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Apresentação 

Renato Carneiro Jr. 
Diretor do Museu Paranaense 

 
 

O Museu Paranaense, fundado em 1876, sendo uma das 
instituições museológicas mais antigas em funcionamento no Brasil, 
possui uma história de grande relevância científica, com publicações, 
principalmente nas décadas de 1940 a 1960, de artigos científicos 
nos campos da zoologia, entomologia, botânica, geografia, 
arqueologia e antropologia, entre outras.  

Com o tempo, a instituição perdeu este lugar de destaque, 
assumido pela Universidade Federal do Paraná, onde vários 
departamentos foram criados ou fortalecidos a partir da ação de 
pesquisadores ligados ao Museu Paranaense, mais fortemente, mas 
não apenas, nos anos em que esteve à frente da instituição o médico 
e professor José Loureiro Fernandes. 

No entanto, o Museu Paranaense não deixou de fornecer 
subsídios para se "fazer ciência" em pesquisas de campo ou no 
fornecimento de fontes para a elaboração de trabalhos acadêmicos 
em diversos níveis, desde monografias de conclusão de curso a 
dissertações, teses e artigos científicos. Nossos arquivos, biblioteca e 
acervo museológico em geral têm contribuído há gerações para se 
conhecer mais da cultura, da história e até da pré-história dos que 
viveram e vivem neste pedaço de território brasileiro a que hoje 
chamamos de Paraná. 
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Assim, ao lançar esta coleção de livros com teses e 
dissertações geradas a partir de nosso acervo, ou com a participação 
de pessoas ligadas ao Museu, queremos fazer uma homenagem 
àqueles que buscaram entender mais o que é esta sociedade 
paranaense e que ainda têm seus estudos inéditos, por força de um 
mercado editorial que não privilegia a produção local. A coleção 
Teses do Museu Paranaense traz ao público, no formato impresso e 
em edição eletrônica, os estudos que permitiram qualificar a equipe 
do Museu, atual ou mais antiga, como um importante grupo de 
pesquisadores no interior da Secretaria da Cultura do Paraná, 
mostrando seu valor e esforço. 

Agradecemos à Sociedade de Amigos do Museu Paranaense, e 
aos apoiadores, como a Companhia Paranaense de Energia - COPEL e à 
Ambiotech Consultoria, pelos recursos destinados a esta publicação ao 
Ministério da Cultura, a partir da Lei Rouanet, do Ministério da Cultura 
do Governo Federal. 
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Apresentação da obra 

Dra. Claudia Inês Parellada  
Arqueóloga 

 

Esta pesquisa foi inicialmente apresentada como dissertação 
de Mestrado em Antropologia Social na Universidade Federal do 
Paraná, em 1997, tendo como orientador o Prof. Dr. Igor Chmyz. 
Manteve-se grande parte do texto original, atualizando-se algumas 
discussões, afinal os trabalhos no Parque Estadual de Vila Rica do 
Espírito Santo, em Fênix, Paraná, nunca se interromperam ao          
longo dos anos. 

Tenho uma afeição especial com a temática, afinal, além de 
parte da família ser espanhola, foi o primeiro projeto de que parti-
cipei quando, em 1984, iniciei um estágio voluntário no Museu 
Paranaense sob orientação do Professor Oldemar Blasi, que me 
instigava a estudar mais e sempre mais... Em 1987, recebi uma 
bolsa do CNPq para levantar a geoarqueologia do Parque, com 
orientação do Prof. Dr. João Bigarella e do Prof. Blasi, e com        
reflexões importantes através de Guy Mourão. Foram muitos        
pesquisadores, muitos mesmo, com quem mantive contato e com 
os quais pude amadurecer como uma cientista em formação. 

Participar ativamente da criação do Museu do Parque Esta-
dual de Vila Rica em 1990 e poder acompanhar a gestão e refletir 
sobre as diferentes estratégias de envolvimento com a comunidade 
local me enriqueceu como arqueóloga. Afinal, desde o início da 
minha formação, a necessidade de comunicar a pesquisa científica 
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e desenvolver atividades de educação patrimonial me proporcionaram 
momentos transformadores, que sempre foram fundamentais na 
minha trajetória profissional. 

A publicação deste trabalho, em 2014, trinta anos depois de 
entrar no Museu Paranaense, é muito interessante para avaliar        
como materiais depositados em reservas técnicas podem ser estu-
dados e/ou reanalisados e fornecer dados únicos para um período 
histórico tão marcante no Paraná: o da ocupação espanhola nos 
séculos XVI e XVII. 
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1.1 - Arqueologia: uma herança coletiva 
 

"Vocês estão procurando o tesouro dos jesuítas?" 

Esta é uma pergunta frequente ouvida por arqueólogos em        
todo o Brasil, quando realizam trabalhos de campo. Ela provoca          
profundo mal-estar junto a estes pesquisadores, pois devido às lendas de 
ouro enterrado são destruídos anualmente inúmeros sítios arqueológicos. 

A arqueologia, no Paraná e mesmo no Brasil, é relacionada 
no senso comum com filmes de Indiana Jones na busca de tesouros 
perdidos, ou com sinais de extraterrestres, ou mesmo com objetos 
exóticos que podem ser transformados em peças mais "úteis", ou 
seja, em objetos que tenham algum significado dentro do sistema 
simbólico das pessoas que os encontraram. Assim, uma lâmina de 
machado pode "tornar-se mais interessante" virando um boneco de 
brinquedo ou um peso para papel, uma ponta de flecha "tem alguma 
utilidade" como pingente, e mesmo uma urna funerária cerâmica 
pode transformar-se em vaso de plantas ornamentais. 

Para poder entender como e porquê a maioria das pessoas 
remete estes restos materiais, sepultamentos e ruínas a uma herança 
sem dono, e mapear quais são os personagens mais comuns deste 
universo arqueológico, foi realizada esta pesquisa. 

Assim, este trabalho visou caracterizar alternativas para o 
aumento da proteção do patrimônio arqueológico paranaense,          
principalmente a partir da conscientização da comunidade envolvida, 
que está sendo motivada a perceber o valor do vestígio arqueológico 
como memória coletiva. Esta proposta de resgate de memória e política 
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de preservação foi montada a partir da análise da situação encontrada 
junto às ruínas de Villa Rica del Espiritu Santo, cidade colonial            
espanhola do século XVI. 

Atualmente, estas ruínas estão contidas no Parque Estadual 
de Vila Rica do Espírito Santo, situado a dois quilômetros da cidade 
de Fênix, sede do município de mesmo nome, que se localiza no  
centro-norte do Estado do Paraná (figura 1). O parque é gerenciado 
pelo Instituto Ambiental do Paraná (IAP-PR), vinculado à Secretaria 
do Meio Ambiente (SEMA) do governo do Estado do Paraná. 

Figura 1 - Localização do Parque Estadual de Vila Rica do Espírito Santo, onde se 
encontram atualmente as ruínas da segunda fundação de Villa Rica del 
Espiritu Santo (1589-1632). Fonte: BALENSIEFER, 1987. 

 

Também foram aprofundadas as pesquisas arqueológicas na 
área urbana de Villa Rica del Espiritu Santo, buscando tanto a              
recuperação da malha urbana daquela antiga cidade espanhola, como 
a caracterização das sequências estratigráficas para identificar os 
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diferentes níveis de ocupação, além da definição dos processos de 
formação deste sítio arqueológico.  Ainda foram ampliados os traba-
lhos de localização das jazidas e afloramentos de rochas e minerais 
na região, importantes na estruturação socioeconômica dos espa-
nhóis, indígenas e jesuítas, habitantes da vila. Conjuntamente a isto 
foi  realizada análise dos vestígios arqueológicos recuperados na área 
urbana de Villa Rica del Espiritu Santo, especialmente a cerâmica, 
procurando obter uma maior compreensão sobre as tecnologias de 
produção e padrões decorativos. 

As coleções arqueológicas estudadas fazem parte do acervo 
do Setor de Arqueologia do Museu Paranaense, de Curitiba, Paraná, 
e do Museu do Parque Estadual de Vila Rica do Espírito Santo,   
localizado em Fênix, Paraná. 

Para o resgate de um maior número de dados sobre o coti-
diano da cidade, e de como era construída a identidade étnica na 
Província del Guairá, analisou-se a documentação etno-histórica  
referente a esta região nos séculos XVI e XVII. 

Foram avaliados, também, os resultados que a exposição 
permanente e o audiovisual do Museu do Parque Estadual de Vila 
Rica vêm trazendo, tanto no aumento do conhecimento da história 
natural e social da região, como também na preservação do patrimô-
nio natural e arqueológico daquele local. 
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1.2 - Diálogos entre Arqueologia e  
         Antropologia 

 

A palavra arqueologia vem do grego archaios - antigo e       
logos - tratado, ou seja, significa o estudo de tudo que é antigo. A 
arqueologia, entretanto, pode ser definida com maior precisão como 
sendo a disciplina que objetiva o resgate e a interpretação do passado, 
seja através de vestígios da cultura material, de representações       
simbólicas, ou ainda de traços de casas, aldeias, cidades, fogueiras e 
sepultamentos de diversos povos.  

A importância da arqueologia está na reconstituição do      
modo de vida destas populações, devendo ser lembrada uma frase do 
arqueólogo Mortimer Wheeler (1978, p.7): "el arqueólogo no desen-
tierra cosas, sino gentes". Funari (1988, p.78) amplia esta afirmativa 
apontando que a arqueologia é uma ciência em construção que        
estuda os sistemas sociais, sua estrutura, funcionamento e transfor-
mações ao longo do tempo, a partir da porção da totalidade material 
socialmente apropriada: artefatos, biofatos e ecofatos. 

Da Matta (1987, p.29) ressalta: “(...) a arqueologia é uma 
antropologia social, só que está debruçada em cima do estudo de um 
sistema de ação social já desaparecido; sendo que o arqueólogo tra-
balha por meio de especulações e deduções numa base comparativa”. 
Schuyler (1978, p.30) observa que a arqueologia de sítios históricos 
oferece contribuição importante à antropologia através do estudo dos 
processos de expansão, exploração e colonização europeus. 
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Funari (2007) destaca a singularidade da arqueologia histó-
rica na América Latina, evidenciando a importância da discussão de 
aspectos como construção de poder e identidade, e Jones (1997) 
mostra que a etnicidade se configura em elemento essencial para 
contextualizar as evidências arqueológicas. 

A arqueologia histórica, segundo Orser Jr (1992, p.31),            
utiliza várias fontes de informação em sua pesquisa; as principais 
seriam os artefatos e as estruturas, a arquitetura, os documentos      
escritos, as informações orais e as imagens pictóricas.  

No caso de Villa Rica del Espiritu Santo tem-se pratica-
mente todos estes elementos de pesquisa, já que se tratam de ruínas 
de uma cidade colonial espanhola, com rica documentação histórica. 
Através do estudo arqueológico é possível confrontar e complemen-
tar as informações recuperadas com a análise de documentos dos 
séculos XVI e XVII, e podem ser melhor compreendidos aspectos 
estruturais tanto da sociedade colonial espanhola como da Guarani, 
na Província del Guairá, daquela época. 

Com os dados etno-históricos e antropológicos amplia-se o 
entendimento de fatos que ocorreram naquela época, levantando suas 
origens e desdobramentos. Afinal, a interpretação e a contextualização 
de qualquer evento é fundamental para poder entendê-lo, pois como 
Sahlins (1991, p.15) observa, somente quando apropriado por, e através 
do esquema cultura, um evento adquire uma significância histórica. 

O patrimônio arqueológico foi incluído pela Constituição 
Federal Brasileira de 1988, nos artigos 215 e 216, como patrimônio 
cultural nacional com direitos assegurados pelo Estado. No artigo 20, 
X, os sítios arqueológicos e pré-históricos são considerados bens da 
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União. A Carta de Lausanne, de 1990, do Conselho Internacional de 
Monumentos e Sítios (ICOMOS, 1990, p.127), organização civil 
internacional ligada a Unesco, considera que o patrimônio arqueoló-
gico “engloba todos os vestígios da existência humana e está relacio-
nado a todos os lugares onde há indícios de atividades humanas, não 
importando quais sejam elas; estruturas e vestígios abandonados de 
todo tipo, na superfície, no subsolo ou sob as águas, assim como todo 
material a eles associados”. 

Conforme a legislação vigente no Brasil, a lei 3924 de 
1961, que dispõe sobre os locais pré-históricos e históricos, e a reso-
lução 1 de 1986 do Conama, além do Art. 217 (capítulo III, seção II) 
da Constituição de 1988, são necessárias pesquisas que caracterizem 
o patrimônio arqueológico, para mitigar os impactos que a implanta-
ção de obras civis acarreta a este acervo. A lei de crimes ambientais 
9605/1998, na seção IV sobre crimes contra o ordenamento urbano e 
o patrimônio cultural, dispõe sobre as sanções penais e administrati-
vas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, 
incluindo o patrimônio arqueológico. 

Schmitz (1988, p.12) ressalta que o patrimônio arqueológi-
co é a parcela de uma herança maior, deixada pelas gerações              
passadas, administrada, usada e usufruída pela geração presente, mas 
com transmissão obrigatória para as futuras. Assim, o patrimônio 
arqueológico faz parte de nossa memória, e a proteção dele é urgente 
e necessária. 

Entretanto, a arqueologia é uma disciplina que se mostra 
distanciada da maior parte da população brasileira. Os laços de con-
tinuidade com o passado são dificilmente percebidos pelas diversas 
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comunidades onde os sítios arqueológicos estão inseridos, sendo que 
muitas vezes estes vestígios acabam se associando com o sobrenatural. 

Assim, procurando aproximar o conhecimento resultante do 
trabalho arqueológico e as pessoas de uma forma mais ampla, tentou-
se a sensibilização delas através de estratégias que enquadrassem 
estes vestígios como parte de uma herança coletiva, que precisa ser 
melhor protegida. 

Afinal, os sítios arqueológicos vêm sendo destruídos no 
Brasil com uma velocidade bastante grande, devido principalmente a 
ações antrópicas, como plantações, minerações, vandalismo e cons-
truções de obras civis, e em menor escala por agentes naturais. Pois, 
como SCHMITZ (1988, p.13) comenta: "Um patrimônio não             
administrado, além de não render frutos para o seu detentor, tem uma 
imensa possibilidade de se perder". 

Para analisar este distanciamento da comunidade em              
relação ao patrimônio arqueológico foram utilizados os resultados do 
estudo arqueológico desenvolvido em Fênix-PR pelo Museu Paranaen-
se, junto às ruínas de Villa Rica del Espiritu Santo, e a apropriação des-
tes dados pelos moradores deste município e regiões circunvizinhas. 

Foram entrevistadas 44 pessoas do município de Fênix, Pa-
raná, com idade variando de 10 a 74 anos, com alguns indivíduos 
pertencendo a mesma família, porém de gerações diferentes, visando 
a caracterização do imaginário popular em relação ao patrimônio 
arqueológico, histórico e natural. As entrevistas foram feitas entre os 
anos de 1993 a 1995, na cidade de Fênix e no Parque Estadual de 
Vila Rica do Espírito Santo. 
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Também, em Fênix, foram desenvolvidas diversas ativida-
des, como a ampliação da topografia das ruínas de Villa Rica e a 
revitalização da exposição do Museu do Parque Estadual, devendo 
ser destacado que, além de pesquisadores e estagiários, houve a           
colaboração de funcionários do Parque à época, como Carlos                 
Schicoski, João do Carmo, Jair do Carmo, José do Carmo, Juventino 
de Souza e Isaú de Andrade.  

A maior parte das análises de laboratório foi realizada no 
Setor de Arqueologia do Museu Paranaense, sendo ainda utilizados 
os laboratórios do CEPA/UFPR, do Museu do Parque Estadual de 
Vila Rica do Espírito Santo, do Museu de História Natural do Capão 
do Imbuia e do Museu de Ciências Naturais do Setor de Ciências 
Biológicas/UFPR. 

Os procedimentos da pesquisa, métodos e técnicas utiliza-
dos no estudo são discutidos ao longo do texto. 
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1.3 - Localização e características ambientais 

As ruínas da segunda fundação de Villa Rica atualmente 
estão inseridas no Parque Estadual de Vila Rica do Espírito Santo, 
situado ao norte do município de Fênix, a cerca de 412 km de Curiti-
ba (figura 1). O limite norte do Parque é o rio Ivaí, e a leste está o rio 
Corumbataí, afluente do Ivaí. 

Esta área está contida no Planalto de Campo Mourão, um dos 
blocos do Terceiro Planalto ou Planalto de Guarapuava, que apresenta 
mesetas características com topografia tabuliforme (MAACK, 1968). 
No Parque Estadual de Vila Rica do Espírito Santo a altitude varia entre 
250 e 372 metros e o solo é do tipo Terra Roxa Estruturada. 

As litologias mapeadas dentro do Parque Estadual de              
Vila Rica do Espírito Santo foram: basaltos e diferenciadas ácidas    
da Formação Lavas da Serra Geral, arenitos silicificados da               
Formação Botucatu e depósitos argilosos aluvionares quaternários 
(PARELLADA, 1990a, p.1098). 

Segundo Maack (1968), a região estudada tem clima do          
tipo Cfa, ou seja, mesotérmico sem estação seca, com verões quentes 
e geadas frequentes. 

Fitogeograficamente o Parque se enquadra em área de flo-
resta estacional semidecidual, floresta tropical subcaducifólia (IBGE, 
1992, p.21); este tipo de vegetação está condicionada pela dupla es-
tacionalidade climática: uma tropical com época de intensas chuvas 
de verão, seguida por estiagem acentuada e outra subtropical sem 
período seco, mas com seca fisiológica provocada pelo intenso frio 
do inverno, com temperaturas médias inferiores a 15ºC. A cobertura 
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florestal existente atualmente na área é, segundo Balensiefer (1987, 
p.34), constituída em grande parte por uma floresta secundária            
regenerada a partir do abandono de um área urbana e agrícola,             
relacionada à ocupação espanhola (1589-1632). Aqueles autores  
colocam que a partir da destruição de Villa Rica a vegetação deve ter 
se desenvolvido sucessivamente até a situação atual, com esta              
floresta apresentando características físicas e fisionômicas semelhan-
tes às florestas primárias deste tipo florestal. A floresta secundária do 
parque tem árvores de grande porte como a peroba, figueira, pau 
d'alho, tapiá, entre outras. 
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2 

A OCUPAÇÃO                    
ESPANHOLA NO            
GUAIRÁ NOS                 
SÉCULOS XVI E XVII 
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2.1 - Histórico 
 

O Tratado de Tordesilhas, celebrado entre Portugal e Espa-
nha em 1494, colocava o atual território paranaense, a oeste de Para-
naguá, como sendo espanhol. Esta área, denominada Província del 
Guairá, tinha os seguintes limites (CARDOZO, 1970, p.14): ao norte 
o rio Paranapanema, ao sul o rio Iguaçu, a oeste o rio Paraná e a leste 
as serras de Guarayrú1 (figura 2). O Guairá era povoado principal-
mente por grupos indígenas Guarani e Jê, que tiveram contato com 
os primeiros viajantes europeus, como Aleixo Garcia em 1524 e  
Cabeza de Vaca em 1542 (CABEZA DE VACA, 1987), comandan-
tes de expedições que saíam do litoral brasileiro e pretendiam chegar 
ao Paraguai. 

