessa, professor de educação indígena da Uerj. Somente 
em 1972, com a abertura da Rodovia Rio-Santos, eles foram 
“descobertos” pelos fluminenses e o restante do Brasil. Até 
então, não havia oficialmente índios no Rio de Janeiro desde 
1888, e os guaranis não faziam parte dos grupos que tinham 
habitado o estado. 
— Os guaranis têm o hábito de migrar, o que tem fundo 
religioso. Vão em busca da chamada terra sem males, que é a 
terra que eles, por muito tempo, acreditaram existir em algum 
lugar no leste do Brasil. O Serviço de Proteção ao Índio, depois 
Funai, não reconhecia a existência de tribos no estado de 1888 
a 1972 — explica Bessa, responsável pela estimativa sobre o 
total de índios no estado, que flutua devido às características 
dos guaranis. ( Jornal O globo, 2014) 

Contextualizando um pouco mais, também a usina hidrelétrica de 

Itaipu Binacional, afirma que os Guaranis são culturalmente migrantes e que 

por isso, apenas 12 famílias foram reconhecidas e indenizadas pela perda de 

terras no alagamento de 1982.  

As migrações fazem parte da cultura Avá-Guarani. Esses 
índios costumam migrar frequentemente, mas sempre 
retornam aos locais de origem. Isso contribuiu para o retorno 
daquelas famílias que, durante os anos 60 e 70, haviam 
migrado para o Paraguai. (ITAIPU BINACIONAL, 2016) 
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Sobre a construção dessa idéia do Guarani nômade e migrante, 

cabe muito bem a expressão do fisiologista francês Claude Bernard: “Não é a 

repetição de uma informação que a torna verdadeira”.  

Buscamos demonstrar, através da antropologia, da revisão da 

historiografia e da cartografia, que mesmo antes da chegada do homem 

europeu os Guaranis já se estabeleciam de uma forma ordenada e que tem 

muito bem definidos os conceitos de organização territorial, criando escalas de 

implantação que são locais, regionais e macro-regionais. 

Recompondo a história e analisando a cartografia, é possível 

constatar que os Guaranis foram submetidos a sucessivas sobreposições 

territoriais, seja espanhola, jesuíta, pombalina, imperial ou republicana, 

alterando e impedindo sua organização, impondo novas formas de vida, 

sempre incompatíveis e intolerantes à sua cultura.  

A observação desses processos permite afirmar que os Guaranis 

não são povos culturalmente nômades ou migrantes, mas que por diversas 

razões, foram historicamente pressionados a encontrar novos territórios, onde 

pudessem restabelecer sua organização e recompor a sua cultura. O estudo 

mostra que as políticas de conquista do território, partem de uma consciente 

sobreposição de lógicas de organização, criando reduções, cidades, 

aldeamentos e estruturas, que anulam a possibilidade de reprodução dos 

modos de vida, que tem como efeito o desarranjo social e o domínio psico-

social dos Guaranis.  

Mesmo na atualidade, de forma consciente ou não, as ações de 

assentamento, integração e assistência social aos Guaranis, continuam a 

promover esse binômio histórico de sobreposição e migração, pois não 

conseguem valorar sua organização territorial, produtiva e social, estão 

baseados na mesma política histórica de substituição de valores, significados e 

modos de vida.   

Este olhar sobre a cultura Guarani, nos permite refutar outras 

concepções de que não são trabalhadores, não são produtivos, que querem 

terras para viver do extrativismo e de subsídios do governo. Bem ao contrário 
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disso, os Guaranis são hábeis agricultores, possuem sua própria técnica 

agrícola e quando permitidos sabem produzir com qualidade e produtividade.  

Esta tese defende que a lógica de organização territorial Guarani 

está baseada em suas relações com o território, produzida pelo enlace de sua 

organização social e produtiva. Esta organização é também uma expressão 

cultural,  pois cria um arranjo exitoso de adaptação aos recursos naturais - rios, 

florestas, clima, topografia - permitindo o pleno desenvolvimento cultural e 

humano,  que se manteve em ascensão até a chegada do homem Europeu.  

A adoção do conceito de Paisagem Cultural, temática difundida pela 

geografia, nos permite compreender como as culturas se formam, se 

desenvolvem e são dependentes dos recursos e elementos territoriais. Neste 

objetivo, o segundo capitulo da tese,  chamado “Paisagem Cultural. Conceitos 

e Aplicações”, trata de descrever o conceito, buscando critérios e parâmetros 

para valorar a organização territorial Guarani. Ponto teórico também 

importante,  é compreender como o contato e as relações inter-culturais, ou 

seja, o contato entre Paisagens Culturais diferentes, podem conduzir ao 

desenvolvimento cultural ou a sobreposição e extinção das Paisagens 

Culturais.   

No Brasil, o conceito de Paisagem Cultural tomou força no ano de 

2009, quando o IPHAN passou a considerá-lo na análise do patrimônio cultural. 

O instituto não apenas adota o conceito, mas a partir dele, cria um novo 

instrumento de proteção e salvaguarda do patrimônio, sendo chamado de 

chancela. Dentre outras coisas, o instrumento busca caminhos para gerir estes 

patrimônios, que por sua essência territorial estão fortemente pressionados 

pelas dinâmicas econômicas que envolvem a produção do espaço.  

O capitulo se desdobra trazendo os conceitos e as aplicações 

práticas do termo Paisagem Cultural.  O item 2.1, “No princípio uma poesia”, 

aborda algumas noções históricas sobre o termo paisagem, que através dos 

tempos e da evolução da ciência, somou uma complexa e controvérsia 

trajetória de interpretações e significados. O item 2.2 “O homem e o meio –  

Ensinamentos de Carl Sauer”, trata da afirmação do conceito de Paisagem 

Cultural, cunhada pelo Geógrafo Carl Sauer em 1925, que muito bem 
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conseguiu definir suas bases teóricas e refletir sobre métodos e formas 

adequadas para a análise e valoração das Paisagens Culturais. O item 2.3 

“Memórias em movimento – Aportes de Milton Santos”, busca trazer as 

diferenciações entre os termos paisagem e espaço. A abordagem se justifica 

pela aplicação prática do conceito de Paisagem Cultural, que nas dinâmicas 

que envolvem a preservação do patrimônio acabam extrapolando o conceito de 

paisagem e se aproximando da noção de espaço. Situação recorrente,  já que 

o instrumento da chancela também se preocupa em proteger o patrimônio 

cultural vivo, abarcando dinâmicas que envolvem a sociedade atual, que são 

qualidades do conceito de espaço e não da paisagem. O item 2.4 

“Instrumentos de proteção do Patrimônio Cultural”, versa sobre as abordagens 

práticas da Paisagem Cultural como patrimônio, trazendo formas de como o 

conceito está sendo aplicado, tanto dentro do entendimento da Unesco como 

da chancela da Paisagem Cultural Brasileira. 

As principais fontes bibliográficas deste segundo capítulo, são os 

livros de Besse, 2006 e Cauquelin, 2007, que nos trazem estudos conceituais 

sobre o surgimento e significado da paisagem. Para o item 2.2 a fonte utilizada 

é o texto de Carl Sauer de 1925 "A Morfologia da Paisagem”. No item 2.3 se 

utiliza os livros de Milton Santos, principalmente o livro "A Natureza do espaço” 

e "Metarmofoses do espaço habitado”.  O item 2.4, traz a análise de alguns 

patrimônios culturais que receberam o título de Paisagem Cultural pela 

Unesco, e também a explicação da portaria 127/2009 do IPHAN que cria a 

chancela das Paisagens Culturais.    

O terceiro Capítulo, chamado “Lógica de Organização Territorial”, 

reúne alguns estudos antropológicos para demostrar que os Guaranis 

possuem uma lógica em sua ocupação territorial e que alcança diferentes 

escalas de organização. O capítulo mostra quais são os elementos e as 

divisões espaciais que compõem os lugares e os espaços vividos. Relaciona 

essa estrutura física com sua organização social e produtiva, mostrando que 

se trata de um sistema único, indivisível, que soube interpretar o ambiente 

através dos tempos. Essa análise física, mas que também é social e produtiva, 

é pensada dentro do conceito de Paisagem Cultural, observando como esses 

conhecimentos, que nascem da expressão cultural do homem Guarani, estão 
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diretamente vinculados e adaptados ao meio, harmonizando as necessidades 

humanas com a exploração controlada dos recursos do território. 

O capítulo se inicia falando sobre um sentimento que eles chamam  

de "Nande Reko” (nosso modo de ser). É através deste sentimento que os 

Guaranis reconhecem sua identidade, que está relacionado com a maneira de 

viver e se relacionar. 

O modo de ser Guarani se reflete em todas as instancias da vida, 

nas categorias de organização territorial: o tekohá e o guará, de organização 

social: a teyy e de organização produtiva. Buscando relacionar todas essas 

reflexões com os elementos e os recursos que compõem o território.  

É uma observação a partir dos conceitos de Paisagem Cultural, que 

busca entender por que os Guaranis estão em determinados territórios, que 

características são indispensáveis, como a técnica agrícola e a organização 

social estão sistematizadas com as condições do meio.  

Partimos de estudos já realizados, do antropólogo Bartomeu Meliá, 

das pesquisas do Instituto ambiental, da arqueologia e outras ciências 

contemporâneas, que têm investigado e situado a localização histórica dos 

grupos no território. Contextualiza-se também as questões de fronteira, 

apontando que os grupos foram recebendo a ação de seus estados nacionais, 

absorvendo, em diferentes medidas, os símbolos e significados de seus 

países.   

A partir dos recursos e das características do território Guarani - 

solo, vegetação, topografia, fauna, rios, temperatura, altitude, clima e outros, a 

pesquisa observa que os Guaranis não vivem em áreas de campos, estão 

sempre localizados em áreas de floresta densa e fechada, nas proximidades 

dos grandes rios, em baixas altitudes e com temperaturas amenas. Estas 

características produziram culturalmente um tipo de casa, uma organização 

territorial, um tipo de agricultura, uma organização social e uma economia. São 

características ambientais necessárias à reprodução das tradições, ao sistema 

produtivo, aos rituais e crenças religiosas e a tudo que diz respeito a existência 

Guarani.   
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Este capitulo trabalha com pesquisa bibliográfica, tendo como fontes 

principais os trabalhos da antropóloga Dra. Branislava Susnik, que nasceu na 

Eslovenia em 1920 e chegou ao Paraguai no ano de 1951, realizando pesquisa 

de campo em quase todas as etnias indígenas sobreviventes. De seus 

trabalhos, utilizamos especialmente as abordagens sobre a organização 

macro-regional Guarani. Outra bibliografia utilizada é a do antropólogo 

espanhol Bartomeu Melià, jesuíta que chegou ao Paraguai no ano de 1954, 

também publicando diversos estudos sobre a cultura Guarani. De seu trabalho 

utilizamos especialmente as abordagens sobre a organização regional e local. 

Por fim, outra bibliografia importante é a do antropólogo Egon Shaden, 

brasileiro e que faz sua pesquisa também a partir da década de 1950, 

analisando muitos grupos Guaranis no Brasil. De seu trabalho utilizamos as 

explicações sobre a casa e o modo de vida local dos Guaranis.  

O Capitulo 4 busca demonstrar que os Guaranis passaram por 

diversos processos históricos de sobreposição territorial, analisa como os 

Guaranis foram utilizados para a formação do território, nas primeiras cidades 

espanholas, reduções, as vilas indígenas pombalinas, os aldeamentos 

imperiais, a formação de cidades modernas. Busca entender como esses 

processos distorceram a organização Guarani provocando processos de 

migração, aculturação e sobreposição cultural.  

É um capitulo que trata de temas extensos, com muitas variáveis, 

muitos atores, poderes, territórios, intenções, resultados, modos de atuação e 

diversas outras circunstâncias, que ao final não poderiam ser todas esgotadas 

em uma única tese. O objetivo deste capítulo é demonstrar a existência destas 

sobreposições, que elas motivaram os processos de migração e que ainda 

hoje os Guaranis não aceitam as imposições na forma de se organizar e 

quando deixados voltam a se estabelecer de acordo com os critérios de sua 

cultura. 

A primeira parte deste capítulo trata de demonstrar que desde a 

chegada dos espanhóis os Guaranis já possuíam uma agricultura, e que sua 

organização territorial foi utilizada para estabelecer os primeiros 

assentamentos espanhóis e a criar o sistema de encomiendas para a produção 
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agrícola. Neste item a pesquisa utiliza o material de Susnik, que faz uma 

extensa pesquisa histórica sobre as primeiras ocupações espanholas no 

Paraguai.   

O item 4.2, “Na lógica da fé”, demostra que os Jesuítas também 

criaram um sistema territorial para converter os Guaranis à fé cristã. Os 

Jesuítas estudaram e reconheceram muitos dos fundamentos da organização 

Guarani, descrevendo sua localização, as relações com os grandes rios, a 

proximidade com os morros, a reunião em pequenos grupos, a distância entre 

os assentamentos, a estrutura econômica, política, a técnica da agricultura e 

os diversos significados e tradições que estão vinculados à sua organização. 

Depois de muitos anos de convivência e pregação itinerante da religião cristã, 

percebem a necessidade de criar uma estrutura territorial que pudesse em 

definitivo converter os Guaranis. É o momento em que criam as Reduções, 

reduzindo as aldeias, em um único assentamento, essa era a chave para a 

conversão espiritual. Neste item a pesquisa utiliza como fonte principal a 

coleção di Angeles e os livros do Jesuíta Montoya. 

O item 4.3 trata da política de vilas e aldeias indígenas pombalinos, 

que a partir de uma legislação específica, determina a formação de núcleos 

urbanos indígenas no Brasil. A nova legislação busca criar cidades, vilas e 

aldeias para a defesa das fronteiras continentais e para isso necessita utilizar a 

população indígena para preencher as novas urbanizações. Na prática o 

processo de urbanização ocorre de duas maneiras: primeiramente pela 

sobreposição às lógicas territoriais religiosas, onde as reduções, fazendas e 

outras organizações eram transformadas em urbanizações civis. Essas 

intervenções buscavam alterar os códigos formais que conduzem a fé Cristã, 

sendo repensadas para formar o homem civil, orientado pelas instituições e 

pela economia do comércio. A segunda maneira seria a produção de novas 

aldeias e vilas, projetadas por engenheiros, que acreditavam no conhecimento 

erudito, na forma urbana e no parcelamento, para retirar do indígena a 

condição de "barbarie", tornando-o um ser integrado e partícipe do novo 

sistema  idealizado da companhia geral do comércio.  
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Neste item a pesquisa utiliza os documentos organizados pelo 

historiador Marcos Carneiro de Mendonça, do período entre 1751 e 1759, e  

que corresponde às cartas trocadas entre o Capitão-General Francisco Xavier 

de Mendonça Furtado e seu irmão, o Marquês de Pombal. A coletânea também 

traz normativas reais e cartas sobre os negócios da companhia de comércio. 

Estes documentos estavam distribuídos nas bibliotecas do Brasil, Portugal e 

Londres e relatam os problemas que o irmão de Pombal enfrentava para 

implantar a nova legislação de urbanização civil indígena. Nas cartas 

descrevem os problemas entre o poder civil e as ordens religiosas, que 

buscava impedir a implantação do novo sistema no Brasil.   

No item 4.4 demonstraremos como os aldeamentos imperiais 

serviram de base para a formação do atual do território do Paraná. Trata-se de 

demonstrar que as intenções dos aldeamentos Guaranis eram abrir novos 

caminhos no território, criar postos de parada, liberar as terras para receber os 

imigrantes e formar novas fazendas. Esse processo conduziu ao 

desmatamento da floresta nativa, à proliferação de cidades no século XX e a 

expulsão dos Guaranis. 

As fontes utilizadas são os mapas produzidos pelo engenheiro Elliot 

entre 1847 e 1865. Nestes mapas observamos as culturas indígenas existentes 

no território, onde e como estão localizadas. Também se identifica a 

localização dos aldeamentos imperiais, os caminhos abertos, as conexões com 

outros territórios e as primeiras cidades.  Utilizamos como método o redesenho 

destes mapas, para separar informações e facilitar a análise e sua 

compreensão. Se utilizam também os mapas históricos do Paraná, entendendo 

os períodos e como as cidades, povoações e vilas avançam sobre o território 

dos Guaranis.   

No último item do capítulo, se observa como um dos últimos grupos 

Guaranis do Estado do Paraná foram expulsos pelo alagamento da Usina 

Hidrelétrica de Itaipu, em 1982, e depois reassentados em outros territórios, 

com padrões e meios de vida determinados pela empresa.  Mostra-se também, 

que a partir do ano 2000, muitos Guaranis se juntaram a outros grupos 
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dispersos, e passaram a migrar para outros territórios tentando retomar sua 

forma de organização, seu meio de vida e sua cultura.  

Como fonte básica utilizamos a pesquisa de campo, o trabalho da 

antropóloga da FUNAI  Maria Lucia Brant de Carvalho e os relatórios da Itaipu 

Binacional que explicam as ação produzidas para conduzir a sustentabilidade 

Guarani. 

Imagem 01 - Síntese histórica da Tese. 

 
Fonte: Elaborado pela autora 

                                                                                                                          



2. PAISAGEM CULTURAL.  

    CONCEITOS E APLICAÇÕES.  

"É em nós que as paisagens têm paisagem”.

Fernando Pessoa. 



                                                                                                                             �31

2.1 – No princípio uma poesia  

Sobre a paisagem pode-se dizer tudo e nada, comenta Guido 

Ferrara (1968), na introdução de seu livro  L’architettura del paesaggio italiano. 

Pois, trata-se de um conceito que atrai muitos olhares, que admite desde um 

pensamento banal e trivial até um sumamente complexo. Assim se faz a 

paisagem, entendida em suas diferentes formas, como fato real, objetivo, 

relacionado ao “mundo percebido”, ao “mundo da ciência”, passível de 

inúmeras interpretações. Um conceito de tantas acepções quanto práticas e 

disciplinas que o tratam - Urbanismo, Geografia, Antropologia, História, Pintura 

e Poesia - comumente tomado como objeto e tema de análise. 

É difícil apontar o começo de um conceito, especialmente da 

paisagem, que quanto mais se data, mais descobertas e perspectivas surgem 

e a renovam. É certo que da paisagem se faz poesia, mas para alguns 

historiadores foi da poesia que se fez o conceito de paisagem. Atribui-se à 

carta do poeta italiano Francesco Petrarca, de 1358, a definição inaugural do 

conceito, estabelecida no momento em que o poeta relata a sua vontade de 

escalar uma montanha para fruir da vista, “Hoje, movido pelo simples desejo 

de ver um lugar reputado por sua altura, subi um monte, o mais elevado da 

região, denominado, não sem razão, Ventoux” (apud. BESSE, 2006, p. 01).  

Teria sido o Poeta Petrarca o primeiro a encontrar a fórmula da 

experiência paisagística? É possível que sim, pois o conceito que se busca não 

é a gênese da palavra paisagem, mas seu sentido como experiência 

vivenciada pelo contato, visualizada do alto, como um mundo natural e aberto 

ao olhar, como um estado de contemplação. Na fórmula de Petrarca, reside o 

que Besse (2006 p. 01) chama de “modernidade ambígua”, coloca-se em 

evidência a postura de um certo olhar sobre o mundo, um olhar até então 

dirigido apenas aos livros. 

Mas há quem defenda a primazia da pintura quanto às noções e 

acepções sobre o conceito de paisagem. Tendo surgido na Holanda, percorrido 

a Itália e se firmando definitivamente com a elaboração das leis que regem a 

perspectiva. Seriam os primórdios do surgimento da paisagem como arte 
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pictórica, como representação de uma cena, da percepção da paisagem 

emoldurada em um quadro. Como bem argumenta Cauquelin (2007): “a 

invenção da perspectiva é justamente o nó da questão”. Possibilita a fixação de 

uma ordem de apresentação dos elementos e formula técnicas que podem 

capturar e representar a cena.  

Os quatro painéis, (de Urbino, Baltimore e os dois em Berlim), 

evidenciam que no surgimento da perspectiva a pintura está pouco envolvida 

com os elementos naturais da paisagem, e atenta sobretudo ao rigor da 

técnica da perspectiva, destacando as edificações na composição da cena e 

esboçando uma paisagem ainda carente de vida e movimento.  

Imagem 02 - Painéis de Urbino, Baltimore e Berlim. 

!

!  

!  
Fonte: http://pt.slideshare.net/abaj/arquitetura-renascentista 
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Tratava-se do tempo do humanismo, das pinturas das “cidades 

ideais”, apresentadas sem nenhum vestígio de natureza, de praças desertas, 

esquinas vazias e recortes de janelas. Linhas que se cruzavam para compor 

traçados regulares, monumentos de formas rígidas; repertórios da cidade 

ordenada, sem vegetação e emoção; pautada pelos pontos de fuga, pela 

composição da cena geométrica, rigorosa, ausente de toda a sensualidade da 

curva e do calor que emana dos corpos. 

Apenas com o passar do tempo a representação de elementos 

naturais ganha espaço na pintura da perspectiva. Elementos combinados que 

se inserem para o encanto do olhar humano. Aos poucos, o rigor da 

perspectiva se curva à suavidade da vegetação, à silhueta de um arbusto ou à 

marcação do mar, elementos que se encaixam ao fundo ou na composição da 

linha do horizonte. Tais elementos se firmam timidamente na perspectiva, mas 

se envolvem tão intensamente, que no século XVII compõem um gênero 

específico da pintura, onde a paisagem é valorizada como símbolo estético, 

apreendida como arte pictórica. 

Mas antes que a paisagem se firme sob a forma de uma imagem 

mental, desencadeada nos termos da representação, da estética e da pintura, 

(sentido que ainda hoje ecoa em nossas definições) Besse (2006) suscita que 

desde o século XVI, o tratamento do conceito já encontra outras vertentes pela 

geografia e ciências afins.  

Primeiramente Besse (2006) admite uma fusão de conceitos, 

apontando que inúmeros historiadores chamam a atenção para o vocabulário 

utilizado nas representações cartográficas do século XVI, que se mostram 

idênticos àqueles utilizados na pintura da paisagem. Possivelmente porque a 

produção de um mapa enseja um ato de aproximação à pintura, certamente 

utilizada como técnica análoga aos cartógrafos, assim como também se vê nas 

palavras de Pierre Apian (1581): “a geografia é a imitação da pintura da terra”. 

(apud. BESSE, 2006, pág. 18).  

Entretanto, apesar das similaridades entre pintores da paisagem e 

cartógrafos, que se comunicam por um mesmo objeto, são observadores do 

espaço e dos fenômenos do mundo terrestre desenvolvendo uma arte de 
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leitura visual de signos seus conceitos se moldam de forma diversa, com 

vertentes diferenciadas pelos próprios significados que representam.  

No princípio, a paisagem da geografia não adquire uma 

representação figurada, versão que paulatinamente se aperfeiçoou na pintura 

para seduzir o olhar do observador. A paisagem geográfica tem um corpo e 

uma autonomia, com status de realidade, de representação simbólica, 

extrapolando o significado da pintura, envolvendo um conjunto de construções 

mentais.  

É assim que no século XVI a palavra “landschap" é entendida na 

Europa, dentro do sistema territorial, sobretudo num sentido político-jurídico e 

topográfico, a paisagem pensada como uma província, uma pátria ou uma 

região. E neste ponto Besse (2006) se endossa pelo que esclarece Camporesi, 

1995:  

No século XVI, não se conhecia a paisagem no sentido 
moderno do termo, mas o país, algo equivalente ao que é para 
nós, hoje, o território, lugar ou espaço considerado do ponto de 
vista de suas características físicas, a luz de suas formas de 
povoamento humano e de seus recursos econômicos (apud. 
BESSE, 2006, pág. 20)  

Nesta corrente, a paisagem da Itália, conforme descrições 

desenhadas por Alberti, Folengo, Guicciardini ou Scipione Mercuri, está 

pensada como uma paisagem do trabalho, uma paisagem do uso, da saúde e 

do bem viver. Os valores paisagísticos são menos pictóricos e mais práticos. A 

paisagem é percebida por seus aspectos humanos e seus traços geográfico-

econômicos essenciais.  

Nesta perspectiva geográfica, a paisagem não é definida de 
início como a extensão de um território que se descortina num 
só olhar desde um ponto de vista elevado, segundo a fórmula 
tornada clássica a partir do século XVII na história da pintura. 
Ela é entendida como espaço objetivo da existência, mais do 
que como vista abarcado por um sujeito. (BESSE, 2006, pág. 
21) 

É a ideia do "sitium", que também foi apresentada por Peter Albinus 

(1580), no começo de sua Crônica de Misnie:  

...é necessário fazer saber previamente em que parte do 
mundo, em que país, em meio a que povos, junto a que 
vizinhos, montanhas, cursos d’água, florestas, e outros lugares 
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notáveis, se encontra aquilo que em latim se chama o sitium, e 
em alemão das Lager einer Landes. (ALBINUS,1580, apud 
BESSE, 2014, pág. )  

Na crônica de Albinus percebe-se a influência dos estudos do grego 

Ptolomeu e dos autores que celebram as cidades, designando como objeto do 

geógrafo a análise da thesis (posição) e da phisis (natureza) dos lugares, pois 

tanto uns quanto os outros estruturam as descrições do território em diferentes 

escalas, considerando um conjunto de propriedades naturais e humanas. 

(BESSE, 2006) 

De fato, sobre o termo paisagem o postulado teórico mais 

disseminado na modernidade percebe a paisagem como uma representação 

de forte ordem estética, cuja origem seria a pintura. Mas se a paisagem é 

efetivamente uma produção, uma mescla do natural e das composições 

humanas, então falamos que a paisagem também tem significados culturais. 

Significados que se constroem no movimento da existência humana, na 

história de um povo e que não pode ser reduzida a significados estéticos, 

sendo imperioso outros olhares, na contingência da existência e da obra da 

ação humana.  
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2.2 O homem e o meio – Os ensinamentos de Carl Sauer 

É o geografo Carl Sauer, em 1925, quem cunha o termo Paisagem 

Cultural, associando em definitivo a percepção da paisagem a elementos 

culturais derivados da ação de um grupo social. 

Para Sauer a paisagem acontece muito além do pitoresco e 

admirável, e sua aproximação se dá pela visibilidade, pela paisagem que se 

deixa ver e que desvenda as dimensões do humano. Antes de ser um olhar de 

contemplação, é um olhar intuitivo, gerado pelo conhecimento e pela 

experiência visual. Uma paisagem vista não como um ambiente fechado, mas 

como ambiente que se desdobra no horizonte, que se abre e se prolonga muito 

além do olhar humano. É um desdobramento que se faz na profundidade da 

vida e da existência humana. É o espetáculo da paisagem como expressão da 

ação humana, portadora de sentido pelo encontro do natural e do humano.  

Usando novamente as palavras de Besse (2006), é a percepção da 

“paisagem que é mais mundo do que natureza”, por que é o próprio mundo 

humano, o lugar de seu desenvolvimento e realização, onde ocorre o contato 

com os elementos naturais e se constroem as memórias, as histórias vividas e 

impressas nas imagens da paisagem. Se trata de uma percepção que assimila 

o habitat, o gênero da vida, das práxis humanas, fundamentalmente da relação 

entre o homem e o território. “Nós estamos interessados naquela parte da cena 

que possui relação com o homem, porque nós somos parte dela” (SAUER, 

1925, p. 302. Tradução nossa). 

Trata-se de texto que condiciona a investigação da paisagem às 

suas análises morfológicas, à sua representação visual. “A expressão mais 

precisa do conhecimento geográfico se encontra no mapa”, "Investigando nas 

imagens morfológicas o rastro cultural de um grupo”. (Sauer, 1925, p. 297. 

Tradução nossa). Para Sauer a paisagem representa a materialização dos 

pensamentos e ações humanas, e por isso passível de análise e 

representação cartográfica.  

A paisagem não é tratada como a soma de elementos físicos, mas 

como uma área composta por uma associação de formas distintas, tanto 
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físicas como culturais. Em sua definição, toda paisagem possui uma identidade 

que está sustentada por características físicas gerais, que podem ser 

selecionadas e especificadas, como o solo, a vegetação e o rios. A estrutura e 

função da paisagem “estão determinadas por formas integrantes e 

dependentes e, em certo sentido, se considera a paisagem como possuidora 

de uma qualidade orgânica” (Sauer,1925 p. 299. Tradução nossa). Podemos 

seguir dizendo que uma paisagem deve ser compreendida e analisada como 

uma unidade orgânica, “compreendendo a vida e a terra nos termos uma da 

outra” (BLUNTSCHLI, apud SAUER, 1925, p. 299. Tradução nossa).  

A paisagem abordada por Sauer (1925) não é simplesmente um 

cenário que pode ser contemplado, a paisagem “é a generalização derivada da 

observação de diversas cenas individuais” (SAUER, 1925, p. 300. Tradução 

nossa), não possui uma perspectiva limitada, se faz por desdobramentos que 

fogem à visão do olhar humano.  

Para o geógrafo a paisagem se constitui primeiramente de traços 

gerais, começando por sua infinita possibilidade de características físicas, onde 

o observador seleciona os recursos e formas sobressalentes, com o propósito 

de estabelecer um caráter e colocá-la dentro de um sistema geral e muito mais 

amplo que o olhar humano.  

Sauer explica que toda paisagem é única e nenhuma alcança um 

grau de generalidade, como se observa na biologia, ciência onde se pode 

separar e classificar os seres em espécie, gênero, família e outros. A paisagem 

apresenta sempre um misto de características, tanto gerais quanto individuais, 

e o mesmo ocorre com todas as formas que a integram. “Nenhum vale é 

realmente semelhante a qualquer outro vale, nenhuma cidade é a réplica de 

outra cidade” (SAUER, 1925, p. 300). Toda paisagem possui individualidades 

perante outras paisagens, mas a observação sempre deve proceder a partir de 

comparações entre suas características gerais.  

Na medida em que as características ou qualidades das paisagens 

se acentuam e se diferem do caráter geral, tornando-se isoladas e 

individualizadas, passamos a enfrentar um problema de método de análise, 

porque a análise da paisagem não pode se distanciar de um julgamento 
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sistemático e organizado, assim como se entende e se preconiza no campo 

científico. 

“Nenhuma ciência pode se sustentar a partir de mera 
percepção... Não existe ciência ideográfica, ou seja, que 
descreve o indivíduo como único... A definição de uma 
paisagem como singular, carente de organização ou carente de 
relações, carece de valor científico” (SAUER, 1925, pág. 301, 
Tradução nossa) 

Sauer (1925) explica que o pesquisador que analisa as 

características gerais de uma paisagem acaba por elegê-la considerando as 

suas próprias referências, entretanto deve fazê-lo buscando características 

reiteradas, organizadas em um padrão ou com qualidades estruturais que se 

manifestam em todas as paisagens, determinando o tipo de vegetação ou solo 

por exemplo.  

Dentre as qualidades físicas que uma paisagem cultural pode 

possuir, deve ser objeto de análise as características que representam um 

valor ao habitat construído, sendo a base determinante do seu conteúdo. As 

características gerais de uma paisagem cultural envolvem um sentido de valor 

e o uso desses recursos para os seres humanos da área.  

Neste sentido, podemos descartar a identificação de outros recursos 

naturais, que podem ter grande valor em outras áreas de pesquisas, como 

pesquisas geológicas ou históricas da terra, para focar-se apenas nas 

características que possuem relação direta com o grupo humano estabelecido 

na paisagem, porque estamos interessados em “culturas que crescem com 

vigor original a partir do colo de uma paisagem natural materna, ao qual cada 

uma está vinculada em todo o curso de sua existência” (SAUER 1925, p. 303. 

Tradução nossa). 

Assim, podemos definir que o conteúdo de uma paisagem cultural 

se divide em dois núcleos, um com referência aos recursos naturais utilizados 

pelo homem e o outro com referência às formas geradas a partir do uso desses 

recursos.  

O primeiro consiste nos recursos naturais utilizados pelo homem e 

deve ser determinado a partir dos recursos disponíveis na própria área, visto 
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que “está além da capacidade humana agregar novos recursos à paisagem, 

podendo apenas desenvolve-los, ignorá-los ou subtraí-los” (SAUER, 1925, p. 

303. Tradução nossa)  

O segundo consiste em uma unidade dependente do primeiro, e diz 

respeito ao que Sauer chama de “expressão cultural”, a maneira como o 

homem utiliza os recursos naturais e cria “formas”, que são impressas na 

paisagem que observamos, o seu trabalho sobre a área, derivadas desta 

relação que criou o seu modo de vida, as suas tradições, e as suas 

concepções de mundo.  

Outro aspecto importante na análise da paisagem é a sua 

interpretação a partir das relações com o tempo e o espaço, que “se encontra 

em um cont inuo processo de desenvo lv imento, d isso lução e 

substituição” (Sauer,1925, p. 307).  