A Província del Guairá foi incluída em terras dos Adelanta-
dos de Almagro e Mendoza, e desde 1542 fazia parte do Vice-Reino 
do Peru. Em 1593, ficou subordinada ao Governo Geral do Rio de La 
Plata, e a partir de 1617 ao Governo Geral do Paraguai (MAEDER & 
GUTIERREZ, 1995). 

Muitos dos conquistadores se aproveitavam de um sistema 
de caminhos indígenas que cortava esta região, conhecido pelos  
Guarani como Peabiru; o ramal principal partia de São Vicente,2 
atravessava o atual Estado do Paraná, depois a Província do Paraguai 

                                                      
1 As serras de Guarayrú representam provavelmente as escarpas do arenito Furnas, 

que limitam a leste o Segundo Planalto Paranaense. 
2 São Vicente permanece com o mesmo nome e atualmente localiza-se no litoral de 

São Paulo. 
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e acabava chegando ao Oceano Pacífico pelo Peru. Tanto o roteiro 
do ramal principal quanto o dos secundários são descritos                      
em várias publicações (MARTINS, s.d., p.87; MCA I, 1951, p.70;  
MAACK, 1968, p.6-7; CHMYZ, 1976a, p.69). 

Lozano (In CARDOZO, 1970, p.16) comenta que este ca-
minho tinha largura de oito palmos e Bertoni (In CARDOZO, 1970, 
p.17) observa que os povos Guarani: 

(...) abrían picada en el monte y después de limpiarla com 
cierta proligidad, la sembraban de trecho en trecho com 
semillas de dos o tres especies de gramináceas, una espe-
cialmente cuyos brotos se propagaban con suma facilidad, 
y plantas que nacían, pronto cubrían completamente el       
suelo y podían impedir el crecimiento de los árboles y los 
yuyos, que sin eso hubieran ocultado la picada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Mapa de localização da Província del Guairá, com as comunidades espanho-
las e missões jesuíticas do final do século XVI/ início do século XVII. 
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Na primeira metade do século XVI houve a fundação de         
alguns portos e vilas espanholas junto à grande Província do Rio da 
Prata (figura 3), como Sancti Spiritu em 1527, Nuestra Señora Santa 
Maria del Buenos Aires em 1536 e Asunción em 1537. 

O início da colonização da Província del Guairá aconteceu, 
segundo Guzman (In CARDOZO, 1970, p.44), porque em 1552  
alguns caciques da região pediram proteção dos Tupis ao governador 
de Assunção Domingos Martinez de Irala, que assim decidiu coloni-
zar a área. Entretanto, Bruxel (1960, p.84) observa que a ocupação 
do Guairá pode ser explicada talvez pelo desejo de Irala de obter 
uma pacificação política com grupos de oposição da sede de seu  
governo, que colocaria para povoar esta região. Ellis Jr (1944, In 
CHMYZ, 1976a, p.69) ressalta outras razões, como a busca de            
metais e pedras preciosas,3 a necessidade de submissão dos índios 
daquela região, além de garantir o domínio espanhol das terras e uma 
saída para o Atlântico.  

  

                                                      
3 Pois em 1552 houve a proibição de expedições para a Serra da Prata. 
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Figura 3 - Mapa de localização da Província do Rio da Prata, que em 1543 ainda incor-
porava o território da Província del Guairá (fonte: SOARES, 1981). 

 

Em 1554, a mando de Irala, o capitão Garcia de Vergara 
fundou a primeira vila espanhola do Guairá: Ontiveros, às margens 
do rio Paraná, uma légua acima do grande salto. Chmyz (1983, 
p.104) realizou pesquisas intensivas na área, encontrando dois sítios 
arqueológicos (PRFI82 e PRFO24) que podem representar esta vila. 
Como Ontiveros teve curta duração, de 1554 a provavelmente 1556, 
Chmyz acredita que não foram realizadas construções em taipa de 
pilão, o que torna difícil a caracterização desta vila. 
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Em fins de 1556, o governador Irala resolveu fundar uma 
segunda comunidade e enviou o capitão Ruy Diaz de Melgarejo, que 
na foz do Piquiri ergueu a Ciudad Real del Guairá, para onde foram 
transferidos os que restavam em Ontiveros, segundo Guzman (1612). 
Em Ciudad Real, com área de 840.000 m2, havia uma pequena fábri-
ca de tecidos, além do comércio da erva-mate e do plantio e proces-
samento da cana-de-açúcar, já que foram identificados sinos em ce-
râmica, parte de engenhos de açúcar. A cidade estava fortificada, 
devido a conflitos com grupos opositores da região. 

Atualmente, as ruínas de Ciudad Real, sítio arqueológico 
tombado em 2008 pelo Conselho do Patrimônio Histórico e Artístico 
da Secretaria de Estado da Cultura do Paraná, situam-se no municí-
pio de Terra Roxa. Houve várias pesquisas no local: Watson (1947), 
Silva (1961/62) e Chmyz (1963, 1976a). 

Em fevereiro de 1570, o capitão Melgarejo fundou uma 
comunidade a leste de Ciudad Real, num local onde suspeitava exis-
tirem minas de ouro. Então, segundo as Probanzas de los servicios de 
Ruy Diaz Melgarejo (In CARDOZO, 1970, p.49), ele, com 40 ho-
mens e 53 cavalos, fundou Villa Rica del Espiritu Santo, a 60 léguas 
de Ciudad Real, em terras do cacique Coraciberá. Lá mandou erigir 
uma igreja e ao lado uma cruz, ordenando também a construção de 
uma fortaleza "con sus torreones y troneras de dozientos y sesenta 
pies de largo y treinta de ancho".  

Assim, depois de traçar a estrutura urbana do povoado, o 
capitão repartiu entre os espanhóis solares (terrenos) para a constru-
ção de casas dentro da vila e terras para chácaras, além de índios 
para serviços domésticos e trabalhos agrícolas, nomeando um alcaide 
e deixando na nova povoação 24 arcabuceros (soldados). Próximo a 
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esta cidade o único metal encontrado foi o ferro, que era extraído de 
minas das redondezas. 

A primeira fundação de Villa Rica, depois chamada Tambo 
das Minas de Ferro (BLASI et al., 1989), está localizada no municí-
pio paranaense de Nova Cantu, conforme a figura 2. Parellada 
(2009b) realizou documentação das ruínas de taipa de pilão deste 
sítio histórico, inseridas em plantações agrícolas e mata secundária 
da Agropecuária Slaviero.  

Em 1589,4 devido à epidemia de varíola, causadora de mui-
tas mortes entre índios e espanhóis, o capitão Guzman determinou a 
transferência de Villa Rica para junto a confluência do Corumbataí, 
no Ivaí. Esta mudança foi considerada ruim pelos habitantes da vila, 
pois no primeiro local existia abundância de recursos naturais e mai-
or quantidade de índios, que trabalhavam sob o sistema de encomi-
enda (CARDOZO, 1970, p.77). 

A área urbana da segunda fundação tinha cerca de 300.000m2 
(figura 4), e ao redor de Villa Rica havia muitas chácaras para         
plantações de subsistência, além de árvores frutíferas. A principal 
atividade econômica era a extração da erva-mate, que sofria a con-
corrência dos ervais da Serra do Maracaju. 

A moeda corrente no Guairá, segundo Montoya (1985, 
p.22), era a erva-mate, e no Paraguai havia um gênero inventado de 
pesos ocos com que se avaliavam as coisas, sendo que um patacão de 
oito reais de prata era equivalente a três pesos ocos em frutas. Um          
quintal (quatro arrobas) de erva-mate valia 25 pesos ocos ou 100 libras. 

                                                      
4 Segundo declaração de 31/10/1607 do procurador de Villa Rica, Pedro Montañez 

(UNIV. CAT. PAR., 1984). 
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O sistema de encomiendas era uma institucionalização de 
regime feudal, onde um grupo de índios era confiado pelo rei a um 
colono e a seus descendentes pelo prazo de duas ou três gerações, 
objetivando que os protegessem e os instruíssem nos preceitos da fé 
católica; em contrapartida, o encomendeiro recebia em bens ou dias 
de trabalho o tributo que os índios vassalos deveriam ao rei da Espa-
nha (HAUBERT, 1990, p.35). Havia duas classes de encomiendas:   
a mita e a yanácona. 

Mita, segundo Southey (In TAUNAY, 1924, p.94), seriam 
as encomiendas em que índios de 18 a 50 anos, voluntariamente 
submetidos ou vencidos pelas armas reais, deviam a seus encomen-
deiros dois meses de trabalho em cada ano, e no resto do tempo fica-
vam livres. Com os índios, formava-se então um aldeamento, ele-
gendo-se magistrados municipais dentre eles, segundo o padrão das 
vilas espanholas (pueblos). As crianças, as mulheres e os velhos com 
mais de 50 anos e os magistrados municipais, assim como os caci-
ques, eram eximidos deste trabalho. 

Yanácona, segundo Southey (In TAUNAY, 1924, p.94), se-
riam as encomiendas relacionadas aos povos indígenas submetidos 
pelo esforço individual dos conquistadores. Segundo as leis do Con-
selho das Índias, estes indíviduos deveriam ser antes servos do que 
escravos: o encomendeiro vestia-os, sustentava-os, não podendo 
vendê-los nem bani-los, nem de modo algum maltratá-los, devendo 
ensinar-lhes um ofício e doutrinar-lhes o cristianismo; serviam para 
trabalhos domésticos. 

Findas as encomiendas, os índios tornavam-se livres como 
os próprios espanhóis, salvo ficarem sujeitos à taxa de captação. 



A HERANÇA DE UM TESOURO  37 

Nos MCA I (1951, p.122-135) são apresentados vários do-
cumentos, de 1596 e 1597, de títulos de mercês e encomendas, mitas 
e yanáconas, dados a moradores (vecinos) de Villa Rica del Espiritu 
Santo e para a igreja e a casa da Companhia de Jesus lá instaladas. 
Nestes documentos estão relacionados os espanhóis e jesuítas bene-
ficiados e os índios entregues em encomenda, indicando os locais 
onde se encontravam. Um exemplo é o título de mercê e encomenda 
a Diego Xará, de Villa Rica, de vários caciques e índios nos rios Ivaí 
e Tibagi (MCA I, 1951, p.128), assinado pelo escrivão Sebastian        
de Cordova: 

En la assumçion a nueve dias del mes de hen.o de myll y 
quy.os y novienta e siete y siete (sic) años el dho sr.r govr. 
Ju.º rramyres de velasco hizo m.d y encomienda a diego 
Xara vz.º de la villa rrica del spiritu santo de todos los yn-
dios que fueron de Ju.º del valle su suegro difunto y que en 
su vida tuvo y posseyo cuyos caçiques son: arayni, pedro y 
melchior que estan en el rrio del ubay y otros dos caçiques 
en la tibaxiba que se dizen apicababe, y acarecotin, con 
todos los caciques e yndios a ellos subjetos y pertenecien-
tes y sin perjuízio de tr.º y con los encargos acostumbra-
dos y com que de un yndio cassado con su muger para el 
servy.º de un convento o obra pia que su s.a nombrare y se 
le dio cecula de encomyenda en forma. 

Cardozo (1970, p.97) observa que os encomendeiros das 
comunidades espanholas possuíam em suas repartições núcleos de 
nativos (pueblos) ou colônias naturais, dirigidas por clérigos; nas 
imediações de Villa Rica del Espiritu Santo havia as colônias de  
Itacuru, Santa Ana, Itupá, Tambo de Ferro e Cunhanguirá. Estes  
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pueblos, nos quais eram reunidos os índios encomendados por espa-
nhóis, distribuíam-se por toda a Província del Guairá, localizando-se 
às margens dos rios Ivaí, Corumbataí, Piquiri e Tibagi. 

Em 1588, vieram ao Guairá os padres jesuítas Manuel Or-
tega e Tomas Fields, permanecendo quatro meses em Villa Rica, 
atendendo tanto aos espanhóis quanto aos índios, fazendo batismos, 
matrimônios e ainda pregando o evangelho através de incursões pelas 
aldeias indígenas, especialmente as Guarani, com as missões móveis. 

O Estado espanhol tinha uma profunda ligação com a Igre-
ja, e já através dos textos das "Capitulaciones de la Real Provisión de 
1526" se fizeram constar os fins espirituais da conquista, juntamente 
com os políticos (CAPSDEQUI, 1957, p.18). 

Então, parece bem compreensível que, em 1607, o gover-
nador do Paraguai Hernandarias de Saavedra, no seu relato a Felipe 
III, insista na importância da catequização de tribos indígenas do 
Guairá, por serem muito numerosas em relação à quantidade de es-
panhóis, pois desta maneira se conseguiria com maior facilidade a 
conquista da região. Ainda nesta carta, Hernandarias informa que 
Ciudad Real e Villa Rica tinham, respectivamente, 30 e 100 colonos 
espanhóis, e ao seu redor existiam cerca de 150.000 índios (In 
TAUNAY, 1925a, p.284-305). 

Nesse mesmo ano é criada a Província Jesuítica do Para-
guai, e em 1609 a Companhia de Jesus, incentivada pela Coroa da 
Espanha, inicia o planejamento de missões jesuíticas fixas no Guairá, 
buscando concentrar os índios em locais determinados para efetivar a 
evangelização dos indígenas. As distâncias e a viagem entre Asunción e 
o Guairá eram longas e penosas, os jesuítas atendiam também às 



A HERANÇA DE UM TESOURO  39 

cidades guairenhas. Assim os padres Simón Mascetta e Joseph      
Cataldino partiram de Asunción em 1609, e só em 1610, fundaram 
no vale do Paranapanema a missão de Nuestra Señora de Loreto e,        
depois, San Ignacio Mini, nas proximidades (PARELLADA, 2009a).  

O padre jesuíta Antônio Ruiz de Montoya, um dos princi-
pais articuladores da fundação de missões no Guairá no século XVII, 
definiu missões: 

...povos ou povoados de índios, que vivendo à sua antiga 
usança em selvas, serras e vales, junto a arroios escondidos 
em três, quatro ou seis casas apenas, separados uns dos  
outros em questões de léguas duas, três ou mais, reduziu-os 
a diligência dos padres a povoações não pequenas e à vida 
política (civilizada) e humana, beneficiando algodão com 
que se vistam, porque em geral viviam na desnudez... 
(MONTOYA, 1985, p.34). 

A maior parte das missões foi criada com índios Guarani, 
mas quatro delas tiveram grupos da família linguística Jê, que são as 
de Santo Antonio e San Miguel, fundadas com índios Camperos, e as 
de Concepción de Nuestra Señora de Guañaños e San Pedro, com 
Gualachos (MCA I, 1951, pp.293-298). Documentos do início do 
século XVII descrevem-se estruturas subterrâneas e diferenças        
linguísticas e culturais entre esses grupos e os Guarani.  

Nestas missões os padres tinham como principais objetivos: 
catequizar os indígenas – batizando-os e instruindo-os na fé católica 
–, ensinar novos ofícios, além de música e artes visuais, ajudar na 
recuperação de enfermos das epidemias de gripe e varíola, ministrar 
sacramentos aos mortos, convencer os Guarani a abandonar a        
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poligamia e a antropofagia, amenizar os conflitos entre espanhóis e 
indígenas, defender a Coroa espanhola ao denunciar e lutar contra as 
invasões paulistas para captura de índios no Guairá. 

Entre 1610 e 1630 foram criadas 15 missões jesuíticas no 
Guairá, segundo Parellada (2009a): 

- 1610: Nuestra Señora de Loreto, San Ignacio Mini 

- 1624: San Francisco Xavier 

- 1625: San Joseph, Nuestra Señora de Encarnación 

- 1626: Santa Maria 

- 1627: San Pablo del Iniaí, Santo Antônio, Los Angeles, 
San Miguel, San Pedro 

- 1627-28: Concepción de Nuestra Señora de Guañaños 

- 1628: San Thomas, Ermida de Nuestra Señora de Copacabana 

- 1630: Jesus-Maria 

Algumas delas existiram por apenas dois anos, o que faz com 
que os vestígios destas missões sejam similares a de grandes aldeias, 
porém uma análise detalhada dos materiais, principalmente da cerâmi-
ca, além da presença de estruturas em taipa de pilão e alvenaria em  
pedra, associada aos dados históricos recuperados em documentos      
impressos, podem caracterizar estas áreas de forma definitiva.  

No vale do rio Ivaí e no fluente Corumbataí foram fundadas 
cinco missões: Jesus-Maria, San Pablo del Iniaí, San Thomas,            
Arcangeles e Santo Antonio. A localização de algumas delas, como 
San Thomas, Arcangeles e Santo Antonio, ainda é incerta, tendo-se 
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apenas aproximações de onde elas deveriam estar localizadas.          
A seguir, serão descritas sinteticamente as missões jesuíticas do Ivaí: 

- Santo Antonio: fundada em 1627 pelo padre Montoya, em 
terras de índios Camperos, sendo a primeira missão destruída pelos 
paulistas (MCA I, 1951). 

- San Thomas: fundada em 1628 pelo padre Montoya, nas 
proximidades de Villa Rica del Espiritu Santo. Foi abandonada,       
devido ao temor de ataques dos paulistas. 

- Arcangeles ou Los Angeles: em 1626, houve uma tentati-
va de criá-la, mas fracassou. Em 1627, é criada nas terras do líder 
Guarani Taiaoba, onde foram plantadas uva e cana-de-açúcar, bem 
como gado (MCA I, 1951; CHMYZ, 1976b). Como San Thomas, 
também foi abandonada, devido ao temor dos ataques. 

- San Pablo del Iniaí: fundada em 1627 pelo padre Montoya 
na Província del Guairá, em terras do cacique Taiaoba, teve curta 
duração. Em 1629 houve o abandono da missão, devido a um ataque 
fulminante dos bandeirantes, visando a captura de indígenas. Entre 
1986 e 1988, Parellada & Maranhão (1996) pesquisavam um sítio 
arqueológico, com área de 160.000m2, no município paranaense de 
São Pedro do Ivaí. Através de 40 poços de sondagem e 9 quadras 
foram coletadas amostras, buscando identificar a composição cultu-
ral, faunística, florística e sedimentológica. São pelo menos dois  
níveis de ocupação, sendo o mais antigo restrito à parte central do 
local, representando um sítio-aldeia Tupi-Guarani, com os vestígios 
ocorrendo em meio a sedimentos argilosos vermelhos compactos. Na 
camada superior recuperaram-se, em meio a matriz sedimentar           
argilosa marrom avermelhada, artefatos Tupi-Guarani, com muitos 
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materiais evidenciando influência europeia, além de alguns fragmen-
tos cerâmicos Itararé-Taquara. A análise preliminar dos vestígios da 
ocupação mais recente, confrontados com os dados históricos, indica 
que se trata da missão jesuítica de San Pablo del Iniaí. 

- Jesus Maria: fundada em 1628 em terras do líder Guarani 
Guiraverá. Ali havia muita erva-mate, o que a tornava importante eco-
nomicamente. Esta missão foi atacada pelos paulistas em 1629, haven-
do reação indígena; mesmo assim foi destruída (MONTOYA, 1985). 
Chmyz (1969a) provavelmente a localizou, nas proximidades da cidade 
de Dr. Camargo, onde encontrou vestígios de paredes de taipa. 

Em algumas áreas de antigas missões, como San Ignacio 
Mini, Loreto, San Pablo del Iniaí, San Francisco Javier e San Joseph, 
houve pesquisas arqueológicas: Blasi (1966), Chmyz (1983, 1985, 
2001), Chmyz et al. (1990), Blasi & Gaissler (1991), Parellada 
(1997, 2008, 2009a,b), Chmyz (2001) e Mota (2010).  

Nas proximidades da segunda fundação de Villa Rica,       
segundo testemunho de 21 de fevereiro de 1628 do escrivão público 
do Cabildo Juan Baptista Troche (MCA I, 1951, p.258), são descritas 
três missões: San Joseph, em Tucutí, San Pablo, no Ineaigasu e Los 
Angeles, no Taiaoba. Naquela época, o termo Cabildo referia-se à 
uma instituição municipal similar às atuais prefeituras. 

A sistemática administrativa das cidades e missões religio-
sas com financiamento da Coroa Espanhola na América do Sul, nos 
séculos XVI e XVII, foi amplamente documentada através de atas, 
ofícios, livros [como Montoya (1639) 1985; Techo (1673) 2005,  
entre outros] e ilustrações. Cópias dos documentos oficiais permane-
ciam em cada cidade colonial espanhola, na sede do Governo Geral, 
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e uma seguia para o Arquivo Geral das Índias, distribuído entre     
Simancas, Cadiz e Sevilha, e reunidos posteriormente em Sevilha. 

A documentação da ordem jesuítica também possuía cópias 
que deveriam ficar na sede da Província Jesuítica e em Roma. Neste 
grande acervo encontram-se informações importantes para compre-
ender o cotidiano da época, bem como das malhas urbanas das dife-
rentes localidades. Desde essa época já existiam copiadores que 
transcreviam e traduziam esses documentos – alguns podem ser        
visualizados em MCA I (1951) e em “Documentos interessantes para 
a história e costumes de São Paulo (Diversos), 1896”. 

Em carta ânua do Padre Nicolau Durán (MCA I, 1951, 
p.256-258), em que presta conta das missões jesuíticas da província 
do Paraguai, durante os anos de 1626 e 1627, existem observações 
sobre Villa Rica: 

Menos de 30 leguas de la Reduccion de S. Fran.co Xavier está 
esta villa que tendra mas de 200 españoles y muchas mugeres, 
a quien sirven muchos indios de aquellas Prov.as teniendo en 
ellas una residencia la compania, mas a de 40 años, sugeta a 
la Provincia del Piru i por estar a mas de dois mil leguas de 
Lima, Cabeza de aquella Provincia, no fue posible conservala, 
con que se caio la casa e Iglesia i no quedo (...) 

Desde 1585, os bandeirantes paulistas atacavam o Guairá 
para capturar índios (TAUNAY, 1924, p.230). Monteiro (1994, p.70) 
afirma que os portugueses se interessaram pelos Guarani desde a 
primeira metade do século XVI, devido às notícias que tiveram da 
agricultura que estes índios praticavam. 
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Em 1627, com a bandeira comandada por Raposo Tavares, 
ocorreu a destruição da primeira missão jesuítica, Santo Antônio, e 
daí em diante as outras missões foram sendo sucessivamente arrasa-
das pelos paulistas ou abandonadas pelos índios e jesuítas. 

Abreu (1982, p.114) descreve como funcionavam estas 
bandeiras: 

Escravos serviam de carregadores. Compunham-se a carga 
de pólvora, bala, machados e outras ferramentas, cordas 
para amarrar os cativos, às vezes sementes, às vezes sal e 
mantimentos. Poucos mantimentos. Costumavam partir de 
madrugada, pousavam antes de entardecer, o resto do dia 
passavam caçando, pescando, procurando mel silvestre, ex-
traindo palmito, colhendo frutos; as pobres roças dos índios 
forneciam-lhes os suplementos necessários e destruí-las era 
um dos meios mais próprios para sujeitar os donos. Se en-
contravam algum rio e prestava para a navegação, impro-
visavam canoas ligeiras, fáceis de varar nos saltos, aliviar 
nos baixios ou conduzir à sirga. Por terra aproveitavam a 
trilha dos índios; em falta delas seguiam córregos e ria-
chos, passando de uma para outra banda conforme lhes 
convinha, e ainda hoje lembram as denominações de Passa-
Dois, Passa-Vinte, Passa-Trinta; balizavam-se pelas         
alturas, em busca de gargantas, evitavam naturalmente as 
matas, e de preferência caminhavam pelos espigões. Alguns    
ficavam tanto tempo no sertão (...) 
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Monteiro (1994, p.79) ressalta que houve, entre 1628 e 1630, 
o transporte de cerca de 50 mil índios do Guairá para São Paulo; sendo 
que os irmãos André, Domingos e Baltasar Fernandes, alguns dos che-
fes da invasão do Guaíra, com a cota na partilha dos índios formaram a 
base das vilas paulistas de Parnaíba, Itu e Sorocaba, respectivamente. 

Com a bandeira de 1632, cujos nomes dos comandantes    
ainda se tem dúvidas, Villa Rica foi sitiada por três meses e seus 
moradores fizeram a sua transferência para a banda ocidental do rio 
Paraná, sendo que alguns villarriquenhos mudaram-se para São Paulo 
(PARELLADA, 1993, p.33-34). Com a notícia do cerco de Villa 
Rica, os habitantes de Ciudad Real abandonaram a cidade, ficando a 
Província do Guairá sob o poder dos bandeirantes paulistas, que  
entretanto não a colonizaram. 

As próximas notícias que se tem de Villa Rica são de 1770, 
quando o governador da capitania de São Paulo D. Luís Mourão en-
viou uma expedição ao Paraná, comandada por Francisco Lopes da 
Silva, que percebeu a impossibilidade de fixação de colonos naquele 
local (MARTINS, 1944, p.42). Em carta do Tenente-Coronel Affonso 
Botelho de Sampaio e Souza, de 1771, podem ser verificado os         
momentos de descoberta das ruínas: 

Em 14 de Fevrº. de 1770 se passou patente de Capitam ao 
Tenente Francisco Lopes da Silva e se encorporou a gente 
daquellas duas Companhias por terem fallecidos seus Capi-
tães, e lhe foi ordem para voltar com a Sua gente ao Rio de 
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D.Luis.5 Estabellecer-se na Barra do Rio Mourão Aonde se 
achavão os bananaes, e laranjais, e chegando a dita paragem 
descobrirão aos 10 de Março de 1770 os fundamentos da       
antiga Villa Rica de que derão parte e de se acharem botando 
roças, e principiando o seu Estabelecimento com a certesa de 
se achar o dito Capitam com a sua gente naquelle lugar (...) 
(In DOCUMENTOS INTERESSANTES, 1896, p.41). 

 

(...) e mandando por último o tenente José Rodrigues no dia 
10, 4º domingo da quaresma, ao Sargento Lucas de Souza 
com 4 camaradas a explorar a barra do mesmo rio Mourão 
pa a parte ocidental que ainda não se tinha visto, logo que 
saltou em terra se vio dentro da villa que ainda se percebe 
bem, logo vierão com a noticia de como estava a villa, ou 
cidade abandonada, e trouxerão por signal huma pedra de 
moinho, huas telhas e muito ferro queimado. Com esta noti-
cia forão o Capitão e o Tenente na mesma ocazião tomar 
conhecimento, acharão ser a mesma verdade, pois se per-
cebe perfeitamente as ruas por onde forão, as esquinas,        
becos e sahidas, montes de telhas, huas quebradas e outras 
inteiras pelos lugares que forão as cazas, e templos, e o lu-
gar de hua grande ferraria; enfim tudo ainda se percebe, e 
o tamanho della parece ser mayor do que a villa de Parna-
guá com muito bom fundamento, as ruas bem arruadas, que 
da forma que estão todas cobertas de telhas ainda parecem 

                                                      
5 O rio D. Luis atualmente denomina-se Ivaí; Huibay ou Ubay eram os nomes 

pelos quais os espanhóis dos séculos XVI e XVII também chamavam o rio. 
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bem. Tem pelo meio das ruas arvores grandissimas, e o 
matto que a cobre todo hé laranjeiras, limoeiros e cidrei-
ras; por espaço de mais hua legoa, todo o matto hé da 
mesma qualidade com grandes bananaes pela margem do 
Rio D. Luiz, e para dentro do Rio Mourão; da mesma sorte 
tem os Rios muito peixe, de sorte que poim-se a panella ao 
fogo e botão-se as linhas tirando-se já os peixes grandes, ou 
pequenos, que se quer; a caça da mesma sorte. Estava a 
gente tão contente que já escolhião as partes em que havião 
de fazer os seos sitios, alguns tinhão justo cazamento com 
irmans dos outros para hirem viver naquelle alegre paiz. O 
portador que trouxe as noticias, que dão o Capitão e o       
Tenente foi Julião Paes Domingues, dos campos geraes, e 
confirma esta mesma noticia, pois esteve no mesmo lugar, e 
dois camaradas tirarão mais de sessenta telhas boas só de 
hum monte de ruinas de hua caza, e aparecerão muitas pa-
nellas ainda boas de que se servirão. Sahio de lá no dia 12, 
e depois de ver todo o referido para informar com verdade, 
o que tudo consta das ditas Cartas, das quais fiz extrahir 
esta relação na Fortalleza de N. Sra. dos Prazeres da barra 
de Paranaguá, aos 13 de abril de 1771. Afonso Botelho de 
S.Paio e Souza. (In PARANÁ, 1899, p.308-309). 

Depois desta tentativa de colonização da região em 1770, 
somente houve a efetiva fixação de colonos e a fundação de cidades 
naquelas circunvizinhanças a partir da metade do século XX. 
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2.2 - A construção da identidade étnica na 
Província del Guairá 
 

Com a análise de documentação histórica e das pesquisas 
arqueológicas procurou-se recuperar dados que ajudassem a compre-
ender como era construída a identidade étnica dos "atores" residentes 
e transeuntes na Província del Guairá, do século XVI até a metade do 
XVII. Houve, ao longo dos anos que estão sendo objeto de discus-
são, mudanças nos limites, atribuições e autoatribuições que caracte-
rizavam a identidade étnica dos espanhóis que habitaram a Província 
del Guairá. Afinal, no decorrer do tempo, ocorreram modificações 
nas fronteiras que definiam os diversos grupos étnicos existentes e 
mesmo na importância e da tolerância dos grupos que compunham o 
mosaico cultural desta região. 

Com os dados recuperados, constata-se que o Guairá tinha 
uma população bastante heterogênea, podendo-se distinguir múlti-
plos grupos étnico-religiosos: os cristãos, que poderiam ser divididos 
de uma forma abrangente em espanhóis, jesuítas, "paulistas", e       
índios convertidos na religião católica; e os não cristãos, que seriam 
os índios não convertidos. Na região haviam grupos indígenas Gua-
rani e Jê, porém foram os Guarani que mantiveram maior contato 
com os espanhóis, jesuítas e “paulistas”. 

Assim, neste trabalho serão feitas referências especialmente 
aos povos Guarani, devido à maioria dos relatos históricos e dos    
vestígios arqueológicos relacionados às cidades espanholas e            
missões jesuíticas dos séculos XVI e XVI estarem associados a estes 
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indígenas. As missões jesuíticas de Santo Antonio e San Miguel  
foram fundadas com índios Camperos, denominados também de             
Cabelludos e Coronados (JAEGER, 1957, p.112), e as missões de 
Concepción de Nuestra Señora de Guañaños e San Pedro tinham 
como maioria de sua população índios Gualachos (CHMYZ, 1976a, 
p.84-86). Tanto os Campeiros como os Gualachos estão relacionados 
à família linguística Jê. 

Apesar de não haver a descrição clara da presença de       
negros nesta Província, alguns documentos da época fazem citações 
sobre eles, além da descrição de negros como carregadores de carga 
nas bandeiras paulistas. É importante destacar que nesta época já 
havia um tráfico negreiro intenso, vindo da África, principalmente 
para os canaviais do Rio de Janeiro e do Nordeste. Montoya (1985, 
p.27) descrevendo a ferocidade dos "tigres" (onças) do Guairá, no 
século XVII, tece o seguinte comentário: “Busca ele (o tigre), em 
questão de carnes, a pior e, havendo para escolha espanhol, negro e 
índio, ataca o africano, bem como se houver negros, vai contra o 
mais velho e o de cheiro pior”. 

Podemos verificar que nesta frase está embutida uma escala 
com as categorias de melhor a pior "qualidade de carne", e que se 
provavelmente o espanhol era a melhor, o negro seria a pior. Isto 
refletia, de uma forma grosseira, uma visão da época de inferioridade 
racial, sobretudo dos negros, que de uma forma muito mais branda 
ainda perdura em nossa sociedade nos dias atuais (SEYFERTH, 
1986, p.54-56). 

Nesta pesquisa procurou-se uma visão regional e ampla das 
fronteiras étnicas existentes e suas interferências nas relações sociais 
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entre os "atores" que habitavam ou transitavam na Província del 
Guairá nos séculos XVI e XVII. Para isto foram utilizadas as obser-
vações teóricas de Seyferth (1981, p.6-7), que destaca que a manipu-
lação de identidades envolve a utilização de categorias que incluem 
ou excluem pessoas e determinam a sua interação; estas são as cha-
madas relações interétnicas e que colocam em ação as relações de 
oposição. Seyferth (1981, p.7) ainda ressalta que assim o "limite  
étnico" de Barth se manifesta concretamente pelo que Oliveira         
conceitua de "identidade contrastiva". 

Assim, dentro da categoria de "espanhóis" são englobados 
os castelhanos, os mestiços de espanhóis e índios e mesmo outros 
europeus – todos que defendiam os interesses da Coroa espanhola e 
que dela recebiam proteção, podendo chegar a ter cargos públicos e 
poder; seriam os que possuíam maior status social na época nos do-
mínios do Governo do Paraguai. Os jesuítas podiam estar englobados 
nesta categoria, conforme a situação e a época, pois o financiamento 
das fundações das missões jesuíticas foram feitos pela Coroa espa-
nhola. Entretanto, com o passar do tempo, ocorreram sérios desen-
tendimentos entre os colonos das vilas espanholas e os jesuítas, pois 
os padres acolhiam muitos índios fugidos dos pueblos espanhóis. 

Cabe ainda destacar que havia, dentro da área urbana das 
cidades espanholas na Província del Guairá, segundo documentos da 
época, de sessenta a duzentos espanhóis e de mil a dois mil índios 
Guarani. Como a maioria dos espanhóis eram homens, muitos casa-
mentos ocorriam com índias. Desta forma, os mestiços muitas vezes 
possuíam o mesmo status social que os castelhanos. Um exemplo 
disto é o mestiço Hernandarias de Saavedra, governador-geral do 
Paraguai, que incluía a Província del Guairá. 
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Haubert (1990, p.34) afirma que no início da colonização, 
os índios Guarani, muitas vezes acomodando-se sob a autoridade e 
proteção dos “espanhóis”, cediam sua força de trabalho e suas mu-
lheres. Aquele autor ainda observa que nascia assim uma espécie de 
simbiose feudal, onde os “espanhóis” viviam como semipagãos entre 
inúmeras esposas indígenas e serviçais, sendo que logo o número de 
mestiços excedeu o de espanhóis puros, o que favoreceu a interpene-
tração das duas culturas. 

Entretanto, à medida que a colônia espanhola se afirmava, a 
relação com a sociedade Guarani mudava de sentido: da relativa  
amizade e aliança, que sempre foram muito ambíguas, passou-se à 
situação de conflito e à reação indígena (MELIÁ et al., 1987, p.21). 
Aqui está um exemplo claro do dinamismo do contato intercultural, 
que Barth (1970) e Oliveira (1964) destacam. 

Existem alguns fatores que aceleraram estes conflitos,     
como as epidemias que dizimaram milhares de índios e o aumento do 
número de encomiendas, que fizeram com que houvesse, por parte 
dos Guarani, uma maior consciência indígena no sentido de identi-
dade étnica e resistência cultural aos europeus. 

No caso dos europeus e índios Guarani, devido às colônias 
espanholas e principalmente à introdução da religião católica pelos jesu-
ítas, que chegaram ao Guairá no final do século XVI, ocorrem profun-
das interferências na cosmovisão dos índios Guarani (MELIÁ et al., 
1987, p.44). Ainda acontecem fugas desesperadas comandadas por 
grandes xamãs, classificadas por muitos autores como movimentos 
messiânicos, na busca da Terra sem Males (HAUBERT, 1990, p.37). 
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Entretanto, no início do século XVI, quando os primeiros 
europeus aportaram na América do Sul, já havia migrações religiosas 
de vários grupos Tupi-Guarani em busca do paraíso terrestre, ou seja, 
da Terra sem Males.  

Clastres (1990, p.11) observa que estas migrações podem 
ser traduzidas, no plano religioso, em uma profunda crise da socie-
dade, e que essa crise estava ligada à lenta, mas segura, emergência 
de potências de dominação territorial, ou seja, uma sociedade sem 
Estado via surgir um poder político que ameaçava deslocar a antiga 
ordem social e transformar a relação entre os homens. Assim, esta 
crise no plano religioso talvez tenha colaborado na introdução dos 
espanhóis e jesuítas em terras indígenas Guarani. 

Afinal, a religião é a base da resistência cultural Guarani 
(SCHADEN, 1954, p.169) e para explicar que ela permaneça mesmo 
com a destruição de grande parte dos laços de solidariedade grupal, 
mesmo sendo coletiva na grande parte de suas manifestações, ela tem 
um caráter familiar e mesmo individual que permite a sua sobrevi-
vência, até mesmo depois dos jesuítas realizarem grandes esforços 
evangelizadores. 

Na interpretação de um canto sagrado Guarani, Clastres 
(1990, p.10) destaca-se a importância da religião para os índios         
Guarani: “a relação dos Guarani com seus deuses é que os mantém 
como Eu coletivo, é na fé que está o ethos da tribo”. Ainda Clastres 
(1990, p.29) observa: "Na origem do tribalismo Guarani encontra-se 
a divindade do ayvu: o ser social da tribo enraiza-se no divino". 