A área anterior à atividade humana é chamada por Sauer de 

Paisagem Natural, transformando-se em uma paisagem cultural quando o 

homem expressa os seus trabalhos na área, por isso as atividades humanas 

são sempre as características mais importantes a serem observadas.  

Sempre será possível observar uma diversidade de paisagens 

culturais sobre a terra, que derivam de uma sucessão de diferentes culturas, 

pois cada cultura está ligada às formas naturais de sua área, sendo o homem o 

agente que distingue as modificações e transforma as paisagens em cenários 

únicos.  

Neste contexto de modificações humanas, encontramos o fator 

tempo, porque o desenvolvimento de qualquer cultura se faz ao longo dos 

períodos históricos, possuindo fases de desenvolvimento, que encontram o seu 

ápice e amadurecimento em um dado momento, isso é o que chamamos de 

civilização. E em cada fase de desenvolvimento, a paisagem cultural se 

transforma e recebe novas formas, que são marcadas em uma linha do tempo, 

transformações que paulatinamente passam a alterar as formas naturais, 

criando formas culturais, formas da produção humana. 
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Essa linha do tempo, na qual podemos observar essas modificações 

no espaço, é considerada por Sauer (1925) como uma condição natural na 

constituição de todas as paisagens culturais, e é uma base de investigação 

necessária para que se possa determinar a importância e o caráter das 

atividades e das alterações causadas pela ações humanas.  

Essas relações da paisagem ao longo do tempo podem ser 

estudadas através de um aporte histórico de fatos, que orientam acerca das 

origens e das características da área; as relações são observadas através da 

morfologia, onde se identificam as formas de expressão cultural e as 

modificações ao longo do tempo. Para Sauer o estudo deve sempre se 

concentrar nas interpretações morfológicas, utilizando a história apenas como 

apoio descritivo para as formas observadas. 

Sauer orienta que o primeiro objeto a se conhecer é a paisagem 

natural, que se torna conhecida através da identificação de seus elementos. 

Por trás de todas as formas naturais também estão o tempo e os fatores 

causais. O clima, por exemplo, é um fator causal da paisagem, que ao longo 

do tempo, cria as formas naturais que podemos observar. Em síntese, o tempo 

e os fatores causais possuem um papel explicativo e descritivo das formas 

naturais, sendo estas de fundamental importância para o estudo da paisagem 

cultural, porque a partir delas é que se fundamentam e se encontram os 

materiais utilizados pelo homem para o desenvolvimento e consolidação de 

sua cultura. 

Em um segundo momento de análise, se identifica a composição da 

paisagem cultural, que se conhece através da investigação das formas 

produzidas pelo homem, resultado da relação direta com as formas naturais, o 

tempo e a cultura.  

Para Sauer a paisagem cultural é uma composição final, uma 

constituição histórica, formada por um grupo cultural que ao longo do tempo 

construiu suas formas e seu modo de vida, relacionando-se com a paisagem 

natural. As formas de uma paisagem são culturais e, portanto “são todas as 

obras do homem que caracterizam a paisagem. A cultura é o agente, a área 

                                                                                                                          



                                                                                                                             �41

natural é o meio e a paisagem cultural o resultado” (SAUER, 1925, p. 

309.Tradução nossa). 

Nas relações com o homem a paisagem natural possui um contexto 

passivo, e está sempre “subordinada a uma dada cultura” (SAUER, 1925, pág. 

309. Tradução nossa). Ao longo da formação da linha do tempo a paisagem 

adquire uma característica mutante, e torna-se sujeita as alterações produzidas 

pelo homem, produzindo etapas que “alcançam, provavelmente, o fim de um 

ciclo de desenvolvimento” (SAUER, 1925, pág. 309), formando assim, o que 

entendemos por paisagem cultural.  

Entretanto, Sauer também explica que a paisagem não possui uma 

situação estática, pois ela está em contínua modificação pelas alterações 

humanas, o fim de um ciclo se caracteriza pela introdução de um novo grupo 

na área, ou seja, um grupo cultural “proveniente de fora”, momento em que 

“ocorre o rejuvenescimento dos cenários da paisagem cultural” (SAUER, 1925, 

pág. 310, tradução nossa), desenvolvendo-se as técnicas utilizadas e os 

modos de vida do homem.  

Outra condição explicada por Sauer é quando ocorre a sobreposição de 

paisagens culturais, situação em que a paisagem recebe um novo grupo 

cultural que cria novas maneiras de utilizar os recursos naturais disponíveis, 

perfazendo novas formas que se sobrepõem aos remanescentes da paisagem 

anterior.  

Em todo este processo, a paisagem natural continua sendo de suma 

importância nas alterações do habitat, porque continua suprindo os materiais 

para a formação e sobreposição de novas paisagens culturais. Mas a força que 

molda a paisagem cultural radica sempre da cultura humana, e este é o sentido 

da adaptação idealizada pelo homem, que ajudado pela sugestão de que o 

homem deriva da natureza, podemos sentir uma harmonia entre as 

construções humanas e a paisagem. Mas isto também são derivações da 

mente do homem, não uma imposição da natureza, são apenas expressões 

culturais. (SAUER, 1925, p. 310). 
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2.3 Memórias em movimento – Aportes de Milton Santos 

Milton Santos (1994) explica que tudo o que observamos está 

contido dentro do Espaço, a paisagem, o território, a região, o lugar e o 

homem. O espaço é um conceito gerido pelo movimento da vida e da 

produção, conceito que carrega a sociedade como elemento fundamental. Em 

contrapartida, na paisagem estão expressas as memórias, as formas culturais, 

que se movimentam e se modificam com a ação da sociedade. 

Paisagem e espaço não são sinônimos. A paisagem é o 
conjunto de formas que, num dado momento, exprimem as 
heranças que representam as sucessivas relações localizadas 
entre homem e natureza. O espaço são essas formas mais a 
vida que as anima. (SANTOS, 1996 p. 66)  

Milton Santos (1988) confere a Sauer o título de pai da geografia 

cultural, o coloca muito próximo da antropogeografia de Ratzel e da geografia 

humana de Vidal de Ia Blache. Para Milton Santos (1988) Sauer propõe que 

considerássemos dois tipos de paisagem: a natural e a artificial. Na medida em 

que o homem se defronta com a natureza ocorre a relação cultural, que é 

também política, técnica, etc. “Desta maneira, com a produção humana há a 

produção do espaço, resultado da ação dos homens agindo sobre o próprio 

espaço, através dos objetos, naturais e artificiais”. Assim, “cada tipo de 

paisagem é a reprodução de níveis diferentes de forças produtivas, materiais e 

imateriais, pois o conhecimento também faz parte do rol das forças 

produtivas” (SANTOS, 1996, p. 22). 

No mesmo entendimento de Sauer, Santos (1996) diz que a 

paisagem se dá por um conjunto de objetos reais e concretos, juntando objetos 

passados e presentes, e nesse sentido, a paisagem é uma construção histórica 

no tempo, transtemporal e transversal. “O espaço é sempre um presente, uma 

construção horizontal, uma situação única” (SANTOS, 1996, p. 68). O ontem já 

não é mais espaço, é paisagem. O espaço resulta dessa intrusão da sociedade 

nas formas e objetos da paisagem, que foram construídas historicamente e por 

uma dada cultura, que pode ser atual ou não.  

O espaço é a sociedade, e a paisagem também o é. No 
entanto, entre espaço e paisagem o acordo não é total, e a 
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busca desse acordo é permanente; essa busca nunca chega a 
um fim. A paisagem existe através de suas formas, criadas em 
momentos históricos diferentes, porém coexistindo no 
momento atual. No espaço, as formas de que se compõe a 
paisagem preenchem, no momento atual, uma função atual, 
como resposta às necessidades atuais da sociedade. Tais 
formas nasceram sob diferentes necessidades, emanaram de 
sociedades sucessivas, mas só as formas mais recentes 
correspondem a determinações da sociedade atual. (SANTOS, 
1994, p. 68) 

Para ilustrar melhor a diferença entre os dois conceitos, Santos 

(1994) fala sobre a bomba de nêutrons, que durante a guerra fria, os 

laboratórios do Pentágono chegaram a cogitar a sua produção. A bomba de 

nêutrons seria capaz de aniquilar a vida humana de uma dada área, 

preservando todas as suas edificações; a utilização dessa bomba seria a 

destruição total do espaço, porque destruiria a sociedade, mas não seria a 

destruição da paisagem, por que ela persiste, mesmo sem a vida humana, pois 

já está construída e concluída, assim como diz Sauer “a paisagem cultural é 

uma área geográfica em sentido final” (SAUER, 1925, p. 309.Tradução nossa). 

Por isso podemos dizer que a paisagem tem relação dúbia com a 

sociedade, ela pode existir com ou sem a sua presença. O mesmo não ocorre 

com o espaço, o espaço é composto acima de tudo por um sistema de valores 

e não de formas, se não temos a sociedade não temos um espaço, apenas 

uma paisagem. 

Para Santos (1994), a paisagem e o espaço se comunicam na 

condição daquelas coisas de "duplo rosto", que se refere François Ricci (1974, 

p. 132, apud. SANTOS 1994). Diante delas, corremos o risco de não distinguir 

essas duas faces ou de separá-las, de modo que acabamos considerando uma 

só face de cada vez. 

A paisagem e o espaço se comunicam pela produção e trabalho do 

homem. A paisagem se organiza segundo os níveis deste trabalho e na medida 

em que as exigências do espaço variam a paisagem se transforma. A 

paisagem não se cria de uma só vez, mas por acréscimos, substituições; “a 

lógica pela qual se fez um objeto no passado era a lógica da produção daquele 

momento" (SANTOS, 1988, pág. 23).  Uma paisagem é uma escrita sobre a 
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outra, "é um conjunto de objetos que têm idades diferentes, é uma herança de 

muitos diferentes momentos” (SANTOS, 1988, p. 23). 

E se a paisagem mantém elementos de idades diferentes, estes 

respondem de maneira diferente às demandas da sociedade atual. E as formas 

da paisagem, que são heranças de muitos momentos e memórias do passado, 

podem deixar de atender aos fins para que foram construídas, o movimento do 

espaço atua sobre elas, impondo novas formas de produzir e viver, o que 

segundo Sauer pode resultar no rejuvenescimento ou na sobreposição da 

Paisagem Cultural.  

Diferenciar e entender a paisagem e o espaço é uma discussão 

fundamental, tanto para traçar métodos e formas de investigação da paisagem, 

quanto para encontrar ferramentas de gestão e planejamento das paisagens, 

que estão carregadas de histórias e memórias, mas fundamentalmente dentro 

do espaço, que lhes impõe uma realidade em contínuo movimento e 

transformação. 
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2.4 Instrumentos de proteção do Patrimônio Cultural 

Ao longo do século XX, os pensamentos a respeito do patrimônio 

foram desenvolvendo a ideia de que a paisagem possuía um papel importante 

na preservação dos monumentos. Na carta de Atenas em 1931, o entorno dos 

monumentos já passa a receber uma reflexão e cuidados nas políticas em 

defesa do patrimônio. 

Na década de 1990 se inicia uma nova abordagem na preservação 

do patrimônio, a Paisagem Cultural ganha um status institucional e se torna um 

instrumento para produzir a preservação de áreas compostas por natureza e 

construções humanas. Em 1992, o Comitê do Patrimônio Mundial cria uma 

nova categoria para incluir a noção de Paisagem Cultural na lista de Patrimônio 

Mundial da Unesco. Conceito em grande parte derivado dos estudos e 

definições de Carl Sauer. 

Essa nova categoria da Unesco, ainda em processo de evolução 

conceitual e metodológica, tem como guia uma concepção mais alargada de 

patrimônio, pois, além de abarcar a união da atividade humana e da natureza, 

pensa ao mesmo tempo o patrimônio material e imaterial. Pressupõe também 

uma interdisciplinaridade de enfoques, que são históricos, arqueológicos, 

antropológicos, geográficos, artísticos, urbanísticos, ecológicos biológicos e 

outros. Sobre a Paisagem cultural define a Unesco: 

O termo paisagem cultural abarca uma grande variedade de 
manifestações da interação entre o homem e seu ambiente 
natural. As paisagens culturais refletem muitas vezes técnicas 
específicas de utilização sustentável do solo, considerando as 
características e os limites do ambiente natural em que são 
estabelecidas, e uma relação espiritual específica com a 
natureza. A Proteção das paisagens culturais pode contribuir 
para técnicas modernas de uso sustentável da terra e pode 
manter ou aumentar os valores naturais na paisagem. A 
existência continuada de formas tradicionais de uso da terra 
apoia a diversidade biológica em muitas regiões do mundo. A 
proteção das paisagens culturais tradicionais mostra-se útil 
para a manutenção da diversidade biológica. (Unesco, 2016. 
Tradução nossa) 

Essa abrangência que envolve a definição de Paisagem Cultural e 

também a excessiva categorização do termo pela Unesco, tem produzido 
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dúvidas e incoerências no reconhecimento de lugares com essas atribuições. 

Para que um lugar adquira o status de Paisagem Cultural a Unesco produz um 

processo de seleção, onde se analisam valores e classificações dentro de um 

quadro de subcategorias criadas pela entidade. Três são as subcategorias:     

1. Paisagens Claramente Definidas (Clearly Defined Landscape);                  

2. Paisagens Evoluídas Organicamente (Organically Evolved Landscape) 

subdividida em: 2.1 Paisagem Relíquia ou Fóssil (Relict or Fossil), 2.2 

Paisagem Contínua (continuing landscape); 3. Paisagem Cultural Associativa 

(Associative Cultural Landscape). 

As paisagens Claramente Definidas são aquelas criadas 

intencionalmente pelo homem, produzidas a partir de um plano ou projeto, que 

podem ter como motivação aspectos religiosos, estéticos ou políticos. É uma 

Paisagem Cultural muito ligada a jardins, praças, parques e possui 

necessariamente uma autoria de desenho.  

Imagem 03: Sintra - Portugal: Paisagem Cultural Claramente Definida 

! !  
Fonte: http://whc.unesco.org 

As Paisagens Evoluídas Organicamente, também chamadas de 

“essencialmente evolutivas”, são aquelas que representam um processo de 

evolução produzido por uma coletividade, podem ser de iniciativa social, 

econômica, administrativa e religiosa. Em sua forma relíquia ou fóssil é aquela 

em que o processo evolutivo chegou ao fim no passado, seja de forma abrupta 

ou ao longo de um período. Suas características definidoras estão na forma 

material e normalmente são sítios arqueológicos de civilizações já extintas. 
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Imagem 04: Vale Bamiyán - Afeganistão: Paisagem Cultural Relíquia 

!  
Fonte: http://whc.unesco.org 

Em sua forma Contínua, as Paisagens Evoluídas Organicamente 

são paisagens que mantém um papel ativo na sociedade contemporânea, 

intimamente associada com o modo de vida tradicional, onde o processo 

evolutivo ainda está em andamento, mas que também mostra provas de sua 

evolução ao longo do tempo. 

Imagem 05: Konso - Etiopia: Paisagem Cultural Contínua  

!  
Fonte: http://whc.unesco.org 
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As Paisagens Culturais Associativas são aquelas que tem seu valor 

determinado pela forte associação com os aspectos físicos da área, podendo 

ser uma manifestação religiosa, artística ou cultural. Sua caracterização está 

em grande parte relacionada com o patrimônio imaterial, com práticas 

religiosas, rituais sagrados indígenas, que podem ser em florestas ou estar 

associados a elementos naturais. 

Imagem 06: Osun-Osogbo - Nigéria: Paisagens Culturais Associativas 

!  
Fonte: http://whc.unesco.org 

A partir da prática da Unesco, o Brasil também começa a produzir 

reflexões teóricas sobre o assunto. No ano de 2007 se produz o primeiro 

documento sobre a Paisagem Cultural no Brasil, chamado de carta de Bagé, 

onde se fundamentam ideias e procedimentos que norteiam o novo conceito: 

Artigo 2 – A paisagem cultural é o meio natural ao qual o ser 
humano imprimiu as marcas de suas ações e formas de 
expressão, resultando em uma soma de todos os testemunhos 
resultantes da integração do homem com a natureza e, 
reciprocamente, da natureza com o homem, passíveis de 
leituras espaciais e temporais. (BRASIL, 2007) 
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Mas é no ano de 2009 que o Brasil institui a Portaria nº 127 e 

normatiza em definitivo o assunto. Regulada pelo IPHAN, a lei cria um 

instrumento chamado “Chancela”, específico para atender as Paisagens 

Culturais, que figura como um instrumento de preservação do Patrimônio, ao 

lado do Registro, para bens imateriais e do Tombamento, para bem materiais.  

Tal normativa também se baseia na Constituição Federal do Brasil, 

que em seu artigo artigo 216, parágrafo 1º determina que o poder público, com 

a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio cultural 

brasileiro, por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento, 

desapropriação e “outras formas de acautelamento e preservação.  

O artigo 1º da normativa 127/2009, determina que a Paisagem 

Cultural Brasileira “é uma porção peculiar do território nacional, representativa 

do processo de interação do homem com o meio natural, à qual a vida e a 

ciência humana imprimiram marcas ou atribuíram valores”.  

Nestes primeiros pensamentos e reflexões sobre o assunto no 

Brasil, o IPHAN tem enfatizado o entendimento de que a paisagem cultural 

deve expressar um caráter peculiar e singular, que justifique a sua ação de 

preservação como patrimônio do Brasil. Com isso, se pretende evitar uma 

banalização do termo, propondo-se um critério, para que nem toda paisagem 

seja considerada como Paisagem Cultural.  

Diferente da Unesco, o processo de Chancela exige o 

estabelecimento de um pacto entre o poder público, a sociedade civil e a 

iniciativa privada. O intuito seria de promover um plano de gestão 

compartilhada, gerando uma responsabilidade conjunta entre os diversos 

órgãos, todos em prol de criar meios e direcionar ações para a preservação da 

Paisagem Cultural.  

Em seu artigo 3º, a portaria 127 aponta para a necessidade de se 

observar o caráter dinâmico da cultura e da ação humana, que na atualidade 

tem gerado impactos negativos, em virtude do rápido processo de globalização 

e massificação das culturas.  
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Assim, para que ocorra a Chancela de qualquer Paisagem Cultural é 

preciso não apenas uma política de preservação de bens, mas um 

planejamento na organização do espaço em que a Paisagem Cultural está 

inserida. 

Artigo 3º. A chancela da Paisagem Cultural Brasileira considera 
o caráter dinâmico da cultura e da ação humana sobre as 
porções do território a que se aplica, convive com as 
transformações inerentes ao desenvolvimento econômico e 
social sustentável e valoriza a motivação responsável pela 
preservação do patrimônio (IPHAN, 2009).  

Em contrapartida, a lei determina que as transformações 

econômicas inerentes ao espaço sejam controladas e não venham a prejudicar 

a paisagem protegida, seja em seus aspectos naturais, materiais ou imateriais. 

Com este objetivo a Chancela é concedida com uma validade de 10 anos, 

devendo as partes envolvidas respeitarem os planos e ações pactuadas, sob 

pena de não terem a Chancela renovada.  

Sem dúvida o debate internacional da Paisagem Cultural se mostrou 

como determinante para criar no Brasil uma reflexão e uma legislação 

especifica. Atualmente o Brasil tem apenas o Rio de Janeiro como Paisagem 

Cultural da Unesco. Segundo Ribeiro (2015), sob o título “Paisagens Cariocas, 

entre a montanha e o mar”, o Rio de Janeiro inaugura, dentro da Unesco, uma 

situação até então inexistente, isso porque, centros históricos em pequenas, 

médias ou grandes cidades têm sido os bens mais representados dentro da 

Lista da Unesco e esta não era uma característica da cidade. “A categoria de 

paisagem cultural jamais tinha sido usada para inscrição de um sítio em uma 

grande cidade”. (RIBEIRO, 2015, p. 240 ) Ribeiro relata, que os parâmetros 

adotados até então e a forma como a tipologia de Paisagem Cultural havia sido 

apropriada pela entidade dificultava a aplicação para uma grande metrópole 

como o Rio de Janeiro.  

O caminho encontrado para a inscrição do Rio de Janeiro abre 
uma brecha para um entendimento mais amplo de patrimônio 
mundial, permitindo então que se fale de paisagem cultural 
urbana. Ao incorporar diferentes tradições e avançar na ideia 
do que representa uma paisagem cultural, o urbano passa a 
ser objeto de interesse, independente de seu caráter “histórico” 
no sentido tradicional como vinha sendo empregado. 
(RIBEIRO, 2015,p. 242)  
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Imagem 07 – Rio de Janeiro – Paisagem Cultural 

!

!  
Fonte: http://whc.unesco.org 

Muito mais que uma observação cultural de práticas e tradições 

humanas, corrobora para o reconhecimento do Rio de Janeiro como primeira 

Paisagem Cultural de grande escala urbana, seu forte apelo visual, pois está 

amparada em diversos elementos naturais que sustentam a antiga ideia da 

paisagem como arte pictórica, que envolve beleza, natureza e comtemplação. 

                                                                                                                          



3. ORGANIZAÇÃO TERRITORIAL GUARANI 

"Nande rekoha” 
Aqui  vivemos e somos o que somos. 
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3.1 Um modo de ser 

Segundo o dicionário Aurélio pode designar-se como um povo o 

conjunto de indivíduos que falam a mesma língua e possuem costumes, 

tradições, hábitos, afinidades, interesses e uma história em comum. Assim, a 

cultura Guarani deve ser pensada como um povo, uma civilização que no 

decorrer da história interagiu com as condições do território e se diferenciou 

dos outros grupos humanos, constituindo uma cultura estável e que ainda hoje 

mostra resistência aos processos de aculturação.  

Quando os espanhóis e portugueses chegaram na América, os 

Guaranis já falavam um mesmo idioma e haviam desenvolvido um modo de ser 

que mantinha viva as suas memórias e as suas tradições (Melià, 2016). 

Possuíam assentamentos fixos, não eram nômades e não viviam apenas da 

pesca e da coleta de alimentos.  Eram fundamentalmente agricultores, sabiam 

equacionar suas necessidades e aproveitar da melhor forma os recursos 

oferecidos pelo território. (Susnik, 1979) 

Hoje em dia os Guaranis compartilham um sentimento que eles 

chamam  de “Nande Reko” – nosso modo de ser. Esse sentimento é o que lhes 

confere identidade, uma identificação como iguais, como pertencentes de uma 

mesma cultura (MELIÁ, 1989).  1

A compreensão da cultura Guarani abrange essa global 

interpretação dos significados da vida, dos mecanismos que sustentam sua 

estrutura social. Um olhar sobre o modo de ser pode desvendar ideologias, 

fórmulas de existência e acima de tudo as características que criam esse 

sentimento de grupo, de uma identidade que sustenta a condição humana de 

ser Guarani.  

 O mais antigo dicionário da língua Guarani, elaborado por Montoya em 1639, também já 1

registrava o significado das palavras "Nande Reko”, que eram traduzidas como: nosso 
modo de estar, nosso sistema, nossa cultura, nossa norma, nosso comportamento, nosso 
hábito, nosso costume, nossa condição.
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Imagem 08 - Mulheres Guaranis com suas taquaras de dança. 

!  

Foto: Fernando Allen. Fonte: Meliá, 2016. 

Nos contam os documentos dos primeiros contatos, que depois de 

guerras com tribos indígenas rivais, as mulheres e as crianças capturadas, 

eram acolhidas e respeitadas como Guaranis, também todos os seus futuros 

descendentes. Para o Guarani, não importa as características físicas do 

indivíduo ou o local de seu nascimento, o ato de praticar os fundamentos  

culturais, tanto a religião, o cultivo, as tradições, a economia,  é o que cria esse 

sentimento,  os tornam iguais e portadores de uma mesma identidade.   

O modo de ser Guarani se faz pelo sistema de vida, que pode ser 

analisado desde diferentes perspectivas, pois é social, religioso, econômico, 

político, produtivo e principalmente territorial.   

Carl Sauer (1925) explica que nas Paisagens Culturais todas as 

dimensões da cultura humana são formadas, desenvolvidas e aprimoradas a 

partir de suas relações com uma área. É a partir dos recursos disponíveis na 

área, do contato com os elementos naturais, que o Guarani realiza suas 

escolhas e elege os materiais que estruturam o seu modo de vida, 

desenvolvendo técnicas, cultivos, ferramentas, organização social, ideologias e 

tudo o que condiciona a sua cultura.  

No caso Guarani, atualmente são poucas as evidências físicas de 

sua história na paisagem, além de muitos vestígios terem sido apagados nos 
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processos de colonização suas edificações não são permanentes e sua 

organização territorial necessita de uma sensível interpretação. Contudo, as 

poucas evidências materiais não desvalorizam a cultura Guarani enquanto 

paisagem cultural.  Ao contrário disso, é preciso considerar que suas 

edificações não são permanentes, se adaptam aos materiais disponíveis no 

território, são de madeira, palha, barro e outros materiais facilmente 

decompostos. Sua organização territorial é pouco percebida por que possui 

uma relação equilibrada com o meio ambiente, não requer sua modificação, 

não necessita alterá-lo de forma permanente. Os Guaranis conseguiram criar 

uma civilização adaptada, estão implantados no território com tamanha 

delicadeza e inteligência que sua existência é como um traço na paisagem, 

quase como uma associação ecológica ao meio. 

Imagem 09 - Paisagem Guarani. Tekohá Porã Marãey. 

!  

Fonte: Darella, 2004 

A  organização territorial Guarani necessita de uma sensibilidade de 

observação para ser constatada. Sobre isso Sauer (1956) expõe no texto “A 

Educação de um Geógrafo”: 

A vocação geográfica se fundamenta em observar e pensar 
sobre o que há na paisagem, no que foi chamado 
tecnicamente o conteúdo da superfície terrestre. Por isso não 
nos limitamos ao que é visualmente observável, mas 
procuramos registrar o detalhe e a composição da cena, 
fazendo perguntas, confirmações, itens ou elementos que são 
novos ou que desapareceram. (SAUER, 1956, p. 290) 
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A preocupação de Sauer (1956) não era para que seus alunos 

conseguissem adquirir uma prática das técnicas cartográficas, mas que 

desenvolvessem a capacidade de observar a paisagem, de reconhecer as 

marcas que expressavam uma função ou um processo civilizatório. Para Sauer 

a preocupação do geógrafo deveria ser para “ver" os significados implícitos na 

paisagem ou na extensão de uma área, pensando a articulação da vida tanto 

na ocorrência como na ausência de vestígios. 

Alguns de nós têm este sentimento do significado da forma, 
outros o desenvolvem e alguns nunca o adquirem. Há os que 
são rapidamente alertados quando algo novo entra no seu 
campo de observação ou desaparece dele. Uma das 
recompensas de se estar em campo com os alunos, consiste 
em descobrir os que são rápidos e afiados na observação. 
Neste momento filtramos os recrutas que podem iniciar, se a 
geografia é uma ciência de observação. A premissa aqui é de 
que construímos a pesquisa a partir das coisas que são vistas 
e analisadas, porém de maneira transitória, até que possamos 
compará-la com outros dados, do lugar, de outro pesquisador, 
ou deduzir conclusões a partir de um passado que não pode 
mais ser visto. (SAUER, 1956 p. 291) 

A observação de uma cultura a partir de suas manifestações no 

território sempre oferece muitas perspectivas, pois se trata de observar um 

resultado material, físico e expresso na paisagem. Analisando evidências e 

marcas no território podemos entender e encontrar chaves que explicam os 

sistemas culturais, a sua formação e o desenvolvimento das civilizações.  
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3.2 O jardim do Éden 

Os diversos estudos da cultura Guarani, desde perspectivas 

arqueológicas, antropológicas e históricas, já podem evidenciar muitas áreas 

que tradicionalmente foram ocupadas pelo povo Guarani. O mapa do Instituto 

Ambiental Brasileiro apresenta um panorama geral sobre a extensão do 

território Guarani, envolvendo parte da Bolívia e Argentina, praticamente todo o 

território do Paraguaio, e a parte sul do Brasil, alcançando áreas litorâneas no 

Rio de janeiro e São Paulo (Imagem 10).  

Imagem 10 - Mapa com território Guarani e em destaque a localização da 
    concentração dos grupos na atualidade. 

!  

Fonte: Instituto Sócio-Ambiental, 2008.  

Apesar desta grande extensão, não se trata de uma ocupação 

espraiada e dispersa em todo este território, mas de uma implantação muito 

sensível, que se faz de forma ordenada, em territórios com características 

próprias, particulares e que permitem a reprodução da cultura Guarani.  
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Como argumenta Nimuendaju (1914), apesar de encontrarmos 

grupos em pontos do litoral do Brasil, os Guaranis possuem uma cultura 

interiorana, que floresceu vigorosamente ao longo dos grandes rios da Bacia 

do Prata, principalmente nas fronteiras entre o Brasil, Paraguai e Argentina. 

São nestas fronteiras, (imagem 10), que atualmente encontramos a maior parte 

dos grupos Guaranis remanescentes, buscando meios de preservar e 

continuar a reproduzir seus padrões culturais.  

Como explica Melià (2004), após as sucessivas independências 

políticas dos países sul americanos, que se iniciam no século XIX, os Guaranis 

passam a ser intensamente colonizados e confinados a espaços cada vez 

menores, momento em que na prática, começam a surgir Guaranis do Brasil, 

Paraguai e Argentina. As divisões do território em países, submeteram os 

Guaranis a diferentes processos de aculturação, políticos e educacionais, onde 

cada estado nacional lhes transfere seus próprios problemas, seus símbolos 

nacionais e seus significados, que, todavia, ainda lhes parecem impróprios e 

pouco conseguem manejar e manipular. 

Os Guaranis que encontramos atualmente se dividem em quatro 

etnias diferentes Mbya, Kaiowá, Ava ou Nandeva e Ache-Guayakí, todos com 

grande semelhança nos aspectos fundamentais da organização social, política 

e territorial. São cerca de 131.000 pessoas, destes, 67 mil estão no Brasil. 

Tabela 01 - Demografia da população Guarani por país e etnia. 

!  

Fonte: Melià, 2016 
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Gráfico 01 - População Guarani por etnia no Brasil 

!  

Fonte: Elaborado pela autora 

Gráfico 02 - População Guarani em cada país.  

!  

Fonte: Elaborado pela autora 

Esses grupos, por vezes desconectados, migrantes ou reduzidos a 

ínfimos territórios, apresentam padrões culturais que podem ser diferenciados, 

pois são respostas a toda essa situação histórica, de submissão e domínio que 

acometeu o povo Guarani. Mas o insistente contato entre eles, o envolvimento 

por falarem a mesma língua, as práticas dos rituais, a forma de se estabelecer, 

interpretar e vivenciar o território, ainda lhes confere um reconhecimento e um 

sentimento enquanto unidade cultural.  
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Como afirma Meliá (2004), muito do conhecimento sobre a cultura 

Guarani depende sobretudo da avaliação do etnólogo -“os Guaranis de papel”- 

que não registra, ou muito pouco registra, essas fragmentações e alterações 

culturais promovidas pelos muros e pelas fronteiras nacionais implantadas em 

seu território, sendo fundamental os estudos que avaliam esses processos em 

conjunto, para se entender os problemas e as situações específicas que 

acometem o modo de vida de cada grupo.  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3.3 Organização social -  A Concepção da “teyy" 

Segundo Susnik (1979), a célula básica da comunidade Guarani 

chama-se “teyy”. Os antropólogos traduzem a ideia conceitual da "teyy" como  

uma "família grande” ou “família extensa”. É uma união de pessoas, 

consanguíneas ou não, que possuem um sentimento de família.   

Além da palavra "teyy", alguns grupos se referem a noção de família 

pela palavra “tetarã”, que significa todos os parentes próximos, aqueles que 

são de minha nação, e também pela palavra “paisano" em referência a todos 

aqueles que vivem na mesma paisagem. (MELIÁ, 2016) 

Costuma-se dizer que o Guarani não compreende a propriedade 

privada e por isso vive em grupos comunitários. Mas essa ideia não é correta, 

o Guarani entende perfeitamente o sentido da exclusividade da terra, da  sua 

posse e domínio,  inclusive pratica esses conceitos em seu território. O que 

ocorre, é que as concepções de família Guarani não estão orientadas na 

família cristã, conforme estabelece nosso ordenamento jurídico e nossa 

sociedade de modo geral.  

Imagem 11 - Família Guarani da etnia Ava. 

!  

Fonte: Meliá 2016. Foto: Fernando Allen. 
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Os Guaranis não formam grandes aldeias, situação que exigiria uma 

grande produção agrícola e uma política diferenciada. Estão caracterizados por 

uma organização territorial de pequenos núcleos,  onde estranhos não podem 

entrar, sendo propriedade exclusiva daqueles que vivem no local. Possuem 

entre eles, um sistema de contatos regionais que oferece sentido e 

organização para a vida Guarani.  

Nos diz Schaden (1954), que no passado essa família grande 

constituía uma comunidade para produção, consumo e vida religiosa. 