Assim, torna-se fácil compreender que mesmo a religião 
podendo ser colocada em nível familiar, só em grupo que realmente 
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ela vai se sustentar; e sendo a religião a base da organização social, 
quando um índio Guarani se afasta dela, fará uma ruptura também 
com a tribo, e perderá parte das referências de sua identidade étnica. 

Foi percebendo que a interferência na religião provocava a 
desestruturação da organização social dos índios Guarani que a         
Coroa espanhola, no século XVI, promoveu a introdução de missio-
nários jesuítas no Guairá. Pois, em outras regiões, como no Uruguai 
e Argentina, já haviam ocorrido muitos conflitos entre soldados e 
indígenas, e como o número de nativos era bem maior que o de       
espanhóis, só haveria a possibilidade de colonização se existissem 
estratégias que diminuíssem a resistência indígena. 

Seeger et al. (1987, p.20) observam, em relação às socieda-
des indígenas sul-americanas, que: “(...) se estruturam em termos de 
idiomas simbólicos que – esta é a diferença para com os símbolos 
africanos, europeus etc – não dizem respeito à definição de grupos        
e à transmissão de bens, mas à construção de pessoas e à fabricação 
de corpos”. 

Como já foi comentado, a relação entre jesuítas e “espa-
nhóis” também era bastante ambígua. Inicialmente a Coroa espanho-
la financiou as primeiras missões jesuíticas, havendo ajuda mútua 
entre as cidades e as missões. Entretanto, perto de 1630, eram expe-
didas mensagens do Governador do Paraguai ordenando que os         
“espanhóis” de Villa Rica e Ciudad Real não auxiliassem com armas 
de fogo as missões jesuíticas, que estavam sofrendo ataques constantes 
dos paulistas. No final, as próprias cidades espanholas acabaram 
sendo destruídas pelos bandeirantes paulistas. 
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Blom (1970, p.74) mostra que a organização das identidades 
étnicas não depende da diversidade cultural per se, mas antes da 
transferência de significados sociais particulares para um restrito 
grupo de ações. 

Outros atores da Província del Guairá seriam os "paulistas", 
moradores da Vila de São Paulo, exemplificados pelos bandeirantes, 
que defendiam e recebiam proteção da Coroa portuguesa. Montoya 
(1985, p.125) descreveu estes paulistas: 

(...) são castelhanos, portugueses e italianos, e gentes de 
outras nações, aos quais ali agregou a vontade de viverem 
com liberdade e desafogo, e sem qualquer aprêmio da justi-
ça. É seu instituto destruir o gênero humano, matando a se-
res humanos, se estes para fugirem da miserável escravidão 
em que os põem, lhes escapam. 

Ainda Montoya (1985, p.125) comenta referindo-se aos 
“paulistas”: "Entrou essa gente, pior que alarbes (árabes) em nossas 
missões: cativando, matando e despojando altares". Aqui fica             
evidente a intolerância religiosa dos jesuítas em relação aos árabes 
(muçulmanos). 

Nesta descrição dos "paulistas" pode ser feito um paralelo 
com BACELAR (1992, p.33),6 que observou que a influência de um 
grupo “estrangeiro” vai se dar principalmente a nível do imaginário 
coletivo dos variados grupos sociais; onde práticas e representações 
forjam a identificação do "estrangeiro", com atributos estigmatizantes 
construindo simbolicamente a imagem do grupo. 

                                                      
6 Bacelar (1992) pesquisou os espanhóis na Bahia na primeira metade do século XX. 
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Porém, tanto os "espanhóis" como os "paulistas” na Província 
del Guairá, nos séculos XVI e XVII, casavam-se entre si, e também 
com mulheres indígenas. 

Assim, os limites étnicos ficam bastante tênues, porque na 
verdade havia entre os "paulistas", além dos portugueses e pessoas ori-
undas de outros países europeus, alguns mestiços e castelhanos.7               
Entretanto, existiam divergências entre "espanhóis" e "paulistas", como 
as colocadas pelo governador do Paraguai Don Céspedes de Xeria, que 
apesar de ter claras relações de aliança com os portugueses moradores 
do Rio de Janeiro, referia-se de forma negativa aos “paulistas”: "Vues-
tra Majestad eyrá desta gente de San Pablo y su jurisdición las mayores 
maldades!" (XERIA, In TAUNAY,1927, p.17). 

As formas e os padrões decorativos diferenciados dos vasi-
lhames cerâmicos dos índios Guarani e dos “espanhóis”, e até mes-
mo os hábitos alimentares, também manifestam diferenças étnicas.  

Laraia (1989, p.70) destaca, “o modo de ver o mundo, as 
apreciações de ordem moral e valorativa, os diferentes comporta-
mentos sociais e mesmo as posturas corporais são assim produtos de 
uma herança cultural, ou seja, o resultado da operação de uma       
determinada cultura”. Seyferth (1990, p.92) ainda observa que       

                                                      
7 Garcia (In AMARAL, 1981, p.8) referindo-se a Jaime Cortesão destaca " (...) desde 

que os primeiros náufragos de Solis foram lançados às praias de Santa Catarina, pas-
sou a haver uma história comum luso-castelhana de colonização". Também Garcia 
(In AMARAL, 1981, p.9) cita que Tomé de Souza escreveu que: "Parece por conste-
lação não se poderem os Portugueses em nenhuma parte desapegar dos Castelhanos", 
referindo-se às relações entre portugueses e espanhóis. 
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costumes e símbolos são importantes critérios de identificação étnica, 
mesmo quando reduzidos à esfera menos pública da vida social. 

Blasi (1963, p.11-12) relaciona evidências, coletadas em 
Villa Rica, chamando de cultura indígena os artefatos líticos, alguns 
recipientes cerâmicos, cachimbos e adornos, e de evidências da "cul-
tura ocidental" mós, artefatos de ferro, vasilhames com fundos pla-
nos, alças e motivos decorativos relacionados à flora, além de telhas. 

Os índios Guarani tradicionalmente confeccionavam vasi-
lhas cerâmicas onde se destacava a forma carenada e alguns tipos de 
decorações, como a pintura vermelha e preta sobre engobo branco, 
além de recipientes escovados, corrugados e ungulados. Os espa-
nhóis, que na Europa já usavam louça, faiança e utensílios em metal, 
tinham os vasilhames com formas diferenciadas dos Guarani, tais 
como pratos rasos e fundos, sopeiras, tigelas com alças e asas. 

Durante o século XVI na Nova Espanha, atual México, os 
utensílios de cobre e ferro empregados na cozinha espanhola foram 
substituídos por cerâmica devido à abundância de cerâmica indígena 
(OROZCO, 1983, p.34, In FOURNIER GARCIA, 1990, p.33). Em 
Villa Rica isto também deve ter acontecido, afinal havia muita mão 
de obra indígena à disposição dos espanhóis, e a maior parte dos  
vasilhames mostram claras evidências de terem sido confeccionados 
pelos índios Guarani, apesar de alguns artefatos mostrarem traços 
ocidentais, como por exemplo os motivos florais e vários tipos de 
decoração associadas. 

Em 1492, a Espanha só exportava vinho, lã, minério de         
ferro e outros bens primários, caracterizando-se por depender de 
produtos industrializados de outros países da Europa (STEIN & 
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STEIN, 1983, p.21). Já na primeira metade do século seguinte houve 
a expansão da indústria espanhola de alimentos, roupas e ferragens, 
como resposta à demanda das colônias. Esse crescimento foi logo 
anulado pelo intenso fluxo de metais preciosos, como ouro e prata, 
vindo das Américas, que inflacionou os preços dos produtos, muito 
mais caros que os de vários outros grandes centros da Europa, como 
Itália, França, Holanda e Inglaterra. Em 1630, a indústria espanhola 
tinha dimensões reduzidas em relação a outros países europeus. Um 
dos motivos que colaborou para a destruição de Villa Rica foi justa-
mente as dívidas dos seus moradores, devido aos altos preços de pro-
dutos como tecidos, vinho, sal e pólvora no início do século XVII. 

Assim, em Villa Rica e em muitas outras cidades coloniais 
distantes dos grandes centros econômicos da época, devido a esta 
grande dificuldade de obtenção de bens e à disponibilidade de mão 
de obra indígena, a maior parte dos materiais de uso cotidiano        
tinham que ser produzidos nas próprias colônias. 

A Espanha é considerada, conforme Cardaillac (1992, 
p.13), como o único país da Europa medieval em que minorias        
importantes conviveram juntas sem serem molestadas, pois lá a into-
lerância se manifestou mais tardiamente do que em outros lugares. 

No século XVI, no início da colonização espanhola na      
América, apesar da pressão da religião católica, esta tolerância exis-
tiu, com a convivência entre a diversidade cultural. Porém, à medida 
que os padres jesuítas foram sendo inseridos pela Coroa espanhola 
nos núcleos colonizadores da Província del Guairá, essa tolerância a 
costumes e religiões diferentes foi diminuindo. Deve ser destacado 
que, comparada com outros países colonizadores, como Portugal e 
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Inglaterra, a Coroa espanhola possuía uma legislação muito mais 
branda, e com maiores direitos às populações indígenas que estavam 
sendo conquistadas naquele período (CAPSDEQUI, 1957). 

Sintetizando os dados, pode ser comentado que a identidade 
étnica dos "espanhóis" na Província del Guairá nos séculos XVI e 
XVII era construída a partir de relações de contraste com os grupos 
indígenas que habitavam a região, com os "paulistas" e, em determi-
nados momentos, até mesmo com os padres jesuítas. 

A população do Guairá percebia a heterogeneidade cultural 
e a categorizava, o que pode ser percebido pelos diversos relatos da 
época, tanto dos "espanhóis", como dos "paulistas" e dos jesuítas. O 
importante a ser destacado é a complexidade da construção das iden-
tidades étnicas destes grupos, afinal de relativas alianças entre "espa-
nhóis" com indígenas, com os "paulistas" e com os jesuítas, tem-se 
mudanças estruturais, conforme os anos passavam, em relação às 
atribuições, autoatribuições e limites dos grupos étnicos que mora-
vam ou transitavam por aquela região. 

A tolerância religiosa também era diferenciada entre a         
maioria dos “espanhóis” e os padres jesuítas, pois os religiosos da 
Companhia de Jesus tinham como objetivo principal a conversão dos 
índigenas para a religião católica. Enquanto isso, a maioria dos         
“espanhóis” visavam primeiramente a obtenção de mão de obra        
"escrava", mascarada sob o nome de encomienda, para a extração da 
erva-mate. Desta forma, a catequização de grupos indígenas pelos 
“espanhóis” no início da colonização não havia sido uma prioridade. 
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As cidades coloniais da Província del Guairá, principalmente 
Villa Rica del Espiritu Santo, por sua situação geográfica, e mesmo a 
vila de São Paulo, tinham características de “cidades-fronteira”, como 
Toledo, descrita em Cardaillac (1992). Afinal, localizavam-se nos 
limites entre os domínios territoriais das Coroas Portuguesa e Espa-
nhola no centro-sul da América do Sul, e por quase cem anos houve 
articulações entre lusitanos, castelhanos e os grupos indígenas que lá 
viviam. No Guairá estas relações interétnicas foram amplamente 
documentadas, pois, sendo área de fronteira geográfica entre dois 
importantes países colonizadores europeus, registraram-se muitos 
casamentos e alianças comerciais – além do interessante registro das 
incursões dos habitantes dos territórios vizinhos, que ultrapassavam 
os limites. 

Assim, os contrastes podem ser visualizados na documentação 
histórica e nos vestígios arqueológicos e, desta forma, resgatada pelo 
menos parte dos processos de construção das identidades étnicas e 
das relações interétnicas. 
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3 
AS PESQUISAS              
REALIZADAS NA ÁREA 
URBANA DA SEGUNDA 
FUNDAÇÃO DE VILLA 
RICA DEL ESPIRITU 
SANTO 
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3.1 - Os primeiros trabalhos 
 

Quanto aos trabalhos realizados no local podemos citar     
inicialmente os dos irmãos Joseph e Franz Keller, que em 1865           
confeccionaram um mapa das ruínas de Villa Rica (figura 5), tecendo         
diversos comentários: 

Pelo que mostram as ruínas, fôra a cidade construida regu-
larmente com ruas bem alinhadas, cruzando-se em angulos 
rectos. As casas eram na maior parte, se não todas, feitas de 
taipa (terra socada) e cobertas de telhas, de que encontram-se 
fragmentos alastrando o interior dos rectangulos formados 
pelos restos das paredes, reduzidos hoje á montes de altura de 
um metro mais ou menos com taludes de terra desmoronada. 
Nos vestígios da igreja, que se acham n'um canto da praça no 
centro da cidade, os montes de taipa tem altura dobrada dos 
outros, e sobre elles nasceu um enorme monjoleiro. Encon-
tram-se na entrada da cidade escoria e outros indícios de ter 
havido alli uma fundição de ferro, mineral abundante nas           
vizinhanças. As terras, mui ricas de humus, são excellentes 
para lavoura; o que, junto com a riqueza de mineraes de ferro 
até de cobre nas rochas, que formam os recifes do rio, explica 
o haverem os hespanhóes escolhido esse local para uma po-
voação, sem embargo da dificuldade das communicações. 
(KELLER & KELLER, 1933, p.4). 
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Figura 5 - Mapa das ruínas da segunda fundação de Villa Rica del Espiritu Santo, confec-
cionado pelos Keller, em 1865, fonte: (Mapoteca da Biblioteca Nacional, Rio de 
Janeiro). 

 

Ainda em 1865, a cerca de nove léguas abaixo das ruínas de 
Villa Rica, no rio Ivaí, os irmãos Keller encontraram uma aldeia de 
índios "Coroados" (KELLER & KELLER, 1933, p.5), que seriam 
possivelmente os Kaingang. 

Em 1896, o General Muricy, junto com pessoas importantes 
no contexto político do Paraná, fez uma expedição à Villa Rica, pen-
sando lá ser uma missão jesuítica cheia de fantásticos tesouros. O 
grupo partiu de Curitiba e ficou decepcionado ao encontrar no local 
somente ruínas de taipa, e, apesar do grande número de buracos       
escavados, foram observados apenas fragmentos cerâmicos e escória 
de ferro (MURICY, 1975). 
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Já em 1954, pesquisadores da Universidade do Paraná e do 
Museu Paranaense, como Loureiro Fernandes e Oldemar Blasi, entre 
outros, executaram visitas técnicas à Villa Rica (FERNANDES & 
BLASI, 1956, p.71-73), pois havia denúncia da destruição parcial do 
sítio arqueológico e do aparecimento de vestígios nos locais pertur-
bados, apesar da existência da lei estadual 33, de 17 de janeiro de 
1948, que protegia esta região.  

A lei 33, promulgada pelo governador Moisés Lupion, pro-
porcionava proteção a dez áreas consideradas como remanescentes 
de missões jesuíticas, reservando como área mínima 121 hectares de 
terras devolutas. Estas áreas seriam as de: Vila Rica, São Tomé,  
Arcângelo, Santo Antônio, Encarnação, São Miguel, Loreto, Santo 
Inácio, Jesus Maria e Guairá. Destas dez áreas, duas eram relaciona-
das à cidades coloniais espanholas dos séculos XVI/XVII: Vila Rica 
e Guairá, e a única das dez que atualmente está inserida em unidade 
de conservação é a de Vila Rica. 

 

3.2 - As escavações arqueológicas 
 

Em 1959/60, os arqueólogos Oldemar Blasi e Igor Chmyz 
realizaram pesquisas arqueológicas na área, retirando material cerâmi-
co, lítico, ósseo, malacológico e de ferro,8 e ainda fazendo uma planta 
preliminar das ruínas de Villa Rica (BLASI, 1963, figura 6). Os setores 
escavados foram denominados II, III e IV, além das trincheiras             

                                                      
8 Verificar descrição do material no item 3.4, e especialmente sobre a cerâmica no 

capítulo 4. 
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AN, BN, CN, FN, GN, HN, AS e BS (figura 7) e das quadras X1, X2 e 
X3 (figuras 8 e 9). 

Em 1961, Blasi, com a colaboração do desenhista Ney         
Barreto e do engenheiro Wladimir Kozak, abriu novas trincheiras, 
como a do talude F. A documentação relativa a estas escavações é 
bastante escassa, e a maioria do material recuperado se encontra  
armazenado no Museu Paranaense. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6 - Planta preliminar das ruínas da segunda fundação de Villa Rica del Espiritu 

Santo, feita por Blasi & Chmyz, 1960 (fonte: Blasi, 1963). 
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Figura 7 -  Trincheiras AN, BN, CN, FN, GN, HN, AS e BS, e quadras X1 e X2, loca-
lizadas dentro da área urbana de Villa Rica del Espiritu Santo, escavadas 
por Blasi & Chmyz, 1960. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 - Perfil e corte estratigráfico da quadra X2, localizada dentro da área urbana de 
Villa Rica del Espiritu Santo, escavadas por Blasi & Chmyz, 1960. 
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Figura 9 - Planta e perfil da quadra X3, localizada dentro da área urbana de Villa Rica 
del Espiritu Santo, escavada por Blasi & Chmyz, 1960. 

 

A planta de Villa Rica ainda apresentava problemas: assim, 
em 1968, Blasi e Barreto fizeram a retificação dos dados coletados 
em 1959/60 (figura 10). Entretanto, como estes levantamentos topo-
gráficos haviam sido feitos com instrumentos de pouca precisão e em 
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tempo muito curto, ainda não se tinha certeza sobre a real disposição 
espacial das ruínas desta antiga vila espanhola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 - Planta da segunda fundação de Villa Rica del Espiritu Santo, resultante 
dos levantamentos efetuados de 1959 a 1960 pelos arqueólogos Blasi e 
Chmyz, e complementados e retificados em 1968 por Blasi e pelo          
desenhista Ney Barreto. 

 

Em 1985, ainda sob a coordenação de Blasi, estagiários do 
Museu Paranaense realizaram escavações tanto dentro da área urbana 
de Villa Rica como em seu entorno, caracterizando um possível         
pueblo do século XVI, localizado atualmente dentro da área do     
Parque Estadual de Vila Rica do Espírito Santo (figura 11). 
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Figura 11 - Mapa da localização de novas áreas escavadas em 1985, dentro da área 
urbana de Villa Rica del Espiritu Santo e do Parque Estadual de Vila 
Rica do Espírito Santo. 

 

A partir de julho de 1986, a equipe do Setor de Arqueologia 
do Museu Paranaense iniciou um novo mapeamento das ruínas, atra-
vés de instrumentos topográficos como teodolito, mira, balizas, além 
de um piqueteamento sistemático (PARELLADA et al., 1987). Neste 
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levantamento topográfico buscou-se a caracterização das áreas de 
atividades específicas, como casas, cemitério, fornos para fundição 
de metais, poços, entre outros. Conjuntamente a este trabalho reali-
zou-se um estudo geoarqueológico de Villa Rica e seu entorno, para 
definir a estratigrafia e as principais fontes de matéria-prima para 
confecção de líticos, cerâmica, objetos de ferro e materiais de cons-
trução (PARELLADA, 1990a). 