Habitavam uma única edificação, que era suficientemente espaçosa para 

abrigar várias dezenas de pessoas. A forma construtiva da habitação 

alcançava essas concepções que sustentavam um sistema social baseado na 

reciprocidade, na ajuda mútua, sob a égide de um chefe único, onde não 

existia a individualização da economia e do trabalho.   

Segundo Susnik (1979), a família extensa possuía de dez a 

sessenta famílias nucleares (pai, mãe e filhos) ou até um pouco mais, 

compondo-se como expressão da unidade sócio-econômica do grupo, que 

juntos exploravam suas terras, caçavam e pescavam.  

Apesar dos muitos processos de aculturação, da modificação da 

casa e de algumas relações, segundo Melià (1987), ainda hoje a "teyy" é a 

forma mais tradicional e constante do pensamento e da organização social 

Guarani.  

As bases da vida social o paí se encontra em suas relações 
familiares, que se estendem muito além da família nuclear, 
pelo qual chamamos de família extensa. Ela inclui os parentes 
sanguíneos, políticos e adotivos, dentro de uma concepção 
bilateral de parentesco (MELIÁ, GRUNBERG, 1976 p.220. 
Tradução nossa ). 2

Segundo Susnik (1979) dentro de uma "teyy" encontrávamos as 

seguintes relações estruturais: o avô (tamoi) e os netos (tamy) que afirmavam 

a linhagem biológica da teyy; as mães (çï) e tias maternas (çïï) determinando a 

residência uxorilocal (costume tradicional de acordo com o qual, após o 

 Texto original em espanhol: Las bases de la vida social paí se encuentran en sus relacciones 2

familiares, que se entienden más allá de la familia nuclear, por lo cual lo llamamos familia 
extensa. Ella incluye a los parientes sanguíneos, políticos y adoptivos, dentro de una concepción 
bilateral de parentesco. 
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casamento, os cônjuges se mudam para a casa da esposa ou para a sua 

localidade), os cunhados (tovayá) e sogros (taichó) que estabelecem a unidade 

integradora com os novos membros da comunidade; e por fim, os agregados, 

que seriam indivíduos não consanguíneos mas totalmente integrados ao grupo, 

com divisão igual dos trabalhos e poderes. 

No passado, a estabilidade e potencialidade de crescimento de uma 

"teyy" dependia sempre de um bom número de moças (yetipé) para se 

casarem. Segundo Melià e Grunberg (1976), um rapaz que se casasse 

passaria a viver na "teyy" dos sogros, contribuindo para seu crescimento. 

Quando nascia o primeiro filho, o casal se tornava um pouco mais 

independente e as vezes podia sair para criar o seu próprio grupo de 

parentesco e sua família extensa. 

Outro ponto, é que a organização social Guarani está associada a 

um forte poder de chefia e comando. O “pai” desta família extensa é o homem 

de maior prestígio dentro da "teyy", que pode também ser um líder político, 

religioso ou ambos (SOARES, 1996). “Pai chamã era, e continua sendo, o 

tamôi, o avô mítico, protótipo e figura de todos e cada um dos fundadores da 

linhagem” (MELIÀ, SAUL, MURARO, 1987 p. 92)  

Dentro da cultura Guarani a liderança religiosa chamava-se 

“tekoaruvixa” e a liderança política “mburuvixa" (MELIA e GRUNBERG, 1976). 

Os colonizadores e Jesuítas referiam-se a estas lideranças como “Caciques”, 

termo apropriado dos grupos indígenas das Antilhas e usado historicamente 

para todos os grupos indígenas da América (SOARES, 1996). Na atualidade o 

termo Cacique acabou sendo incorporado na cultura Guarani, também como 

forma de se relacionar com os vocabulários utilizados pelo homem branco.  

Diferente do que ocorre em outros grupos indígenas, a liderança 

Guarani é caracterizada por uma ausência de marcas na hierarquia social. O 

prestígio e as diferenciações que são característicos dos postos de poder 

humano, com diferenciação de vestimentas, adornos, templos e casas, não é 

observado dentro da cultura Guarani, a função do líder se limita a reprodução 

dos interesses e pensamentos coletivos, uma liderança que é política, 

consanguínea e afetiva.  
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Imagem 12 - Líder religioso Guarani 

!  

Fonte: Meliá, 2016. Foto: Fernando Allen 

A principal condição para ser um tekoaruvixa (lider religioso) é sua 

bondade reconhecida. A transmissão de sua autoridade não é hereditária, 

depende da seleção do anterior tekoaruvixa e sua bondade e sabedoria devem 

ser reconhecidas pela comunidade. Os tekoaruvixas não recebem nenhuma 

recompensa material por parte da comunidade, entretanto são cuidados e 

gozam de grande reputação dentro e fora da teyy.  (MELIÀ e GRUNBERG, 

1976). 

Qualquer decisão que ultrapasse os poderes do tekoaruvixa, da 

família extensa, será decidido por um “aty". Uma reunião, na qual todos os 

membros adultos têm voz ativa e tratam de questões importantes, por exemplo 

a sucessão dos cargos de liderança, crimes graves como o homicídio, 

ameaças a suas terras e preparação de atividades religiosas e econômicas.  
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Imagem 13 -Assembleia Guarani-Kaiowá, Dourados, MS. 

!  

Fonte: CIMI 2013. Foto: Egon Heck 

Na sociedade Guarani, quando é preciso discutir uma situação 

importante, se reúnem os chefes de família extensa, geralmente na casa do 

tekoharuvixa  e discutem exaustivamente a questão. As decisões são tomadas 

quando todos estão em comum acordo, para isso se reúnem em assembléias 

por pelo menos três vezes antes das decisões, onde todos podem expor sua 

opinião e suas vontades. 

As lideranças, as reuniões e o senso de comunidade são traços 

fortes e muito presentes nas comunidades Guaranis. É a partir dessa união e 

organização, que hoje a cultura Guarani está abrindo caminhos em meio ao 

mundo hostil e árido que se criou ao seu redor.  

Historicamente a existência e a organização comunitária da "teyy" 

produziu reflexos na construção das edificações e na organização dos espaços 

vividos. A cultura agregou significados  à forma, ao modo de fazer e ao uso dos 

materiais.  

Culturalmente a casa tradicional Guarani recebe as concepções 

desta vida comunitária, da formação da "teyy" e das necessidades que a 
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organização social exigia. Todos os elementos que a compõe se constituem 

como abrigo ideal para o conjunto de famílias, que congregadas, formam uma 

comunidade com estreitos interesses econômicos, sociais e políticos. A casa 

grande mostra-se como a edificação mais imponente da cultura material 

Guarani e pode ser identificada em muitas imagens e documentos históricos.   

Imagem 14 - Imagem ao fundo da casa tradicional Guarani. Paraná, Brasil. 

1860. 

Fonte: Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Pintura de Frank Keller. 

Segundo Schaden (1954), na década de 1950 as casas grandes 

guaranis já tornavam-se raras. O autor explica que o grupo passava por fortes 

processos de aculturação e a casa tradicional estava sendo substituída pela 

casa cabocla, ou quando muito, se observava uma mistura de estilos, 

perdendo a cada dia os traços originais.  
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Imagem 15 - Casa e utensílios dos Guaranis de Amambai - Paraguai 1835. 

!  

Fonte: Rengger, 2010 

É certo que de diferentes modos a cultura Guarani foi absorvendo 

significados e promovendo mudanças sociais que alteraram o modo de 

produzir a casa. Uma "teyy" Guarani passou a ter diversas moradias e essa 

individualização  acabou substituindo a casa grande por diversas casas 

pequenas na paisagem.  

A família elementar vai-se tornando cada vez mais unidade 
fundamental de produção e consumo. A economia, deixando 
de ser auto-suficiente, obriga o homem a sair da aldeia e a 
trabalhar nos ervais, a fim de ganhar o dinheiro a que precisa 
para obter umas tantas coisas que veio a considerar 
indispensáveis e que somente a civilização lhe pode 
proporcionar. (SCHADEN, 1954, p. 28). 
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Imagem 16 - Casas    esparsas   Guaranis.  Paisagem   que   está   sendo 
  reconstruída após desalojamento e destruição. Paraguai - 2009. 

Fonte: Melià, 2006. Foto: Celso Aoki, 2009 

Atualmente podemos encontrar a edificação típica Guarani em 

algumas aldeias, mas sobretudo como uma casa de cerimônias, para a prática 

dos rituais, danças típicas e espaços de encontro e união do grupo.  Nos 

últimos anos a casa de cerimônias tem sido reconstruída em sua forma 

tradicional como símbolo material de sua luta e de suas memórias.  Se trata de 

afirmar a presença Guarani na paisagem, como um preceito de dignidade e 

importância cultural.  

A casa Guarani, bem como a casa de cerimônias, tem suas 

variações em cada uma das quatro etnias Guaranis, sendo também ponto 

importante de individualização e identidade entre os grupos.  

A casa kayowá foi estudada e descrita por Schaden na década de 

1950, e está composta por uma base retangular e uma cobertura de duas 

águas que desce até o chão. Chama-se tapyiguaçu (cabana grande) ou óga-

djekutú (casa fincada). Outra característica importante é que a cumeeira não 

tem nenhum suporte, gerando uma edificação totalmente de vão livre. 
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Imagem 17 - Casa de cerimônia Guarani no Tekohá Guyra Roka 

!   

Fonte: FUNAI, 2008 

Vejamos a descrição de Pai Chiquinho a Schaden (1954) sobre a casa Kaiowá:  

Comprimento: cerca de 18m; largura 8m. Frontões e oitões 
cobertos de Sapé. A casa consiste, pois, em quatro faces de 
cobertura, que fecham todos os lados, estendendo-se a 
cumeeira em sentido norte sul. Três entradas: uma a leste, 
outra ao norte e a terceira ao sul. Em frente, isto é, para leste, 
estende-se grande pátio, como terreiro de dança, de talvez 500 
metros quadrados. No interior, quatro grandes vigas 
transversais, duas a direita e duas a esquerda da entrada 
principal, repousando sobre as vigas longitudinais, contra as 
quais se apoiam as ripas da parede cobertura fincadas no solo. 
Do lado oposto à entrada principal, um “altar”, armação de 
madeira, diante do qual se realiza parte das danças religiosas 
[…] Tudo é amarrado com cipó”. (SCHADEN, 1954, p. 26) 

A casa de cerimônias será variável em suas dimensões por 

circunstâncias que são ambientais e sociais. A altura será fixa, sempre com 8 

metros. A largura será definida pelo tamanho das varas fincadas no chão, que 

se dobram para formar a estrutura vertical - quanto maior for a vara maior será 
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a largura da casa.  O comprimento também pode variar, quanto maior for o 

número de pessoas maior será o comprimento da casa. 

Imagem 18 - Projeto da casa de reza Guarani kaiohá, elaborado a partir da 
   descrição contida no livro de Schaden em 1954. 

 

Fonte: Elaborado pela autora 
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Imagem 19 - Casa  de cerimônias Guarani Kaiowá. Mato Grosso do Sul e 
    Paraguai. 

!  

Fonte: Meliá, 2016 

Fonte: FUNAI, 2013 

!  

Fonte: Meliá, 2016 
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Analisa Schaden (1954) que a origem da forma da casa kaiowá 

poderia ter relação com o formato de sua canoa, que é produzida a partir de 

um tronco de árvore que os Guaranis utilizam para a comunicação pelos rios. 

O autor relata que o formato da casa lembra uma canoa virada com a boca 

para baixo:  

"Além da base retangular, duas são as suas características 
essenciais: Em primeiro lugar a própria cobertura, descendo 
a té o chão , f o rma os f ron tões ; em segundo , a 
“linha" (cumeeira) não tem suporte. O feitio geral é a forma de 
uma canoa emborcada, com os oitões em forma de ogiva”. 
(SCHADEN ,1954 p.27) 

Imagem 20 - Técnica de produção e formato da canoa - Joaquín José Codina - 
  1784. 

!  

Fonte:  Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. 

Fato importante a se destacar na arquitetura da casa kaiowá, é que 

a técnica construtiva permite um vão livre internamente, sem a necessidade de 

pilares centrais de sustentação da parede-telhado. A técnica está associada às 

necessidades dos rituais de dança religiosa e profana do Guarani, que são 

executadas dentro e fora da edificação, oferecendo um amplo espaço sem 

obstáculos que possam atrapalhar os movimentos da dança.  
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Outras tipologias de casas podem ser encontradas nas etnias Ava, 

Ache e Mbya. A imagem 21mostra a casa de cerimônia nas etnias Ava e Mbya: 

Imagem 21 - Casa de cerimônia Ava Guarani 

!   

!  

Fonte: Allen, F. 2013. 
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Imagem 22 - Casa de cerimônia Mbya: 

!  

!

Fonte: MELIÀ, 2016. 
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3.4 - Organização territorial  

3.4.1 - Concepções do “tekohá" 

O que buscam os Guaranis?  

A resposta mais simples e rápida seria um lugar para viver, um lugar 

que possam ser o que são e que ofereça condições e possibilidades de levar 

adiante o seu modo de ser. Este lugar se traduz em uma terra cultivável, dentro 

de sua área tradicional, que uma vez conhecida e vivida não será abandonada, 

pois o Guarani, utilizando seu “teko” (cultura), aplicando seus conhecimentos, 

seu modo de vida, economia, organização territorial e social, é capaz de 

transformar qualquer território, mesmo já degradado, em ambiente próprio e 

cultural. 

Esse lugar, buscado e idealizado, com sentido de mundo, chama-se 

"tekohá". O "tekohá" é a expressão da paisagem Guarani, "o lugar onde somos 

o que somos” (MELIÀ, 2016 pag. 45).  

Além do acesso a terra, para se formar um "tekohá" é preciso que 

exista uma "teyy", uma família grande ou extensa. Pai, mãe, filhos, tios, 

parentes afetivos, agregados, todos aqueles que estiverem dispostos a viver 

nesta organização de vida e sociedade, que condiciona e molda os espaços 

que formam a paisagem cultural Guarani.   

Segundo o dicionário mais antigo da língua Guarani, a palavra "tekó" 

teria a nossa definição de cultura, traduzida como "ser, estado de vida, 

condição humana, estar, costume, lei, hábito” (MONTOYA, 1639, p. 363, 

tradução nossa ). A palavra "tekohá"  deriva da palavra teko, por que significa 3 4

o lugar onde se pratica a cultura, sendo traduzido por Montoya (1639) pelas 

expressões: “levá-lo ao costume, imitar” (MONTOYA, 1639, p. 363, tradução 

nossa ).  5

Todos os Guaranis da atualidade conhecem a palavra e a 

organização de um "tekohá". A partir destas concepções, que são físicas, mas 

também filosóficas, sociológicas e religiosas, os Guaranis sempre argumentam 

 A palavra Tekohá já recebeu muitas grafias, no dicionário em questão está grafado como 3

Teko’a.

 A palavra Tekohá já recebeu muitas grafias, no dicionário em questão está grafado como 4

Teko’a.

 ”Teko'a: cogerle su costumbre imitar5
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que “sem tekohá não há teko”. Ou seja, sem um lugar para viver não há 

cultura.  

A paisagem concebida através do "tekohá" talvez seja o mecanismo 

mais relevante para a continuidade da cultura Guarani. Por que existe uma 

forma de viver, estar, se relacionar e pensar que é próprio de seu tecó, de sua 

cultura, e por isso é necessário que exista esse lugar, uma paisagem que 

ofereça a condição e a possibilidade concreta de se realizar o modo de ser, 

uma estrutura que é física e espiritual, que pode levar à prática das tradições, à 

construção da identidade e à formação do Guarani.  

Sobre o "tekohá" escreve o antropólogo Melià:  

“O Tekohá é 'o lugar onde vivemos segundo nosso 
costume’ […] Seu tamanho pode variar em superfície […] e em 
quantidade de famílias (de 8 a 120 em casos extremos), mas 
estrutura e função se mantém igual: possuem liderança 
religiosa própria […], política […] e forte coesão social. Ao 
Tekohá corresponde as grandes festas religiosas […] e as 
decisões políticas e formais nas reuniões gerais […]. O tekohá 
tem uma área bem definida delimitada geralmente por colinas, 
arroios ou rios e é propriedade comum e exclusiva […], isto é, 
não se permite a incorporação de estranhos. (MELIÀ, 1976, p. 
218, tradução nossa ) 6

Em resumo, o "tekohá" é a delimitação do espaço territorial Guarani, 

que pode conter uma ou mais “teyys", onde se pode reproduzir essa vida 

social. Como disse Meliá (1976), a forma e dimensão física podem variar, mas  

seu sentido e função são sempre os mesmos, abrangendo muito mais do que o 

espaço das casas e das edificações, compondo-se de todo um contexto e uma 

soma de recursos que são naturais e culturais.  

Dentro de um "tekohá" encontramos as edificações; os espaços de 

convivência e religiosidade; a área de mata, onde se realiza a caça, a busca 

por plantas e outros suprimentos; o rio, para a pesca, fornecimento de água e 

comunicação com outros "tekohás"; a área de agricultura, tanto permanente 

 “El tekoha es ‘el lugar en que vivimos según nuestra costumbre’ [...] Su tamaño puede variar en 6

superficie [...], pero estructura y función se mantienen igual: tienen liderazgo religioso propio 
(tekoaruvixa) y político (mburuvixa, yvyra’ija) y fuerte cohesión social. Al tekoha corresponden las 
grandes fiestas religiosas (avatikyry y mitã pepy) y las decisiones a nivel político y formal en las 
reuniones generales (aty guasu). El tekoha tiene un área bien delimitada generalmente por cerros, 
arroyos o ríos y es propiedad comunal exclusiva (tekohakuaaha); es decir que no se permite la 
incorporación o la presencia de extraños. El tekoha es una institución divina (tekoha ñe’e pyru 
jeguangypy) creada por Ñande Ru” (Melià 1976, p. 218) 
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quanto temporária, que é a base da alimentação e da vida religiosa Guarani. 

Estas informações permitem produzir o seguinte desenho esquemático: 

Imagem 23 - Desenho esquemático do "tekohá" 

!  

Fonte: Elaborado pela autora 

Com referência à organização das casas, segundo Susnik (1974), 

na chegada do europeu a aldeia Guarani compreendia de 4 a 8 casas 

comunais, dispostas de tal maneira que se formava uma ampla praça 

retangular ao centro, que seria o núcleo da vida sócio-cerimonial. As crônicas 

contam que as aldeias eram circundadas por duas ou três fileiras de troncos 

como medida de proteção contra os animais e inimigos. Ainda segundo autora 

a formação da aldeia a partir de várias casas grandes e comunais era uma 

organização típica dos grupos agricultores, uma resposta material dessa vida 

econômica que necessitava de um trabalho conjunto e cooperativo. Grupos 

com casa unitária ou pequenas, do tipo choça, caracterizavam culturas de 

caçadores e coletores, que tinham assentamentos menos estáveis e um 

padrão migratório acentuado. O desenho de Hans Staden de 1557, (imagem 

24) mostra uma aldeia Tupinanbá, cultura atualmente extinta, mas que serve 

como referência para essa ideia da organização da aldeia Guarani. 
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Imagem 24 - Aldeia Tupinambá 

!  
Fonte: STADEN, 1557 

Atualmente a organização das moradias em um "tekohá" se faz de 

uma forma orgânica, a partir de um desenho livre que se integra na topografia 

e na paisagem. Também não existe nenhuma concepção métrica pré-

estabelecida, a disposição das casas é feita a partir da análise do sítio e dos 

conhecimentos sobre posicionamento e melhor implantação. 

Na vida Guarani o “tekohá" tem uma escala local, lugar onde se 

realizam as atividades básicas da vida e se criam os significados. Longe de 

constituir um conglomerado compacto de habitações, as moradias de um 

"tekohá" estão razoavelmente distantes entre si, as vezes parecem dispersas 

na paisagem, mas  se traduzem na centralidade do “tekohá". 
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Imagem 25 - Tekohá Ribeirão Silveira. Bertioga, São Sebastião e Salesópolis. 
  Em destaque núcleo de moradias marcando a centralidade. 

Fonte: DARELLA,  2004. Apud. Meliá, 2016. (Marcação em vermelho das 
   localização das moradias nossa) 

Nos explica Schaden (1954), que o Guarani entende a medição das 

coisas como algo ruim, conta que nas pesquisas de campo era difícil 

convencê-los a medir sua altura ou seus objetos. Diziam a Schaden: “Medir, só 

mesmo defunto, para ver o tamanho da cova” (SCHADEN,1954, p. 17). E isso 

também se aplica na concepção dos espaços, que não são formados de forma 

numérica, mas a partir de adequações à topografia e às necessidades 

culturais. 
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Imagem 26 - Tekohá Capoeira dos Inácios. 

!  

Fonte: Meliá, 2016. 

A organização das casas não convergem para nenhuma 

centralidade pré-estabelecida, com arruamentos, demarcações ou 

posicionamentos. Os caminhos se formam na medida em que se definem as 

casas.  

Contudo, há que se destacar, que a casa de cerimônia vem 

adquirindo um papel importante na organização da paisagem Guarani, 

conferindo uma certa centralidade ao conjunto de casas. Isso porque, 

historicamente as danças e os rituais eram realizados na casa do líder 

religioso, pois todas as casas eram grandes e espaçosas, não havia a 

necessidade e a tradição de se construir uma casa específica para cerimônias 

(SCHADEN,1954) Com as mudanças no contexto da vida social e a 
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consequente individualização das moradias, as casas tornaram-se menores e 

a cultura Guarani passa a ter a necessidade de edificar uma casa para seus 

rituais, tornando-se referência como espaço de concentração social e 

composição da cena Guarani. 

Imagem 27 -  Concentração social na casa de cerimônia Guarani. 

!  

Fonte: Meliá, 2016 

Imagem 28 -  Concentração social na casa de cerimônia Guarani. 

!

Fonte: CIMI, 2013 
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Imagem 29 -  Concentração social na casa de cerimônia Guarani. 

!  

Fonte: Meliá, 2016 

É típico do Guarani criar esta paisagem, um lugar onde constroem 

suas casas cabanas, hoje relativamente pequenas, retangulares, de duas ou 

três portas, orientadas sempre ao norte ou leste para se esconderem do frio e 

do vento sul. A paisagem do "tekohá" é bucólica, a casa fincada em um monte, 

em meio a pequena lavoura, próxima a um rio, riacho ou manancial, tomada 

pela densa mata tropical. A casa é pensada para receber os primeiros raios de 

sol, que devem atravessar a neblina úmida e aquecer o seu interior, pois o 

Guarani dorme em contato com o chão, com os pés na terra, onde a família é 

aquecida pelo fogo que se mantém acesso por toda a noite (Melià, 2016). 

É um sonho para o Guarani conquistar o seu "tekohá", por que é a 

maneira de viver ao seu modo,  plantar, organizar sua pesca e caça, construir 

sua casa especial, sem janelas, de teto de palha e paredes de barro ou 

madeira. Agora também construir seu opy, sua casa de cerimônias, onde 

podem dançar liderados pelo canto de seus guias, reunindo homens, mulheres 

e crianças. 
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Imagem 30 - Casa no Tekohá Vale do Ribeira 

!  
Fonte: LADEIRA, 2001 

O Guarani costuma repetir que é um ser da floresta, que é criado 

por ela e que por isso deve respeitá-la. Tem total compreensão sobre as 

agressões que seu território tem sofrido, a devastação das florestas, a 

contaminação dos rios e do solo. Entende com clareza que o território é o 

único responsável pela formação histórica de sua cultura e que na atualidade 

está descaracterizado e já não pode formar Guaranis. Por isso não se 

acovardam no desafio de reconstruir os territórios, sabem que não podem mais 

migrar em busca de uma terra boa e sem mal, pois esta não existe mais. Sua 

luta está em recuperar a paisagem, uma luta pela “guaranização" do território, 

que agora precisa ser retomado e moldado, a partir de sua cultura e tradição, 

única ferramenta com força capaz de restaurar a paisagem perdida.   
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Imagem 31 - Projeto com crianças Guaranis para reflorestar seus "tekohás".

!   
Fonte: MELIÁ, 2016  

3.4.2 Concepções do “guará" 

Em uma escala mais ampla temos o "guará". Essa organização 

sustenta outro nível dos fundamentos da forma de viver, se comunicar e 

produzir dos Guaranis. No passado estava relacionado com uma economia de 

reciprocidade, com a consciência política regional  e com a estrutura ecológica 

de existência. Através do "guará" se dividiam os alimentos, bens e 

conhecimentos,  organizavam-se as grandes festas, as lideranças, os poderes  

e o domínio territorial.  

Tratava-se da formação de uma rede de lugares, marcada pela 

conexão entre pontos no território, aproximando indivíduos que buscavam 

alianças. Segundo Susnik (1979-80), o "guará" seria uma organização político-

territorial, um espaço amplo, mas também geograficamente delimitado, onde 

estão inseridas as unidades "tekohás".   

Ainda segundo Susnik (1979), os "guarás" estavam localizados a 

léguas de distância uns dos outros e com o encontro periódico entre os grupos  

criava-se uma ideia de pátria e de território do povo Guarani. 

Enquanto ‘província’, era a reunião de diversos tekohás, 
ligados por laços sociais, de reciprocidade, de alianças  e 
identidade grupal, sendo ao mesmo tempo espaço físico, social 
e político (SUSNIK, 1982 p. 32). 
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Sobre o “guará" também nos explica Melià (1987): 

O guará representa mais que os limites físicos de uma região 
ou a união de vários teko’ás. Para os antigos Guaranis, era a 
consciência da unidade e identidade sócio-cultural-regional, 
reforçada e estabelecida pela união de ações e a solidariedade 
de condutas. Esta unidade era estabelecida desde os diversos 
teýy dentro do teko’á como uma consciência de identidade 
denominada oréva (MELIÀ,1987:84)  

Imagem 32 – Esquema de organização do guará 

!  

Fonte: Elaborado pela autora  

No dicionário Guarani escrito por Montoya (1639), encontramos a 

palavra "guará" associada ao sentido de pátria, parcialidade, países e região. 

Montoya explica  que a palavra está associada ao rio de onde o Guarani 7

procede, rio aonde vivem. Traz como exemplo as seguintes palavras: 

“Paraguaiguará”: os que são do rio Paraguai, “Paranaguará”: aqueles que são 

 Ponem el nonbre del rio de que bevem, o loque toma la denominacion. Paraguaiguara, los que 7

son del rio Paraguay, Paranaguara los del Parana. Parapequara, marítimos.Paramboi piriguára los 
del la otra vanda del mar” (Montoya, 1639, p. 129)
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do rio Paraná, “Parápeguará": para aqueles que são marítimos. "Paramboi 

piriguára” – para aqueles que são do outro lado do mar. Esses exemplos 

mostram a existência de uma divisão em escala regional e que eles se 

reconheciam a partir dela. 

Também nos explica Cortesão (1951) que em mapas antigos, como 

o de Bartolomeu Velho de 1561, temos destacado no rio Paraná, na altura da 

cidade de Guaíra, os dizeres: “a casa do Guairá”, onde Guairá seria um 

cacique que governava uma grande extensão regional. Ou seja, um cacique 

que governava vários "tekohás".  

A descrição histórica da existência destes grupos regionais, sejam 

denominados pelo nome dos rios, como nos explica  Montoya (1639), ou pelo 

nome dos Caciques principais como nos explicou Cortesão (1961), 

corresponde ao que Susnik (1979) descreve como sendo a organização dos 

Guarás.   

Imagem  33 - Representação do Guará dos Cairos, segundo Ulrich Shimidl no 
     ano de 1599. 

!  

Fonte: Biblioteca Nacional da França 
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A partir de documentos dos primeiros contatos e expedições 

espanholas, que no século XVI se produziam para localizar os grupos Guaranis 

e estabelecer economicamente as colônias, Susnik (1979) apresenta um mapa 

com os principais núcleos populacionais, demonstrando a existência de pelo 

menos 14 "guarás" e 48 "tekohás" distribuídos entre eles. Os "guarás" criavam 

um sistema de organização territorial e política, com contatos e interações por 

toda a extensão da Bacia do Prata (imagem 34). 

Ainda segundo Susnik (1979), os "tekohás" mais próximos se 

comunicavam por serem parentes e amigos, criando sistemas de mobilidade e 

relações matrimoniais dentro do próprio "guará". Alguns "tekohás" 

compartilhavam a atividade da caça, outros se comunicavam em situações de 

festas, pela necessidade de alimentos, trocas de sementes de milhos e 

diversas outras situações. Mas também existia a comunicação entre "guarás", 

criando relações distantes no território, podendo se ajudar nas batalhas, em 

situações de problemas com a lavoura, na descoberta de um fato novo ou na 

produção de grandes festas. Os "guarás" apresentados por Susnik  (1979) são:  

1 - Guará dos Cairos, localizava-se na atual cidade de Assunção, na 

altura dos rios Manduvirá e um pouco abaixo até o rio Tebicuary, ambos 

afluentes do rio Paraguai. Dentro deste "guará" Susnik (1979) aponta a 

presença de três "tekohás": Ypacaraí, Quiind’y-Acaha’y e Yvytyrusú. Cada 

"tekohá" dos Cairos estava composto por 3 a 5 casas comunais, cada uma 

com 30 a 50 famílias. Cada “tekohá" formava uma unidade de 150 a 300 

famílias, com grande suficiência econômica, baseada no cultivo de milho e 

mandioca. “Há grande abundância de alimentos para 3000 homens, podendo 

contar-se em caso de Guerra” (Governador Irala, 1541, apud. SUSNIK, 1979, 

Tomo II, p. 25).  8

2 - Guará dos Tobatines, localizava-se ao norte da atual cidade de 

Assunção, entre os Rios Mandurivá e Jesuí inferior. Dentro deste "guará" 

Susnik  (1979) descreve três “tekohás": Tobatines, Tanimbú e Yuruquizába. 

Suas casas eram grandes e possuíam em média 60 famílias.  

Em anexo o texto completo de Susnik 1979, sobre cada guará. 8
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Imagem  34 - Mapa   de  Susnik  sobre  os  guarás Guaranis na época da 
     chegada do europeu: 

!  

Fonte: Susnik, 1979. (Mapa geral e acréscimo de cores nosso. Original de 
   Susnik em anexo). 

                                                                                                                          



                                                                                                                             �89

3 - Guará dos Garambarenses, estava ao norte do rio Jesuí e 

Ypané, seus assentamentos mais densos estavam ao leste do rio Paraguai 

estendendo-se até o meio do rio Jejuí e rio Aquidabán. Segundo Susnik (1979), 

esse "guará" mantinha com notável abastecimento os expedicionários 

espanhóis que navegavam rio Paraguai acima em busca do Eldorado Inca. 

Dentro deste "guará" haviam os "tekohás": Ypané, Atyrá e Jesuí. 

4 - Guará dos Itatines, estava localizado entre os rios Paraguay, 

Mbotetey, Piraí-Aquidaban e as terras de Xerez. Dentro deste "guará" havia os 

"tekohás": Mbotete’y, Itati-Piraí e Iguatemí.  

5- Guará Mbaracayúenses,  estendia-se ao sul das nascentes do rio 

Aguaray-guaçu até a Serra de São Joaquín e o rio Paraná. Dentro deste 

"guará" havia os "tekohás": Amambay, Itanará e Terecany.  

6 - Guará Mondayenses, estava localizado entre os rios Acaray e 

Nacunday. Dentro deste “guará" haviam os “tekohás": Acaray e Monday 

7 - Guará Paranáes, abarcava uma grande área ao sul do rio 

Tebicuary até o rio Paraná, e ao leste desde a Cordilheira de São Rafael até a 

ribeira paranaense. Os documentos mostram que a população Guarani de 

cada "guará" possuía diferenças socioculturais e relacionavam-se de maneiras 

diferentes com os espanhóis. Os do Guará dos Carios eram descritos pelos 

espanhóis sempre como “amigos”, os Guaranbarenses como “revoltados", os 

Mbaracayuenses e Mondayenses como “esquivos", os Paranáes foram 

descritos como “altivos e belicosos”, sobre o Guará Paranáes relatam…”O rio 

Paraná é a porta, por onde se chega àquela gente tremenda e belicosa, tão 

temida nesta província do Paraguai” (apud. Susnik, 1979, p. 34 tradução 

nossa ). Dentro deste "guará" havia os "tekohás": Caazapá, Neembucú, 9

Aguapey e Paranaygua. 

8 - Guará Yganesnses, seus assentos se estendiam do riacho 

Iniambey, próximo da primeira redução de Corpus, estendendo-se até o rio 

Nacunday. Segundo os documentos os Yganenses tinham grande domínio da 

navegação no rio Paraná e podiam reunir mil canoas para fechar o trânsito 

fluvial e controlar o movimento do rio. A navegação era uma característica 

muito acentuada neste "guará" e motivava estreitas relações com os Guarás 

 Texto original em espanhol: “…El rio Paraná es la puerta, por donde se llega a aquella gente 9

tremenda y belicosa, tan temible a esta provincia del Paraguay…"
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de Yguasuense, Paranáes, Yaguariense e Chandules. Segundo Susnik (1979), 

alguns "guarás" possuíam grande dinamismo territorial, navegando até a costa 

atlântica e também subindo os rios Pilcomayo y Bermejo no sentido das 

cordilheiras.   

9 - Guará Yguasúenses, situava-se na confluência do rio Iguaçu e 

Paraná, nas proximidades das cataratas do Iguaçu. Mantinham estreitas 

relações com os Acaraienses do outro lado do rio Paraná no Guará 

Mondayense. Também possuíam grande controle territorial pela navegação, 

pois ao seu redor, até o rio Piquiri, havia uma ampla ocupação de povos não 

Guaranis, os Gualachos-Gês e Paikere-Kainganges, que eram grupos de 

históricos conflitos com os Guaranis.   

10 - Guará Chandules - Estão localizados no rio Paraná e rio 

Paraguay, tinham a característica de não habitar as margens dos rios, mas as 

inúmeras ilhas que se formavam dentro deles, especialmente no rio Paraná. 

Os Chandules formavam parte do complexo étnico que dominava o rio Paraná 

até o litoral platino. Foram os primeiros a tomar contato com os espanhóis que 

os consideraram “gente meio traidora”(apud. SUSNIK, p. 37)  

11 - Guará Uruguayenses, seu território envolvia os rios Paraná e 

Uruguay, seus "tekohás" eram: Yvytyracuá, Piratiní, Caazapá-Mirí, Caaró, 

Caazapá-Guasú 

12 - Guará Tapés - Estava localizado no rio Yvycuí e ao sul do rio 

Capibarí, afluentes do rio Tebicuary. Sobre este "guará" diziam os espanhóis : 

“São de caráter muito dócil e menos corrompidos por vícios” (apud. SUSNIK 

1979, p. 40 tradução nossa ). Esta era uma interpretação sobre as questões 10

da antropofagia, com menor violência contra os estranhos que cruzavam suas 

terras e também pela grande conduta inter-comunitária, dentro de seu "guará", 

muito mais acentuada que nos guarás Paranáense e Uruguayense. Os 

"tekohás" deste "guará" eram: Yiquiy, Tebicuaru, Yacuí, Capiy. 

13 - Guará Guayráes, localizava-se no rio Paranapanema e seus 

afluentes. Estes Guaranis costumavam visitar periodicamente os Jesuítas de 

Piratininga, que pretendiam formar duas aldeias, Maniçoba y Yapiyúba, perto 

do salto de Paranaity no rio Tietê (LEITE, p.269).  O contato destes Guaranis 

com o Padre Nóbrega foi o que circunstanciou o projeto luso de missionar os 

 Texto original em espanhol: “…son de carácter más dulce y menos corrompidos por vicios…”. 10
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Guayraés. Os "tekohás" deste "guará" eram: Anemby, Tibagíva, Yvyangui, 

Tocanguasú, Paranapanemá, Yvahy, Ineay.  

14 - Guará Mbiazá, atribui-se a estes as possessões do litoral 

Atlântico, desde Cananéia no litoral sul de São Paulo até o Rio Grande do Sul.  

Segundo Susnik (1979) poucos são os documentos sobre os “tekohás" deste 

“guará", contudo, sabe-se que todos os grupos eram cultivadores e não 

adotaram a mobilidade marítima, assim como fizeram os Tupinaquíes e os 

Tupinambáes. Na ilha de Santa Catarina possuíam uma população de 4 mil 

pessoas e tiveram grande afinidade com os espanhóis, que serviam-se de 

suas lavouras para abastecimento das expedições ao interior do continente. 

Susnik localizou os seguintes "tekohás": Carios do Litoral (Ilha de Santa 

Catarina), Mbiazá e Arechané.  

                                                                                                                          



                                                                                                                             �92

Imagem 35 - Representações de Ulrich Shimidl sobre a conquista dos grupos 
   indígenas na Bacia do Prata no século XVI. 

!  

Fonte: Biblioteca Nacional da França. 
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3.5 O que o território tem a nos dizer 

Nos diz Besse (2006), “...a percepção da paisagem é mais mundo 

do que natureza”. É dizer que perceber a paisagem é perceber o mundo 

humano, o lugar de seu desenvolvimento e realização, onde ocorre o contato 

com os elementos naturais e se constroem as memórias, as histórias vividas e 

impressas. “Nós estamos interessados naquela parte da cena que possui 

relação com o homem, porque nós somos parte dela”. (SAUER, 1925, pag. 

302. Tradução nossa)  

Segundo Sauer (1925), toda paisagem cultural sustenta-se em 

características que são gerais a todas as outras áreas. Isto é, todo território 

possui um tipo de solo, uma vegetação,  rios,  minerais,  fauna, clima e outros. 

Para o autor o clima é o principal componente de influência cultural e sempre 

deve ser observado. Explica também, que por mais singular que pareça uma 

paisagem cultural, localizada em um território peculiar ou extremo, ela sempre 

estará apoiada nestes recursos que são gerais e que são de fácil interpretação.  

Sauer (1925) salienta, que nem todos esses elementos disponíveis 

em um território serão utilizados pelo homem para formar a paisagem cultural, 

por isso, não se trata de uma investigação sistemática, relacionada a todos os 

condicionantes e todos os recursos, mas de uma investigação seletiva, 

direcionada pelo olhar do pesquisador, que deve ter a sensibilidade de 

perceber a dinâmica cultural e os elementos que fazem parte da paisagem 

cultural e fundamentam as suas expressões.  

3.5.1 A floresta e o clima 

Para aqueles que caracterizam as civilizações a partir do seu 

idioma, os chamados linguistas, os Guaranis fazem parte do tronco tupi, cujo 

lugar de origem seria o rio Madeira, um dos afluentes do rio Amazonas.  

Os dados são sempre controversos e especialmente as datas, mas 

segundo esta hipótese o tronco linguístico surgiu ao redor de 5.000 mil anos e 

percorreu diferentes itinerários até se espalhar pela Amazônia e alcançar o 

litoral atlântico. Depois disso, baixando pela costa, alcançaram a região norte 
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do Paranapanema e navegaram pelos rios da Prata até alcançar o sul do 

continente. 

Em termos culturais, os Guaranis passam a existir no momento em 

que definem o seu território, criando um enraizamento e perdendo sua 

condição nômade. É neste processo que o grupo desenvolve sua organização 

social e territorial,  cria sua técnica agrícola, escolhe os seus cultivos e assim 

todo um modo de vida.  

Da mesma forma que os povos da mesopotâmia desenvolveram 

uma agricultura observando as enchentes dos rios Tigres e Eufrates, a cultura 

Guarani também desenvolveu conhecimentos e técnicas a partir da experiência 

com seu território, utilizando a vegetação e o clima de suas áreas.  

O certo é que a cultura Guarani não surgiu a partir de um rápido 

momento, mas de uma construção histórica através dos tempos. Sua cultura 

se estabeleceu em uma região florestal, onde as atividades de subsistência 

envolvem a agricultura e também as lidas com a caça e a pesca. Assim como 

bem explica Schaden (1954, p. 37): “embora o Guarani seja incapaz de 

conceber a vida humana sem as alegrias da caça e da pesca, a base de seu 

sustento lhe é fornecida pela lavoura”. 

A agricultura Guarani envolve não apenas a produção do milho, mas 

também a mandioca, batatas, feijão andu, amendoim, cará, abóboras e 

repolhos, bananas e ananás- abacaxi, de diferentes espécies, assim como 

diversos outros cultivos que são muito bem manejados e podem gerar grandes 

excedentes. (INSTITUTO SÓCIO-AMBIENTAL, 2008) 

Com o passar dos milênios de colonização, onde o território de caça 

das aldeias se vão reduzindo pela ocupação europeia, a importância das roças  

Guarani cresce em detrimento a outras atividades que eram suplementares a 

vida. Também o entrosamento com a sociedade branca, os processos de 

aldeamentos no Brasil, fizeram surgir padrões de intercâmbio comercial, onde 

a agricultura passa a receber ênfase como meio de troca por produtos 

industrializados, produtos que a cada dia ganham mais valor e passam a ser 

considerados como indispensáveis à vida Guarani.  
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Avalia Schaden (1954), que são poucas as culturas indígenas na 

América onde a agricultura tenha alçado a importância que cabe entre os 

Guaranis. Associado com a agricultura estão muitos ritos de sua religião, a 

ponto de que todas as atividades de cultivo apareçam relacionadas com o 

sobrenatural, e acreditam que o surgimento de qualquer fenômeno adverso e 

inesperado pode ter influência na vida e no destino das pessoas.  

O ciclo ecológico de produção é antes de tudo um ciclo religioso, 

segundo Schaden (1954, p. 38): “um ano eclesiástico”, onde as atividades de 

subsistência, especialmente as fases de cultivo do milho, são motivos para 

reza, cultos, danças e rituais.  

Imagem 36 – Floresta estacional semi-decidual e decidual.  

Fonte: Elaborado pela autora 
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O clima e a floresta de seu território estão diretamente relacionados 

com a agricultura. O território Guarani possui duas estações bem marcadas; 

nos meses de outubro/março a pluviosidade média fica em torno de 190 mm e 

nos meses de abril/setembro a pluviosidade média é menor, em torno de 110 

mm. Esse clima converte a vegetação em uma floresta densa, fechada, 

chamadas de floresta estacional semi-decidual, onde 20% a 50% da vegetação 

perdem suas folhas na estação seca; e floresta decidual, onde a perda das 

folhas ultrapassa 50% da vegetação (Imagem 36). 

A partir da observação do clima e da vegetação, o Guarani 

desenvolve a técnica agrícola, que consiste na queima de uma porção de mata 

para o plantio. Apesar desta técnica ser praticada por outros povos ameríndios, 

na cultura Guarani ela recebe um novo modo de fazer, com características 

diferenciadas, associando um calendário específico para a derrubada da mata 

e a queima, além de integrar-se a os rituais religiosos, ao tipo de economia e a 

organização territorial. 

Para os Guaranis Kaiowas do Mato Grosso do Sul, a agricultura 

segue o seguinte calendário: de maio a junho a derrubada da mata virgem ou 

do roçado, em agosto ocorre a queima, de agosto a outubro o plantio, de 

Janeiro em diante a colheita. A agricultura é produzida na mesma área durante 

3 a 5 anos, depois troca-se o lugar de plantio, deixando a mata se regenerar, 

para que no futuro se inicie um novo ciclo. Neste calendário estão o milho 

branco, o arroz e o feijão, este último plantado duas vezes: agosto e dezembro 

e colhido em: novembro e abril. (SCHADEN, 1954) (imagem 37). 

Outros cultivos são produzidos separadamente, já que necessitam 

de maiores períodos de crescimento da planta ou outras épocas de plantio. 

Dentre eles temos a cana-de-açúcar, plantada em maio e colhida depois de um 

ano; ou o amendoim, plantado e colhido nos meses secos, de janeiro a junho. 
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 Imagem 37 - Técnica agrícola 

Fonte: Elaborado pela autora 

O milho amarelo também é produzido pelos Guaranis, mas 

principalmente como recurso para o comércio. O plantio deste milho obedece a 

outro calendário, pois demora mais tempo para amadurecer e é plantado em 

separado para que suas sementes não se misturem ao milho branco.  A 

mandioca tem importância secundária entre os Guaranis, tanto para a 

alimentação quanto para celebração dos rituais. 

O milho branco é chamado de saboró, possui colheita a partir de 

Janeiro, por isso marca o início do novo ano, um calendário que é produtivo, 

social, ecológico e eclesiástico. Segundo Schaden (1954, p. 40) “ o milho, além 

de ser uma das principais fontes de alimento, constitui uma das matérias 
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primas para a fabricação da chica”, bebida fermentada que junto com outros 

recursos do território, como o mel e o peixe, faz parte do ritual Nimongaraí.  

O Nimongaraí é um dos principais rituais Guarani, considerado a 

grande festa, mobiliza uma grande concentração de pessoas, especialmente 

por estar ligado à colheita de milho que ocorre apenas uma vez ao ano. Este 

ritual ficou famoso em 1914 quando foi descrito e vivenciado pelo antropólogo 

Nimuendaju que publicou seus textos na Europa.  

Neste ritual, as crianças recém nascidas têm seus nomes revelados 

pelo líder religioso, pois na cultura Guarani não são os pais que escolhem o 

nome dos filhos, a pessoa já existe antes do nascimento, antes mesmo da 

concepção, e é necessário que o líder religioso descubra quem ela é e qual é o  

seu nome. É apenas a partir da descoberta do nome correto da pessoa, que o 

Guarani pode viver uma vida plena, saudável e feliz. A falta deste ritual, ou sua 

má realização, é considerada como um mal agouro e para os Guaranis é a 

fonte de todo mal que pode acometer uma pessoa. (INSTITUTO SÓCIO-

AMBIENTAL, 2008) 

Imagem 38 - Ritual Nimongaraí 

!  
Fonte: MELIÁ, 2016 
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Para as questões de defesa do patrimônio cultural, é importante 

avaliar e compreender como os rituais e as tradições Guaranis estão 

relacionados e são intimamente dependentes do território. Qualquer medida de 

proteção só pode ter efeitos satisfatórios se proposta a partir deste universo 

mais amplo, pensada a partir do conceito de paisagem cultural, onde a gestão 

se faz em conjunto com ações de preservação ambiental e com o apoio de 

outros agentes que atuam no território. 

A maioria dos grupos Guaranis no Brasil, seja no Paraná ou no Mato 

Grosso do Sul,  já não conseguem praticar o ritual Nimongaraí.  Em muitos 

casos pelo processo de aculturação religiosa, especialmente na conversão 

cristã-evangélica, que proíbe e tem grande resistência quanto a realização do 

ritual. Todavia, existem outros fenômenos práticos que impedem o ritual, 

especialmente a perda dos recursos territoriais básicos, como o peixe, o mel e 

as dificuldades em produzir o milho branco, seja pela falta de terras ou pela 

proibição da técnica agrícola, considerada na sociedade branca como danosa 

ao meio ambiente e improdutiva.  

Como referência a boa produtividade agrícola dos Guaranis, 

podemos nos basear no relato de Saint-Hilaire (1938), que fala sobre a técnica 

produtiva e a produção do milho  na cultura cabocla: 

O milho colhido em solo pouco fértil dava oitenta vezes a 
semente plantada, enquanto em solo fértil e imediatamente 
após a queimada, chegava a uma proporção de quatrocentos 
por um. (SAINT-HILAIRE 1938, p. 120) 

O relato do viajante mostra uma produtividade cinco vezes maior 

que a técnica convencional da época, sendo uma excelente produtividade 

mesmo em tempos atuais, que mesmo com inúmeros estudos sobre o milho, 

recursos tecnológicos e melhoramentos genéticos aplicados, as boas lavouras 

não produzem mais do que quatrocentos e cinquenta grãos por semente 

plantada . Se pudéssemos comparar com outras lavouras, que possuem 11

menos estudos e investimentos tecnológicos, certamente a produção Guarani 

também alcançaria bons índices de produtividade. 

Dados de produtores rurais na costa-oeste do Paraná. “Cada grão vai gerar uma espiga, 11

cada espiga tem de 14 a 17 fileiras, com 28 a 33 grãos. A média fica em 15 fileiras com 
30 grãos, que gera 450 grãos por grão de milho plantado”. 

                                                                                                                          



                                                                                                                             �100

Segundo Susnik (1983), a área de plantio para sustento de um 

grupo Guarani, uma "teyy", era muito pequena, de aproximadamente 1 

alqueire, 140 metros por 70 metros. A melhor produtividade ocorria tanto pelo 

conhecimento dos períodos certos de plantio - colheita e preparo - como pela 

aplicação da queimada e do tempo correto de descanso da terra.  

A queima da mata tem várias funções na aplicação da técnica, serve 

para abrir a área de plantio, afastar pragas, insetos, pequenos animais, e 

também  para fertilizar o solo. Sabe-se que a acidez do solo é o que limita a 

produção agrícola em muitas áreas do mundo, inclusive nas zonas tropicais. 

Corrigir essa acidez é o modo mais eficiente de eliminar as barreiras químicas 

ao pleno desenvolvimento das raízes das plantas, garantindo o eficiente 

aproveitamento da água e dos nutrientes.  

Na técnica, as cinzas produzidas pela queima das árvores, arbustos 

e restos de plantações, apresentam em sua composição quantidades 

razoáveis de macro e micronutriente, por isso, além do potencial para corrigir a 

acidez do solo, as cinzas atuam também como importante fonte de adubo para 

a terra.   12

Na colonização, a técnica da queimada foi muito utilizada, 

especialmente para limpar as áreas de cultivos. Contudo, aplicavam em 

grandes extensões de terra, sem promover o descanso do solo, destruindo 

florestas, matando animais e fazendo secar nascentes de água. A técnica foi 

apropriada de maneira tão nociva ao meio ambiente que na atualidade 

encontra-se proibida pelas autoridades ambientais do Brasil.  

Dentre outras variáveis, a organização territorial Guarani é um dos 

condicionantes associados ao equilíbrio ambiental da técnica agrícola. Vivendo 

pela organização do "tekohá" e do "guará", a cultura não aglomera grandes 

populações e as áreas de plantio permanecem pequenas, próximas as 

moradias, mantendo a rotatividade apropriada da terra e o seu reflorestamento 

natural. A organização territorial faz parte dos fundamentos para que essa 

cultura tenha se desenvolvido. 

 Para ver estudo sobre fertilidade do solo a partir de cinzas de árvores veja estudo de: 12

Oliveira, Furlan e Teixeira, 2006.
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Imagem 39 - Roça de milho e casa Guarani ao fundo 

!   
Fonte: Lehner B. 2014 

A caça e a pesca, bem como outros alimentos de coleta, também 

são importantes neste equilíbrio ambiental, a preservação da mata mantém 

esses recursos que tende a reduzir a necessidade agrícola. A técnica agrícola, 

trata-se de um manejo sustentável que possibilita às futuras gerações 

encontrar a paisagem preservada, podendo reproduzir a mesma cultura 

ancestral, aplicando as mesmas formas de cultivo.  

Tanto no Paraguay quanto no Paraná e Mato Grosso do Sul, o alto 

índice de mecanização do solo para a produção de soja é o que mais tem 

agravado e destruído a paisagem Guarani. Os Guaranis da etnia Aché foram 

praticamente eliminados neste processo que se intensificou na metade do 

século passado. A população atual Aché, de pouco mais de 1000 habitantes, já 

não possui nenhuma área tradicional para viver,  o isolamento com seu 

território deve em poucos anos produzir a extinção de mais esta etnia Guarani, 

que no passado eram 6 e hoje são apenas 4. 

                                                                                                                          



                                                                                                                             �102

3.5.2 Os rios 

O território Guarani se encontra em uma das maiores bacias 

hidrográficas do mundo. Bacia que tem uma área de 3,1 milhões de km², com 

águas que percorrem o território da Argentina, Bolívia, Paraguai, Uruguai e 

Brasil. Os rios desta bacia oferecem mais de 15 mil quilômetros de vias 

navegáveis, sendo historicamente utilizados para a ocupação do território e as 

dinâmicas da geopolítica de colonização Sul Americana. Atualmente essas 

águas proporcionam abastecimento de água para consumo doméstico, 

agrícola e industrial, além da pesca, do lazer e produção de energia pelas 

várias usinas hidrelétricas, que somente para o Brasil geram 65% de toda a 

energia consumida (Imagem 40). (ANA – AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS, 

2014) 

Imagem 40 - Principais rios e países da Bacia do Prata 

!  
Fonte Base: Shuttle Radar Topography Mission 
Fonte: Elaborado pela autora 

Segundo o geógrafo e arqueólogo Igor Chmyz (2000), que na 

metade do século XX iniciou pesquisas no estado do Paraná, este território 

passou a ser ocupado por grupos humanos ceramistas em aproximadamente 
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10 mil anos A.C. O autor explica que no início da ocupação os grupos 

sobreviviam exclusivamente da caça e coleta de alimentos, desenvolvendo 

posteriormente técnicas para a produção de alimentos e o consequente 

enraizamento no território.  

As diferentes formas com que os grupos foram interpretando e 

utilizando os recursos do território criaram divisões culturais e a separação 

definitiva dos grupos. Segundo Chmyz (2000), na época pré-colombiana o 

território era dominado por grupos de dois tipos linguísticos, o Tupiguarani e o 

Macro-jê. Os sítios arqueológicos mostram que os grupos eram rivais e não 

conviviam pacificamente no mesmo espaço. As características culturais de 

cada grupo foram definitivas para estabelecer naturalmente sua territorialidade, 

organizando o espaço e reduzindo os conflitos entre eles.  

Ao longo das pesquisas, Chmyz (2000) também observou que os 

sítios arqueológicos dos Guaranis estão predominantemente concentrados nas 

proximidades dos grandes rios, em áreas de menor altitude e temperaturas 

mais elevadas. Diferente disso, os sítios arqueológicos de ocupação Macro-jê 

estão afastados dos grandes rios, dispostos em áreas mais elevadas, com 

temperaturas mais frias, onde desenvolveram a técnica de edificar casas 

subterrâneas e percorrer o território por terra. É de autoria dos Macro-jê os 

primeiros caminhos terrestres no sul do continente, chamados de Peabiru , e 13

que mais tarde também foram utilizados pelos europeus na exploração da 

América.  (CHMYZ, 2000) 

Os Guaranis escolheram climas úmidos, com uma temperatura 
média entre 18 e 22 graus C., se localizaram preferentemente 
às margens de rios e lagoas, en lugares que não excedem os 
400 metros sobre o nível do mar, habitando bosques e selvas 
típicas da região subtropical. (Melià 1991, pag.64, tradução 
nossa)  14

O Caminho do Peabiru sempre foi uma história lendária que fazia parte do 13

descobrimento da América. A existência deste caminho só foi confirmada e documentada 
em 1970 quando o pesquisador CHIMYZ da Universidade do Paraná descobriu uma 
parte do caminho, ainda intacto, no município de Campina da Lagoa. 

Los Guaraní escogieron climas húmedos, con una temperatura media entre 18 y 22 14

grados C., se localizaron preferentemente a orillas de ríos y lagunas, en lugares que no 
exceden los 400 metros sobre el nivel del mar, habitando bosques y selvas típicas de la 
región subtropical" (Melià 1991, pag.64) 
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Conclui também o arqueólogo Chymz (2000) que a relação dos 

Guaranis com os rios possibilitou o florescimento de um tipo específico de 

sociedade, que se comunicava a partir da navegação pelos grandes rios. A 

maioria destes rios são caracterizados como rios de Planalto, e podem 

apresentar obstáculos para a navegação, são normalmente muito rápidos, com 

possibilidade de corredeiras, trechos com pedras ou pouca profundidade.  

A navegação Guarani utilizava canoas leves, que podiam ser 

transportadas por terra nos locais onde os rios eram caudalosos ou 

inavegáveis. O rio na cultura Guarani possui grande significado simbólico, 

representa não apenas uma fonte de alimento e água potável, mas orientação, 

demarcação, organização territorial, social e econômica.  

A cultura Kaingang, por exemplo, vivia em locais próximos aos 

Guaranis do Brasil,  mas possuíam território próprio e demarcado, com 

deslocamentos por terra e áreas de campo aberto, assim como era o traço dos 

povos de origem Macro-Jê. Essas diferenciações no modo de vida dos grupos, 

produziam uma territorialização natural entre os povos, cada um com suas 

necessidades de existência e seu território. 

A organização histórica dos "guarás" e “tekohás" Guaranis, começa 

a ser confirmada também em muitos trabalhos da arqueologia. O estudo de 

Noelli (2004), confirma que não se observam sítios arqueológicos em áreas de 

campo, sem a presença de matas ou isolados no território, nem mesmo na 

periferia externa do território Guarani. Contata ainda, que a duração das 

aldeias era longa, algumas com mais de cem anos no mesmo lugar. 

O estudo da localização das aldeias mostra que os assentamentos 

conformavam um sistema de rede ao longo dos principais rios do território. 

Essas redes possibilitavam o intercâmbio de pessoas, objetos, informações, 

técnicas e conhecimento (Imagem 41). 
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Imagem 41 - Em  destaque os  municípios   onde  já foram   encontrados sítios 
  arqueológicos Guaranis. 

!  

Fonte: Noelli, 2004. Acréscimo de mapa Sul Americano nosso. 

Segundo Noelli, (2004), o estilo da cerâmica, com suas regras e 

padrões constantes, produzida por mais de 1.500 anos pelos Guaranis, é a 

prova material mais evidente das relações e do comportamento tradicional dos 

guaranis. Segundo Brochado e La Salvia (1989), a técnica básica construtiva 

da cerâmica Guarani é o enrolamento espiralado com cozimento incompleto, 

tendo 06 tipos principais de vasilhas: 1) yapepó (pote); 2) cambuchi (jarra); 3) 

ñaetá (caçarola); 4) ñaé (prato); 5) cambuchí caguabã (copo); 6) ñamopyú 

(torrador). 

Muito pouco se sabe sobre a cerâmica, a arte, a pintura, a escultura 

ou a arte em plumagens dos Guaranis. Estudos pioneiros têm revelado muitos 
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trabalhos e que são provas da grande dimensão que alcançava a cultura 

Guarani. 

Imagem 42 - Cerâmica Guarani

�
Fonte: Museo Etnográfico Andrés Barbero. Foto: Noelli, 2015  

                                                                                                                          



 

4. SOBREPOSIÇÕES TERRITORIAIS 

"Somente a história nos instrui sobre o significado 
das coisas. Mas é preciso sempre reconstruí-la, para 

incorporar novas realidades e novas idéias ou, em outras 
palavras, para levarmos em conta o tempo, que passa e 

tudo muda." 

(Milton Santos,1998, p.15). 
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4.1 Na lógica da conquista 

4.1.1 O papel da agricultura Guarani no estabelecimento dos espanhóis. 

Segundo Susnik (1982), na chegada dos espanhóis pelo rio da Prata 

os Guaranis viviam um estado de efervescência por conta do mito do Candiré, a 

história de uma terra de metais e do bem. Esta era a notícia que tinham sobre o 

Império Inca e as zonas andinas, sendo as primeiras histórias que transmitiram 

aos recém chegados espanhóis.  

Essa efervescência ocorria entre os guaranis, mas principalmente no 

Guará dos Cairos, terras onde se assentaram os primeiros espanhóis, na altura 

da atual cidade de Assunção no rio Paraguai. Neste Guará também existia uma 

permanente insegurança de guerra com os Payaguáes, outra nação indígena que 

vivia do outro lado do rio Paraguai e insistia em adentrar no território Guarani.  

E chegam os espanhóis nestas circunstâncias, entre o mito do Candiré 

e a ameaça de lutas contra os Payaguáes. O guarani sofre um choque cultural, 

observa os recém chegados, sem mulheres, com cavalos, armaduras, armas de 

fogo, botas  e principalmente com o metal, tornando tudo absolutamente novo e 

mágico.  

Segundo Susnik (2010), de imediato os Guaranis passaram a chamar 

os espanhóis pelo nome de Karai, em referência a palavra Karaiva, nome que 

chamavam as lideranças espirituais, os caciques mágicos que viajavam pelos 

"guarás" trazendo novidades, conselhos, ervas medicinais e ritos espirituais.  

E rapidamente todos os "guarás" tiveram a notícia da chegada destes 

Karai. Até mesmo os Guaranís dos "guáras" ao norte do rio Paraná foram  

comunicados. Os guaranis  do Guará Chandules, que habitavam ilhas no delta do 

rio Paraná deram conta de avisar a todos os "guarás". Quando os espanhóis, 

subindo o rio Paraguai, pararam no Guará dos Cairos estes já haviam sido 

avisados e já os esperavam com as devidas cautelas.  

As cautelas foram apenas simbólicas, por que depois de algum tempo 

de contato, espanhóis e guaranis já realizaram pactos de interesses. Os 

espanhóis necessitavam dos Guaranis, pois haviam chegado de três meses de 

navegação desde a altura de Buenos Aires, passando por tribos que eram apenas 

caçadoras, sem nenhum aparente cultivo e necessitavam de todo tipo de 
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suprimentos e ajuda. Por isso, os espanhóis entenderam de imediato a 

importância dos cultivos Guaranis, que eram de subsistência, sem a produção de 

muitos excedentes, contudo, suficiente para fazer um abastecimento e alimentar 

com sobra as poucas dezenas de espanhóis e conquistadores que navegavam 

por aqueles rios. (SUSNIK, 1979) 

E foi neste objetivo que os espanhóis fundaram a cidade de Assunção, 

para criar um posto de parada utilizando a agricultura Guarani, onde poderiam 

seguir o rio em busca do mito do El Dorado, o país imaginário de ouro e prata que 

que contavam os Guaranis e que os espanhóis já tinham notícia. 

Mito ou não, o fato é que os espanhóis, quase dois séculos antes que 

os portugueses, encontraram ouro e prata nas terras andinas. No ano de 1600 a 

cidade de Potossi já possuía 150.000 habitantes, sendo a maior produtora de 

prata do mundo, extração que percorria os rios habitados pelos Guaranis, até 

chegar em Buenos Aires com destino à Espanha. 

Mas aos Guaranis Cairos também interessava esse pacto de amizade, 

por que queriam unir forças para se proteger dos Payaguaés e sobretudo por que 

queriam os machados de metal que os espanhóis possuíam. Entenderemos o 

tamanho do interesse dos Guaranis pelos machados de metal se pensarmos que 

nesta região do Paraguai, de mata exuberante, densa e fechada, para fazer seus 

plantios os Guaranis necessitavam cortar árvores de 50 a 60 metros de altura, 

contando para isso com um simples machado de pedra.  

Segundo Susnik (2010), com os machados de pedra se necessitava 

uma tecnologia especial de trabalho, planejando a derrubada para que uma 

árvore caísse por cima da outra e reduzisse o esforço do grupo, além disso, era 

necessário um sistema cooperativo muito grande, uma associação de  "teyys", 

que reunia grupos de homens, trabalhando de forma conjunta para cortar as 

árvores e preparar as roças.   

Para termos ideia do impacto do machado de metal na agricultura 

Guarani, as cartas dos jesuítas a partir de 1600, contavam que dando aos 

Guaranis um machado de metal "conseguimos retirar de um morro um cacique e 

pelo menos 50 homens” para reduzir-se (Cartas Jesuítas, apud. SUSNIK, 1979. 

Tradução nossa ).   15

 Texto original: “conseguimos sacar del monte pelo menos a un cacique con por lo 15

menos 50 hombres”.
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Por isso esta primeira fase de contatos entre espanhóis e guaranis se 

caracterizam por essas relações de amizade e aliança, os espanhóis 

necessitando a agricultura para buscar o El Dorado e os Guaranis necessitando 

especialmente dos machados de metal para facilitar o plantio. Nos documentos e 

cartas escritas pelos espanhóis costumavam dizer “temos serviços de amizade e 

parentesco” (apud. SUSNIK, 1974. tradução nossa ). 16

Assim como explica outra carta dos Jesuítas: 
A fundação desta cidade (Assunção) foi mais por via de 
cunhadismo que de conquista, porque navegando os espanhóis 
pelo rio Paraguay acima, que é muito caudaloso, os índios que 
estavam povoando este lugar lhes perguntaram quem eram, de 
onde vinham, aonde iam, e o que buscavam; disseram-los; e 
responderam os índios que eles não passassem adiante por que 
pareciam boa gente; e assim lhes dariam suas filhas e seriam 
parentes. Esta oferta pareceu boa aos espanhóis, ficaram aqui. 
Receberam as filhas dos índios e cada espanhol ficou com boa 
quantidade; ocorre que em pouco tempo tiveram tanta quantidade 
de filhos mestiços, que puderam com pouca ajuda de gente de 
fora povoar todas as cidades que agora possuem e também as 
cidades da governança do rio da prata que são outras quatro e se 
chamam San Juan de Vera, Siete Corrientes, a Concepción Rio 
Bermejo, Santa Fe e o porto da trindade de Buenos Aires. 
(JESUÍTA ANÔNIMO, 1620. apud. CORTESÃO, 1951, pag.166. 
Tradução nossa)  17

No mapa da Imagem 43 com data de 1616, podemos ver a cidade de 

Assunção junto com o Guará dos Cairos, bem como as cidades que se formaram 

abaixo e acima do rio Paraguay. 

 Texto original: Tenemos servicio de amistad y parentesco”. 16

Texto original: La fundación de esta ciudad fue mas por via de cuñadasgo, que de 17

conquista, porque navegando los españoles por el rio Paraguay arriba, que es muy 
caudaloso, los indios que estaban poblados en este puesto les preguntaron quienes eran, 
de donde venían, adonde iban, y que buscaban: dixeronselo: responrieron los indios que 
no passassen adelante porque les pareçia buena gente; y assi les darían sus hijas y 
serian parientes. Pareçio bien este recaudo a los españoles, quedáronse aqui. Reçibieron 
las hijas de los indios y cada español tenia buena cantidad; de donde se seguio que en 
breve tiempo tubieron tanta cantidad de hijos mestiços, que pudieron con poca ayuda de 
gente de fuera poblar todas las ciudades que agora tienen y también las de la 
governaçion del rio de la plata que son otras quatro y se llaman san Juan de vera, siete 
corrientes, la concepción rio bermejo santa fe y el puerto de la trinidad buenos Ayres. 