Em 1991, esta pesquisadora realizou uma monografia sobre 
Villa Rica (PARELLADA, 1993), na qual procurou recuperar           
elementos da vida cotidiana e analisar a malha urbana daquela cidade 
colonial espanhola, durante o período de 1589 a 1632,                   
caracterizando as relações sociais entre os espanhóis, índios Guarani 
e jesuítas que lá viveram, e as causas da destruição de Villa Rica 
pelos bandeirantes paulistas. Aquela pesquisa utilizou dados históri-
cos e arqueológicos, já que existe vasta documentação histórica dos 
séculos XVI/XVII sobre Villa Rica, e as ruínas vêm sofrendo pesqui-
sas arqueológicas sistemáticas desde 1959. Ainda se tentou mapear 
as razões dos moradores de Fênix acreditarem que Villa Rica era 
uma missão jesuítica, além de se fazer um resgate dos significados 
que as ruínas de Villa Rica e o Parque Estadual possuem para os  
cidadãos de Fênix com mais de 38 anos de idade e que moram na 
cidade há pelo menos vinte anos. 

As ruínas da segunda fundação de Villa Rica são, dentre os 
sítios arqueológicos relativos à ocupação espanhola no Guairá no 
século XVI, as que se encontram em melhor estado de preservação, e 
portanto as com maiores condições de fornecerem subsídios para a 
compreensão do desenho urbano e da disposição espacial dos            
vestígios arqueológicos. 
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Em janeiro de 1991, a equipe do Setor de Arqueologia do 
Museu Paranaense escavou parcialmente uma casa, a de número 43 
na figura 4 (p.13), localizada em terreno a oeste da praça de Villa 
Rica (figuras 4 e 12), visando caracterizar a estratigrafia e recuperar 
remanescentes da cultura material. Estas escavações foram feitas 
através de quadras de 1x1m e de semi-quadras de 0,5x1m, respeitan-
do níveis estratigráficos artificiais de 10 em 10cm, havendo também 
o registro da estratigrafia natural do terreno para observação da ocor-
rência de possíveis mudanças na composição e cor dos sedimentos 
associados aos vestígios arqueológicos. 

As quadras foram iniciadas no centro de dois cômodos da 
casa, e transformaram-se em trincheiras que seguiram a direção do 
aparecimento de feições e estruturas arqueológicas. Porém, devido 
ao tempo curto das escavações, só se chegou ao nível das telhas, e no 
final do período de campo houve a recobertura das quadras abertas 
com camadas de folhas e uma camada superior de terra, evitando a 
perturbação do material por animais, eventuais visitantes ou mesmo 
pela ação das intempéries. Só foram retiradas as telhas da semi-
quadra A, que apareciam de 10 até 60cm de profundidade, quando 
foi interrompida a escavação (PARELLADA, 1993, p.14-15). 
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Figura 12 - Mapa de localização das quadras �A, �B, �C, �D, �E, �F, �G, �H, 
�A, e �B dentro da casa 43, conforme figura 4, situada a oeste da  
praça de Villa Rica del Espiritu Santo. 

 

Durante a escavação foram coletados vestígios da cultura 
material, amostras biológicas, sedimentos e carvão; todas as quadras 
tiveram registro através de anotações, desenhos e fotografias. O ma-
terial recuperado foi colocado em sacos plásticos e etiquetado. Estas 
etiquetas continham os seguintes dados: projeto, data, coletor,        
quadra, nível, feição ou estrutura associada e tipo de material. 

Em julho de 1991 foram ampliados os estudos arqueológicos 
na área urbana da segunda fundação de Villa Rica, fazendo-se três          
cortes experimentais, com dimensões de 40x40x40cm; um deles no 
interior da casa 26, e os outros dois no interior da casa 56 (figura 4). 



CLAUDIA INÊS PARELLADA 72 

Estes cortes visavam caracterizar fragmentos de telhas cerâmicas junto 
às ruínas de casas de taipa de pilão, o que efetivamente foi evidenciado. 

Em janeiro de 1992 foram identificados e mapeados vestí-
gios de nove casas de taipa de pilão, de números 8, 9, 10, 13, 19, 28, 
30, 31 e 32 (figura 4), em depressão circular de diâmetro 3,4m e pro-
fundidade de 1m, e a oeste da casa 20, realizou-se dois cortes expe-
rimentais ?A e ?B, com dimensões 50x50x50cm (figura 13). Nestes 
cortes caracterizam-se duas camadas: uma superior, que ocorria da 
superfície até 10cm, composta por húmus, e uma inferior, de 10 a 
50cm de profundidade. No nível mais profundo coletou-se seis frag-
mentos cerâmicos filiados à Tradição Tupi-Guarani, alguns com  
influência europeia, além de carvão, argila cozida e escória de ferro, 
em meio a uma matriz de sedimentos argilosos avermelhados,         
entremeados por raízes e radículas. Próximo à casa 30 recuperou-se 
um batedor de arenito silicificado, que ocorria superficialmente. 

Em julho de 1992 foram caracterizadas e medidas as ruínas 
das paredes de cinco casas de taipa de pilão, conforme a figura 4, de 
números 11, 21, 22, 33 e 58. Também realizaram-se prospecções 
arqueológicas nos limites do Parque Estadual de Vila Rica do       
Espírito Santo, coletando-se vestígios arqueológicos superficiais nos 
limites noroeste e sudoeste (figura 13); são doze materiais líticos e 
sessenta fragmentos cerâmicos relacionados à época de ocupação de 
Villa Rica. Cabe aqui destacar que o limite noroeste do Parque corta 
um pedaço da área urbana de Villa Rica, sendo que ao lado do         
Parque existem plantações de milho, que se alternam com soja, e que 
anualmente são aradas, onde sempre tem aparecido vestígios                
relacionados à Villa Rica. 
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Figura 13 - Locais onde foram coletados vestígios superficiais no Parque Estadual de 

Vila Rica do Espírito, de 1990 a 1995. 

 

Em agosto de 1993 ampliou-se o mapeamento topográfico 
dos vestígios dos muros das quadras do lado oeste de Villa Rica, 
além de serem identificadas e mapeadas ruínas de oito casas de taipa 
de pilão, de números 1, 5, 39, 40, 47, 50, 51 e 60 (figura 4). Também 
foram coletados na superfície, no interior da casa 1, restos de escória 
de ferro, tijolos e fragmentos cerâmicos de pratos rasos com engobo 
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vermelho, além de duas lascas, uma de quartzo e outra de sílex.      
Ainda recuperaram-se vestígios superficiais nos limites noroeste e 
sudoeste do parque, sendo dezessete materiais líticos e 45                      
fragmentos cerâmicos relacionados à Tradição Tupi-Guarani com 
influência  europeia. 

Em janeiro de 1994 foram caracterizadas e medidas 5 casas 
de taipa de pilão, que conforme a figura 4, têm números 7, 12, 20, 57 
e 59. Ainda foram coletados vestígios superficiais no limite noroeste 
do parque: 3 peças líticas e 21 fragmentos cerâmicos, relacionados à 
Tradição Tupi-Guarani, sendo que parte da cerâmica evidenciava 
influência espanhola – um exemplo é a presença de alças. 

Em abril de 1994 foram identificadas e mapeadas 4 ruínas 
de casas de taipa de pilão, conforme a figura 4, de números 25, 26, 
27 e 36. 

Em setembro do mesmo ano foi praticamente finalizado o 
mapeamento topográfico dos muros de taipa de pilão das quadras do 
lado oeste de Villa Rica, além de serem mapeadas mais noves casas 
de taipa de pilão, conforme a figura 4, de números 23, 24, 34, 35, 41, 
48, 52, 53 e 54. 

Em abril de 1995 foram caracterizadas e medidas mais oito 
ruínas das paredes de casas de taipa de pilão, conforme a figura 4, de 
números 14, 15, 44, 45, 46, 61, 62 e 63. Ainda foram coletados 3 
artefatos líticos no limite oeste do Parque, e um pedaço de tijolo  
relacionado à ocupação de Villa Rica ao sul da casa 15. 
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3.3 - A estratigrafia 
 

No perfil longitudinal das trincheiras AS-AN, face norte 
(figura 14), pode ser observado que havia uma camada superficial, 
com 10cm de espessura, rica em húmus. De 10 até 70cm, em deter-
minadas subdivisões das trincheiras, ocorriam sedimentos argilosos 
vermelhos, com vários seixos de diabásio alterados e faixas de     
carvão centimétricas. Neste nível inferior foram recuperados 550 
fragmentos cerâmicos e vários materiais líticos, sendo que a maioria 
dos fragmentos foram restaurados e resultaram em vasilhames cerâ-
micos praticamente completos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 - Perfil estratigráfico longitudinal das trincheiras AS-AN, face norte, escava-
das em 1959 e 1960 pelos arqueólogos Oldemar Blasi e Igor Chmyz. 
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Também, em 1959, realizou-se um perfil transversal das 
trincheiras BS a CN, face oeste (figura 15), que foi ampliado em 
1990 por esta autora, onde podem ser visualizados vestígios de um 
muro de taipa de pilão, que foi cortado por esta escavação. Os restos 
deste muro são caracterizados pela maior quantidade de seixos de 
basalto e pelo alto grau de compactação, principalmente se compara-
do com os sedimentos friáveis que ocorrem ao lado, originados pelo 
desmoronamento e retrabalhamento do muro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 15 - Perfil estratigráfico transversal das trincheiras BS a CN, face oeste, escava-

das em 1959 por Blasi & Chmyz e ampliadas em 1990 pela arqueóloga 
Claudia Parellada. 

 

Em perfil da quadra X2, aberta em 1959, no fundo de uma 
das grandes depressões circulares a ovaladas, com 6m de profundi-
dade, o arqueólogo Chmyz (figura 8) indica que havia pelo menos 3 



A HERANÇA DE UM TESOURO  77 

níveis diferenciados, sendo que os vestígios arqueológicos ocorriam 
até 90cm de profundidade. 

Na quadra X3 (figura 9) só foram recuperados vestígios         
arqueológicos até 20cm de profundidade; estes materiais eram              
fragmentos cerâmicos, inclusive de telhas. De 15 a 20cm apareciam 
níveis de carvão. 

Em 1985, escavou-se a quadra Q1, de 3x3m (figura 16), nas 
proximidades dos setores II e III, de 1959/60. Ali evidenciou-se uma 
estrutura de combustão, representada por um fogão de pedras, além 
de caracterizarem-se três níveis estratigráficos (PARELLADA, 
1985): o superior (1), ocorria da superfície até 5cm, era rico em hú-
mus, com poucos vestígios arqueológicos associados. O nível inter-
mediário (2), que ocorria de 5 até 10-15cm, era composto por sedi-
mentos síltico-argilosos, marrom avermelhados; quando continha 
pouco carvão se denominava 2a, e com muito carvão 2b. Neste nível 
intermediário coletou-se cerca de 60 fragmentos cerâmicos e somen-
te uma lasca de arenito silicificado. O nível inferior (3), de 10-15cm 
até 40cm, tem como matriz sedimentos argilosos avermelhados, com 
muito carvão, e nele recuperaram-se 320 fragmentos cerâmicos, e 3 
materiais líticos: um núcleo, uma lasca e um raspador, todos de         
arenito silicificado. 

Tanto os setores II e III quanto a quadra Q1 foram escava-
dos no interior da casa 4 (figura 4). 

No perfil 1, realizado em 1988, junto ao corte feito para 
construir um dos postos de fiscalização do Parque, na margem           
esquerda do rio Ivaí, figura 17 e tabela 1, caracterizaram-se as se-
guintes camadas (PARELLADA, 1990, p.1101): 
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Figura 16 - Planta e perfis estratigráficos da quadra A1, escavada em 1985, dentro da 
área urbana de Villa Rica del Espiritu Santo. 
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Tabela 1 - Descrição das camadas estratigráficas do perfil 1, realizado em 1990, junto à 

casa de guarda-parque, construída em 1989, perto de onde funcionava a an-
tiga balsa. 

 

Outros perfis foram realizados nas ruínas, que confirmaram 
a camada I, do perfil 1 de 1990, como sendo a relacionada ao período 
da ocupação espanhola, entre 1589 e 1632. 

Em janeiro de 1991 escavou-se o interior da casa 43, situa-
da no lado oeste da praça (figuras 4, 12 e 17), conforme Parellada 
(1993, p.14). Da superfície até 10cm tem-se uma camada humosa, 
com poucos fragmentos de telha, e de 10 até 60cm concentra-se uma 
grande quantidade de fragmentos de telhas cerâmicas, de canal, que 
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faziam a cobertura da construção de taipa de pilão. Devido à exigui-
dade de tempo, não foi possível aprofundar as quadras, que tiveram 
que ser recobertas para evitar a ação de animais, vândalos e mesmo 
das intempéries. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17 - Perfil estratigráfico 1, com a planta de situação do corte no terreno, realiza-
do em 1988, junto à área urbana de Villa Rica del Espiritu Santo. 
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Figura 18 - Planta das quadras �A, �B, �C, �D,��E, �F, �G, e �H, nível 60cm, esca-
vadas em 1991 dentro da casa 43, situada a oeste da praça de Villa Rica del 
Espiritu Santo. 

 

Assim, sintetizando os dados já colocados referentes à         
estratigrafia, pode ser destacado que, atualmente, os vestígios arque-
ológicos da área urbana da segunda fundação de Villa Rica (1592-
1632) aparecem desde aflorando na superfície até a profundidade de 
um metro e meio, sendo que a camada arqueológica tem espessura 
variável ao longo deste sítio arqueológico. 

Em um dos perfis estratigráficos, o de 1990, foram identifi-
cadas cinco fases de deposição e retrabalhamento, associadas a ações 
antrópicas ocorridas após a destruição de Villa Rica del Espiritu  
Santo em 1632 pelos bandeirantes. São níveis de carvão relativos a 
queimadas, intercalados com camadas de material retrabalhado           
originado por movimentos de massa, provocados pela retirada de 
cobertura vegetal. Estes escorregamentos reordenam o material          
superficial e subsuperficial originando novas camadas, com vestígios 
recentes (fragmentos de vidro, latas) misturados com, por exemplo, 
fragmentos cerâmicos do século XVI. 
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3.4 - Os vestígios arqueológicos 
 

Para uma maior compreensão do que representam os vestí-
gios arqueológicos deve-se definir “sítio arqueológico”, que segundo 
a terminologia do Pronapa (In CHMYZ, 1976b, p.142) seria o local 
onde se encontram vestígios de culturas passadas. 

Chang (1968, p.3) define um assentamento, ou sítio arqueo-
lógico, como: “is the physical locale or cluster of locales where the 
members of a community lived, ensured their subsistence, and pur-
sued their social functions in a delineable time period.” (CHANG, 
1968, p.3-4) ainda destaca que qualquer definição de sítio arqueoló-
gico estará incompleta, se não for considerada a relação com o meio 
ambiente. Hodder (1982) afirma: o sítio arqueológico pode ser per-
cebido como um sistema sociocultural, e o contexto arqueológico 
ganha uma dimensão mais ampla, sendo entendido não apenas como 
uma estrutura funcional, mas também ideológica, dentro da qual a 
cultura material foi usada no cotidiano. 

Desde os primeiros trabalhos realizados na área de Villa 
Rica del Espiritu Santo foram coletados inúmeros vestígios arqueo-
lógicos, além de serem mapeadas as ruínas da estrutura urbana. A 
maior interferência neste sítio arqueológico aconteceu em 1950, 
quando foi aberta uma estrada que dividiu em duas partes a área das 
ruínas. Afinal, esta estrada era a principal ligação de Jandaia do Sul e 
vizinhanças com o restante do Paraná. Neste momento houve a des-
truição de parte dos muros e paredes de casas de taipa de pilão e, com 
isso, muitos fragmentos cerâmicos, artefatos líticos e de ferro afloraram, 
sendo muito material coletado pelos transeuntes da estrada. 
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Cabe destacar que na parte norte das ruínas havia, inclusi-
ve, nesta época, um bar e um porto, onde atracava a balsa, pela qual 
os veículos e pedestres ultrapassavam o rio Ivaí. Assim, enquanto 
aguardavam o horário da balsa as pessoas podiam perambular pela 
mata que abrigava as ruínas de Villa Rica. Ainda deve ser observado 
que houve desmatamento nas proximidades do porto, junto às ruínas, 
e na época lá existiam plantações de milho. 

No limite oeste do Parque Estadual, parte das ruínas da área 
urbana de Villa Rica del Espiritu Santo estão seriamente danificadas, 
pois o arado foi passado quando não havia a cerca que delimitava o 
Parque. Também, devido a sucessivas invasões por posseiros na área 
original destinada à Reserva Florestal de Villa Rica, uma pequena 
parte do espaço urbano acabou ficando fora dos limites do Parque. 
Nessa área, plantada anualmente, e já gradeada até cerca de 60cm, 
aparecem frequentemente vestígios, como cerâmica Guarani, alguns 
caracterizando influência europeia, além de artefatos líticos. 

Ainda na área do Parque, a cerca de mil metros ao sul das ruí-
nas (figura 11), ocorrem vestígios de um pueblo relacionado à Villa 
Rica. Afinal, os fragmentos cerâmicos apresentam influência espanhola, 
com a presença de pratos rasos e fundos e tigelas com alças. Também 
sempre afloram alguns vestígios arqueológicos esparsos, depois de ação 
prolongada das chuvas, no limite sudoeste do Parque. Aparecem      
fragmentos cerâmicos escovados e simples da Tradição Tupi-Guarani, e 
lascas e raspadores de quartzo criptocristalino. 

No acervo do Museu Paranaense existem coleções relaciona-
das tanto a doações como a prospecções e escavações arqueológicas 
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realizadas na área: 11.59, 3.60, 2.61, 3.61, 5.68, 1.81, 6.84, 2.85, 8.86, 
23.88, 9.90, 1.91, 3.91, 3.92, 12.92, 7.93, 2.94 e 6.95. 

No Museu do Parque Estadual de Vila Rica do Espírito 
Santo, parte do acervo exposto foi emprestado pelo Museu Paranaense; 
ainda existindo uma série de vestígios da área urbana da segunda 
fundação de Villa Rica del Espiritu Santo doados pela população da 
cidade a este museu.9  

 

3.5 - Análise do material lítico 
 

Foram analisados 466 vestígios líticos, recuperados tanto 
nas diversas escavações e coletas superficiais realizadas na área         
urbana de Villa Rica del Espiritu Santo e circunvizinhanças, como 
por doações de pessoas que percorreram a área entre as décadas de 
1950 e 1970. Este material teve identificada a matéria-prima, como 
ainda foi classificado por tipos, além de ser caracterizada a morfologia 
utilizando-se um quadro simplificado de formas geométricas (figura 
19), elaborado por Chmyz (1976c, p.7). 

 

                                                      
9 Observar maiores detalhes no item 6.4. 
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Figura 19 - Quadro com formas geométricas e suas convenções, utilizadas comparati-
vamente na classificação do material lítico (fonte: CHMYZ, 1976c, p.7). 



CLAUDIA INÊS PARELLADA 86 

As coleções foram estudadas separadamente, conforme a 
área de escavação e/ou coleta superficial, com as respectivas profun-
didades, ou mesmo de acordo com a época quando houve doação de 
peças. As dimensões dos materiais foram medidas em milímetros: 
35.23.17mm, sendo 35mm o tamanho do eixo longitudinal da amos-
tra, 23mm o eixo transversal e 17mm a espessura máxima. 

Existe uma série de métodos diferentes para caracterizar o 
material lítico segundo a funcionalidade, então se optou pela nomen-
clatura preconizada por Laming-Emperaire (1967), adaptando-se 
também o método de Chmyz (1976c, p.6). Cabe destacar que muitos 
destes artefatos apresentam multifunções, o que muitas vezes torna 
difícil e confusa uma classificação que tenha como base a funciona-
lidade de cada vestígio lítico. Mesmo assim agrupou-se pelo critério 
tecnotipológico, pois é o que possibilita uma visão mais abrangente 
do cotidiano desta população. 

As amostras foram agrupadas em lascas e microlascas sem 
evidências de uso, além de raspadores, buris, pontas de projétil,   
talhadores, percutores, quebra-cocos, bigornas, lâminas de machado 
lascadas, lâminas de machado polidas, mãos de pilão, abrasadores 
sulcados, adornos, alisadores de cerâmica, corantes, núcleos, pedras 
gretadas e fragmentos atípicos. 

 

As lascas (figuras 20b, d, e, f, g, h; 21d, h; e 22d, g) neste 
trabalho representam os fragmentos de rocha lascados por percussão. 
Foram reunidas aqui as lascas simples com crosta e em forma de 
cunha, além das lascas preparadas, segundo as definições de 
CHMYZ (1976c, p.6). 
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Quantidade: 103 (22,10% do total de materiais líticos). 

Matéria-prima: arenito silicificado (38,84%), basalto 
(25,24%), riolito (19,42%), quartzo (10,68%), silexito (2,91%), 
diorito (0,97%), arenito (0,97%) e quartzito (0,97%). 

Formas: P1 (2), P2 (7), P3 (2), P5 (12), P6 (2), Q1 (2), Q2 (4), 
Q3, Q4, Q5 (7), Q8 (4), Q9 (5), T2 (2), T3, T4, T5, T6 (2), T7, T9 (3), 
T10 (10), T15 (3), T16 (2), T17 (8), círculo, semicírculo (8), elipse (6). 

Dimensões: variam entre 26.22.4,4mm a 78.58.20mm. 
 

Foram consideradas microlascas (figuras 20i, 22h) as lascas 
com dimensões inferiores a 25mm. 

Quantidade: 22 (4,72%). 

Matéria-prima: quartzo (36,37%), arenito silicificado 
(27,27%), silexito (18,18%) e basalto (18,18%). 

Formas: Q1 (2), Q2 (3), P2 (3), P3 (3), P6, T2, T10 (2), T14 
(2), T15 (2), T17 (2), semicírculo. 

Dimensões: variam entre 14.8.8mm a 25.7.7mm. 
 

Raspadores: apesar de representarem lascas utilizadas e        
algumas vezes retocadas, foram agrupados caracterizando utensílios 
de lasca ou de bloco com formas plano-convexas; estes raspadores 
(figuras: 20a, 21f, 22a, c) podem ser laterais, de extremidade, de 
ponta, plano-convexos, elípticos e de bico. 

Quantidade: 14 (3,01%). 

Matéria-prima: arenito silicificado (42,86%), basalto 
(28,56%), riolito (14,29%) e quartzo (14,29%). 
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Formas: P5, Q1, Q5, Q8, T3, T4, T16, semicírculo, elipse (6). 

Dimensões: variam entre 40.20.20mm a 138.48.20mm. 
 

Buril: é uma ferramenta de lasca com um bordo ativo             
formado pela interseção de dois ou mais lascamentos perpendiculares 
ao plano principal, provocando uma extremidade pontiaguda, segundo 
definição adaptada de Laming-Emperaire (1967, p.68), figura 21 e. 

Quantidade: 8 (1,72%). 

Matéria-prima: basalto (37,5%), quartzo (25%), arenito        
silicificado (25%), e riolito (12,5%). 

Formas: Q5, Q9, T8, T15 (3), T17 (2). 

Dimensões: variam entre 32.13.12mm a 60.28.12mm. 
 

Ponta de projétil: a única recuperada em Villa Rica foi      
escavada no setor II, profundidade 20 a 40cm, sendo pedunculada, e 
em ambas as faces ocorrendo lascamentos de retoque por pressão nos 
bordos; a extremidade da ponta está quebrada. A matéria-prima é 
silexito, a forma T5, e as dimensões 48.25.6mm (figura 22 e). 

 
Talhadores: são seixos rolados com lascamento por percus-

são direta na extremidade, em uma ou duas faces (figura 21 a).           
Ângulos: 70º a 90º. 

Quantidade: 9 (1,93%). 

Matéria-prima: arenito silicificado (66,67%), basalto 
(22,22%) e riolito(11,11%). 

Formas: Q7 (2), Q9, T6, T9, T10, T15, elipse (2). 
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Dimensões: variam entre 70. 62.18mm a 140.74.52mm. 

 

Percutores: são seixos ásperos, sem quaisquer lascamentos, 
com sinais de esmagamento na extremidade; são os instrumentos 
utilizados para lascar por percussão. 

Quantidade: 21 (4,51%). 

Matéria-prima: basalto (80,95%), arenito silicificado 
(14,29%) e riolito (4,76%). 

Formas: P3 (4), P5, Q2 (2), Q8, Q9, T4 (2), T10 (3), T17, 
elipse (4), círculo (2). 

Dimensões: variam entre 65.45.21mm a 168.75.36mm. 

 

Quebra-coquinhos: são também seixos ásperos, com          
depressão circular a elíptica no córtex, em uma ou duas faces. As 
depressões são picoteadas, e medem de 14 a 25mm de diâmetro, e 2 
a 4mm de profundidade. 

Quantidade: 6 (1,29%). 

Matéria-prima: basalto (100 %). 

Formas: Q2 (2), T15, círculo, elipse (2). 

Dimensões: variam entre 58.36.31mm a 87.65.54mm. 

 

Bigornas: são blocos com uma face plana, onde é apoiado o 
material destinado a ser lascado, batido ou quebrado por meio de um 
percutor (LAMING-EMPERAIRE, 1967, p.85). Nas bigornas             
recuperadas em Villa Rica são visíveis sinais de marcas de golpe 
impressos na face plana. 
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Quantidade: 4 (0,86%). 

Matéria-prima: basalto (75%) e arenito (25%). 

Formas: Q1, Q6, Q7, T10. 

Dimensões: variam entre 77.72.32mm a 152.64.53mm. 

 

Lâminas de machado lascadas: são ferramentas de bloco, 
lascadas bifacialmente, apresentando gume perpendicular ao eixo 
longitudinal dos objetos (figuras 20 c, 21 c). O gume e o talão destes 
artefatos foram definidos através de lascamento por percussão direta. 

Quantidade: 2 (0,43%). 

Matéria-prima: basalto (50%) e arenito silicificado (50%). 

Formas: elipse (2). 

Dimensões: 165.83.50mm e 205.95.65mm. 

 

Lâminas de machado polidas: são artefatos confeccionados 
através do polimento de seixos, sendo que uma das lâminas apresenta 
garganta, onde deve ter se fixado o encabamento. Serviam para       
cortar e fender. 

Quantidade: 2 (0,43%). 

Matéria-prima: basalto (50%) e diabásio (50%). 

Formas: elipse (2). 

Dimensões: variam entre 115.62.25mm a 155.72.33mm. 
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Mão de pilão: é um objeto cilíndrico, alongado e polido, 
que serve para triturar grãos, frutos e carne. O de Villa Rica tem 
comprimento de 420mm e diâmetro de 50mm, e foi feito em basalto. 

 

Abrasadores sulcados: são blocos de rocha, sendo que em 
uma das faces mais planas podem ser visualizados sulcos alongados, 
decorrentes do polimento de gumes e bordas de artefatos. Estes         
sulcos tem profundidade de 2 a 4mm (figura 21b). 

Quantidade: 3 (0,64%). 

Matéria-prima: Quartzito (66,67%) e basalto (33,33%). 

Formas: P5, Q4, Q7. 

Dimensões: variam entre 63.49.18mm a 95.48.35mm. 

 

Adornos: os que já foram recuperados em Villa Rica são 
placas de rocha polidas, a maioria estando fragmentada (figuras 20j, 
l; 22f). O único inteiro (figura 21g) apresenta um furo, possivelmente 
que servia para prender um cordão, além de sulcos incisos em uma 
das faces. Ainda existe um adorno diferenciado (figura 20m), com 
formato circular, e que apresenta uma garganta, que provavelmente 
era o local onde o cordão se prendia. 

Quantidade: 6 (1,29%). 

Matéria-prima: Quartzito (33,33%), filito (33,33%), basalto 
(16,67%) e riolito (16,67%). 

Formas: Q2 (2), Q7 (2), T17, T18. 

Dimensões: variam entre 25.17.10mm a 92.37.5mm. 
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Alisadores de cerâmica: são seixos usados para alisar a su-
perfície dos vasilhames cerâmicos antes e depois da queima. 

Quantidade: 48 (10,30%). 

Matéria-prima: arenito silicificado (41,67%), basalto 
(22,92%), quartzo (14,58%), silexito (12,50%) e riolito (8,33%). 

Formas: P3, P5, Q1, Q2 (5), Q8 (2), T6, T9, T10 (6),            
círculo (9), semielipse, elipse (9). 

Dimensões: variam entre 21.17.14mm a 92.35.21mm. 

 

Os corantes minerais são nódulos de óxido de ferro, com os 
quais consegue-se tons avermelhados para a pintura de vasilhames e 
mesmo do corpo humano. Em Villa Rica foram recuperados 4 destes 
vestígios, todos de óxido de ferro. 

Formas: P3, Q2, Q5, Q7. 

Dimensões: variam entre 28.18.15mm a 43.30.15mm. 

 

Os núcleos neste trabalho estão representados por seixos  
rolados, alguns multifacetados, lascados pela percussão direta e sem 
sinais de uso posterior. 

Quantidade: 77 (16,52%). 

Matéria-prima: quartzo (38,97%), arenito silicificado 
(31,17%), basalto (18,18%), silexito (5,19%), riolito (5,19%) e                
diorito (1,30%). 

Formas: P1, P2 (6), P3 (3), P5 (5), P6 (3), Q2 (4), Q4, Q5 
(4), Q7 (3), Q8 (3), Q9 (4), T1, T3 (2), T5 (3), T6, T10 (5), T11, 
T14, T15, T16 (2), T17, semicírculo (5), círculo (3), elipse (10). 
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Dimensões: variam entre 22.16.22mm a 168.35.48mm. 

 

As pedras gretadas são, conforme (CHMYZ, 1976c, p.6), 
os núcleos ou blocos alterados pela ação do fogo. 

Quantidade: 70 (15,02%). 

Matéria-prima: basalto (70%), quartzo (22,86%), arenito 
(4,28%), riolito (1,43%) e arenito silicificado (1,43%). 

Dimensões: variam entre 25.16.9mm a 89.72.22mm. 

 

Os fragmentos atípicos são, conforme (CHMYZ, 1976c, 
p.6), as lascas, estilhaços ou pedaços de matéria-prima, sem evidên-
cias diretas de trabalho humano. 

Quantidade: 65 (13,95%). 

Matéria-prima: quartzo (64,62%), basalto (16,92%),              
silexito (6,15%), arenito silicificado (6,15%), quartzito (3,08%),     
arenito (1,54%) e diorito (1,54%). 

Dimensões: variam entre 25.22.11mm a 85.38.28mm. 
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Figura 20 - Artefatos líticos recuperados dentro dos setores II e III, escavados em 1959 
e 1960: a - raspador de arenito silicificado; b - lasca de arenito silicificado; c 
- lâmina de machado lascada de arenito silicificado; d - lasca de riolito; e,      
f - lascas de arenito silicificado; g - lasca de calcedônia, h - lasca de riolito;  
i - microlasca de arenito sillicificado; j - adorno de quartzito; l - adorno de 
filito; m - adorno de basalto. Os artefatos foram coletados nos seguintes se-
tores, com as respectivas profundidades: a - II, 0 a 20cm; b até i - III, 20 a 
40cm, j até m - III, 0 a 20cm. 
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Figura 21 - Artefatos líticos recuperados junto à área urbana de Villa Rica del Espiritu 
Santo e nas circunvizinhanças, através de coletas superficiais e escavações 
em 1959, 1960, 1985 e 1993: a - talhador de arenito silicificado (quadra 2, 
superficial) b - abrasador sulcado de quartzito (pomar, superficial); c - lâmi-
na de machado lascada de basalto (antigo viveiro IAP, superficial); d - lasca 
de arenito silicificado (quadra 1, 20 a 30cm); e - buril de calcedônia (limite 
oeste Parque, superficial); f - raspador de arenito silicificado (quadra 1, 30 a 
40cm); g - adorno de filito (X2Q2, à 75cm); h - lasca de basalto (quadra 2, 
superficial). 
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Figura 22 - Artefatos líticos recuperados junto à área urbana de Villa Rica, em 1959, 
1960 e 1985: a - raspador de riolito; b - núcleo de arenito silicificado; c - 
raspador de arenito silicificado; d - lasca de ônix; e - ponta de projétil de si-
lexito;f - adorno de riolito; g - lasca de riolito; h - microlasca de silexito. Os 
artefatos foram coletados nos seguintes setores, com as respectivas profun-
didades: a, e, g, h - II, 20 a 40cm; b - quadra 1, 30 a 40cm; c, f - II, 0 a 
20cm, d - III, 20 a 40cm. 

 

Nas tabelas de 2 a 25 podem ser observadas as frequências 
dos diferentes tipos de vestígios líticos recuperados, bem como a 
diversidade da matéria-prima nas diversas áreas, com as respectivas 
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profundidades, onde foram coletados os materiais; na tabela 26 estão 
sintetizados todos os dados obtidos. 

Nas tabelas para cada matéria-prima usou-se uma abreviação: 
Quartzo – Qz, silexito – Silx, basalto – Bas, diabásio – Dia, diorito – 
Dir, riolito – Rio, arenito – Are, arenito silicificado – ArS, filito – Fil, 
quartzito – Qzit, e óxido de ferro – Oxf. No grupo do quartzo incluem-se 
tanto os cristais como as variedades criptocristalinas, como calcedônia, 
ônix, ágata, entre outras. 

 

SETOR II: 

Nas tabelas 2 a 5 observam-se os tipos e a variação composicional, 
bem como as formas geométricas, dos líticos recuperados no setor II, 
com profundidades de 0 até 60cm. 

  

Tabela 2 - Material lítico recuperado no setor II, profundidade 0 a 20cm, classificado 
segundo a tipologia, a matéria-prima e as formas. 
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Tabela 3 - Material lítico recuperado no setor II, profundidade 0 a 40cm, classificado 
segundo a tipologia, a matéria-prima e as formas. 

Tabela 4 - Material lítico recuperado no setor II, profundidade 20 a 40cm, classificado 
segundo a tipologia, a matéria-prima e as formas. 

Tabela 5 - Material lítico recuperado no setor II, profundidade 40 a 60cm, classificado 
segundo a tipologia, a matéria-prima e as formas. 
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SETOR III: 

Nas tabelas 6 e 7 verificam-se os tipos e a variação compo-
sicional, bem como as formas geométricas, dos líticos recuperados 
no setor III, com profundidades de 0 até 40cm. 

Tabela 6 - Material lítico recuperado no setor III, profundidade 0 a 20cm, classificado 
segundo a tipologia, a matéria-prima e as formas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabela 7 - Material lítico recuperado no setor III, profundidade 20 a 40cm, classificado 

segundo a tipologia, a matéria-prima e as formas. 



CLAUDIA INÊS PARELLADA 100 

SETOR IV: 

Nas tabelas 8 a 17 podem ser observados os tipos e a varia-
ção composicional, bem como as formas geométricas, dos materiais 
líticos recuperados no setor IV, escavado em 1959 e 1960, com pro-
fundidades de 0 até 130cm. 

  

Tabela 8 - Material lítico recuperado no setor IV, profundidade 0 a 20cm, classificado 
segundo a tipologia, a matéria-prima e as formas. 

 

Tabela 9 - Material lítico recuperado no setor IV, profundidade 20 a 40cm, classificado 
segundo a tipologia, a matéria-prima e as formas. 
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Tabela 10 - Material lítico recuperado no setor IV, profundidade 40 a 50cm, classifica-
do segundo a tipologia, a matéria-prima e as formas. 

 

Tabela 11 - Material lítico recuperado no setor IV, profundidade 50 a 60cm, classifica-
do segundo a tipologia, a matéria-prima e as formas. 

Tabela 12 - Material lítico recuperado no setor IV, profundidade 60 a 70cm, classifica-
do segundo a tipologia, a matéria-prima e as formas. 
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Tabela 13 - Material lítico recuperado no setor IV, profundidade 70 a 80cm, classifica-
do segundo a tipologia, a matéria-prima e as formas. 

 

Tabela 14 - Material lítico recuperado no setor IV, profundidade 80 a 90cm, classifica-
do segundo a tipologia, a matéria-prima e as formas. 

Tabela 15 - Material lítico recuperado no setor IV, profundidade 90 a 100cm, classifi-
cado segundo a tipologia, a matéria-prima e as formas. 

Tabela 16 - Material lítico recuperado no setor IV, profundidade 100 a 120cm, classifi-
cado segundo a tipologia, a matéria-prima e as formas. 
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Tabela 17 - Material lítico recuperado no setor IV, profundidade 120 a 130cm, classifi-
cado segundo a tipologia e a matéria-prima. 

 

SUPERFICIAIS – Coletados em 1959 e 1960 junto à área urbana de 
Villa Rica del Espiritu Santo: 

Tabela 18 - Materiais líticos recuperados superficialmente nas pesquisas realizadas em 
1959 e 1960, classificados segundo a tipologia, a matéria-prima e as formas. 
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TRINCHEIRAS  AN, BN, CN, X1, X2Q1 e X2Q2: 

Tabela 19 - Materiais líticos recuperados nas trincheiras AN, BN, CN, X1 e X2, esca-
vados em 1959 e 1960, classificados segundo a tipologia, a matéria-prima e 
as formas. 
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QUADRAS 1 e 2, além de coleta superficial, realizados em 1985: 

Tabela 20 - Líticos recuperados nas quadras 1 e 2, e junto ao antigo viveiro do Parque, 
nas pesquisas de 1985, classificados segundo a tipologia, a matéria-prima, e 
relacionando as formas. 