                                                                                                                          



                                                                                                                             �111

Imagem 43 - Mapa com as cidades a partir do rio da Prata de 1616. 

!  

Fonte: Biblioteca Nacional no Rio de Janeiro. Destaque em azul nosso. 

Os documentos e cartas escritas à Espanha davam conta de que 

Assunção havia se transformado em um harém de mulheres, onde cada espanhol 

possuía pelo menos 40 mulheres.  
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Para entender como esta relação se firmou entre guaranis e espanhóis, 

é preciso compreender as concepções da identidade guarani. Os casamentos não 

se tratavam de uma mera pauta de submissão psico-social, mas de uma 

verdadeira forma de interação baseada no sistema guarani de parentesco político.  

Na cultura guarani quando o pai ou irmão permitem um casamento o 

noivo fica vinculado a sua família, sentindo-se obrigado a retribuir e todos os 

parentes homens da noiva esperam essa reciprocidade, esse reconhecimento 

pelo valor da mulher. Na visão Guarani, quando o espanhol aceitava se casar ele 

assumia a obrigação de viver ao modo e na cultura Guarani, essa era a forma na 

qual o espanhol poderia ser aceito dentro da sociedade Guarani. 

Para o Guarani dar é receber, fazer um favor implica na garantia de 

receber outro favor, nada se vende, até nos dias de hoje a venda de qualquer 

coisa significa um ato de vingança. Quando os Guaranis cultivavam para o 

espanhol eles esperavam similar reciprocidade, que poderia ser na forma de um 

machado de ferro ou outras classes de favores. 
(os Guaranis)[…] a todas as nações chamam de escravos, menos 
ao espanhol, mas não os chamam de senhor e sim de cunhado ou 
sobrinho, por que dizem que apenas Deus é o seu senhor, por 
que como dizem, se ajudaram o espanhol e o admitiram em suas 
terras foi por via de cunhadismo e parentesco. (JESUÍTA 
ANÔNIMO, 1620.  apud. CORTESÃO, 1951 pag.167. Tradução 
nossa).  18

E foi através da relação de parentesco Guarani, que os espanhóis  

conseguiram muitas mulheres, gerando em pouco tempo uma boa população 

mestiça para povoar as diversas cidades fundadas abaixo e acima de Assunção. 

Estas cidades tinham localização certa, eram implantadas ao lado dos tekohás 

Guaranis onde podiam ter acesso ao cultivo agrícola. Assim como podemos ver  

no desenho da imagem 44, que em primeiro plano temos um  "tekohás" dos 

Cairos e ao fundo a cidade de Assunção.  

  

Texto original: Son altivos y soberbios y a todas las naçiones llaman esclavos sino es al 18

español, pero no le quiere llamar señor sino cuñado o sobriño porque diçen que solo dios 
es su señor, porque como he dicho el ayudar al español y admitirle en sus tierras fue por 
via de cuñadasgo y parentesco. Empero despues viendo los indios que los españoles no 
los trataban como a cuñados y parientes sino como a criados se comentaron a retirar y 
no querer servir al español, el español quiço obligarle: tomaron las armas los unos y los 
otros y de aqui se fue encendiendo la guerra la qual ha perseverado casi hasta agora.
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Imagem 44 - Ilustração sobre a revolta de Corpus Christi - 1539 

!  

Fonte: Biblioteca Nacional da França.  

Esta imagem também ilustra os primeiros conflitos entre Guaranis e 

Espanhóis que começaram em 1539, com a chamada revolta de Corpus Christi. 

Aproveitando a festa cristã, numerosos caciques de diversos "guarás" vieram até 

Assunção com o pretexto de participar da celebração e trazer mulheres para se 

casarem com os espanhóis. Entretanto, o evento foi  utilizado para criar um motim 

contra os espanhóis e pelo menos 100 mil guaranis se deslocaram de seus 

tekohás para enfrentar a guerra contra algumas dezenas de espanhóis.   

Segundo a historiografia, a revolta somente fracassou por que uma 

mulher guarani, servente do espanhol Salazar, traiu sua gente e delatou a 

intenção dos caciques. E assim, quando todos estavam dentro da cidade, o 

governador Irala tocou o clarinete de sinal de ataques de tribos inimigas, bastou 

essa farsa para que todos os Guaranis fugissem aterrorizados, e enquanto 

tentavam fugir da cidade, Irala conseguiu prender os principais caciques. Esse foi 

o dia inicial dos conflitos históricos entre guaranis e espanhóis. 
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A razão fundamental da revolta, que terminou na matança dos 

Guaranis, era o desgosto pelo fato de que os espanhóis não os tratavam como 

verdadeiros parentes, com o devido respeito que a cultura guarani exigia,  por 

entregar suas mulheres e por produzir os cultivos para os espanhóis. 
Vendo os índios que os espanhóis não os tratavam como 
cunhados e parentes, se não como criados, começaram a se 
retirar e não querer servir o espanhol, o espanhol quiz obrigar-lo: 
pegaram as armas, uns e outros e a guerra foi começando, a qual 
se preservou até agora (JESUÍTA ANÔNIMO, 1620.  apud. 
CORTESÃO, 1951 pag.167. Tradução nossa).  19

4.1.2. A Organização territorial das encomendas 

A partir da revolta de Corpus Christi em 1539, o Governador Irala 

começa a imaginar como poderia criar um plano de colonização para a primeira 

formação da província do Paraguai. E se inicia um novo período de relações entre 

espanhóis e guaranis, o período das violentas rancheadas. 

No novo sistema, período que durou até a década de 1550, o 

conquistador espanhol, segundo suas necessidades de homens para trabalhar ou 

mulheres para casar, poderia entrar em qualquer "guará" e mediante um sistemas 

de trocas ou diretamente pela força e violência, levar os Guaranis aos núcleos de 

assentamento.    

Para entender o significado e o impacto do novo sistema na cultura 

Guarani, que depois se transformou nas conhecidas encomiendas, é preciso 

relembrar o valor da organização territorial dos "guarás".  O conceito de guará era 

também um conceito sócio-político, que delimitava uma certa região, orientada 

geralmente por rios. Nesta região os grupos Guaranis adquiriam o pleno direito ao 

uso da terra, a prática das roças, a mudança e rotação dos lugares de cultivos. A 

terra era exclusiva dos Guaranis daquele Guará, não era permitida a penetração 

de outros grupos, nem para a caça, nem para a pesca, nem para coisa alguma.  

Texto original: Son altivos y soberbios y a todas las naçiones llaman esclavos sino es al 19

español, pero no le quiere llamar señor sino cuñado o sobriño porque diçen que solo dios 
es su señor, porque como he dicho el ayudar al español y admitirle en sus tierras fue por 
via de cuñadasgo y parentesco. Empero despues viendo los indios que los españoles no 
los trataban como a cuñados y parientes sino como a criados se comentaron a retirar y 
no querer servir al español, el español quiço obligarle: tomaron las armas los unos y los 
otros y de aqui se fue encendiendo la guerra la qual ha perseverado casi hasta agora.
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Também para entendermos o sentido de pertencimento que o Guarani 

possuía com seu "guará", podemos  trazer o relato de jesuítas que fundaram as 

reduções San Joaquín e São Estanislao no Paraguai. As cartas contam que 

quando fundaram essas reduções o grupo dos tamurá-guaranis, originários da 

região, foi transferido para as missões do Paraná. Contam que depois de 

transferido, esse grupo realizou 8 tentativas de fuga para regressar ao seu 

"guará" no Paraguai. Na oitava tentativa conseguiram voltar à sua região, se 

refugiando na floresta e sem desejar nenhum outro contato com Jesuítas ou 

qualquer  Guarani de outro "guará". (Cartas Jesuítas, apud. SUSNIK, 1982) 

Importante lembrar que falamos de reduções com o mesmo estrato 

étnico cultural, contudo a consciência do "guará", como unidade sócio-local, como 

um verdadeiro território de pertencimento, era tão forte que se sobrepunha a 

relação cultural, e segundo Susnik, “essa consciência nunca abandonou os 

Guaranis". (SUSNIK, 2010 p. 35) 

Enquanto no Brasil, D. João III, em 1534, criava as capitanias 

hereditárias, dividindo o território em grandes faixas de terra e entregando a 

administração aos particulares, no Paraguai a questão passou a ser a divisão dos 

Guaranis, calcular os homens de cada "guará" e entregar aos encomendeiros 

para que cultivassem suas terras, foi essa característica Guarani, de serem 

agricultores e lidarem com a terra,  que definiu a forma como o território seria 

organizado e explorado pelos espanhóis. 

Por isso em 1555 Irala realiza o primeiro censo populacional, 

percorrendo todos "guarás" e decretando, em 1556, “que não se mudem, nem se 

ausentem de suas casas e povoações a outras povoações e casas nem parte 

alguma e ali vivam permaneçam todo o tempo que Deus lhes der a 

vida" (Paraguai, 1556, apud. SUSNIK, 1965 p. 56 ) Esta era uma medida 20

necessária para que os Guaranis fosses identificados e divididos corretamente 

entre os espanhóis.  

Apenas nos Guarás dos Cairos e dos Tobatines, Irala contou uma 

população de 27.000 homens, todos qualificados para o trabalho agrícola e isso 

representava 27.000 famílias. A partir deste senso Irala começou a repartir a 

Texto original: … no se muden vayan ni ausenten de sus casas y pueblos a otros pueblos y 20

casas ni parte alguna e allí vivan permanezcan todo el tiempo que Dios les diere de vida..." 
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população para aproximadamente 300 espanhóis que viviam no território. Esse 

sistema chamou-se de encomiendas.  

Havia um grupo de conquistadores que escrevia ao conselho das 

índias informando que pretendia se unir e formar um grande sistema feudal 

fechado, com uma numerosa massa de Guaranis ao seu serviço. Outros estavam 

interessados em formar pequenos feudos isolados (SUSNIK, 2010). 

Ao final, o sistema individual de pequenos núcleos foi o que 

prevaleceu, primeiramente como pequenas fazendas se aglomerando nos 

arredores de Assunção.  

Para implantar as encomiendas os espanhóis utilizaram o sistema 

político dos Guaranis para dividi-los. Em cada “tekohá" os caciques receberam o 

título de “Don”, para nomina-los oficialmente, determinaram que este título 

passasse a ser hereditárias no grupo, organizando as lideranças no sistema 

europeu.  

E desta maneira se oficializou o sistema de repartição, cada cacique 

era entregue em encomienda a um espanhol, com o número de famílias e 

homens que estivessem ao seu mando. O cacique e a sua família, por conta do 

título de “Don”, ficavam desobrigados de trabalhar, servindo apenas de 

intermediário para a entrega das outras famílias aos espanhóis (SUSNIK, 2010).  

Cada Guarani, entre 15 a 50 anos, estava obrigado durante um 

determinado tempo do ano a servir o encomendeiro espanhol em sua “casona”, 

os pequenos feudos que se formaram ao redor de Assunção. Esse Guarani era 

chamado de “mitayo” e o trabalho básico era a agricultura, que nas primeiras 

legislações deveria durar dois ou três meses por ano.  

Entretando, não demorou para que os encomendeiros descumprissem 

as leis e utilizassem o trabalho Guarani por mais de meio ano. Na legislação o 

trabalho era apenas para os homens, mas na prática ocorria de outra forma. A 

mulher Guarani acompanhava o seu marido até a “casona", levando também seus 

filhos e ao final todos acabavam trabalhando para o encomendeiro.  

Essa mudança na organização territorial, que obrigava o Guarani a sair 

do seu "Guará" e assentar-se durante meses ao redor da “casona”, acabava 

constituindo um novo símbolo de relação de dependência guarani-espanhol, 

destruindo todos os significados da vida Guarani, sua organização social, política,  

econômica e religiosa.  
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O novo sistema iniciou  um grande processo de nucleação em torno 

dessas “casonas”, alguns "guarás" eram muito distantes e os Guaranis tinham 

que vir a pé, com um trajeto que poderia demorar de dois a três meses.  Por isso, 

residir em torno da casona passou a ser uma necessidade básica para muitos 

Guaranis (SUSNIK, 2010). 

Claro que esse sistema evoluiu para muitas revoltas, rebeliões, e 

massacres,  que acompanharam toda a trajetória da segunda metade do século 

XVI tendo diversos momentos críticos.  

Muitos Guaranis se recusavam a sair de seus Guarás, os espanhóis os 

acusavam de não querer trabalhar, de serem preguiçosos e são vários os 

documentos que apontam a forma violenta para impor o sistema. E nada menos 

do que neste cenário de escravidão não declarada, que os Jesuítas chegaram e 

começaram as suas primeiras preregrinações a partir do ano de 1580.  
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4.2 - Na lógica da fé. 

4.2.1 - Organização territorial dos Jesuítas no Paraná. 

Como dito, os conflitos entre Guaranis e Espanhóis foram se 

intensificando e a necessidade de criar novas cidades espanholas exigia um novo 

plano de domínio Guarani. Os espanhóis entenderam que a conversão cristã seria 

um caminho para tornar o Guarani um cidadão apto ao trabalho.  

Por conta dos conflitos e da grande população Guarani, a Companhia 

de Jesus buscava a tempos algum meio de entrar no território do rio da Prata, 

promovendo reduções assim como já realizavam no Brasil.  

Em 1555 o padre Manoel da Nobrega esteve a ponto de ir a Assunção 

e iniciar os trabalhos de evangelização, por que tinha contato com os Guaranis do  

Paraná, do Guará do Guairá e conhecia os processos de rancheada que ocorria 

no território. Segundo Cortesão, 1951, foi o padre Luiz da Grã, que havia acabado 

de chegar de Portugal, que proibiu a ida de Nobrega a Assunção, temendo 

conflitos entre as coroas espanholas e portuguesas. 

Mas em 1580, com a união das duas coroas, abriu-se um espaço para 

a entrada dos jesuítas portugueses no território, que já eram conhecidos pelo 

longo trabalho de catequização e civilização dos índios no Brasil, sendo a solução 

para criar uma nova lógica de organização do território.  

Com o surgimento das reduções os guaranis deixariam de ser 

deslocados por longas distâncias até Assunção, as reduções poderiam ser 

implantadas em pontos distantes do território, no interior do Guarás, controlando a 

população e possibilitando que se fundassem cidades ao seu redor, 

movimentadas  pelo trabalho e pela agricultura guarani.  

Na imagem 45 podemos  visualizar como essas duas lógicas territoriais 

foram construindo o território, o jesuíta fundava a redução e posteriormente os 

espanhóis implantavam as cidades. No mapa se observa a localização das 

reduções, das cidades e vilas no território e abaixo, no lado esquerdo, o projeto 

de uma nova cidade que deveria ser estabelecida acima da redução de Dolores.  
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Imagem 45 - Mapa do território Paraguaio onde inclui o projeto de uma cidade  
  espanhola para ser instalada ao lado da redução de Dolores. 

!  

Fonte: Biblioteca Nacional no Rio de Janeiro. Destaque em vermelho nosso.  
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Segundo Cortesão (1951), apesar das reduções do Paraná terem sido 

produzidas por jesuítas espanhóis, coube ao jesuíta português Manuel Ortega os 

primeiros trabalhos nesta missão:  
Ao padre Manuel Ortega, embora algum tempo acompanhado 
pelo padre Filds, coube em particular a evangelização dos índios 
do Guairá. Tanto êle, como os seus companheiros, foram muito 
auxiliados nos seus trabalhos pelo conhecimento da língua tupi, 
parente próxima do guarani, que haviam aprendido no Brasil. As 
mesmas práticas e doutrinas da "Arte de Gramática" de Anchieta 
serviram aos três padres nos trabalhos da sua nova missão. 
(CORTESÃO, 1951,p.77) 

Os Jesuítas foram chegando quase cem anos depois dos espanhóis e 

durante aproximadamente 20 anos produziram um trabalho itinerante de 

evangelização. As primeiras reduções Guaranis apenas foram fundadas na virada 

do século, a partir de 1600.  

Segundo a filosofia Jesuíta, o propósito era pacificar e orientar o 

Guarani, pois lhe faltava racionalidade social e cultural. Vale dizer que o espanhol  

tinha a mesma premissa quando conquistou a Província do Paraguai. Entretanto,  

enquanto jesuítas afirmavam que o objetivo era criar uma civilização cristã, ideia 

muito bem fundamentada no livro do jesuíta Montoya (1639) “A conquista 

espiritual”, para o espanhol o objetivo era civilizar para criar força de trabalho e 

desenvolver as cidades.  

No momento que o jesuíta inicia a conquista espiritual, já havia uma 

população mestiça vivendo em cidades e povoações. O plano jesuíta não era de 

criar mestiços assim como pensavam os espanhóis, mas de assentar-se no meio 

dos "guarás", converter a população e criar uma civilização de fiéis, sustentada 

por um sistema territorial interligado de reduções. Frente ao conceito de “vassalos 

do rei”, imposto pelos espanhóis, opuseram-se os jesuítas com o conceito de 

“vassalos de Deus” este era o fundamento que uniria todas as populações 

reduzidas.  

Neste objetivo os jesuítas se preocupavam fundamentalmente com as 

crianças, não interessava a geração mais velha, os caciques de 40 anos ou mais. 

Nas cartas jesuíticas, tanto o padre Lorenzana, Montoya e outros que fundaram 

as primeiras reduções do Paraná”, escreviam aos seus superiores narrando: 

“Conseguimos o melhor fruto para a divina glória de Deus, temos a infância, e as 
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crianças são os melhores fiscais de seus pais”. (Cartas Jesuítas, 1609/1640, 

apud. SUSNIK, 1982 p. 160. Tradução nossa ). 21

O jesuíta é citado historicamente por defender a liberdade Guarani, 

Montoya em 1628 publicou vários trabalhos em Madrid reclamando essa 

liberdade natural, sendo contra a prestação de trabalho por meio das 

encomiendas. Mas também era um discurso distorcido, controverso, por que para 

o jesuíta o homem nascia livre mas era escravo de Deus, do Deus cristão que lhe 

deu a vida, sendo o sacerdote o seu representante na terra, tendo todos os 

poderes para encontrar os caminhos para a conversão dos infiéis.   

As reduções não foram povoados isolados para a proteção indígena,  

mas um sistema territorial integrado, de filosofia própria, planejada, que buscava 

povos cultivadores e a sua transmutação psico-mental, eliminando seus antigos 

costumes, suas antigas crenças e impondo a “vida cristã” ou a vida de “escravo 

de Deus”. O Jesuíta não defendia o indígena, mas o ideário utópico de um novo 

sistema de vida, sem individualização do ser, apenas almas convertidas e 

reduzidas a condição de rebanho de Deus, sendo o jesuíta o seu pastor.   

Neste propósito, primeiramente os jesuítas analisaram e descreveram 

muitos aspectos fundamentais da cultura Guarani, entre eles sua organização 

territorial, a forma de mobilidade, suas casas, seus cultivos, as técnicas de 

produção agrícola, a organização social, a política dos caciques, a religiosidade e 

outras particularidades. 

Logo nos primeiros contatos, os Jesuítas percebem que os Guaranis 

possuíam uma cultura baseada no cultivo de diversos gêneros, que eram bons 

agricultores e conheciam muito bem as características da terra. Durante o 

primeiro período de evangelização itinerante, os Jesuítas acompanham de perto a 

vida Guarani, compreendendo seu universo e o que possuía sentido e orientação 

cultural.  

Quase todos os índios que tem nesta cidade (Assunção) são 
Guaranis. Esta nação (Guarani) é muito extensa e todos tem a 
mesma língua; é gente da agricultura, sempre plantam em montes 
e a cada três anos mudam o lugar do plantio. O modo de plantar 
é: primeiro arrancam e cortam as árvores pequenas e depois 
cortam as grandes, e perto de semear, como estão secas as 
árvores pequena (ainda que as maiores não muito) as colocam 
fogo e se abraça tudo o que haviam cortado, e como é tão grande 

 Texto original: “hemos conseguido el mejor fruto para la divina gloria de Dios, tenemos 21

la ninez, y los ninos son los mejores fiscales de sus padres”.
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o fogo ficam queimadas as raízes, a terra oca e fertilizada com as 
cinzas e ao primeiro aguaceiro plantam milho, mandioca e outras 
muitas raízes e legumes que eles tem muito bons; dá-se tudo com 
grande abundância.  (JESUÍTA ANÔNIMO, 1620.  apud. 22

CORTESÃO, 1951 pag.166. Tradução nossa)  

A descrição da cultura Guarani pode ser observada em muitas cartas e 
textos jesuíticos, apresentam como vivem, o que pensam, o significado da terra, 
como se comportam. Relatam por exemplo que o Guarani cultiva o algodão, que 
as mulheres  sabem produzir suas roupas, mas que preferem andar nuas. Que da 
produção agrícola não fazem nenhum estoque, plantam e colhem conforme suas 
necessidades e não possuem bens de valor, a terra é o único suporte que 
estrutura o modo de vida Guarani.  

As mulheres andam normalmente desnudas ainda que plantem 
algodão e façam seus vestidos, estos Indios não tem prata em 
ouro, nem coisa de valor, sua riqueza é o arco e flechas, não 
fazem provisões para o ano. A terra é seu suporte, porque não 
retiram mais raízes do que as que são necessárias para aquele 
dia. No máximo penduram em suas casas para fazer o vinho . 23

(JESUÍTA ANÔNIMO, 1620.  apud. CORTESÃO, 1951 pag.166. 
Tradução nossa)‑  24

Relatam detalhadamente a forma das habitações, que são bem feitas, 
sem divisões internas, que possuem geralmente de oito a dez suportes estruturais 
em madeira (chamados “horcores”, tipos de troncos de madeira em forma de Y), 
variando sua quantidade conforme a necessidade de aumentar o comprimento da 
casa.  Acrescenta que em cada casa vivem duas famílias, uma em cada lado, 
possivelmente uma referência a família nuclear, pai, mãe e filhos. 

Vivem em casas bem feitas armadas em cima de bons suportes 
de madeira e cobertas de palha, algumas tem oito e dez suportes 
e outras mais o menos, conforme o cacique tem os vassalos 
porque todos normalmente vivem na mesma casa, não tem 

Texto original: Casi todos los indios que tiene esta ciudad son guaranis. Esta nación es 22

muy estendida y toda tiene una lengua: es gente labradora, siempre sembra en montes y 
cada tres años por lo menos mudan chacara. el modo de haçer sus sementeras es: 
primero arran- cón y cortan los arboles pequeños y despues cortan los grandes, y ya 
cerca de la sementera como están secos los arboles pequeños (aunque los grandes no lo 
están mucho) les pegan fuego y se abraça todo lo que han cortado, y como es tan grande 
el fuego quedan que- madas las raizes, la tierra hueca y fertiliçada con la çeniça y al pri- 
mer aguaçero la siembran de mais, mandioca y otras muchas raizes y legumbres que 
ellos tiene muy buenos: dase todo con grande abundançia.

 Quando menciona vinho esta se referindo a chicha, a bebida fermentada guarani 23

produzida com o milho.

! Texto original: Mujeres andan communmente desnudos aunque siembran algodon y 24
haçen sus vestidos, estos indios no tienen plata ni oro ni cosa de valor, su haçienda es el 
arco y fle- chas. no haçen provisiones para el año. La tierra es su trox por- que no sacan 
mas raizes de las que son menester para aquel dia. el mais aunque lo cuelgan en sus 
casas para haçer vino. 
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divisão alguma toda a casa, esta de uma maneira que desde o 
começo se vê o fim:, é um rancho e em cada um habita duas 
famílias, uma de um lado e outra de outro.  O fogo está no meio;  
dormem em umas redes que os espanhóis chamam hamacas as 
quais atam em uns paus que quando fazem as casas deixam de 
propósito e estão tão juntas e entrelaçadas as hamacas de noite 
que  de nenhuma maneira se pode andar pela casa. Tem pelos 
lados tapia francesa e cada casa tem duas portas uma de cada 
lado, mas não tem Janelas, não tem porta nem caixa nem coisa 
fechada, tudo esta exposto  e não há quem toque em coisa 
alguma. (JESUÍTA ANÔNIMO, 1620.  apud. CORTESÃO, 1951 
pag.166. Tradução nossa)  25

Sobre o tamanho da Teyy explicam que as populações são pequenas, 

e justificam o tamanho dos adensamentos pelo tipo de produção agrícola e para 

manter equilibrada a pesca e a caça de cada lugar. Este relato é um ponto 

importante da lógica de organização territorial Guarani, mostra que a 

concentração populacional é planejada, pois sabem que se criarem grandes 

adensamentos faltará comida, que os pequenos núcleos humanos é uma forma 

de preservar os recursos, para que possam ser explorados de forma equilibrada, 

para que não se esgotem.   

 “Suas populações antes de reduzir-se são pequenas porque 
como sempre plantam em montes (pequenos morros) e querem 
estar poucos pra que não acabe e também por ter seus peixes e 
sua caça organizada". (JESUÍTA ANÔNIMO, 1620.  apud. 
CORTESÃO, 1951 pag.166. Tradução nossa)  26

Também analisam o tamanho das comunidades e sua política, as 

lideranças e os diversos tipos de caciques. Observam que alguns caciques tinham 

o poder de comandar vários grupos ou comandar todo um "guará", estes eram 

chamados de  "cacique entre os caciques”. 

 Texto original: Habitan en casas bien hechas armadas en çima de buenos horcones 25

cubiertas de paja, algunas tienen ocho y diez horcones y otras mas o menos conforme el 
cazique tiene los basallos porque todos suelen vivir en una casa, no tiene división alguna 
toda la casa, esta esenta de manera que desde el prinçipio se vee el fin:, de horcon a 
horcon es un rancho y en cada uno habitan dos familias... el fuego de estambos esta en 
medio: duermen en unas redes que los españoles llaman hamacas las quales atan en 
unos palos que quando haçen las casas dejan a proposito y están tan juntas y 
entretejidas las hamacas de noche que en ninguna manera se puede andar por la casa. 
Tienen por los lados tapia françesa y cada aposento tiene dos puertas una de cada lado 
pero no tienen bentanas. no tienen puerta ni caja ni cosa cerrada, todo esta patente y no 
ay quien toque a cosa de otro. (CORTESAO, 1951 pag. 169)

 Texto original: Sus poblaciones antes de reduçirse son pequenas porque como siempre 26

siembran en montes quieren estar pocos porque no se les acaben y también por tener 
sus pescaderos y cagaderos acommodados.
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“Viviam, e hoje vivem os gentis (Guaranis) em povoações muito 
pequenas, mas não sem governo. Possuem seus caciques, os 
quais todos reconhecem nobreza herdada de seus antepassados, 
fundada em que t inham vassalos e governavam os 
povoados” (Montoya, 1639, pag. 36, tradução nossa ). 27

Sobre a mobilidade, a forma como se deslocavam no território, de um 

"guará" a outro, Montoya (1639 p. 48) relata: “Iam de um lugar a outro pelos rios, 

que são muito grandes, e com paragens no rio Paraná, que é o que comumente 

chamam de Prata, tem em algumas partes duas léguas de largura” . Montoya 28

conta ainda, que em um episódio, tentava andar por caminhos de terra e foi  

alertado pelos Guaranis para que se locomovesse apenas pelos rios: 

Encontrei uns índios, (guaranis) e me deram um aviso de que 
havia uma embarcação em um Arroyo, aconselharam-me para 
que não caminhasse por terra; porque sem dúvida, me matariam 
os índios bárbaros que habitam naqueles montes (MONTOYA, 
1639 p.48. Tradução nossa) .  29

Os jesuítas se utilizaram desses conhecimentos culturais, mas também 

de fatores externos para atrair os Guaranis para as reduções. Não devemos 

esquecer que seja qual for o “guará" em que viviam, os Guaranis se encontravam 

praticamente cercados, de um lado havia os espanhóis e por outro os 

portugueses, que desde 1610 já começaram as famosas penetrações 

bandeirantes em busca de escravos para levar a São Paulo. Os Guaranis já não 

podiam mover-se livremente por seus “guarás", estavam acuados em meio a 

portugueses, espanhóis e agora recebiam as propostas dos Jesuítas.  

Para o Guarani, a chegada do jesuíta parecia uma solução mais 

amena, pois garantia o plantio dentro das reduções e ainda forneciam os 

desejados machados de metal. Em carta, os Jesuítas explicavam que prometer 

aos Guaranis a roça e dar-lhes um machado de metal atraía pelo menos 2 ou 3 

 Texto original: Vivian, y oy viven los Gentiles en poblaciones muy pequeñas, pero no sin 27

govierno. Tenían sus Caciques, en quien todos reconoce nobleza heredada de sus 
antepassados, fundada em que aviã tenido vassallos, y gouernado pueblo. 

 Texto original: Se iva de um lugar a outro por rios, que los ay muy grándes, y en ellos 28

parages el rio Paraná, que es el que comunmente llaman de la Plata, tiene por algunas 
partes a dos leguas de ancho”.

 Texto original: Encontre unos indios, (guaranis) e me dieron aviso de uma embarcacion 29

que estava em um Arroyo, aconsejandome no caminhasse por tierra: porque sin duda, 
me matarian los indios bárbaros que habitan por aquellos montes”.
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caciques, “que veem para junto de nós, se entregam e vivem em nossas 

reduções”. (Cartas Jesuíticas. Apud. SUSNIK,  1982, p. 162. Tradução nossa ).   30

Segundo SUSNIK (1982), seja na província dos Chiquitos, no Equador, 

Perú ou qualquer lugar onde os Jesuítas criaram missões, estes nunca buscaram 

povos paleolíticos, ou seja, povos não cultivadores, sabiam que o caráter nômade 

e migrante dessas culturas não aceitariam a vida nas reduções, também os 

cultivos eram a única forma de assentar as populações nas reduções 

missionárias. A premissa Jesuítica estava baseada na seguinte expressão: “viver 

santamente é lavrar a terra” (CARTAS JESUÍTICAS, apud. SUSNIK, 1982, p. 

164). 

Criar as reduções, alterando o sistema de organização, era também 

alterar os significados, os vínculos com a terra, as tradições na forma de plantar, 

construir a casa, se comunicar, fazer as festas, dividir as colheitas e tantas outras 

dimensões que estruturavam a vida Guarani.  Criar as reduções era a forma mais 

eficaz de controlar e promover a conversão Guarani.   

A partir dessa ideia, o padre Montoya, por volta de 1600, começa o 

projeto para criar as missões do Guairá, que resultaram em 15 reduções 

espalhadas entre os cinco principais rios do estado, Paranapanema, Piquiri, Ivai, 

Tibagi e Iguaçu. (Imagem 46 e 47) 

Saímos o Padre Joseph, e eu, por aqueles rios, convidando 
os índios para que se reduzissem em populações grandes… 

 (MONTOYA, 1939 p. 36. Tradução nossa). 31

Levar os Guaranis para viver em povoações grandes desarticulava 

totalmente a cultura. De imediato implica em impedir a boa agricultura, por que as 

reduções passam a requerer grandes áreas de plantio e não podem deixar a 

floresta se regenerar como faziam na técnica tradicional. 

 Texto original: Que vienen junto  a nosotros y se nos entregan y vienen en nuestras 30

reducciones.

Texto original: Salimos el Padre Joseph , y yo, por aquellos rios a combidar a los Indios 31

a que se reduxessen en poblaciones grandes...
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Imagem 46 - Mapa que mostra as reduções do Paraná - Data provável - 1628 

!  

Fonte: Biblioteca Nacional 
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Imagem 47: Reduções Jesuítas do Guairá, estado atual do Paraná, Brasil.  

!  

Fonte: Elaborado pela autora 

O jesuíta promove uma mudança na técnica agrícola, era uma 

mudança necessária para desassociar a agricultura dos rituais religiosos, 

principalmente os que envolvem o calendário agrícola do milho. A agricultura 

deixa de ser uma atividade social, coletiva e agregadora, promovendo festas e 

convites para os rituais e torna-se uma atividade particular, individualizada e sem 

sentido ao Guarani. 

Dentro das reduções as áreas de plantio eram divididas em duas 

partes, a “tupamba’e”, "propriedade de Deus", uma terra de trabalho comunitário, 

que se destinava ao sustento das viúvas, crianças e doentes, também ao 

pagamento de tributos ao Rei, aos gastos administrativos e aos bens usados nos 

cultos religiosos e nas festas. E o “avamba’e", propriedade dos homens, 

destinava-se ao cultivo individual para subsistência de cada família e ficava fora 

da redução. Os Guaranis trabalhavam nestas terras em dias alternados, alguns 

dias de forma comunitária no tupamba’e e outros dias de forma particular no 

avamba’e. 