 

SUPERFICIAIS/ coletados em 1991, 1992 e 1993 : 

Tabela 21 - Líticos recuperados superficialmente nas pesquisas arqueológicas de 1991 
(coleção 3.91), classificados segundo a tipologia, a matéria-prima, e rela-
cionando as formas. 
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Tabela 22 - Líticos recuperados superficialmente nas pesquisas de janeiro de 1992 
(coleção 3.92), classificados segundo a tipologia, a matéria-prima, e rela-
cionando as formas. 

 

Tabela 23 - Líticos recuperados superficialmente em pesquisas de julho de 1992 (cole-
ção 12.92), classificados segundo a tipologia, a matéria-prima e as formas. 

 

Tabela 24 - Materiais líticos recuperados superficialmente em pesquisas realizadas em 
1993 (coleção 7.93), classificados segundo a tipologia, a matéria-prima, e 
relacionando as formas. 
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SÍNTESE DA ANÁLISE DOS MATERIAIS LÍTICOS RECUPE-
RADOS EM VILLA RICA DEL ESPIRITU SANTO : 

Na tabela 25 estão reunidos todos os materiais líticos             
coletados em pesquisas arqueológicas na área urbana da segunda 
fundação de Villa Rica del Espiritu Santo e circunvizinhanças. A 
maioria foi classificada como lasca (22,10%), aparecendo também 
com bastante frequência núcleos (16,52%), pedras gretadas 
(15,02%), fragmentos atípicos (13,93%) e alisadores de cerâmica 
(10,30%). Em menor proporção ocorrem microlascas (4,72%),           
percutores (4,51%), raspadores (3,01%), talhadores (1,93%), buris 
(1,72%), quebra-cocos (1,29%), adornos (1,29%), corantes (0,86%), 
bigornas (0,86%), abrasadores sulcados (0,63%), lâminas de                 
machado lascadas (0,43%), lâminas de machado polidas (0,43%), 
mão de pilão (0,21%) e ponta de projétil (0,21%). 

Como pode ser observado na tabela 26, a maior parte dos 
materiais líticos são de basalto (33,26%), havendo ainda grande 
quantidade de vestígios de quartzo (25,32%), tanto cristal como vari-
edades criptocristalinas, e arenito silicificado (24,25%). Secundaria-
mente aparecem materiais líticos de riolito (7,51%), silexito (4,72%), 
quartzito (1,50%), arenito (1,29%), óxido de ferro (0,86%), diorito 
(0,64%), filito (0,43%) e diabásio (0,22%). Os vestígios de arenito, 
quartzito e filito devem ter sido trazidos de outros locais, pois nas 
proximidades do sítio arqueológico não ocorrem estas litologias. 
Os outros podem ter sido produzidos in situ, ou também vindo de 
outras regiões. 
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Tabela 25 - Quadro geral dos líticos recuperados junto às ruínas de Villa Rica (1589-
1632), acervo do Museu Paranaense e do Museu do Parque Estadual de 
Vila Rica do Espírito Santo. 

 

As técnicas de produção destes artefatos são por lascamento 
por percussão direta, por percussão bipolar, por percussão pausada, e 
alguns foram retocadas por pressão, como a ponta de projétil, e           
alguns buris e raspadores; as definições destas técnicas estão descri-
tas em Chmyz (1976c, p.7-8). Os artefatos polidos foram confeccio-
nados através de picoteamento e posterior polimento. 

Junto às ruínas de Ciudad Real, conforme CHMYZ (1976a, 
p.41-48), foram recuperados 470 materiais líticos, sendo a maioria 
representada por fragmentos atípicos (31,73%), núcleos (30,62%, 
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incluindo os blocos esgotados e os seixos sem lascamento) e frag-
mentos de cristais de rocha (15, 32%). Em menor proporção ocorrem 
lascas simples com crosta (8,74%), lascas simples em forma de        
cunha (1,28%), lascas preparadas (4,26%), núcleos utilizados 
(3,83%, classificados em percutores, talhadores, picões e abrasadores 
sulcados) e núcleos retocados (4,25%, classificados em raspadores, 
picões, cunhas e fragmento de lâmina de machado polida). 

Uma grande parte dos líticos não configurava instrumentos, 
fato que ocorre em Villa Rica, em uma menor proporção. Ainda deve 
ser destacado que alguns artefatos, como por exemplo lascas simples 
e preparadas, raspadores, abrasadores sulcados, percutores e talhado-
res ocorrem nos dois sítios; entretanto, em Villa Rica existe uma 
maior variedade nos vestígios líticos, inclusive com a presença de 
uma ponta de projétil. Esta ponta de projétil talvez esteja relacionada 
a uma ocupação anterior da área por grupos caçadores-coletores. 
Como não nos foi possível acessar os dados estratigráficos do setor 
II, torna-se bastante difícil discutir esta hipótese. 

As matérias-primas utilizadas para a produção de artefatos em 
Villa Rica del Espiritu Santo e Ciudad Real também são semelhantes, 
sendo a maioria confeccionados em rochas básicas, como basalto e  
diabásio, e em arenito silicificado. Ainda ocorrem nestes dois sítios 
arqueológicos outras litologias, sendo que a maior parte da matéria-
prima pode ter sido extraída nas proximidades destas cidades coloniais. 

Além dos vestígios já descritos ainda foram recuperadas 
três pedras de moinho de basalto, duas prontas e uma em execução, 
encontradas por pessoas da própria região, em 1950-60, junto às ruí-
nas de Villa Rica, e doadas ao Museu Paranaense. 
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Fernandes & Blasi (1956, p.72) relatam a doação de uma 
pedra de moinho: 

Das peças ofertadas, merece particular atenção dos histo-
riadores, a lápide com uma inscrição oferecida pelo Sr. 
Brasílio de Araújo, que a fez retirar do interior da mata, à 
margem do Corumbataí, no local outrora onde existiu Vila 
Rica. A lápide, (...), está perfurada no centro, perfuração 
esta intencionalmente feita para facilitar o seu transporte, 
atravessando um cabo de madeira, quando a região era 
sertão bruto. Não se trata na realidade de lápide da época 
da fundação e lamentavelmente está fragmentada, preju-
dicando a inscrição.10  

Estas pedras circulares, com diâmetro externo variando de 
62 a 80cm, diâmetro da perfuração circular interna de 7 a 9cm, e 
espessura de 10 a 12cm, deveriam ser componentes de moinhos         
romanos (atafonas), usados desde o século II. Gama (1979, p.95) 
descreve como a operação era executada: 

A tremonha descarrega o milho gradativamente, através de 
uma calha que vai trepidando de acordo com a trepidação 
do mó. A farinha resultante vai sendo centrifugada pela 
própria rotação da mó e sai pela abertura lateral do anel 
que circunda a mó. Um braço de madeira faz a leitura da 
trepidação, como um braço de fonógrafo, e transmite à         

                                                      
10 Esta inscrição, em uma das faces da pedra do moinho, relata o seguinte: VILA 

RICA DO ES. ANTIGA REDUÇÃO DOS ÍNDIOS GUARANIS FUNDADA PE-
LOS JESUITAS HESPANHOES DE 1567 A 1577 (FERNANDES & BLASI, 
1956, entre p.72 e p.73). 
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calha de alimentação. O braço e a calha juntos, constituem 
um verdadeiro sistema de controle, um dos primeiros siste-
mas automáticos. A regulagem de distância entre as mós 
era feita usando a espessura de uma carta de baralho.          
Esses moinhos funcionam usualmente em cubículos                 
fechados, visitados periodicamente para a retirada do fubá 
e para a recarga da tremonha. 

Ainda existe a possibilidade destas pedras de moinhos         
serem mós de trapiche, ou galgas, afinal os trapiches também eram 
comuns naquela época (GAMA, 1979, p.113). 

Junto às ruínas de Ciudad Real também foi recuperada uma 
mó incompleta, só que de arenito, que possuía diâmetro externo de 
60cm, diâmetro da perfuração interna de 7cm e espessura de 9cm 
(CHMYZ, 1976a, p.101). 

 
3.6 - As jazidas de matéria-prima 

 

Na área do Parque Estadual de Vila Rica e regiões próxi-
mas, segundo Parellada (1990a, p.1099), as litologias encontradas 
foram: basaltos, monzo-dioritos, diferenciadas ácidas e diabásios da 
Formação Lavas da Serra Geral, arenitos silicificados da Formação 
Botucatu e depósitos argilosos aluvionares quaternários (figura 23). 

 

  
 
 



CLAUDIA INÊS PARELLADA 112 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 23 - Esboço geológico do Parque Estadual de Vila Rica do Espírito Santo, mos-

trando algumas prováveis fontes de matéria-prima para os moradores de 
Villa Rica (fonte: PARELLADA, 1990a). 
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Dentro do Parque ocorrem blocos de basaltos amigdalóides e 
maciços, sendo que as amígdalas estão preenchidas por quartzo, mine-
rais de cobre, zeólitas e carbonatos. O quartzo é representado por cris-
tais e variedades criptocristalinas, como calcedônia, ágata, ônix, entre 
outras. Os basaltos da área tem cor variando do cinza escuro ao preto, 
granulação fina, com decomposição esferoidal, apresentando-se sob a 
forma de blocos com diâmetro de até 40cm. 

No limite oeste do Parque existem blocos de monzo-diorito, 
de cor cinza clara, granulação fina a média, com amígdalas preenchidas 
por minerais de cobre. 

Nas margens do rio Corumbataí ocorrem afloramentos de         
diferenciadas ácidas, variando de riolitos a riodacitos, com coloração 
rosa, com granulação finíssima. Estas rochas são cortadas por pequenos 
diques de diabásio, de espessura de 20cm. 

Os basaltos e as diferenciadas ácidas eram usados pelos espa-
nhóis tanto como componentes da taipa de pilão, como para construir 
edificações em alvenaria de pedra e confeccionar pedras de moinho; para 
os indígenas estas rochas serviam para produzir artefatos. Ainda os geo-
dos com cristais de quartzo e variedades criptocristalinas foram ampla-
mente usados pela população que lá vivia para a produção de instrumentos. 

Aparecem também na região blocos dispersos de xenólitos, 
constituídos por material fino silicificado, de coloração branco             
acinzentada, de diâmetro 20cm, e que podem ter sido utilizados            
para lascamento. 
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Foram localizados dois depósitos argilosos aluvionares (figura 
23), de coloração cinza média a escura, com poucas impurezas e matéria 
orgânica. Ao lado da represa estes depósitos contêm, além da argila, 
grãos de hematita e feldspato de diâmetro máximo de 50mm e fragmen-
tos de madeira. A duzentos metros a oeste das ruínas da área urbana de 
Villa Rica os depósitos argilosos apresentam pequena proporção de areia, 
fragmentos de carvão e folhas secas. 

Estes dois depósitos de argila provavelmente foram utilizados 
pelos espanhóis e indígenas da cidade colonial de Villa Rica del Espiritu 
Santo para a confecção de materiais cerâmicos, como vasilhames, telhas, 
tijolos e uma série de utensílios, como cachimbos, castiçais e outros. 

O ferro, usado nos fornos de fundição de Villa Rica para         
confeccionar ferramentas e utensílios,11 deveria vir, de acordo com a  
documentação histórica, das minas do Tambo de Ferro, ou seja, do vale 
do médio rio Piquiri (figura 2). Atualmente, conforme Parellada (1993, 
p.29), não se faz a exploração de minério de ferro naquela região, apesar 
de Ruegg (1975), trabalhando com modelos de variação química na       
província basáltica do Brasil Meridional, citar a anomalia do centro-oeste 
paranaense, onde estão registrados teores altos de cobre e ferro total. 

                                                      
11 Cardozo (1970, p.72) comenta sobre este fato: “Melgarejo a pesar de las con-

tradicciones de los antiguos pobladores prácticos, inicó personalmente el cateo 
de los lugares en que los indios les indicaban existir las tales minas. Buscó el 
oro hasta que al fin halló el hierro que lo extrajo y lo fundió él personalmente a 
pesar de ser hijodalgo y no artesanon para poner remedio a la pobreza de a-
quellas ciudades y sus moradores que carecian de cuñas para sus operaciones 
mercantiles como se practicaban en la Asunción y de cuchillos y otros instru-
mentos de hierro tan necesarios para la vida así como para el patrimonio real. 
En esta fatigosa faena se empeño cerca de dos años (1577 y 1578) hasta conse-
guir sacar unas sinquenta libras de quatro arrobas poco más o menos de piedra 
en horno de quarta poco más o una quadra con unos fuelles pequeños”. 
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3.7 - Análise dos materiais confeccionados 
em ferro 

Nas escavações de 1959/60 foram recuperados cinco artefa-
tos de ferro (tabela 26): dois fragmentos de cravo, um rebite, uma 
lâmina de faca e uma lâmina de foice. 

Em 1981, foi doada ao Museu Paranaense uma tesoura de 
ferro, coletada na superfície da área das ruínas. 

Todos estes materiais de ferro12 estavam muito oxidados, e 
podem estar relacionados tanto aos séculos XVI/XVII, como à tenta-
tiva de reerguimento de Villa Rica no século XVIII. Cabe ressaltar 
que nos séculos XVI/XVII havia fornos de fundição de ferro em  
Villa Rica del Espiritu Santo, além dos moradores daquela cidade 
trocarem e comprarem bens através do comércio da erva-mate. 
 

Tabela 26 - Materiais em ferro recuperados junto à área urbana de Villa Rica del Espi-
ritu Santo, escavados em 1959 e 1960, e a tesoura coletada em 1981. 

                                                      
12 Talvez tenha sido coletados um maior número de artefatos de ferro, porém infe-

lizmente não foram indexados dentro do acervo do Museu Paranaense, o que im-
possibilitou sua identificação e análise. 
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Figura 24 - Vestígios de ferro recuperados na área urbana de Villa Rica del Espiritu 
Santo: a - cravos (setor IV, profundidade 0 a 20cm), b - rebite (AN 4, 0 -
20cm), c - lâmina de foice (AN 6, superficial). 
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3.8 - Análise do material ósseo e malacológico 
 

As características físico-químicas da matriz sedimentar dos 
vestígios arqueológicos de Villa Rica del Espiritu Santo não permiti-
ram a conservação integral dos materiais fitofaunísticos. Porém, nos 
setores II, III e IV, escavados em 1959/60, tem-se uma série de 
fragmentos ósseos, além da presença na trincheira HN 10, entre a 
superfície e 15cm de profundidade, de um osso: um omoplata        
esquerdo de mamífero. 

A análise e identificação destes ossos, complementadas          
pelos dados provenientes da documentação histórica, permitem a 
reconstituição, pelo menos parcial, da dieta alimentar das pessoas 
que ali viviam, além de caracterizar os animais que eram captura-
dos para a retirada de ossos, dentes, peles e/ou valvas. Alguns 
destes materiais eram utilizados na confecção de artefatos,              
adornos e vestuário. 

Inicialmente o material ósseo foi restaurado, sendo que em 
alguns casos houve a necessidade de consolidação e reeestruturação, 
pois os vestígios se apresentavam muito fragmentados e friáveis. A 
identificação fez-se através de comparações com coleções osteológi-
cas do Museu Paranaense, do Museu de História Natural “Capão da 
Imbuia” e do Museu de Ciências Naturais, do Setor de Ciências           
Biológicas da UFPR. 

Foram analisados 137 vestígios ósseos (PALERMO NETO, 
1996, p.1), sendo que 109 (80%) tiveram alguma identificação             
zoológica. No setor II foram coletados fragmentos ósseos em             



CLAUDIA INÊS PARELLADA 118 

profundidades variando de 0 a 40cm, no III de 0 a 40cm, e no IV de 
0 a 140cm. Alguns fragmentos ósseos só conseguiram ser caracteri-
zados como pertencentes à classe Mammalia, ou seja, mamíferos, 
outros a nível de ordem, alguns família e/ou gênero e poucos               
espécie; os resultados desta análise estão nas tabelas 27 e 28. 

Entre os vestígios identificados de mamíferos terrestres, os 
que aparecem com maior frequência, são os de porcos-do-mato       
(Tayassu sp) e de cervídeos. Secundariamente ocorrem fragmentos 
ósseos de anta (Tapirus terrestris), de capivara (Hydrochaerus hydro-
chaeris), de puma (Felis concolor), de cutia (Dasyprocta sp) e de 
macacos da família Cebidae. 

 

Tabela 27 - Identificação do material mastozoológico recuperado nos setores II e III, 
escavados em 1959/ 60; sendo PI = profundidade indeterminada (fonte: 
PALERMO NETO, 1996). 
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Tabela 28 - Identificação do material mastozoológico recuperado no setor IV, escavado 
em 1959/ 60; sendo PI = profundidade indeterminada (fonte: PALERMO 
NETO, 1996). 

 

A seguir está um demonstrativo dos restos ósseos identifi-
cados, onde estão relacionados as posições anatômicas dos ossos 
(PALERMO NETO, 1996, p.2-4): 

 

CLASSE MAMMALIA: dois fragmentos de crânio; qua-
tro dentes, sendo dois com patologia: um M3 e outro não identifica-
do; cinco fragmentos de vértebra; dois fragmentos de cintura pélvica; 
nove fragmentos de fêmur: oito diáfises e um distal (jovem); dois 
fragmentos de tíbia: sendo uma diáfise e uma epífise distal; quatro 
fragmentos de úmero: um distal e três proximais; um fragmento         
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proximal de cúbito; três fragmentos de rádio, sendo um com patolo-
gia; um fragmento de metacarpo, sendo uma diáfise; e um fragmento 
de metatarso. 

- ORDEM PRIMATES 

 Família Cebidae: um fragmento da mandíbula direita. 

- ORDEM CARNÍVORA 

 Família Felidae: um fragmento de cintura pélvica. 

 Puma (Felis concolor): um rádio, um cúbito, um fragmento 
de cintura pélvica. 

- ORDEM PERISSODACTILA 

 Anta (Tapirus terrestris): um úmero, um rádio, dois calcâ-
neos, um metacarpo, dois dentes caninos, um cúbito e um fragmento 
de cintura pélvica. 

- ORDEM ARTIODACTILA: cinco pedaços de úmero. 

 Porco-do-mato (Tayassu sp): sete fragmentos de crânio, um 
dente incisivo (I2), dois dentes caninos inferiores direitos, um dente 
canino inferior esquerdo, catorze fragmentos de mandíbula, uma 
mandíbula direita, uma mandíbula esquerda (jovem), um fragmento 
de maxilar (jovem), um omoplata; três fragmentos de vértebra, um 
fragmento de tíbia e um fragmento de cintura pélvica. 