Apenas essa mudança já desestrutura todo o sistema social guarani,  

dos cultos que abençoavam as diversas fases da produção, do sistema 
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cooperativo e de reciprocidade. Muitos autores argumentam que o plantio nas 

reduções gerava muitos conflitos por que a agricultura Guarani é  

responsabilidade da mulher:  
Nos demais dias, os índios trabalhavam em terras particulares, 
chamadas amambaé, […] da qual deveriam extrair o seu sustento. 
Esta atividade sempre foi um ponto de atrito com os padres posto 
que, segundo a tradição indígena, agricultura era coisa de mulher 
e aos homens competia caçar e pescar (WEIMER, 1999, p. 
23-24). 

Contudo, estas conclusões não se sustentam, nem perante a 

historiografia, nem perante a antropologia. Toda a técnica agrícola Guarani,  que 

começa pela derrubada da mata, depois a queima das árvores, é 

responsabilidade dos homens. Ainda segundo SUSNIK (1982), em todos os 

grupos fundamentalmente agricultores a responsabilidade pelo plantio é sempre 

masculina. A confusão ocorre porque a atividade agrícola é inteiramente 

ritualizada, a mulher é aquela que coloca a semente na terra, depois da terra 

preparada e fertilizada, trata-se apenas de um ritual, uma referência à concepção 

humana, não de uma responsabilidade. Os conflitos gerados na forma de plantar 

nas reduções não era um problema laboral, de quem deve ou não plantar, os 

conflitos eram produzidos pela substituição de valores, pela perda da relação com 

o território, pelos conhecimentos que eram substituídos por sistemas que não 

tinham significados na vida e na cultura Guarani. 

Apesar de longe das nucleações de Assunção, os espanhóis já haviam 

percorrido intensamente o Guairá, realizando o censo populacional para utilizar os 

Guaranis no trabalho da extração da erva-mate, também como agricultores para 

as cidades espanholas de Villarrica e Ciudad Real. Quando chegam as 

concepções jesuíticas ocorre esse choque de interesses, os espanhóis 

reclamavam os seus direitos de conquistadores, de dispor da população Guarani 

para o trabalho. Por sua vez, os jesuítas rechaçavam estes serviços, alegando 

que primeiro estava a conquista espiritual e necessitavam do trabalho Guarani 

para que o novo sistema territorial funcionasse.  

Montoya explica que para iniciar as missões do Guairá passaram a 

percorrer todos os "tekohás" para conhecer e convencer os caciques a se 

reduzirem, convencer o cacique era a principal estratégia para recolher todo  o 

grupo.  
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Chegamos a um pueblo, cujo governador era um grande cacique, 
grande mago e familiar do demônio… chegamos a outro pueblo, 
que governava um honrado cacique, desejoso de ouvir as coisas 
de sua salvação… mas havia um grande ministro seu, que andava 
em missão: de pueblo em pueblo, enganando aquela pobre gente, 
dizendo que era Deus, e homem que dava as chuvas e as 
tirava”.  (MONTOYA, 1939: 36, tradução nossa)  32

É preciso sempre destacar que quando chegam os Jesuítas no Guairá 

os Guaranis estavam em uma situação muito frágil, eram constantemente 

atacados por outros grupos, como os Kaigangs, e estavam obrigados aos 

serviços nos ervais e nas cidades espanholas. Os jesuítas oferecem proteção e 

prometem agrupá-los em um grande povo, sugerindo que assim, poderiam se 

proteger melhor. Vale dizer que não eram todos os grupos que aceitavam a nova 

doutrina, nem todos se reduziram pacificamente, haviam muitos grupos que 

resistiam, também caciques e comunidades inteiras se organizavam para 

promover resistência aos jesuítas.  

A conversão nos primeiros tempos ocorria através do batismo e 

casamento na igreja, quando os jesuítas conseguiam converter os caciques eles 

formavam verdadeiras milícias, percorrendo regiões e buscavam cristianizar, 

subjugar  e reduzir a todo modo os infiéis: “nossos neófitos  redutores de infiéis, 33

hoje caçadores de infiéis”. (JESUÍTA, 1610. apud. SUSNIK, 1982, p. 163). 

Assim, muito diferente do que se argumenta,  a conquista espiritual não 

foi uma história pacífica, não era comum que os Guaranis abandonassem seus 

territórios e se reduzissem espontaneamente, ocorreu um longo processo de 

convencimento, inúmeras estratégias eram utilizadas para convencer os 

Guaranis, inclusive por meio de lutas e violência.  

Explicam os Jesuítas nas cartas, os vários problemas que enfrentavam, 

um deles era o prestígio promovido pelas fundações dos "tekohás". Quando 

chegavam em uma comunidade populosa e produtiva, o "tekohá" era motivo de 

grande orgulho aos descendentes do seu fundador, gerando grande resistência 

em abandonar o lugar dos antepassados ou se misturar com grupos externos ao 

 Llegamos a un pueblo, cuyo Gouernador era un gran cacique, gran Mago y familiar 32

amigo del demonio....Llegamos a otro pueblo, que governava un honrado Cacique, 
desejoso de oír las cosas de su salvacion,... pero habia un gran Ministro suyo, que 
andava en mission: de pueblo en pueblo, engañando aquella pobre gente, predicandose 
que el era Diós, y hombre que el daña las lluvias, y las quitava”.

 Neófitos: Fiel recém convertido.33
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"tekohá". Contam os jesuítas que isso ocorreu no Tekohá Maracaná, que a 

princípio se recusavam a mudar para a redução de Loreto e San Ignacio, pois os 

descendentes do fundador sustentavam que teriam seu prestígio reduzido por 

abandonar o lugar, sendo também uma ofensa ao seus antepassados.  

Outro problema eram os enterros praticados nas reduções. O Guarani 

oferecia resistência ao sistema de cemitérios, na tradição Guarani os mortos 

devem ser enterrados em urnas funerárias no alto de um morro, os cemitérios das 

reduções eram chamados de terra estranha.   

A medida que surgiam esses problemas os jesuítas criavam fórmulas 

para convencer cada grupo. No rio Tibagi, afluente do Paranapanema, onde se 

fundaram 3 reduções, esses grupos eram totalmente contra qualquer contato com 

os espanhóis ou com os jesuítas. Não aceitavam de nenhuma forma a 

cristianização. Com a entrada dos jesuítas na região tinham a expectativa de fugir, 

de sair da região e ir até o mar, na costa atlântica, onde encontrariam uma terra 

sem mal. (SUSNIK, 1982). 

Os jesuítas enviaram caciques recém convertidos para conversarem 

com esses grupos do rio Tibagi. O cacique Kangya exigiu dos visitantes uma 

prova de confiança, queria que cada um deles se casasse com cinco mulheres de 

seu grupo, como prova de que eram verdadeiros Guaranis, e caso recusassem 

ameaçou os visitantes com o ritual de antropofagia. A antropofagia se tornou uma 

verdadeira arma de proteção Guarani, na época dos jesuítas era comum que 

ameaçassem a todos com a prática, sabiam o quanto isso causava repúdio, 

principalmente entre os padres jesuítas. Entretanto as ameaças receberam como 

resposta o conflito, padres e tropas de caciques recém convertidos apareceram 

para resgatar os fiéis, depois de muitas mortes e violência os guaranis do rio 

Tibagi se renderam e se aglomeram nas reduções ao comando dos jesuítas 

(SUSNIK, 1966). 

Montoya define muito bem o termo redução, afirmando que o nome 

provém da ação de reduzir o Guarani ao comando dos padres, em um povoado 

grande  e nas concepções da fé cristã. 
Chamamos de reduções os pueblos de índios que vivendo ao seu 
antigo modo, em montes, serras e vales, e escondidos em arroios, 
em três, quatro e seis casas apenas, separadas a uma légua, 
duas, três ou mais umas das outras, os reduzimos a diligencia dos 
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padres em populações grandes e a vida política e humana. 
(MONTOYA, 1639, p. 23 tradução nossa ) 34

Em contra partida à nova organização territorial promovida pelos 

jesuítas, os movimentos dos bandeirantes paulistas se intensificaram. Cada vez 

mais os paulista possuíam necessidade de escravos para suas plantações, pois 

ainda não haviam introduzido o escravo negro no Brasil, razão pela qual 

organizavam grandes expedições em busca de guaranis, sendo as reduções o 

alvo mais fácil. 

Qualquer português poderia organizar uma bandeira e formar uma 

tropa em busca de Guaranis. Segundo Susnik (1982), a esses portugueses se 

uniam os mestiços, que não eram de origem tupi-guarani, mas mestiços de 

portugueses com Kaigangs. Esses bandeirantes costumavam atacar a região do 

Guairá, mas antes das reduções necessitavam ir de tekohá em tekohá para reunir 

um grupo grande de Guaranis. Ao final, as reduções se tornaram uma motivação 

extra aos bandeirantes, que com um único ataque podiam reunir mais de 3 mil 

Guaranis para vender em São Paulo.  

Pelos documentos existentes, no ano de 1631 se venderam 60.000 

Guaranis no mercado de São Paulo (SUSNIK, 1979). Frente à inoperância de 

Villarica e Assunção, que não se atreveram a defender as reduções do Guairá, o 

padre Montoya decide abandoná-las em 1632, juntando 12.000 Guaranis 

dispostos a encontrar novas terras. Estas novas terras eram ao sul, nas missões 

do Tapy, e as reduções de San Ignacio y Loreto foram refundadas no local, se 

convertendo em San Ignacio min (Imagem 48) e Loreto. (MONTOYA, 1639) 

O padre Montoya (1639), descreve com exatidão o penoso e trágico 

exôdo, os obstáculos que enfrentaram, percorrendo as zonas de mata fechada 

para alcançar o rio Paraná, depois a viagem por balças de madeira e quando 

chegavam a algum salto de cachoeiras tinham que percorrer o trecho por terra,  

remontar as balsas de madeiras e só depois seguir viagem. Somando-se a isso 

ele descreve as epidemias, doenças e outros sofrimentos que suportaram durante 

quase um ano e meio para chegar a atual zona das missões da Argentina. 

Texto original: Llamamos reduciones pueblos de indios que vivendo a su antigua 34

usança em montes, serras e vales, e escondidos arroyos, em três, quatro e seis casas 
solas, separadas a légua, dos, tres y mas, unos de otros, los reduxo a la diligencias de 
los Padres, a poblaciones grandes, y a vida política e humana”
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Imagem 48 - Reduções de São Inácio Mini 

!  
Fonte:http://www.misiones-sanignacio.com.ar  

A partir de 1632 todas as reduções do Guairá se despovoaram, as 

cidades espanholas também foram abandonadas e refundadas no Paraguai, 

próximo a outras reduções onde podiam manter o sistema de encomiendas. Os 

Guaranis que restaram ficaram espalhados e errantes no território, fugindo de 

tempo em tempo dos caçadores bandeirantes. Outros grupos cruzaram o rio 

Paraná e conseguiram se reorganizar no Mato Grosso do Sul, entre os rios 

Amambay e Iguatemi, reorganizando um "guará" e seus "tekohás". 

  

São poucas as imagens sobre as reduções do Paraná ou sobre as 

primeiras cidades espanholas de Vila Rica e Cidade Real. Na biblioteca nacional 

no Rio de Janeiro se encontra um mapa com o traçado das ruínas de Villa Rica do 

Espirito Santo II, que se pode ver na imagem 49. 
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Imagem 49 - Ruínas de Villa Rica do Espirito Santo II. 

!  

Fonte: Biblioteca Nacional no Rio de Janeiro 

As melhores imagens que temos das reduções Guaranis estão no Tapy. 

Nela podemos ter uma referência quanto a proposta morfológica, a disposição 

dos edifícios, a organização dos espaços abertos e das áreas de plantio.  

A praça sempre organiza o espaço da redução Guarani, nela temos o 

cruzeiro como símbolo Cristão e a Igreja no eixo principal de acesso. Nesta face 

da praça, onde se localiza a Igreja, temos alinhados todos os edifícios de uso 

comum -  as oficinas, colégios, cotiguaçu, sacristia - todos organizados como um 

grande bloco. Nas outras três faces da praça, se desenvolvem os blocos de 

casas,  sempre iguais, geminadas e pequenas. Em cada redução a quantidade de 

casas é variável, os blocos vão se extendendo uniformemente conforme a 

redução vai elevando o número de Guaranis (Imagens 50, 51 e 52). 

                                                                                                                          



                                                                                                                             �134

Imagem 50 - Reduções de São Miguel Arcanjo e Candelária 

!  

Fonte: Custódio (2006) 

Imagem 51 - Morfologia recorrente nas reduções Guaranis. 

Fonte: Elaborado pela autora 
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Imagem 52 - Vista aérea de uma redução Guarani 

!  

Fonte: FURLONG, 1962, p. 189. 

As missões Jesuíticas possuíam estruturas e desenhos urbanos 

diferenciados para cada lugar e cultura indígena que buscavam reduzir. Apesar de 

sempre se aterem a culturas indígenas agrícolas, os espaços comuns e edifícios 

públicos respondiam às necessidades de cristianização de cada grupo.  

Nas reduções Guaranis um edifício muito recorrente é o cotiguaçu, nele 

ficavam os idosos e de forma isolada as mulheres viúvas e as meninas órfãs. O 

edifício se desenvolvia a partir de um pátio interno, onde as mulheres saíam 

apenas para ir a igreja. Essa foi uma medida pensada para evitar a prática da 

poligamia, muito presente na cultura Guarani.  

Como exemplo dessas diferenciações fazemos um desenho 

comparativo com as reduções do Equador, que tem morfologia e edifícios 

totalmente diversos das reduções Guaranis (Imagem 53 e 54). 
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Imagem 53 - Reconstrução histórica de uma redução no Equador. 

Fonte: Amarós Samuel. Apud. Sandoval, 2016. 

Imagem 54 - Diferenças no desenho das missões Guaranis e do Equador. 

!  

Fonte: Elaborado pela autora 
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4.3 - Na lógica dos valores urbanos. 

4.3.1 - O fim do sistema territorial religioso 

Com o tratado de Madrid em 1750 se extingue a vigência do tratado de 

Tordesilhas e as fronteiras brasileiras se estendem até parte da Amazônia, 

englobando também o território da bacia do Prata até os limites com o rio Paraná 

e Uruguai. É o momento em que na prática ocorre a separação da população 

Guarani, passando a existir o Guarani espanhol e o Guarani português. 

Imagem 55 - Mapa mostrando onde passavam os tratados de limite. 

Fonte: IBGE - Brasil 500 anos. 

Por conta dos bandeirantes paulistas o território do Guairá, atual 

estado do Paraná, é incorporado pelos portugueses que já tinham sua posse 

desde a expulsão dos Jesuítas em 1630. Também a muito tempo Portugal já 

estava  na posse dos territórios Amazônicos, do Mato Grosso e sul do Brasil.  
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Com o tratado de Madri, Portugal adquire o domínio destes territórios e 

inicia uma nova política que busca proteger as áreas de fronteira.  É uma política 

focada na urbanização do território e direcionada à população indígena.  Este 

processo se inicia intensamente no norte do país e se estende para demarcar e 

proteger as fronteiras continentais. 

Já no ano de 1749, um ano antes da assinatura do tratado de Madrid, a 

rainha Mariana D’Áustria, mulher de D. João V, envia uma carta ao governador do 

Mato Grosso, Dom Antônio Rolim de Moura, explicando a necessidade de se criar 

novas urbanizações, e conta que mandou fundar a cidade de Villa Bella, dando 

orientações de como deveria seguir o processo de fundação:  

Ordenei se fundasse naquela paragem uma vila, e concedi 
diversos privilégios e isenções para convidar a gente que ali 
quisesse ir estabelecer-se; ... vos recomendo que examinando os 
sítios daquele distrito, onde bem possa colocar-se a vila, escolhais 
o mais próprio para a sua estabilidade e o mais cômodo pelas 
suas circunstâncias, atendendo a que o lugar seja defensável e, 
quanto for possível, vizinho ao rio Guaporé ou a algum outro 
navegável que nele deságüe para lograr as comodidades da 
navegação e da pesca... Também o cuidado de mandar traçar as 
ruas direitas e largas, o mais que vos parecer conveniente, para 
que a mesma vila desde o seu princípio se estabeleça com boa 
direção. (Instruções Régias 1749, apud. MENDONÇA, 2005, tomo 
I, p. 56 e 57) 

O Marques de Pombal e seu irmão Mendonça Furtado serão os 

idealizadores do novo projeto territorial. A defesa das fronteiras estava pensada 

através da fundação de novas cidades e vilas que firmariam o domínio da coroa 

portuguesa.   

Neste propósito o irmão de Pombal, Mendonça Furtado, vem ao Brasil 

e se torna o novo governador do Grãn-Pará. Segundo o que mostram os 

documentos e as cartas do período, é através de Furtado que Pombal e a coroa 

portuguesa passam a receber informações do território e definir as políticas e  

estratégias de urbanização.  

Pelas cartas trocadas entre os irmãos, o plano teve início a partir da 

fundação de três urbanizações estratégicas, Belém em 1751, Barcelos em 1754 e 

Vila Bela em 1753. Pombal orienta Furtado a criar fortificações na linha de 

fronteira, fechando o território e impedindo a entrada de franceses, holandeses e 

espanhóis. (CARTAS POMBALINAS. apud. MENDONÇA, 2005) 

                                                                                                                          



                                                                                                                             �139

Imagem 56– Localização das Vilas e fortes do plano Pombalino.      

!  
Fonte: Produzido pela autora.  

Imagem 57  - Fortificação de São Joaquim. 

!  
Fonte: Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro 
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Imagem 58 - Fortificação de Iguatemi. 

!  
Fonte: Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro 

Imagem 59 - Fortificação de Príncipe da Beira 

!  
Fonte: Prefeitura Municipal de Costa Marques 
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Imagem 60 - Planta e imagens de época da cidade de Belém 

!  

!

!

!  

Fonte: Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro 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Imagem 61 - Planta e imagens de época da cidade de Barcelos 

Fonte: Biblioteca Nacional 
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Imagem 62 - Planta de Vila Bela 

Fonte: REIS, 2001 

Pelo que se vê no projeto de Barcelos, (imagem 61), no local já havia 

uma povoação, que recebeu um novo traçado, se organizando a partir de 

quarteirões com a marcação das casas e dos quintais. Os projetos de Barcelos e 

Vila Bela já mostram muitas características de regularidade, parcelamento e 

geometria, que conduziriam os projetos do período pombalino.    

No sul do Brasil, onde estavam as missões Guaranis, os portugueses 

receberam grande resistência e não conseguiram instalar as fortificações. Os 

jesuítas conseguiram atuar e promover o tratado de Santo Ildelfonso em 1777, 

retirando o território das reduções Guaranis do domínio português, que assim 

permaneceu até 1801.  

Essa resistência jesuítica, fez com que se preservasse o Patrimônio 

Histórico das reduções no sul, as outras missões, principalmente as da Amazônia, 

sucumbiram a nova política pombalina e foram transformadas em urbanizações 

civis. 

Nestas novas cidades implantadas pelo plano pombalino - Belém, 

Barcelos e Villa Bela - passam a viver os colonos portugueses chamados de 

seculares, também os indígenas escravos e as tropas de militares. Chegam a 
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estas cidades os primeiros técnicos, portugueses e estrangeiros, enviados para 

iniciar as demarcações no território. Nos anos subsequentes, o número de 

técnicos cresce gradativamente, são desenhistas, engenheiros, matemáticos e 

astrônomos, todos com a missão de projetar as futuras cidades, vilas e povoados 

portugueses.  

Entretanto, o maior problema a ser enfrentado não era efetivamente a 

produção de cidades e vilas, mas a falta de população cidadã que pudesse 

habitá-las. Não havia quantidade de colonos portugueses suficientes, a população 

existente era integralmente indígena e estavam divididas em três grupos: a 

grande maioria ainda vivendo ao seu antigo modo, sem contato com os europeus; 

uma pequena minoria chamada de administrados que eram os escravos dos 

portugueses e por fim os grupos convertidos, que viviam sob o comando das 

ordens religiosas.  

A muito tempo a coroa Portuguesa sabia da necessidade de utilizar a 

população indígena nas novas urbanizações e tinha como foco principal a 

população parcialmente aculturada, que estava no comando dos portugueses e 

religiosos.  

Um ano antes da assinatura do tratado de Madri, as cartas régias já 

começavam a se posicionar fortemente contra toda e qualquer escravidão 

indígena. Recomendavam aos governadores que produzissem urbanizações para 

colocar esses indígenas, que não usem da força,  “que antes disso se apliquem 

todos os meios de suavidade e indústria para os civilizar e doutrinar” (Instruções 

régias, 1749. Apud. MENDONÇA, 2005, tomo I, p. 61). 

A rainha Mariana D’Áustria dá as primeiras recomendações em 1749, 

orientando que cuidem para que os indígenas não se dissipem pelo território e se 

mantenham aldeados depois de retirados da administração dos portugueses. 

Essa era uma preparação para a nova política urbana que ocorreria nos próximos 

anos:  
Pelo que toca aos índios das nações mansas, que se acham 
dispersos, servindo aos moradores a título de administração, 
escolhereis sítios nas mesmas terras donde foram tirados, nas 
quais se possam conservar aldeados, e os fareis recolher todos às 
aldeias, tirando-os dos chamados Administradores. […] não 
consentindo que se dissipem os índios ou se tirem das suas 
naturalidades. […] Às aldeias distribuireis de sesmarias as terras 
que vos parecerem necessárias para as suas culturas, conforme o 
povo que contiverem. Não consentireis que os índios sejam 
administrados por pessoas particulares e muito menos que sejam 
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reduzidos a sujeição alguma, que tenha a mínima aparência de 
cativeiro; nem que na administração econômica das aldeias se 
ingira pessoa alguma fora os missionários, nem que vão 
seculares  a demorar-se nelas mais de três dias. (Instruções 35

régias, 1749. Apud. MENDONÇA, 2005, tomo I, p. 61) 

Em 1751 o rei redige instruções a Mendonça Furtado, irmão de Pombal 

e novo governador do Gran-Pará. Em um trecho se pode ler: "O interesse público 

e as conveniências do Estado que ides governar, estão indispensavelmente 

unidos aos negócios pertencentes à conquista e liberdade dos índios" (Instruções 

régias, 1751, apud. Mendonça, 2005, tomo I, p.68 ).  

Se na Bacia do Prata as missões jesuíticas dos Guaranis foram 

historicamente tumultuadas, sendo destruídas e enfraquecidas pelos ataques  dos 

bandeirantes, na Amazônia elas se desenvolveram com menos problemas e 

tinham uma grande população reduzida.  

Além da organização dos jesuítas havia também outras ordens, criando 

um sistema territorial religioso muito forte. Como exemplo existiam as companhias 

do Carmo e das Mercês, que não possuíam reduções, mas se organizavam por 

meio de fazendas; existiam os Capuchinos que se organizavam pelo comércio e 

muitos outros.  

Podemos entender melhor essa organização através de um trecho do 

relatório do bispo do Grã-Pará em 1751, que explica ao rei de Portugal como 

estava composto o território do seu bispado. 
Compõe-se este Bispado de 63 Aldeias administradas, todas pela 
maneira seguinte: dezenove pertencentes aos Regulares da 
Companhia de Jesus. Quinze aos Regulares do Carmo. Nove aos 
da Província de Stº Antônio. Sete aos da Província da Conceição. 
Dez aos da Província da Piedade. E três aos religiosos de N. S. 
das Mercê. […] No que diz respeito ao número de pessoas de que 
elas se compõem, não posso informar a V. Maj. com certeza, 
porém pelas notícias que tenho adquirido, creio que algumas têm 
de oitocentos ou mais almas, e as menores não menos que 150 
almas. (Carta escrita pelo Bispo do Gran-Pará ao Rei de Portugal, 
1751, apud. MENDONÇA, 2005, tomo I p. 213) 

Cada ordem religiosa possuía abordagens, métodos e conceitos 

diferentes para converter o indígena.  Os jesuítas buscavam grupos agricultores 

para produzir reduções, os capuchinos atuavam em grupos nômades, por 

métodos de conversão itinerante.  

 Colonos Portugueses35

                                                                                                                          



                                                                                                                             �146

Entretanto, independente da forma como aplicavam a doutrina, todas 

as ordens religiosas possuíam algum tipo de produção, extração ou comércio. E 

se comunicavam ao comando da igreja, criando um sistema integrado, que era 

também teocrático e fechado aos grupos indígenas.  

Em várias cartas, Furtado explica ao irmão Pombal como funciona o 

sistema territorial produzido pelas ordens religiosas: 
Os Caputinos não possuem fazendas ou aldeias, vivem com as 
suas canoas, à pescaria, vendendo-se peixe por preços 
exorbitantes, em ocasião de necessidade. Os das Mercês têm 
açougues públicos. Os do Carmo, com o comércio dos 
castelhanos, em que têm feito uns grandes cabedais. (Sexta carta 
de Furtado ao Marques de Pombal,1751. Apud. MENDONÇA, 
2005, tomo I, p. 205) 

Furtado também escreve ao rei e ao irmão Pombal delatando o que 

considerava situações de maus tratos e submissão, acreditando que o indígena 

não passava de um escravo nas mãos das ordens religiosas: 

Esta aparente liberdade, que sempre clamam as Religiões, é o 
mais rigoroso cativeiro que se pode imaginar. (Primeira carta de 
Furtado ao Marques de Pombal, 1751. Apud. MENDONÇA, 2005, 
tomo I, p.114) 

Nas cartas Furtado passa a relatar todos os atos religiosos que 

entendia como abusivo.  Explica também que as ordens religiosas  devem 

dificultar o plano das novas urbanizações, porque necessitam do trabalho 

indígena para manter o sistema territorial vigente, e que não estão dispostos a 

modificá-lo.  E relata o seguinte episódio: 
Um miserável índio chamado Manuel, da aldeia de Uricuru, me 
requereu lhe desse licença para viver nesta cidade, por ser um 
homem que passava de 60 anos e que desejava viver a seu 
gosto. Quando me parecia que o miserável me pedia uma coisa 
em que não haveria dúvida nenhuma, consultei o Padre Júlio 
Pereira sob a petição; que enfureceu-se muito com ela, e me 
disse que o índio era um magaço e que pertencia àquela aldeia, e 
deveria ir para nela servir a S. M.; fiquei certamente admirado da 
avareza com que se trata a restituição dos índios às aldeias, que 
nem escapou este pobre velho, e fiquei também confuso, sem 
saber em que consistia a liberdade desta pobre gente por que 
tanto clamam as Religiões. Querendo eu intimamente aclarar este 
negócio, chamei ao Prior dos índios e lhe perguntei se conhecia 
este índio; ele disse que não só o conhecia, mas que ele lhe fizera 
a petição e que por isso o miserável tinha sido metido em um 
tronco, onde tinha, apesar dos seus largos anos, levado muitas 
palmatoadas, e com esta informação me acabei de desenganar 
da tirania e rigoroso cativeiro em que estas desgraçadas gentes 
vivem debaixo dos clamores da liberdade religiosa. (Primeira carta 
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de Furtado ao Marques de Pombal, 1751. Apud. MENDONÇA, 
2005, tomo I, p.116) 

Furtado passou a dizer a Pombal que a igreja não permitiria que os 

indígenas fossem viver nas vilas civis, que em nome de Deus a igreja se entendia 

possuidora dos mesmos. Furtado escreve que o domínio das ordens religiosas 

era "um negócio que deveria ser tratado no Conselho Ultramarino” e que criar um 

novo regimento para o território seria uma grande oportunidade de “se dar um 

grande corte nas ordens religiosas […]. Torno a dizer, que esta é uma boa ocasião 

de principiar a arruinar o inimigo comum deste Estado, que é o Regimento das 

Missões.” (Segunda Carta de furtado a Pombal, 1751, apud MENDONÇA, 2005, 

tomo I, p. 131)  

Em resposta, o Marques de Pombal escreve a Furtado em 1752, dando 

recomendações e explicando sobre as ações produzidas até então pelo rei. Logo 

de início reafirma a importância de utilizar os indígenas convertidos nas novas 

urbanizações e explica que o rei estava pressionando as ordens religiosas sobre 

esta necessidade. 

 Pombal aconselha ao irmão que junto das fortalezas “erigirdes villas, que 

também se podem fundar em algumas fazendas grandes e populosas dos nobres 

deste Estado”. Sobre as urbanizações religiosas Pombal acredita que elas 

desaparecerão naturalmente, que os indígenas vão abandoná-las, indo viver nas 

novas urbanizações civis produzidas pela coroa:  

Por uma parte hirão insensivelmente desaparecendo as aldeyas 
que devem abolir-se, por que os índios, vendo-se nelas 
tiranizados e vendo-se nas outras povoações favorecidos, é certo 
que, fugindo das primeiras, encherão dentre em pouco tempo as 
segundas. Por outra parte se hirão multiplicando, e florescendo 
povoações civis, decorosas e uteis para o bem comum da Coroa e 
dos Povos. (Carta do Marques de Pombal para Furtado, 1752. 
Apud. MENDONÇA, 2005, tomo I, p.494) 

Em outra carta Furtado justifica que as brigas e desavenças entre 

colonos e religiosos, ocorriam pelo fato de que as ordens religiosas se constituíam 

em um Estado próprio, dominando não apenas os indígenas, mas todo o 

comércio, a navegação, os ofícios, os mantimentos e assim todo o sistema 

territorial, ficando a população submetida aos seus mandos e aos interesses do 

sistema impetrado por elas. 
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Relata que a situação atual do comércio, impede que o Estado se 

desenvolva, que as ordens monopolizavam os víveres, também arruinavam os 

ofícios, as artes fabris, e todas as atividades fundamentais para manutenção de 

uma República Civil. Relata que com o domínio das ordens religiosas todo o 

comércio que deveria acontecer dentro das cidades e vilas são praticados dentro 

das ordens, empobrecendo e impedindo o crescimento destas.  

Sustenta Furtado, que não tendo o comércio, nunca haverá a 

subsistência de um Estado Civil, organizado e dirigido na soberania do Rei, insiste 

que no sistema atual apenas as urbanizações religiosas podem florescer, "...não 

há nem sinal de cristandade, neles a propagação da fé não lhes serve mais que 

de pretexto para o sistema”. (Sexta carta de Furtado ao Marques de Pombal, 1751. 

Apud. MENDONÇA, 2005, tomo I, p. 205)  

Os capuchos, que no nosso Portugal conservam aquelas 
aparências de penitentes, aqui trocam inteiramente: vejo-os com 
botas calçadas e esporas, armados de espingardas, catanas e 
pistolas, ao mesmo tempo que me pedem lhes fale ao Contratador 
para lhes dar licença para irem ao Pesqueiro Real, com as suas 
canoas, à pescaria, para aparecerem nos conventos rendas 
públicas, vendendo-se peixe seu por preços exorbitantes, em 
ocasião de necessidade. (Sexta carta de Furtado ao Marques de 
Pombal, 1751. Apud. MENDONÇA, 2005, tomo I, p.205) 

Em 1754, depois de quatro anos no Brasil,  Furtado escreve: “suponho 

como certo que seria mais conveniente para a subsistência do Estado tirar todas 

as fazendas dos Regulares (padres) e dar-lhes S. Maj. uma côngrua (renda) 

suficiente para a sua sustentação” e conclui que "os missionários devem se 

preocupar apenas com a conquista de almas e não com a geração de renda e 

comércio” afirmava que isto deveria ser um ato do Estado (Carta de Furtado ao 

Marques Pombal, 1754, apud. MENDONÇA, tomo II, p. 114)  

Em outra carta em 1754, Furtado sugere a Pombal que o rei deveria 

transformar todas as aldeias ou ditas fazendas em urbanizações civis, libertando 

os indígenas do comando da igreja, distribuindo as terras para que se cultivem e 

que se institua um oficial de guerra para governá-los, cuidando para que todos 

vivam de uma forma civilizada.  
O meio que me ocorre mais proporcionado à real piedade e 
grandeza de S. Maj. é mandar o mesmo Senhor transformar e 
reduzir aquelas fazendas a povoações que se farão 
popularíssimas, declarando por livres todos os escravos que nelas 
existem, e mandando distribuir por eles as terras de que se 
compõem as tais fazendas, do mesmo modo que se pratica com 
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os novos povoadores, pondo em cada uma destas povoações um 
oficial de guerra que as governe e ordenando aos seus ministros 
que todos os anos sindiquem dos ditos oficiais para se saber se 
observam exatamente as ordens que se lhes devem dar, 
respectivas àqueles importantíssimos estabelecimentos. (Carta de 
Furtado ao Marques Pombal, 1754, apud. MENDONÇA, tomo II, p. 
116) 

Furtado idealiza o estabelecimento de uma Companhia Geral de 

Comércio estruturando todas as futuras cidades . O novo sistema visaria também 36

a introdução do comércio de escravos negros na Amazônia, meio pelo qual se 

poderia sustentar a liberdade indígena para povoar as cidades.  

Sendo S. Maj. servido tomar a justíssima e piedosa resolução de 
declarar por livres todos os escravos que estes Regulares 
(padres) indevidamente conservam, me parece que deste número 
se devem excetuar os pretos e os oriundos de pretos. E como aos 
conventos é preciso terem quem os sirva, podia S. Maj. mandar 
repartir oito ou dez destes escravos por cada um dos ditos 
conventos, com proibição eficaz de poderem ter maior número, 
nem comprados, nem por forma alguma adquiridos, e o resto que 
há de ser grande quantidade se podem vender por conta da 
fazenda real, que certamente hão de importar uma considerável 
quantia. (Carta de Furtado ao Marques Pombal, 1754. Apud. 
MENDONÇA, tomo II, p. 118) 

Em 1755 Pombal escreve a Furtado dizendo que apresentou ao rei 

todas as suas cartas. Explica que o rei havia tomado diversas decisões e antecipa 

que ocorrerá a expulsão dos missionários: Manuel Gonzaga, do Piauí; Teodoro da 

Cruz, do Caeté; Antônio José e Roque Hunderpfundt, do rio da Madeira. E 

argumenta: “S. Maj. quer que os religiosos vivam nos domínios da América como 

vivem neste Reino, reduzindo-se à espiritualidade dos seus santos” (Marques de 

Pombal. Apud MENDONÇA, tomo II, p.317). 

Segundo Pombal o rei também havia acatado as sugestões de tomar 

posse das urbanizações religiosas transformando-as em urbanizações civis. Aos 

padres estabeleceria uma côngrua para que continuassem a converter os povos a 

fé cristã, assim como se faz em outras vilas. “S. Maj. resolveu reduzir as aldeias e 

fazendas a vilas e povoações civis, na conformidade da sobredita carta e voto, 

 Esta companhia teve os seus Estatutos publicados em Lisboa, em 6 de junho de 1755, 36

sendo a primeira das quatro grandes Companhias de Comércio criadas por Pombal.
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posto que também fica ainda em segredo este negócio". (Marques de Pombal. 

Apud MENDONÇA, tomo II, p.317) 

Neste momento o processo de urbanização toma mais forma e se 

eleva em definitivo a categoria de projeto político do país. Para dar conta deste 

contexto uma nova lei para fundação de vilas e aldeias é publicada e direcionada 

exclusivamente à população indígena.  

Por sugestão de Pombal ao rei, partes da nova lei não foram 

publicadas de imediato. Temia-se que o fim do domínio territorial da igreja e a 

confirmação da liberdade indígena causasse um tumulto no estado, dispersando 

toda a população que vivia nas urbanizações religiosas. Primeiramente 

cumpriram-se os processos de urbanização, transformando as urbanizações 

religiosas em urbanizações civis e fundando novas vilas e aldeias. 

Imagem 63 - Urbanizações  fundadas  ou  transformadas  em  civis  no  norte  do 
  Brasil  em 1758. 

Fonte: Elaborado pela Autora.  
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Apenas em 1758, quando as urbanizações religiosas do norte haviam se 

transformado em urbanizações civis é que a lei é publicada na integra, confirmando a 

liberdade indígena e estendendo a mesma política para todo o território do Brasil.  

“... Estabeleci inviolavelmente a liberdade das pessoas, bens, 
assim de raiz, como semoventes e móveis a favor dos índios...e o 
independente exercício da agricultura... e do comércio... dando a 
eles uma fórma de governo própria para civilizallos e attrahillos a 
este único e adequado meio ao Grêmio da Santa e Madre 
Igreja” (Brasil, 1758).  

4.3.2 - Vilas e aldeias indígenas Pombalinas. Um projeto de Nação. 

Em 1755 a coroa Portuguesa publica um Alvará para a implantação de 

vilas e aldeias indígenas, que passou a ser conhecido como “Lei do diretório dos 

índios”. Este alvará continha 95 artigos com regras e procedimentos de como 

executar as novas urbanizações. A lei estabelece que as urbanizações seriam 

exclusivamente indígenas, sendo vedada a presença de qualquer cidadão 

português que não fosse um padre ou um agente do Estado.  

Era um projeto utópico e ideário, acreditava-se que a civilidade 

indígena se alcançaria pela formação das cidades. A lei começa explicando que 

as ordens religiosas não conseguiram converter os indígenas à fé cristã, que a 

conversão só pode ser alcançada com a civilidade, que provém da formação das 

cidades. 

“Não se podendo negar, que os índios se conservaram até agora 
na mesma barbaridade, como se vivessem nos incultos sertões 
em que nasceram, praticando os péssimos, e abomináveis 
costumes do Paganismo, não só privados do verdadeiro 
conhecimento dos adoráveis mistérios da nossa Sagrada Religião, 
mas até das mesmas conveniências Temporais, que só se podem 
conseguir pelos meios da civilidade, da Cultura, e do Comércio.  
(Brasil, 1755). 

A norma protegia o indígena da escravidão,  presumia que a civilidade 

ocorreria através desses valores urbanos, que foram direcionados ao comércio e 

à formação da organização política das vilas, pelo executivo e judiciário.  

Como meio de mudar os costumes relativo à escravidão, a lei proíbe 

que os índios sejam chamados de negros, como habitualmente os chamavam 
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“negros da terra”. É uma tentativa de se separar os indivíduos que se tornariam 

cidadãos e súditos do rei.  

Proíbo a escandalosa introdução de lhes chamarem Negros; 
querendo talvez com a infâmia, e vileza deste nome, persuadir-
lhes, que a natureza os tinha destinado para escravos dos 
Brancos, como regularmente se imagina a respeito dos Pretos da 
Costa da África. E porque, além de ser prejudicialíssimo à 
civilidade dos mesmos Índios este abominável abuso, seria 
indecoroso às Reais Leis de Sua Majestade chamar Negros a uns 
homens, que o mesmo Senhor foi servido nobilitar, e declarar por 
isentos de toda, e qualquer infâmia, habilitandos para todo o 
emprego honorífico. (BRASIL, 1755). 

A lei enfatiza muitas vezes seu caráter civilizatório, enuncia que a nova 

política de urbanização “se dirige unicamente a cristianizar, e civilizar, estes até 

agora infelizes e miseráveis Povos, para que saindo da ignorância, e rusticidade a 

que se acham reduzidos, possam ser úteis a si, aos moradores e ao 

Estado” (BRASIL, 1755). 

 É nesta mesma lei que se extinguem todas as missões religiosas, as 

reduções, aldeias ou fazendas administradas pelos chamados regulares,  passam 

para o controle do Estado sob o regulamento da lei do diretório dos índios: “Sendo 

sua Majestade servido pelo Alvará com força de Lei, abolir a administração 

Temporal, que os Regulares exercitavam nos índios das Aldeias deste Estado”. 

(BRASIL, 1755) 

Foram muitas as formas utilizadas para transformar as urbanizações 

religiosas em urbanizações civis. As vezes as intervenções eram pequenas, 

apenas se trocava o nome de fundação para um nome português e o cruzeiro era 

substituído pelo pelourinho. Outras vezes se produzia intervenções maiores, se 

adaptavam os traçados ou se ampliava a malha urbana. Em alguns casos as 

urbanizações receberam novos projetos e foram refundadas em outros lugares.   

A aldeia de São José de Mossâmedes, em Goiás, recebeu uma 

ampliação e algumas edificações foram reconstruídas para receber o grupo 

indígena dos Cruãs. Na imagem 64 é possível perceber uma clara relação com as 

concepções de projetos jesuíticos. 
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Imagem 64 - Aldeia de São José de Mossâmedes em Goiás. 

!  
Fonte: Biblioteca Mário de Andrade, São Paulo. 

No projeto da Aldeia Maria em Goiás, produzido em 1782, se pode 

concluir que as concepções jesuíticas não apenas foram mantidas na 

transformação das urbanizações, mas em muitos casos foram adotadas pelos 

engenheiros como modelo urbanização (imagem 65).  

O projeto da Aldeia Maria se define da mesma forma que as reduções 

Guaranis no sul do Brasil, isso se pode concluir pela disposição dos edifícios 

públicos, o lugar do plantio, a organização em torno da praça, a separação dos 

edifícios em blocos de casa e edifícios principais,  o desenho urbano a partir da 

habitação e não do lote. (imagem 66). 
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Imagem 65 - Projeto da Aldeia Maria em Goiás ano 1782. 

!  

Fonte: Desenho elaborado pela autora. Fonte Projeto: REIS, 2001 p.242 
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Imagem 66 - Semelhanças urbanas entre projeto jesuítica Guarani e a Aldeia  
  Maria em Goiás. 

Fonte: Elaborado pela autora 

Na imagem 66 se pode observar que os edifícios principais da Aldeia 

Maria não possuem um pátio interno como nas reduções guaranis, entretanto se 

projetam todos alinhados em uma das faces da praça como nas reduções. As 

áreas de plantio também são locadas atrás dos edifícios públicos, que tem a 

finalidade tanto de controlar a produção como de oferecer uma fácil e ordenada 

expansão dos blocos de casas. O acesso principal continua criando um eixo, 

onde o edifício da igreja está em destaque e a praça é o que ordena o 

desenvolvimento de todo o desenho.  

Talvez a semelhança mais importante é que o parcelamento não tem 

como base o lote urbano. Nos projetos de aldeia, implantados pela lei do diretório,  

o espaço da edificação da casa indígena é o que define o desenho e o 

parcelamento do solo.  

Na imagem 67 podemos observar que a edificação da casa se 

desenvolve de forma muito semelhante a de uma redução, trata-se de um 

pequeno quarto geminado, com um espaço avarandado na frente. Em muitas 

plantas encontramos os dizeres "projeto de quartéis para índios”, sendo uma 

referência a este tipo de parcelamento, que se faz a partir do projeto de quartos 

para os indígenas.   
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Imagem 67 - Projeto das casas na Aldeia Maria 

!  

Fonte: Elaborado pela autora.  

Outras aldeias, como a Aldeia de São Miguel, imagem 68, possuem 

concepções urbanas com referências mais pombalinas, lembra muito bem as 

plantas do período. Entretanto, colocando o projeto em escala, observa-se que o 

parcelamento também se faz a partir do espaço da casa, que neste caso possuía 

6,6 metros por 6,6 metros. 
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Imagem 68 - Aldeia São Miguel - Mato Grosso 

Fonte desenho: Elaborado pela autora. 
Fonte do Projeto: Biblioteca Nacional de Lisboa

Outra semelhança que a lei do diretório dos índios adota das aldeias 

religiosas é que o projeto deveria abrigar pelo menos 150 pessoas:  

Que as Povoações dos Índios constem ao menos de 150 
Moradores, por não ser conveniente ao bem Espiritual, e Temporal 
dos mesmos Índios, que vivam em Povoações pequenas, sendo 
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indisputável que à proporção do número de habitantes se introduz 
nelas a civilidade e o Comércio (Brasil, 1755). 

A lei determina que as aldeias também podem se transformar em vilas, 

recebendo os poderes do judiciário e executivo: 

que os Índios existentes nas Aldeias, que passarem a ser Vilas, 
sejam governados no Temporal pelos Juizes Ordinários, 
Vereadores, e mais Oficiais de Justiça; e das Aldeias 
independentes das ditas Vilas pelos seus respectivos Principais 
(Brasil, 1755). 

A categoria de Vila traz diferenças de projeto com a Aldeia, a primeira 

delas é que a vila receberá o edifício de câmara e cadeia, e a segunda é que o 

parcelamento deixa de ser a partir das casas geminadas, e passa a ser a partir do 

lote urbano.  

No projeto da Vila Silviz, imagem 69, o lote está divido em duas cores, 

o espaço em rosa está destinado para a construção da casa, o que assegura a 

uniformidade das fachadas no alinhamento predial; o espaço em marrom, de 

dimensão um pouco maior, demarca o quintal de cada casa.  Também no projeto 

da Vila Serpa, imagem 70, o parcelamento é a partir do lote urbano, demarcado 

com a localização do espaço da casa e do quintal.  

Nos projetos onde existiam apenas uma praça, a casa de câmara e 

cadeia ficava sempre no lado oposto da igreja, nos projetos com duas praças, a 

igreja e a casa de câmara e cadeira se separam, ficando o pelourinho na praça da 

câmara e cadeia. 

No projeto da Vila Silviz todos os lotes possuem a mesma dimensão,  

com 11 metros de frente, que equivale a 5 braças ou 50 palmos. Também todas 

as ruas possuem 11 metros e as praças são retangulares, com 450 e 300 palmos 

de lado. (Imagem 69). No projeto da Vila Serpa os lotes também possuem 11 

metros de frente,  a praça possui 600 palmos de lado (132 metros) e as ruas 60 

palmos (13,2 metros).  
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Imagem 69 - Vila Silviz - Amazonas 

!  

Fonte: Desenho elaborado pela autora. Projeto: Biblioteca Nacional de Portugal. 

                                                                                                                          



                                                                                                                             �160

Imagem 70 - Vila Serpa - Amazonas  

!

Fonte: Desenho elaborado pela autora. Projeto: Biblioteca Nacional de Lisboa 

As medidas utilizadas nos projetos da Vila Serpa e Silviz têm relação 

com o padrão da época, Teixeira (1999) diz que na cidade do Porto, em Portugal, 

a legislação estabeleceu dois tamanhos de lote padrão de 5,5 metros (25 palmos) 

ou 6,6 metros (30 palmos).  

É possível que esses valores fossem como módulos de referência na 

elaboração dos projetos urbanos, tanto no Brasil como em Portugal, pois são 

valores que sempre se repetem, exemplo: 5.5, 11, 22 ou 55 metros (25, 50, 100 

ou 250 palmos) ou 6.6, 13.2 ou 132 metros (30, 60 ou 600 palmos). 

No projeto da Vila Real de Santo Antônio em Portugal, imagem 72, o 

quarteirão retangular possuía 22 x 55 metros e o quarteirão quadrado 55 x 55 

metros (TEIXEIRA, 1999). Em outros  dois projetos que analisamos, a cidade de 

Macapá, imagem 73, possuía o lote com 22 metros de frente e Lugar de 

Balcemão, imagem 74, possuía um lote padrão de 11 metros. 
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Imagem 71 - Dimensão das praças Aldeia São Miguel, Vila Silviz e Vila Serpa 

Fonte: Elaborado pela autora 

 Imagem 72 - Vila Real de Santo Antônio

!  
Fonte: Teixeira, 1999 
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Imagem 73 - Cidade de Macapá 

!  

Fonte: Reis, 2001 

Imagem 74 - Lugar de Balcemão 

!  

Fonte: Reis, 2001 
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Os projetos da Vila Serpa e Silviz são do português Filipe Strum, que 

acompanhava o governador Furtado nas expedições pelo território. Segundo o 

que se lê nas cartas entre Furtado e Pombal, Strum projetou várias urbanizações 

da lei do diretório dos índios, contudo não era engenheiro de formação em 

Portugal. Consta nas cartas, que Strum veio ao Brasil e tornou-se soldado. Logo 

depois, por ordens de Furtado, passou a estudar com os oficiais engenheiros e 

depois no colégio jesuíta, onde recebeu dos padres os ensinamentos de 

geometria, matemática, planificação e desenho.  

Lhe mandei sentar praça de soldado, e, vendo que ele tinha 
alguns princípios de geometria, o entreguei a um destes oficiais 
engenheiros, e como pelos seus tenros anos não estava na 
obediência que devera ter, se encarregou dele o Pe. Inácio 
Samartone, que o levou para o Colégio, aonde se tem aplicado 
bastantemente à geometria, e vai estudando com curiosidade, 
segundo me diz o mesmo padre. (carta 72, pag. 151 tomo II) 

É a partir destes ensinados do jesuíta Inácio, que Strum se torna um 

dos engenheiros mais importantes do Gran-Pará. E sobre a formação desse  

jesuíta também nos fala Serafim Leite, (1949):  

Um dos últimos Jesuítas matemáticos, que viveram em terras da 
América Portuguesa, foi o insigne astrônomo húngaro, Inácio 
Szentmartonyi, convidado pelo rei D. João V para o trabalho das 
demarcações . Ti rou as coordenadas da c idade do 
Pará...Constituindo-se professor para os Jesuítas mais novos. 
(Leite, 1949, v. 7, pag. 168,169) 

Outra característica importante das vilas e aldeias do diretório é a 

edificação da casa do Diretor. O Diretor era um agente público que deveria manter 

o controle das urbanizações, assim como administrar a produção agrícola, o 

comércio, as escolas e todos os demais interesses da coroa. Nos projetos regidos 

pela lei do diretório dos índios a casa do diretor pode ser encontrada ao lado da 

igreja e da casa do padre.  (Imagem 75) 

Para o controle da população indígena, pela lastimosa rusticidade 
e ignorância com que até agora foram educados e não tendo a 
necessária aptidão, que se requer para o Governo…haverá em 
cada uma das sobreditas Povoações, enquanto os Índios não 
tiverem capacidade para se governarem, um Diretor, o qual deve 
ser dotado de bons costumes, zelo, prudência, verdade, ciência 
da língua, e de todos os mais requisitos necessários para poder 
dirigir com acerto os referidos índios debaixo das ordens, e 
determinações desta lei. (BRASIL, 1755) 
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Imagem 75 - Projeto de vilas e lugares do diretório dos índios.  

!  

Fonte: Produzido pela autora 

A lei também traz instruções quanto às edificações e determina 

padrões construtivos. A arquitetura tradicional indígena, desde a forma de 

construir, habitar, uso de materiais e técnicas, é apontada como uma das causas 

da incivilidade. A norma determina que se observem rigorosamente as técnicas 

para que as urbanizações sejam constituídas e destacadas pela nobreza de seus 

edifícios. 

Que façam casas decentes para os seus domicílios, desterrando o 
abuso, e a vileza de viver em choupanas a imitação dos que 
habitam como bárbaros o inculto centro dos Sertões, sendo 
evidentemente certo, que para o aumento das Povoações, 
concorre muito a nobreza dos Edifícios” (Brasil, 1755). 
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A lei determina que os indígenas sejam orientados a construir casas a 

imitação do homem branco, respeitando a sua forma e seu desenho, bem como o 

uso e o tratamento dos materiais,  impedindo que os indígenas vivessem juntos 

na mesma habitação. Essa preocupação com a forma de habitar também se 

observa nas reduções, sendo pensada como principal meio de se introduzir a 

família cristã.  

Sendo também indubitável, que para a incivilidade, e abatimento 
dos Índios, tem concorrido muito a indecência, com que se tratam 
em suas casas... na qual vivem como brutos; Cuidarão muito em 
desterrar das Povoações este prejudicialíssimo abuso, 
persuadindo aos Índios que fabriquem as suas casas a imitação 
dos Brancos; fazendo nelas diversos repartimentos, onde as 
Famílias possam guardar, como Racionais, as Leis da 
honestidade, e polícia (BRASIL, 1755) 
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4.4 - Na lógica da colonização.  

4.4.1 - Os aldeamentos na formação do território do Paraná. 

É no período Imperial, 100 anos depois de Pombal,  que as aldeias 

indígenas serão a base para a formação do território do interior do Paraná, 

afetando principalmente a população Guarani que vivia entre os territórios do 

Paraná e Mato Grosso do Sul.  

A Lei do Diretório dos Índios foi revogada no ano de 1798, com a 

justificativa de que os indígenas estavam preparados para o contato com a 

população branca. A partir dessa revogação, as urbanizações do diretório 

passaram a ser regidas dentro das normativas comuns, se afirmando como vilas 

ou passando da categoria de aldeia para vila ou freguesia, conforme seu tamanho 

e importância.  

Se no período pombalino havia a necessidade de criar vilas para 

proteger as fronteiras, no período Imperial essa necessidade já não existe. 

Entretanto, continua a política de fundar núcleos urbanos e pontos de parada com 

a população indígena, pois era o principal mecanismo para explorar e urbanizar o 

interior do país. 

Como se pode observar na imagem 76, em 1855, o interior do Paraná 

e São Paulo praticamente não possuía caminhos abertos ou vilas. Já na província 

do Mato Grosso, o período pombalino havia produzido diversos acessos, com 

pequenas vilas e freguesias, que agora necessitavam ser conectadas para 

intensificar o comércio e a colonização. 

Para criar os aldeamentos imperiais ocorreu a publicação de uma nova 

lei em 1845, que estava baseada na experiência anterior pombalina, 

principalmente quanto ao controle através dos diretores, mas agora incluía novas 

regras e diretrizes que atendiam as necessidades do período. Segundo a nova lei, 

o aldeamento não seria mais estabelecido como uma vila, também não havia 

nenhuma orientação no sentido de se desenvolver e alcançar esse status. O 

aldeamento deveria ser simplesmente uma colônia agrícola, vinculado ao 

Ministério da Agricultura, sendo controlado e administrado pelos agentes do 

Império. 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Imagem 76 - Mapa caminhos no interior das províncias do Paraná, São Paulo e  
  Mato Grosso -  1855. 

!  

Fonte: Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro 
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Para implantar o sistema de aldeamentos, o império recorreu às ordens 

religiosas, trazendo da Itália um grande número de frades Capuchinos. Os 

religiosos chegavam contratados como funcionários públicos, recebendo salários 

para permanecer exclusivamente dentro dos aldeamentos, difundindo a fé cristã, 

enquanto os agentes imperiais controlavam a agricultura e o comércio.  

Para analisar a história de fundação e implantação destes aldeamentos 

no Paraná, utilizamos os mapas produzidos  pelo  engenheiro  João Henrique 

Elliot ,  que em 1847 e 1860 acompanhou o Barão de Antonina  na exploração 37 38

do território do Paraná e Mato Grosso do Sul.  

Além de mapear o território, as expedições de Elliot tinham o objetivo 

de demarcar os lugares onde viviam os grupos indígenas, reconhecendo aqueles  

grupos que poderiam ser úteis para a implantação dos novos aldeamentos.  

No início das expedições, em 1847, a província de São Paulo se 

estendia até a divisa com o Paraguai, Argentina e os Estados do Mato Grosso e 

Santa Catarina (Imagem 77). Apenas em 1853 ocorre a divisão do Estado e a 

formação da Província do Paraná. 

  Norte-americano, provavelmente da Filadélfia, chegou ao Brasil entre 1825 e 1826, 37

por volta dos 16 anos de idade, quando desembarcou no Rio de Janeiro a bordo de uma 
embarcação comandada por seu tio, Jesse Duncan Elliott. Logo em seguida, ingressou na 
Armada Imperial como tenente para uma ação contra a independência da região 
Cisplatina. Após este episódio, Elliott teria voltado ao Rio de Janeiro, onde conheceu 
João da Silva Machado, futuro barão de Antonina, com quem trabalhou em expedições 
exploratórias dos sertões meridionais do império. 

 O Barão de Antonina (João da Silva Machado) iniciou suas atividades como 38

comerciante de tropas de gado e desde jovem se estabeleceu em território paranaense, 
onde também exerceu cargos políticos importantes antes da emancipação política da 
província do Paraná em 1853. Foi representante das Cortes de Lisboa (1821), Suplente 
do Conselho Geral da Província (1829) e Representante na Assembleia Legislativa 
Provincial de São Paulo em três mandatos (entre 1835 a 1843). Com a criação da 
província do Paraná, foi eleito o primeiro senador do Paraná (1854-1875) e recebeu ainda 
o encargo oficial do presidente da província do Paraná, Zacarias Góes e Vasconcellos, 
para fundar aldeamentos indígenas na província do Paraná. Sendo um dos maiores 
proprietários de terras do período, estabeleceu por ordem do governo imperial núcleos de 
catequese no vale do rio Paranapanema.
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Imagem 77 – Divisão territorial no mapa de Elliot em 1847. 

!  

Fonte: Elaboração própria. Fonte Base: Mapa de Elliot, 1847, em anexo. 

Os mapas de Elliot apresentam muitas informações sobre o território, 

são cidades, vilas, áreas de campo, de floresta, e também a localização dos 

grupos indígenas. Pela pouca precisão da época, os mapas apresentam algumas 

distorções, um exemplo disso, é que a localização das cidades e vilas, estão 

desenhadas muito ao centro do Estado, quando na verdade se encontram 

próximas ao litoral. (Imagem 78) 

Na imagem 78 podemos ver que os Guaranis foram encontrados ao 

longo do rio das Cinzas, do rio Ivai e nos rios do Mato Grosso do Sul. 
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Imagem 78– Desenho do mapa de Elliot - 1847 - Mostrando a localização dos 

grupos indígenas, as cidades e os caminhos.  

Fonte: Elaboração própria.  
Fonte Base: Mapa de Elliot 1847 em anexo.  

A imagem 78 também apresenta uma mancha em amarelo, que Elliot 

aponta como áreas de campos naturais. São áreas abertas, com uma vegetação 

rasteira, pouco folhosa, onde encontramos o Pinheiro do Paraná. A característica 

ambiental deste território, de mata pouco densa e fechada, proporcionou o 

desenvolvimento dos primeiros caminhos e povoações no Estado. Era a antiga 

rota usada pelos Bandeirantes e o território natural dos grupos indígenas 

Kaingangs. 

Segundo o mapa de Elliot, o restante do território do Paraná 

permanecia com a densa floresta nativa, habitada principalmente pelos grupos 

Guaranis. Outra informação importante neste mapa é a localização e direção das 
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cidades e vilas no Mato Grosso do Sul, todas do período pombalino, e que 

deveriam ser alcançadas com a retomada dos aldeamentos.  

Será no ano de 1857, embasada na nova edição da lei de aldeamentos 

de 1845, que se promulgará o chamado "regulamento das colônias indígenas das 

províncias do Paraná e Mato Grosso do Sul”. Este regulamento estabelece a 

criação dos primeiros oito aldeamentos guaranis, em uma rota que ligaria o 

Paraná e as cidades do Mato Grosso do Sul, via rios Tibagi, Paranapanema, 

Paraná, Samanbaia e Ivinhema. Quatro aldeamentos estariam no estado do 

Paraná e quatro em Mato Grosso do Sul.  

No Paraná deveriam ser criados as seguintes colônias indígenas:  

§ 1º A primeira sob a invocação e o nome de São Pedro de 
Alcântara defronte da colônia Militar de Jatahy a margem do rio 
Tibagy.  

§ 2º A 2º sob a invocação e denominação de Santa Izabel, dez 
léguas abaixo da primeira, na confluência dos rios Tibagy e 
Paranapamena.  

§ 3º A 3º sob a invocação e nome de Nossa Senhora de Loreto, 
doze léguas abaixo da segunda, a margem esquerda do rio 
Paranapanema e direita do rio Pirapó, no lugar da antiga missão 
jesuíta daquela invocação e que foi abandonada em 1631.  

§ 4º A 4º sob a invocação e com a denominação de Santa 
Thereza, doze léguas abaixo da terceira, á margem esquerda dos 
rios Paraná e Paranapanema, onde confluem ou em outro ponto 
da dita margem se aquele lugar não oferecer suficiente 
quantidade de terreno enxuto. (BRASIL, 1857) 

Além das oito colônias previstas, a lei esclarece que sendo necessário 

e havendo indígenas em quantidade suficiente, a autoridade local poderia criar 

outras colônias no território, o que ocorreu nos anos subsequentes.  

Os aldeamentos Imperiais possuíam dois objetivos fundamentais: O 

primeiro era criar postos de parada, com uma agricultura de subsistência que 

pudesse facilitar as expedições, o segundo era liberar as terras para que o 

território fosse ocupado, formando as fazendas e vilas. 

Em outro mapa, já em 1859, Elliot traz uma posição mais exata da 

localização dos Guaranis. No Paraná o mapa aponta que os grupos estão vivendo 

de forma errante ao longo dos rios, e no Mato Grosso do Sul estão organizados a 
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partir dos "tekohás",  chamados por Elliot de alojamentos. O mapa também traz a 

posição dos aldeamentos determinados na lei de 1857, servindo como base para 

se iniciar os trabalhos para atrair a população Guarani (imagem 79). 

Pela religião e pela música, de que são amantíssimos; por meios 
brandos e algumas dádivas de instrumentos agrários e de 
avellorios, fácil nos fora atrahí-los e aldea-los. (MAGALHÃES, 
1860. Apud. MOTA, 2000) 

Imagem 79- Desenho do mapa de Elliot de 1859, com os primeiros aldeamentos 
  e a localização dos grupos Guaranis.  

Fonte: Elaborado pelo autor.  Fonte Base: Mapa de Elliot, 1859.  

Até o final do século XIX outros aldeamentos foram sendo criados, não 

apenas para os guaranis, mas também para os grupos kaingangs que estavam 

mais ao sul do estado. Na Imagem 79 podemos ver todos os aldeamentos criados 

no Paraná e em suas imediações.  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Imagem 80 - Desenho   do   mapa   de   Elliot de   1859,   com   acréscimo   dos  
  aldeamentos dos anos seguintes. 

Fonte: Elaborado pela autora. Fonte: Mapa de Elliot, 1959 e regulamento das 
colônias indígenas do Paraná. Mapa de Elliot em Anexo. 
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Imagem 81 - Projeção da localização dos Aldeamentos e cidades de 1859 no  
  mapa atual do estado. 

!  

Fonte: Elaborado pela autora.  
Fontes bases: Mapa de Elliot, 1859, regulamento das colônias indígenas do    
      Paraná e mapa atual do estado. Mapa de Elliot em Anexo. 

O maior aldeamento do Paraná e com maior duração foi o de São 

Pedro de Alcântara, que ficava ao lado da Colônia Militar de Jataí. Este 

aldeamento estava planejado para receber apenas os grupos Guaranis, e focado 

especialmente naqueles grupos que estavam no Mato Grosso do Sul, já 

organizados territorialmente, e que facilmente poderiam ir preencher o 

aldeamento. Mas no fim esse aldeamento também abrigou grupos indígenas 

Kaingans, como também negros livres e escravos.  

Segundo Mota, (2000) durante os primeiros anos do aldeamento de 

São Pedro de Alcântara, ocorreu uma grande movimentação de indígenas, 

“...chegavam e saíam famílias vindas do Mato Grosso do Sul”  (MOTA, 2000, p. 

70), atraídas pelas ofertas do império, buscando entender o que se passava no 
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território. Também segundo Mota (2000) logo no início já começaram as 

dificuldades administrativas, a falta de estrutura e de verba, que tornou-se rotina e 

acompanhou o aldeamento até a sua extinção.   

Imagem 82 - Aldeamento de São Pedro de Alcântara. 

�
Fonte: Elliot, 1859. 

Imagem 83 – Casa do diretor, aldeamento de São Pedro de Alcântara. 

!  
Fonte: Desenho Keller Franz, 1867. Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro 

Na imagem 84 podemos ver um projeto de aldeamento Guarani. O 

projeto é assinado por Frank Keller e não traz a data ou o nome do aldeamento. 

Pela indicação de que estava na margem do rio Paranapanema podemos concluir 

que se tratava do aldeamento Santo Inacio ou do aldeamento Nossa Senhora de 

Loreto.  
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Imagem 84 - Projeto de aldeamento guarani no Paraná. 

!  

Fonte: Desenho Keller Franz. Biblioteca Nacional Rio de Janeiro. 

Este aldeamento estava projetado a partir de uma grande praça 

retangular que concentrava os principais edifícios. Em uma das faces da praça 

estava a capela,  e nas outras a casa do diretor, os armazéns, os viveiros, a casa 

do feitor, a casa do mestre da escola e escola. 
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Nas quadras posteriores estavam as casas dos Guaranis, sendo o 

parcelamento realizado a partir do lote com quintal.  Segundo outro desenho de 

Keller, (imagem 86), as casas possuíam duas tipologias, uma com entrada frontal 

e outra com entrada lateral. São casas unifamiliares e muito simples, todas 

isoladas no lote, perdendo aquela característica de casas geminadas do período 

pombalino. As duas tipologias possuem dois cômodos e são executadas em 

madeira, com telhado de duas águas e uma pequena varanda.  

É interessante destacar que a estética proposta nestas duas casas dos 

aldeamentos também acompanharão toda a sequência da urbanização 

Paranaense. Até os dias de hoje podemos encontrar diversas casas com essa 

estética em madeira, pintadas em cores fortes ou vibrantes, possivelmente uma 

referência às cores do artesanato e da arte em plumagem dos Guarani.  

Imagem 85 - Guarani fiando algodão, rio Paranapanema 1860. 

!  
Fonte: Desenho Keller F., Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. 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Imagem 86 - Projeto de casas para aldeamento guarani no Paraná. 

!  

Fonte: Desenho Keller Franz. Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro 

                                                                                                                          



                                                                                                                             �179

Na segunda metade do século XIX, todo o Planejamento do interior do 

Estado do Paraná se fundamentou a partir da implantação desses aldeamentos. 

Seja a abertura de estradas, a fundação de novos povoados, a abertura de 

fazendas e até mesmo o projeto da futura estrada de ferro se vinculava à rota dos 

aldeamentos (Imagem 87). 

Imagem 87 - Projeto de estrada de ferro. 

Fonte: Elaborado pela autora.  
Fonte Base: Projeto da Ferrovia e Mapa de Elliot - 1859. Mapas em Anexo. 
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Se houve um período em que a principal ameaça à vida guarani eram 

os caçadores de escravos, do período Imperial em diante a principal ameaça 

passou a ser a proliferação das cidades, os processos de esbulho de terra e o 

desmatamento florestal no Estado.  

Na imagem 88 podemos ver como ocorreu, entre 1859 e 1948, o 

avanço das cidades, vilas e povoações no território do Paraná. A hachura em 

verde mostra a extensão da área de floresta tradicional dos guaranis, que passou 

a ser gradativamente ocupada.  

Imagem 88 - Avanço da urbanização sobre o território Guarani - 1857 a 1948.

!  

Fonte: Elaborado pela autora.  
Fonte Base: Mapas históricos em Anexo. 
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Verifica-se na imagem 88 que o processo de urbanização se intensifica 

a partir de 1921, principalmente pela regularização das fazendas de extração de 

erva-mate e pelo incentivo aos imigrantes europeus e emigrantes do Rio Grande 

do Sul. 

Os aldeamentos imperiais existiram entre os anos de 1857 e 1920. 

Nem os Guaranis nem os Kaingangs receberam nenhuma indenização pelas 

terras perdidas, ou tiveram a possibilidade de permanecer no lugar dos 

aldeamentos, eles foram simplesmente fechados e muito pouco se sabe sobre o 

destino dessa população. Na imagem 89 colocamos a localização dos 

aldeamentos e é possível observar como a urbanização e as estradas ao norte e 

oeste se projetaram com base na rota dos aldeamentos. 

Imagem 89 - Cidades,  vilas,  povoações e   aldeamentos  extintos no Estado do 
  Paraná em 1921. 

!  

Fonte: Elaborado pela autora.  
Fonte Base: Mapa Histórico do Paraná em 1921, ver em anexo.  
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Os aldeamentos foram implantados e extintos na medida em que se 
necessitava controlar, acessar ou colonizar o  território. Suas trajetórias estão repletas de 
histórias de abandono, epidemias, miséria e marginalização. São várias as reclamações 
dos Padres Capuchinos e administradores que não recebiam os salários contratados, 
nem as verbas necessárias para manter os aldeamentos, sendo frequente a falta de 
remédios e os ítens de todo o gênero.  

Na imagem 90, agora demonstrando o avanço das cidades na última 

metade do século XX, se observa que ocorre uma inversão no adensamento das 

cidades no Estado. As cidades que antes ficavam concentradas a leste, no litoral, 

passaram a se concentrar à oeste e ao norte do estado, criando infra-estruturas, 

áreas industriais e agrícolas, exatamente sobre o território dos Guaranis.  

Imagem 90 - Evolução de cidades no Paraná, 1950-2000.  

!  

Fonte: Elaborado pela autora. 

As migrações Guaranis do Paraná ao Rio de Janeiro, que ocorrem a 

partir da década de 1940, estão em meio a todo esse processo de proliferação de 

cidades, infraestruturas, derrubada da mata nativa e apropriação indevida dos 

territórios Guaranis. Portanto, atribuir a migração a um fenômeno cultural e 

religioso, é muito mais do que um pensamento ingênuo e simplificado, é um 

pensamento que reforça o preconceito e acoberta todo esse processo histórico, 

de expulsão, esbulho e violência contra os Guaranis.  

                                                                                                                          



                                                                                                                             �183

Outro mapa que confirma essa necessidade de migração é o mapa do 

remanescente florestal do Estado. Se observa que no processo de urbanização e 

mecanização do solo para a agricultura restaram apenas 5% da floresta original 

dos Guaranis e grande parte está concentrada no Parque Nacional do Iguaçu. 

Imagem 91 - Residual de Florestas no Estado do Paraná  

Fonte: Elaborado  pela  autora.   Fonte Base:  Mapa  de  vegetação  no Paraná,  
  Ipardes, 2012. 
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4.5 Na lógica da modernização 

4.5.1 A hidrelétrica de Itaipu e o alagamento dos últimos tekohás da fronteira. 

“Para cá se retirou também o restante de uma horda dispersa da outrora 
poderosa tribo Guarani. Glorificados no leste e feitos heróis de 
romances, são eles aqui no oeste desprezados e maltratados como gado 
miserável. Há três anos ecoa na mata do sertão o apito da locomotiva, 
sinalizando que também aqui acabou o tempo para os criminosos e para 
os índios, e, silenciosos e sem queixar-se, como é de sua índole, 
desaparecem do Estado os últimos indígenas, sem que ninguém tenha 
por eles outro interesse, senão o de explorá-los. Trata-se, aliás, de índios 
“mansos”, e prevalece, nesse caso, o julgamento habitual, tradicional – 
preguiçosos, ladrões e bêbados – quando não se levantam acusações 
ainda piores, urgidas pela fantasia de visitantes superficiais. Um 
julgamento desse tipo é, aliás, muito mais cômodo do que o estudo 
trabalhoso da concepção de mundo dos índios e do caráter fechado 
d e s t e s p o v o s c o m t o d a s a s s u a s e x c e l ê n c i a s e 
deficiências” (NIMUENDAJÚ, 1910). 

Na década de 1970 a fronteira do Paraná, na divisa com o Paraguai e 

Argentina, era um dos únicos lugares que ainda contava com a presença Guarani 

no Estado. Isso ocorreu por conta das leis de defesa das fronteiras, que 

mantinham um rigoroso controle na ocupação do território e indiretamente 

asseguraram a preservação da floresta nativa e a permanência dos grupos 

Guaranis.  

Mas a fronteira também era um território com muitos conflitos agrários. 

Em 1970 o INCRA já havia promovido diversos processos de reassentamento de 

colonos e de famílias que foram retiradas para formar o Parque Nacional do 

Iguaçu.  

No ano de 1982, quando a Usina Hidrelétrica de Itaipu foi concluída, 

ocorreu um grande alagamento das terras para a formação de seu reservatório, 

inundando as últimas terras em posse dos Guaranis da fronteira.  

Abordar o tema da construção de Itaipu nos coloca a refletir sobre os 

processos de industrialização e desenvolvimento do Brasil, onde a construção de 

uma grande obra fazia parte do anseio pelo desenvolvimento industrial do país. A 

intenção de expandir a indústria paulista e carioca, esbarrava na produção 

insuficiente de energia elétrica que deveria ser rapidamente ampliada para 

alavancar o tão desejado crescimento econômico. 
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A intenção de transformar o Brasil em uma potência mundial, fazia parte 

de um projeto geopolítico que teve como o foco a construção de Itaipu. O projeto 

da usina aparecia nos discursos como uma promessa de desenvolvimento capaz 

de colocar o Brasil em um cenário de prosperidade.  

Durante o período da construção da Usina Hidrelétrica de Itaipu 

(1975-1982) o Brasil encontrava-se sob a égide do regime militar, situação não 

muito diferente no Paraguai, onde o ditador Stroessner ocupava o governo. A 

instalação da usina se converteu em um processo dramático para toda população, 

pelo alagamento de terras, pelo desterro dos grupos, pelas indenização que nem 

sempre foram justas, pelos grupos que nunca receberam qualquer coisa.  

O mapa elaborado pelo instituto ambiental (imagem 92), com o apoio de 

diversas ONGS Internacionais, mostra que pelo menos 36 "tekohás" Guaranis 

foram alagados em 1982, e essa população foi certamente a mais prejudicada, 

pois nunca foram reconhecidos e indenizados corretamente por seus direitos.  

Situação que pode ser mensurada a partir do depoimento de Guaranis à 

comissão da verdade em 2014, que investigou crimes cometidos na época do 

governo militar: 

“Aqui mesmo, em Dois Irmãos, tinha 70 famílias indígenas [...]. Eu 
era cacique também. Depois veio Itaipu e mandou tudo embora 
[...]. Falou que ia vir a água e que pode se mandar. E o que que 
nós ia fazer?! Naquele tempo o exército manda. Fazer o que né?! 
[...] Choremos tudo, vai pra Paraguai, vai pra não sei aonde.... [...] 
Foi em 1983.” (COMISSÃO DA VERDADE, p. 214, 2014).  

Depois de um longo período de negociações com a Itaipu Binacional, 

12 famílias Guaranis, que se recusaram a sair da área, receberam em 1982 uma 

área de terra em um dos braços do alagamento, e este lugar passou a ser 

chamado de Tekohá Ocoy. Essas famílias viviam originalmente as margens do rio 

Paraná em um “tekohá" de nome Ocoy-Jacutinga, que estava a aproximadamente 

20 quilômetros do lugar da instalação da barragem. Todos os outros grupos, de 

“tekohás" no Brasil e Paraguai, nunca foram indenizados. 
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Imagem 92 – Alagamento  da represa de Itaipu Binacional com a marcação dos  
  Tekohás inundados  e  a  localização  do  reassentamento  das  12  
  famílias no Tekohá Ocoy. 

 

Fonte: Instituto Sócio-Ambiental – (recorte mapa original) 

Muitos grupos Guaranis fugiram para o Paraguai com medo da 

inundação, outros foram compulsoriamente transferidos para reservas indígenas 

no centro do estado e algumas famílias ficaram vivendo em áreas de terras 

invadidas.  
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Na imagem 93 podemos ver o Laudo Judicial de Carvalho (2013), 

mostrando em laranja a grande extensão do antigo Tekohá Ocoy Jacutinga, e em 

verde, a área que os Guaranis receberam de Itaipu.  

Imagem 93 - Área original inundada do Tekohá Ocoy Jacutinga (cor laranja). Área 
de reassentamento do Tekohá Ocoy (verde claro).

Fonte: Laudo Judicial antropológico de Maria Lucia Brant de Carvalho. 

A área atual do novo Tekohá Ocoy consiste em uma pequena faixa de 

terras de 210 metros de largura, sendo 100 metros de área de preservação 

permanente, e 110 metros para plantio e residências. A área, além de pequena, 

não possui as características necessárias para a reprodução da cultura Guarani. 

Não possui uma área de mata para caça, seu formato deixa as casas da aldeia 

esparsas e isoladas, a falta de mata não permite a aplicação da técnica da 

agricultura e o descanso habitual da terra (imagem 94). 
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Imagem 94 - Desenho do Território do Tekohá Ocoy 

 

Fonte: Elaborado pela autora.  
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Como se pode observar na imagem 95, que traz uma fotografia do 

local,  no alto se pode ver a área de plantação de soja dos colonos, no centro o 

alagamento de Itaipu e ao redor, a área de preservação permanente e a pequena 

área de 110 metros onde os Guaranis plantam e constroem suas casas.  

Imagem 95 -  Fotografia do Tekohá Ocoy 

 
Fonte: Carvalho, 2013 

Após o alagamento em 1982, muitos grupos que ficaram dispersos, 

que migraram ao Paraguai ou outras regiões do Paraná começaram a voltar para 

a fronteira. As vezes se assentavam em áreas de invasão na região, outras vezes  

se aglomeravam na pequena área do Tekohá Ocoy. 

Com a volta dos Guaranis, no ano de 2001, o Tekohá Ocoy já possuía 

95 residências, onde viviam mais de 600 pessoas,  sem nenhuma condição de   

subsistência. Segundo Carvalho (2013), as famílias não tinham água tratada e 

utilizavam a água turva de pequeno córrego. A área de plantio era muito pequena 

e não podia alimentar todas as famílias. As crianças nasciam fracas e quando 

desmamavam ficavam em estado de desnutrição. No controle médico do posto de 

saúde, das 81 crianças pesadas em 2001, 14 estavam desnutridas, 03 estavam 

em estado grave e 17 em acompanhamento nutricional. Ainda segundo Carvalho 
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(2013), nos adultos também era também visível o estado precário da saúde, 

muitos deles magros e pálidos. 

Imagem 96 - Fotografias dos Guaranis buscando água no Tehohá Ocoy em 1982. 

 
Fonte: Maurício Cimonete, 1982 

Imagem 97 - Recém chegados de mudança para o Tekohá Ocoy em 1982. 

 

Fonte: Maurício Cimonete, 1982 
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Imagem 98 - Casa Guarani, Tekohá Ocoy, 2001 

 
Fonte: Carvalho, 2013 

Imagem 99 - Pesagem das crianças Guarani em 2001. 

 
Fonte: Carvalho, 2013 

Segundo Carvalho (2013), diante da grave situação dos Guaranis, o 

chefe do posto da FUNAI querendo resolver o problema imediato da população, 
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sugeriu o corte da madeira local para uso como lenha e venda comercial. A Itaipu 

emprestou a moto serra e as árvores começaram a ser cortadas e vendidas em 

madeireiras da região. 

Por conta disso, os Guaranis foram denunciados ao Ministério Público 

Federal, que moveu uma ação civil pública contra a FUNAI e o IBAMA, 

responsabilizando esses órgãos pelo crime de extração ilegal de madeira em área 

de preservação permanente.  

A ação judicial buscava condenar a FUNAI a pagar multa e oferecer 

cestas básicas aos Guaranis e o IBAMA ficaria com a obrigação de  reflorestar a 

área desmatada.    

A FUNAI alegou que não havia verba para oferecer  cestas básicas aos 

Guaranis e o IBAMA argumentou que a área de APP era responsabilidade da 

Itaipu Binacional, e não possuía legitimidade para atuar na questão.   

Diante do impasse, pela resposta do IBAMA e FUNAI, a Ação Civil 

Pública solicitou Laudo Antropológico da FUNAI, buscando entender sobre a 

irregularidade de se assentar populações em áreas de preservação permanente. 

O Laudo executado pela Antropóloga Maria Lucia Brant de Carvalho 

apontou que na época do alagamento, tanto a Itaipu quanto a FUNAI, assentaram 

ilegalmente os Guaranis na área de APP. Em virtude disso, o processo de 

concessão das terras estava totalmente ilegal, sendo evidente o dano à área de 

preservação permanente.  

Contudo, o laudo também evidenciou, que apesar das irregularidades 

ambientais, a justiça não poderia deixar de atender aos direitos indígenas, 

garantindo aos Guaranis terras sustentáveis e de uso exclusivo da comunidade. 

Argumenta também que a terra do reassentamento era muito pequena e não 

podia garantir a mínima subsistência do grupo. 

A irregularidade de toda a situação suscitou uma revisão jurídica do 

processo, questionando antes de qualquer coisa a instalação ilegal dos indígenas 

na área de APP, fato de responsabilidade da FUNAI e da Itaipu. Mas até o 

presente momento, a questão fundiária destes Guaranis, apesar de debatida nos 

Laudos Antropológicos, permanece sem nenhuma resolução judicial. 
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4.5.2 Os tekohás de Itaipu 

Paralelo a toda essa discussão judicial que se formou para a proteção 

da área de preservação permanente, a Itaipu Binacional criou em 2003 um 

departamento de assistência social, no qual passou a promover ações em prol da 

comunidade do Tekohá Ocoy.  Tendo como lema: "promover a cidadania, 

qualidade de vida, desenvolvimento sustentável e inclusão social no Brasil e no 

Paraguai” (ITAIPU BINACIONAL, 2016). 

A Itaipu Binacional também comprou uma nova área de terra e 

assentou outros 800  Guaranis que viviam no Ocoy e região. Essa área foi 39

dividida em dois tekohás: Tekohá Itamarã e Tekohá Anetete. No Tekohá Ocoy 

permaneceram 700 pessoas.  

Entretanto, a Itaipu continua a negar qualquer responsabilidade sobre a 

situação Guarani na fronteira,  explica que as ações fazem parte dos projetos 

sociais da empresa, e continua argumentando que os Guaranis são povos 

migrantes e que na época do alagamento essa população não vivia na região 

(ITAIPU BINACIONAL, 2016 a).  

Essa posição da Itaipu faz com que toda a população se torne 

dependente de seus projetos, recebendo aquilo que a empresa oferece e entende  

como adequado. Os grupos não possuem autonomia,  são conduzidos a viver de 

forma assistencialista, onde a empresa, acaba definindo a forma de se organizar, 

plantar, construir a casa, se alimentar e viver. É o mesmo processo histórico de 

aculturação, onde a Itaipu busca integrar o Guarani à sociedade, para que se 

torne “auto-sustentável”, que tenha uma produção competitiva, que tenha um 

emprego nas fábricas da região e que um dia deixem de ser dependentes da 

ajuda da empresa.   

Desde 2003, a Itaipu começou a produzir essas ações de ajuda social, 

primeiramente produziu edificações e infra-estruturas nos Tekohás. No Ocoy, 

produziu algumas casas em alvenaria, de cobertura de telha e energia solar 

(imagem 100), também um centro cultural (imagem 101) e uma escola de ensino 

fundamental. 

 Este é um dado da Itaipu Binacional, os Caciques argumentam que existem pelo menos 1500 39

pessoas nestes tekohás.

                                                                                                                          



                                                                                                                             �194

Imagem 100 - Casas no Tekohá Ocoy 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2014. 
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Imagem 100 - Casas no Tekohá Ocoy 

Fonte: Pesquisa de campo, 2014

Imagem 101 - Centro Cultural 

 
Fonte: Pesquisa de campo, 2014 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Imagem 102 - Edificações produzidas por Itaipu no Tekohá Itamarã 

 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2015 

                                                                                                                          



                                                                                                                             �197

Com base no relatório produzido pela Usina de Itaipu em 2014, 

chamado de “Sustentabilidade de comunidades indígenas”, podemos observar 

outras ações nos “tekohas" Guaranis. Entre elas estão a distribuição de cestas 

básicas para as famílias (imagem 104), atividades educativas para a nutrição 

infantil (imagem 105) e repasse de leite de soja (imagem 106):  

Imagem 103 - Distribuição de cestas básicas no Tekohá Ocoy.

Fonte: Itaipu Binacional, 2014. 

Imagem 104 - Educação alimentar infantil 

Fonte: Itaipu Binacional, 2014.  

Imagem 105 - Repasse de leite de soja 

Fonte: Itaipu Binacional, 2014. 
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Também ações buscando a integração social são produzidas, como 

levar os Guaranis para expor os artesanatos em feiras e eventos da Itaipu 

(imagem 106), comemoração do dia do índio, onde as crianças Guaranis são 

treinadas para cantar e apresentar danças aos visitantes do “tekohá" (imagem 

107). Competitividade comercial, os Guaranis são ensinados a plantar, recebem 

incentivos para a produção mecanizada do solo, plantar com maquinários e 

utilizar produtos inseticidas. (imagem 108):  

Imagem 106- Exposição do Artesanato Guarani em feira da Itaipu. 

Fonte: Itaipu Binacional, 2014. 

Imagem 107 - Comemoração do dia do índio 

Fonte: Itaipu Binacional, 2014.  

Imagem 108 - Apoio a agricultura mecanizada 

Fonte: Itaipu Binacional, 2014 
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4.5.3 Migração e retomada da lógica territorial 

Muitos Guaranis ainda vivem em áreas de invasão na fronteira e longe 

dos "tekohás" produzidos pela Itaipu. O modo de vida dentro destes “tekohás” de 

Itaipu nem sempre é aceito por todos os Guaranis e já podemos observar que 

ocorre o mesmo binômio histórico de sobreposição territorial e migração.  

Desde 2001, muitos grupos Guaranis saíram dos "tekohás de Itaipu”, e 

se juntaram a outros grupos para fundar 13 "tekohás" nas proximidades das 

cidades de Guaíra e Terra Roxa. São áreas ao norte do alagamento de Itaipu, que 

os Guaranis invadiram alegando ser de ocupação tradicional de seus 

antepassados, tendo lugares com sítios arqueológicos de mais de 400 anos.  

A Itaipu justifica essas migrações dizendo que é um fenômeno natural 

da cultura Guarani, que este é um processo inevitável e que as invasões são 

problemas que dizem respeito a FUNAI,  e não a Itaipu. 

É importante observar nesta migração (imagem 109), a forma como os 

Guaranis se colocaram no território, trata-se de uma organização espontânea que 

muito se parece com a formação do território de um guará, como explicou Susnik 

em 1964.  

Estes "tekohás" estão dispostos ao longo do rio Paraná e seus 

afluentes. Todos os 13 “tekohás" estão conectados socialmente, as famílias se  

reúnem, se comunicam por terra e pelos rios, utilizam canoas quando possível. 

Produzem suas festas, dividem alguma produção que conseguem através da 

agricultura.  

Todos os 13 “tekohás" possuem caciques, alguns são comandados por 

mulheres, que organizam a população, às vezes trocam famílias por questões de 

saúde, escola para as crianças, maior produção de alimentos.   

A estrutura destes “tekohás” ainda é muito precária, por estarem em 

uma área de invasão quase não conseguem plantar, a água que consomem está 

contaminada por agrotóxicos da lavoura de soja, também não conseguem 

produzir edificações, as crianças não têm acesso a uma escola indígena e sofrem 

muitos preconceitos nas escolas da cidade. Entretanto não pensam em mudar 

para a cidade ou alguns "tekohá" de Itaipu, preferem a vida Guarani por mais dura 

que seja.  
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 Imagem 109 – Localização dos Tekoás Guaranis em Guaíra e Terra Roxa. 

 
Fonte: Elaborado pela Autora  

Imagem 110 -  Imagem   de  criança  Guarani  buscando   água   com   galão   de 
      agrotóxico.  Tekohá Araguaju 

 

Fonte: Relatório do Ministério Público Federal, 2014 

                                                                                                                          



                                                                                                                             �201

Imagem 111 - Imagem de casa de reza Guarani - Tekohá Mirim 

 

Fonte: Relatório do Ministério Público Federal, 2014  

Imagem 112 - Material arqueológico - urna funerária Guarani. Tekohá Nhemboete 

 

Fonte: Relatório do Ministério Público Federal, 2014 
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Imagem 113 - Casa Guarani em meio a produção de milho dos colonos - Tekohá 
     Guarani 

 

Fonte: Relatório do Ministério Público Federal, 2014 

Imagem 114 - Tekohá Nhemboete. 

 

Fonte: Relatório do Ministério Público Federal, 2014 
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A FUNAI tem conhecimento das invasões de terra e criou um posto de 

atendimento na cidade de Guaíra. Contudo, a resolução do caso deve se 

estender por muitos anos. Em um relatório que recebemos da FUNAI, (anexo I) 

apenas 02 desses “tekohás"  receberam estudos e fazem parte dos quadros da 

FUNAI. A entidade já se manifestou sobre a necessidade de reassentar todas as 

famílias indígenas, e move uma ação judicial para desapropriar terras e criar uma 

reserva indígena na cidade de Guaíra. A ação pretende transferir toda a 

população dos 13 “tekohás", cerca de 2.500 pessoas,  para uma área que será 

determinada pela justiça, provavelmente a área de algum dos "tekohás" em 

estudo. Situação que novamente causará a desestruturação da organização 

territorial Guarani, e provavelmente um novo fenômeno de migração deve ocorrer. 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CONCLUSÃO  

Ser Guarani é ter um modo de ser. Esse modo se faz pela 

experiência com o território, pela relação com seus elementos e com seus 

recursos. Esta maneira de viver depende de uma organização territorial, de 

uma espacialidade que se desenvolve em conjunto com sua estrutura social. A 

organização do tekohá e do guará são pontos fundamentais na reprodução da 

cultura, não são peças substituíveis, não podem ser alteradas por teorias 

urbanas ou outras formas de organização. A composição da paisagem Guarani 

é um componente intrínseco e serve como base de todas as suas 

manifestações culturais.  

Os Guaranis são hábeis agricultores, é uma cultura baseada na 

forma de cultivar a terra, extrair seu alimento, organizar a caça e o pescado. 

Possuem seus próprios conhecimentos, sua técnica agrícola, sua religião, sua 

economia, seu próprio conceito de sociedade. Sabem produzir com qualidade 

e produtividade, podem viver de forma plena e independente, basta que 

tenham permissão e sejam respeitados.  

Não faltam exemplos da capacidade agrícola dos Guarani, esta tese 

mostra que tanto os primeiros assentamentos espanhóis, como as reduções 

jesuíticas e os aldeamentos, foram processos que utilizaram a agricultura 

Guarani como meio de ocupar o território. Dizer que os Guaranis não são bons 

agricultores e não possuem produtividade é uma idéia equivocada e 

preconceituosa, baseada em concepções que pensam a terra apenas pelo seu 

valor econômico, comercial e industrial.  

Temos que reconsiderar o significado de produtividade. A algum 

tempo nossa sociedade já percebe a necessidade de repensar o modo de 

plantar, os processos de mecanização do solo e  o uso de agrotóxicos. A 

devastação das florestas no Paraná já cobra o seu preço, é cada vez maior o 

número de doenças causadas pelo veneno nas lavouras, sem falar das 

alterações no clima, o aumento de temperatura e falta de água pelas 

nascentes perdidas. Cresce a cada dia o interesse por alimentos orgânicos, 

por cultivos que respeitam as características da terra, por plantas nativas que 

são mais adaptadas e saudáveis ao ser humano. Repensar esses valores é 

buscar nossas raízes, aprender com as culturas tradicionais, indígenas, que 
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muito podem ensinar sobre o valor da terra, formas equilibrada de plantio, sem 

destruir ou degradar o ambiente. Compreender culturas como a dos Guaranis, 

sem deixar que sejam extintas ou aculturadas, não é apenas uma ação em prol 

do patrimônio histórico, mas em prol dos conhecimentos humanos, que podem 

esboçar soluções para problemas atuais e  futuros.  

Em relação aos Guaranis, o primeiro desafio é romper mitos e pré-

conceitos. O Guarani não é uma cultura nômade e migrante, ao contrário disso, 

é um defensor de seu território, que em condições adequadas jamais o 

abandona. Seu tekohá e seu guará são estruturas articuladas com a vida e não 

existe reprodução cultural em território adverso e desestruturado.  

É importante relembrar, que a primeira publicação de destaque 

falando sobre o Guarani nômade e migrante ocorreu em 1914, no texto “As 

lendas da criação e destruição do mundo”, do antropólogo Nimuendaju. Era o 

início do século XX,  justamente o momento do fim dos aldeamentos Imperiais, 

em que os Guaranis estavam sendo expulsos, sofrendo pressões dos 

fazendeiros e buscando terras para se reorganizar. Era a busca da terra sem 

mal, mas não por fundamentos religiosos, mas pela busca de um lugar onde 

pudessem cultivar a terra, viver com tranquilidade e ao seu modo.  

 As migrações Guaranis ao Rio de Janeiro, a partir da década de 

1940, são o desenrolar de todo esse processo, são migrações que estavam em 

meio a urbanização do Estado, a proliferação de cidades, infraestruturas, 

derrubada da mata e apropriação indevida dos territórios Guaranis. Essa 

migração também não era um processo cultural e religioso, mas um processo 

de expulsão, esbulho, violência e necessidade de isolamento para preservar a 

cultura. 

Isolamento que na atualidade não é mais possível, praticamente 

todos os territórios estão comprometidos e influenciados pelo mando dos 

homens. Nos casos como o de Itaipu podemos pensar sobre os processos de 

contato e interação, pois o que aparentemente parece uma solução, uma ajuda 

e uma colaboração à preservação da cultura, é na verdade o mesmo processo 

histórico de sobreposição e aculturação, talvez  ainda pior, porque agora muito 

mais consciente que antes. 
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As ações de Itaipu promoveram uma melhora na condição de vida 

dessa população, que vivia em total estado de mendicância e miséria. Mas é 

preciso considerar que são ações mínimas, frente a responsabilidade da 

própria Itaipu, que se recusa a apresentar os documentos de aerofotogrametria 

que demonstrariam todos os tekohás alagados. O segundo ponto é o tipo de 

“ajuda” oferecida,  que na verdade se impõem perante o modo de vida 

tradicional. É preciso refletir sobre a diferença entre ações de proteção à vida e 

ações de proteção à cultura.  

É certo que todos os seres humanos possuem necessidades 

básicas que são iguais: necessidades de abrigo, alimentação, convívio social e 

outros. O que faz diferença na proteção cultural é a forma como essas 

necessidades básicas são atendidas. Pois, para pensar a proteção do 

patrimônio não basta oferecer a casa, o alimento ou a possibilidade de 

produção agrícola. O mais importante é oferecer condições para a reprodução 

do modo de vida, pois é este que gera a cultura. É preciso encontrar soluções, 

dentro da própria cultura Guarani, porque o modo de fazer as coisas está 

relacionado com a filosofia de vida, e deve atender as necessidades básicas 

dentro da satisfação humana, satisfação de viver ao seu modo e na sua 

cultura.  

Na filosofia Guarani, vender qualquer coisa significa se vingar, o 

Guarani não vende nada, ele compartilha. Incentivar os Guaranis a produzir a 

agricultura mecanizada, com uso de tratores e inseticidas, produzir artesanatos 

para o comércio, é alterar todos os significados de sua vida, é retirar do 

indivíduo sua identidade, seus princípios, seus conhecimentos, suas memórias 

e o vínculo com o próprio grupo. Essas ações em nada se distinguem do 

oferecido aos Guaranis nos aldeamentos imperiais, nas missões jesuíticas, ou 

pelas soberbas idéias pombalinas de criar cidade e civilidade. São os mesmos 

processos de substituição de valores e significados.  

Muito pior que migrar em busca de uma terra sem mal é saber que 

ela não existe. Os Guaranis percebem que já não há lugares preservados e 

livres da ação humana. Nos últimos anos, os confrontos entre fazendeiros e 

Guaranis tem se intensificado, a luta Guarani passou a ser pela retomada de 
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seus territórios, mesmo que degradados, porque possuem a esperança de 

reconstruí-los, de recompor a sua paisagem através de sua cultura.  

Mas não é uma luta fácil, é uma luta desigual onde todos perdem, 

principalmente os Guaranis, pois são aqueles que perdem a vida nos conflitos 

armados. Conflitos que levam o jovem Guarani a total desesperança, pois não 

podem migrar, não há lugar onde possam reproduzir sua cultura e qualquer 

litígio judicial é sempre interminável.  A resposta do jovem Guarani é 

perturbadora, se traduz em uma população com  o maior número de suicídios 

do mundo, jovens que preferem a morte por enforcamento do que vida sem 

seu território.  

É um fenômeno que surgiu a pouco mais de 30 anos, mas que já 

acumula mais de 700 suicídios. A sociedade assiste calada a mudança do 

binômio Guarani, aos poucos a migração deixa de existir e o suicídio passa a 

ser a nova patologia social.  Na pesquisa que realizamos, dos 13 tekohás em 

Guaíra e Terra Roxa, pelo menos 5 deles já tem suicídios confirmados, jovens 

entre 13 e 20 anos, de uma pequena população de pouco mais de 2.500 

pessoas. Em muitos municípios, também no Mato Grosso do Sul, onde os 

casos são muitos, a vigilância sanitária declara que o suicídio é uma questão 

cultural dos Guaranis, assim como se diz sobre os processos de migração.  

O conflito agrário não é uma situação fácil, não são apenas os 

Guaranis que se sentem lesados e prejudicados. Muitos agricultores também 

se sentem esbulhados, primeiro foram expulsos para a formação do Parque 

Nacional do Iguaçu, depois pelo alagamento de Itaipu e agora são ameaçados 

pela formação das reservas indígenas. É sempre a resolução de um problema 

pela formação de muitos outros. Por isso, os estudos são fundamentais, trata-

se de muitos seguimentos sociais que precisam se articular juntos no território, 

ao seu modo e a sua cultura. É preciso deixar para trás os mitos históricos e 

estudar com seriedade os padrões de assentamento Guarani, suas 

necessidades de espaço, de recursos, de organização e produção. É de 

fundamental importância incorporar esses grupos no planejamento territorial 

dos municípios, que os grupos Guaranis deixem de ser vistos como um 

problema da FUNAI, que sejam respeitados, pensados e articulados dentro das 

políticas municipais.  
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No caso específico de Guaíra e Terra Roxa, ao invés de se criar 

uma grande reserva indígena, talvez fosse razoável pensar soluções dentro da 

própria organização Guarani, criando territórios menores, com um sistema 

integrado entre os grupos, um planejamento onde pudessem compartilhar os 

recursos, a produção e vivenciar plenamente sua cultura.   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Anexos 

ANEXO A - Descrição dos 13 Guarás. Reprodução parcial do estudo de Branislava 
Susnik 1979-1980. Los aborigenes del Paraguay II - Etnohistoria d de los Guaranis, págs. 
22 a 46. Acessado no Museo Etnografico Andres Barbero no ano de 2016. 
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Anexos B – Mapa de Susnik sobre os guaras 
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Anexo C – Mapa Histórico do Paraná, Projeto da estrada de Ferro 
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Anexo D – Mapa Histórico do Paraná Ano 1921 
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Anexo E – Mapa Histórico do Paraná Ano 1938 
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Anexo F – Mapa Histórico do Paraná Ano 1944 
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Anexo G – Mapa Histórico do Paraná Ano 1948 
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Anexo H – Mapa Histórico do Paraná Ano 1916 
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Anexo I – Situação das terras indígenas no estado do Paraná. 
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Anexo J – Mapa de Elliot, 1845. 
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Anexo k – Mapa de Elliot, 1859. 
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Apêndice A – Dados sobre tekoás no oeste do Paraná 
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