 Família Cervidae: dois calcâneos esquerdos, um calcâneo 
direito, um omoplata, dois pedaços de fêmur, parte da galhada, três 
fragmentos de metacarpo, um úmero, uma tíbia e um fragmento de 
cintura pélvica.  
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 Veado (Mazama sp): dois fêmures (um jovem e outro de  
adulto), um molar inferior e um cúbito. 

- ORDEM RODENTIA: 

 Capivara (Hydrochaerus hydrochaeris): duas tíbias (uma  
direita e outra esquerda), uma falange, uma rótula e um cúbito. 

 Cutia (Dasyprocta sp): um úmero direito. 

 

Com a síntese de dados sobre mamíferos, reunidos por            
Schmitz et al. (1993), de diversos autores, como Cabrera & Yepes 
(1960), Silva (1984), Lima (1991), entre outros, elaborou-se a tabela 29. 
Nesta tabela estão as características básicas dos principais mamíferos 
terrestres identificados em Villa Rica, tais como o tipo de ambiente, a 
massa do animal adulto em quilogramas e os principais hábitos. 
 

Tabela 29 - Características básicas dos principais mamíferos terrestres recuperados em 
escavações arqueológicas nos setores II, III e IV, em Villa Rica del Espiritu 
Santo. 
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Pelos dados contidos na tabela 29 pode-se concluir que       
eram caçados animais com diferentes períodos de atividade: diurno, 
crepuscular e noturno. Estes animais têm como habitat áreas de         
florestas, capoeiras e campos.  

Os tipos de animais capturados podem aventar hipóteses 
sobre as estratégias de caça e a complexidade dos instrumentos           
destas caçadas. 

A anta foi um dos animais cujos ossos foram recuperados 
em Villa Rica del Espiritu Santo; Montoya (1985, p.27-28) descreve 
tanto o uso como a forma de captura das antas, nos séculos XVI/ 
XVII, naquela região: 

Do couro das antas fazem os soldados morriões,13 que       
defendem contra as setas e às vezes contra balaços. A carne 
da anta é muito boa e se parece com a da vaca. De dia as 
antas comem ervas e de noite barro salobre. Nalguns luga-
res existem rastos delas, como os há num enorme curral de 
vacas. Os caçadores aproximam-se de noite daqueles          
barreiros e, chegando perto dos mesmos, preparam de       
súbito um grande facho de fogo, erguendo-o: com o que a 
anta fica ofuscada e enseja o ser abatida. Vai a noite inteira 
nesse exercício venatório, sendo que, pela manhã, os caça-
dores buscam as antas pelos rastos deixados e a poucos 
passos de distância as encontram mortas. 

Ainda no setor IV, na profundidade entre 80 a 90cm,            
haviam uma série de valvas do gastrópodo terrestre Pomacea sp, da 

                                                      
13 Antigos capacetes. 
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família Ampularidae, que provavelmente serviram como fonte de 
alimento para a população villarriquenha. Na superfície são encon-
tradas também conchas de gastrópodos Megalobulimus sp. 

Na missão jesuítica de Santa Maria del Iguaçu, Jaeger 
(1957, p.119) comenta-se que havia abundância de gastrópodos,  
alimento básico dos padres e dos indígenas junto com alguns frutos 
da região. 

 

3.9 - A dieta alimentar em Villa Rica: uma 
  abordagem preliminar 

 

Pelos dados já levantados podem ser resgatados pelo menos 
parte dos hábitos alimentares das populações que moravam em Villa 
Rica del Espiritu Santo, cujos moradores eram principalmente índios 
Guarani, além dos espanhóis. 

Os hábitos alimentares dos índios Guarani, nos séculos XVI 
e XVII, foram descritos principalmente por Montoya (1876), sendo 
que Schmitz & Gazzaneo (1991, p.101-104) reuniram os dados        
daquele autor. Assim, dentre a ampla variedade da dieta alimentar 
dos Guarani, tinha-se em grande proporção os alimentos de origem 
vegetal, que seriam principalmente o milho e a mandioca (doce e 
amarga), além de batata doce, cará, gravatá, feijões, amendoim,       
cucurbitáceas, pacoba (banana), ananás, pinhões, coquinhos de pal-
máceas, erva-mate e uma série de raízes e frutas presentes na floresta 
pluvial subtropical. Ainda são citados fungos e uma variedade de               
plantas medicinais. As proteínas animais vinham principalmente de 
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mamíferos – ocorrendo também caça de aves, répteis, anfíbios,          
peixes, moluscos, gastrópodos e crustáceos de água doce e salgada. É 
importante destacar que animais invertebrados, como formigas, e o 
mel de abelhas silvestres serviam de alimentos. Estes alimentos eram 
consumidos crus ou transformados, através do fogo, sendo assados, 
cozidos ou torrados. 

A alimentação em Ciudad Real, vila espanhola da Província 
del Guairá que existiu na mesma época que Villa Rica, baseava-se 
em pesca e caça abundante, além de vários cereais, legumes, açúcar e 
uvas (CHARLEVOIX, 1912, p.221 In JAEGER, 1957, p.99). 

Em Villa Rica foram recuperados vestígios ósseos de ma-
míferos muito fragmentados, que na maior parte devem corresponder 
a restos alimentares das populações que ali viveram. 

Além disso, em documentos históricos podem ser recupera-
dos parte da dieta alimentar dos villarriquenhos, como na carta de 
doação de terras em Villa Rica, em 1594, pelo governador Guzman à 
Companhia de Jesus (MCA I, 1951, p.117-118): 

(...) digo que atento aquela compañia de Jesus que con ele 
favor divino se edifica casa della e nesta villa de que se        
sigue grande servicio de dios y a su mag.º y mucha utilidad 
en estas Prov. y tiene nesecidad de que se le señale una suerte 
de tierra para sustento de la dicha compañia e casa de donde 
tenga huertas y viñas e otras legumbres neseçarias. 

O mais detalhado relato sobre Villa Rica del Espiritu Santo 
no início do século XVII é o da carta do Governador da Província do 
Paraguai, Don Luís de Céspedes Xeria, descrevendo sua visita ao 
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Guairá, distrito do Paraguai. Xeria chegou na cidade em 23 de outu-
bro de 1628 (In TAUNAY, 1925b, p.24). 

Xeria enviou uma carta a Felipe IV (Archivo de Índias, In 
TAUNAY 1925a, p.191), onde destacava a pobreza de Ciudad Real e 
Villa Rica. Em matéria de vestuário só viu índios e brancos maltrapi-
lhos; até mesmo os "alcaldes y regidores benian vestindo lienço de 
algodón tenido de ñegro y esto muy roto. Las mujeres y hijos destos 
andan vestidos de la misma hasta las camisas." Havia também pouca 
abundância de víveres, além de raízes chamadas yucas (mandioca), 
só haviam laranjas e algum milho, não tendo nem gado nem ovelhas. 
O Governador contava que Villa Rica tinha cerca de 130 homens, 
com muitos velhos, e Ciudad Real, 40 homens; e que perto de Villa 
Rica existiam cerca de doze a catorze mil índios, mais da metade redu-
zidos. A igreja e a casa dos jesuítas estavam ao chão, fato que fez com 
que Xeria propusesse aos religiosos da Companhia de Jesus um acordo, 
no qual seriam cedidos 24 índios da jurisdição de Villa Rica para a  
reconstrução do templo, que seria feito em menos de um ano.  

Ainda foi feito um outro acordo a partir da iniciativa dos 
próprios jesuítas, no sentido de oferecer à cidade cem vacas da mis-
são de Nossa Senhora de Loreto: cinquenta para os moradores de 
Villa Rica e cinquenta para os padres, sendo que o Cabildo daria aos 
jesuítas terras para a pastagem do gado e quatro índios para a guarda 
das vacas; este acordo seria repetido em mais cem vacas no ano          
seguinte. Na mesma carta Xeria ainda contava que os edifícios públi-
cos caíam e reinava a fome nas famílias brancas que emigravam uma 
após a outra. A justificativa dada pelos colonos desta extrema misé-
ria era que a maior parte dos índios, que trabalhavam pelo sistema  
de encomienda para os villarriquenhos, estavam refugiando-se nas 
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missões jesuíticas, onde tinham a proteção dos padres. O procurador 
de Villa Rica, em testemunho de 6 de novembro de 1628, relata que 
a cidade estava morrendo e quem a estava matando eram os jesuítas, 
que em Ibitirembetá, Tayati e Iniay abrigavam enorme quantidade de 
índios pertencentes a encomendeiros de Villa Rica. 

Na missão jesuítica de San Ignacio Mini (1610-1631), cuja 
estrutura urbana era semelhante à cidade de Villa Rica, eram criados 
animais, como galinhas, patos e gado. A disposição das casas e dos 
recursos alimentares podem ser observados nas cartas ânuas jesuíti-
cas, onde se descreveu a missão de San Ignacio Mini: 

Los pueblos estaban dispuestos en forma cuadrada con las 
calles rectas e iguales, las casas cómodas y elegantes. Cada 
una tenía el pátio con sus jaulas de gallinas, gansos y otras 
aves domésticas. Los campos rendían riquísimas cosechas 
de diferentes clases de cereales  y de algodón, tanto que los 
índios mantenían un verdadero comercio de tejidos, vistien-
do al mismo tiempo de limosna a todos los viandantes des-
nudos, indios y europeos. Además se veían en los altozanos, 
manadas de ovejas y cabras, y en los corrales, ganados co-
mo vacas y mulas. Todo regado por ríos y riachuelos, ricos 
em peces (CARTAS ÂNUAS, XX, p.325-326 In JAEGER, 
1957, p.107). 
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 A CERÂMICA EM  
 VILLA RICA DEL  
 ESPIRITU SANTO 
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4.1 - Introdução 
 

Analisou-se o material cerâmico recuperado em prospecções e 
escavações arqueológicas realizadas nos seguintes anos: de 1959 a 
1961, 1984, 1985 e de 1990 a 1995. Os vestígios estudados fazem parte 
do acervo do Setor de Arqueologia do Museu Paranaense e do Museu 
do Parque Estadual de Vila Rica do Espírito Santo. 

A documentação relativa às escavações desenvolvidas em 
1959, 1960 e 1961 são reduzidas. Assim, a indexação só foi possível 
devido a maioria dos fragmentos ter sido marcada individualmente, 
identificando o setor e a profundidade em que foram coletados. 

Os dados relacionados às escavações arqueológicas de 
1984, 1985, e de 1990 a 1995 encontram-se arquivados no Museu 
Paranaense, pois houve a participação e, a partir de 1988, a coorde-
nação dos trabalhos por esta autora. 

Como os fragmentos cerâmicos recuperados em 1959/61 
estavam empoeirados, fez-se uma nova higienização do material, 
além de se proteger a marcação em nanquim dos fragmentos com 
cobertura de verniz acrílico. Depois, todo o material passou por res-
tauração, na tentativa de serem reconstruídos os vasilhames. 
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4.2 - Critérios de análise e classificação 
 

O material cerâmico existente no acervo do Museu Parana-
ense foi estudado quanto a aspectos tecnológicos, como tipo de pas-
ta, tipo e quantidade de antiplástico, método de manufatura, tipo e 
temperatura de queima, espessura de parede, segundo metodologia 
preconizada por Shepard (1963); além do tratamento de superfície e 
também da caracterização da forma para evidenciação de possíveis 
funções (BROCHADO, 1987). 

A terminologia cerâmica usada foi a do Programa Nacional de 
Pesquisas Arqueológicas –  Pronapa (In CHMYZ, 1976b, p.119-148). 

Os materiais utilizados foram: estereomicroscópio, lupa de 
20x, torquês, canivete, ácido clorídrico, imã, placa de porcelana,  
ábaco de medida de arcos e escala de Mohs. Para a cópia dos moti-
vos decorativos foram usados plásticos e canetas de retroprojetor, 
sendo que depois os desenhos foram transferidos para papel vegetal. 

De acordo com as características da pasta e do tratamento 
de superfície, o material cerâmico foi classificado em tipos, e a fre-
quência destes tipos comparada em diferentes quadras e/ou trinchei-
ras e camadas estratigráficas. Os vestígios recuperados nos setores II, 
III, IV e na quadra Q.1 foram submetidos à seriação para evidenciar 
mudanças que aconteceram no transcorrer do tempo e assim tentar 
obter uma cronologia relativa (FORD, 1954). Ainda se tentou carac-
terizar os traços indígenas e os europeus nas formas e motivos deco-
rativos dos vasilhames e artefatos cerâmicos. 

Muitos fragmentos apresentavam-se trincados e parcialmente 
erodidos pelo intemperismo e/ou ação antrópica. Os fragmentos          



CLAUDIA INÊS PARELLADA 130 

pintados eram os mais danificados, fazendo com que na maioria não 
se pudesse caracterizar os motivos decorativos. Na maioria dos           
fragmentos, especialmente na face interna, podem ser observados os 
sinais de objetos alisadores, como seixos de quartzo. 

A tipologia cerâmica foi baseada em 5157 unidades, entre 
fragmentos, recipientes completos e artefatos cerâmicos.14 Do total, 
4570 são decorados e/ou modelados, o que representa 88,62% do 
total. A cerâmica coletada na área urbana de Villa Rica do Espiritu 
Santo e proximidades foi dividida em 2 tipos simples e 23 tipos         
decorados. Os tipos simples foram diferenciados pela granulometria 
dos antiplásticos: Finos (2,46%) e Grossos (8,92%). 

A cerâmica decorada foi classificada em: escovados 
(30,25%), penteados (1,26%), com engobo vermelho (47,68%),           
pintados (3,76%), ungulados (0,60%), ungulados tangentes (0,49%), 
digitados (0,12%), serrungulados (0,14%), digitungulados (0,06%), 
corrugados ungulados (0,80%), corrugados leves (0,25%), corrugados 
complicados (0,43%), corrugados espatulados (0,08%), corrugados 
imbricados (0,10%), nodulados (0,20%), incisos (0,78%), ponteados 
(0,06%), roletados (0,04%), marcado com tecido (0,02%), aplicados 
(0,18%), pinçados (0,06%), lábios entalhados (0,35%) e bojos                
entalhados (0,06%). Muitos dos tipos decorados possuem técnicas de 
decoração associadas, que estão mencionadas nas descrições de cada 
tipo cerâmico. Apenas 0,85% dos fragmentos cerâmicos foram          
confeccionados por modelagem. 

 
                                                      
14 Esse número não inclui a cerâmica intrusiva Itararé-Taquara, nem as 557 telhas 

coloniais, inteiras ou em fragmentos, recuperadas na área urbana de Villa Rica 
del Espiritu Santo. 
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Formas dos vasilhames cerâmicos 

As formas dos vasilhames foram recuperadas através de         
recipientes restaurados e por reconstrução gráfica de fragmentos de 
bordas, bojos e bases. Para a configuração dos perfis de bordas usou-se 
a metodologia de Meggers & Evans (1970), sendo os lábios das          
bordas orientados segundo um plano horizontal. Para obter os diâme-
tros das vasilhas foi utilizado um ábaco de círculos concêntricos, 
divididos em intervalos de 2 em 2cm, no qual foram comparadas as 
medidas do arco da boca na altura do lábio. 

Os vasilhames cerâmicos foram classificados em 37 formas 
(figuras 25 a 29), sendo que algumas destas formas têm pequenas 
variações, e assim foram subdivididas em letras, como 7a, 7b, 7c. As 
bases foram reunidas em cinco tipos (figura 30). 

As formas, descritas nas tabelas 30 a 32, foram agrupadas 
de acordo com as seguintes variáveis: tipo de vasilhame, simetria, 
forma da boca, contorno, forma do vasilhame, tipo de borda, diâme-
tro da boca em cm, tipo de lábio, espessura da parede do bojo em 
mm e tipos de base associadas, conforme a figura 30. 
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Tabela 30 - Descrição das formas, 1 a 8a (figura 25), dos vasilhames cerâmicos recons-

truídos, recuperados junto à área urbana de Villa Rica del Espiritu Santo 
(1589-1632). 
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Tabela 31 - Descrição das formas, 8a a 20 (figuras 25 a 27), dos vasilhames cerâmicos 

reconstruídos, recuperados junto à área urbana de Villa Rica del Espiritu 
Santo (1589-1632). 
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Tabela 32 - Descrição das formas, 21 a 37 (figuras 27 a 29), dos vasilhames cerâmicos 

reconstruídos, recuperados junto à área urbana de Villa Rica del Espiritu 
Santu (1589-1632). 
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Figura 25 - Perfis de borda e formas reconstruídas de vasilhames cerâmicos recupera-
dos junto à área urbana de Villa Rica del Espiritu Santo, formas 1 a 10b. 
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Figura 26 - Perfis de borda e formas reconstruídas de vasilhames cerâmicos recupera-

dos junto à área urbana de Villa Rica del Espiritu Santo, formas 11 a 18. 
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Figura 27 - Perfis de borda e formas reconstruídas de vasilhames cerâmicos recupera-

dos junto à área urbana de Villa Rica del Espiritu Santo, formas 19 a 28. 
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Figura 28 - Perfis de borda e formas reconstruídas de vasilhames cerâmicos recupera-

dos junto à área urbana de Villa Rica del Espiritu Santo, formas 29 a 35. 
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Figura 29 - Perfis de borda e formas reconstruídas de vasilhames cerâmicos recupera-

dos junto à área urbana de Villa Rica del Espiritu Santo (1589-1632), for-
mas 36 e 37. 
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Formas das bases 

As bases foram agrupadas em cinco formas (figura 30), de 
A a E, sendo esta classificação baseada tanto nos vasilhames                
reconstruídos como em fragmentos de bases. Esta classificação foi 
realizada segundo descrições do Pronapa (In CHMYZ, 1976b, p.122-
123) e de Chmyz (1977, p.125). 

A. Convexa: apresenta uma curva suave ligando ao bojo 
dos vasilhames. Esta base pode ter a espessura próxima à do bojo, ou 
um pouco mais espessa na parte central, pela adição de placas de 
argila ou pela fixação de cordéis duplos. Geralmente, estas bases 
começam pelo espiralamento dos cordéis de pasta, havendo algumas 
bases modeladas (figura 30a). 

B. Cônica: tem uma curvatura mais acentuada que a da         
base convexa, acomodando-se ao corpo cônico do recipiente. A base 
cônica é confeccionada das mesmas maneiras que a base convexa 
(figura 30b). 

C. Plana: fundo achatado, geralmente modelado, que se       
liga ao bojo formando angulações, que podem ou não ser acentuadas. 
Podem ter tanto a mesma espessura da parede do bojo, como serem 
um pouco mais espessas, pela aplicação de novas placas de argila 
(figura 30c). 

D. Em pedestal: fundo achatado e modelado, com uma       
ligeira concavidade em direção à parte central da base. Esta base 
liga-se ao corpo do recipiente formando um ressalto na parte externa 
e ângulo suave na face oposta; na junção da base com a parede        
forma-se um espessamento. Na parte central da base geralmente  
ocorre um engrossamento, ou mais raramente um adelgaçamento. O 
diâmetro da base varia de 4 a 15cm (figura 30d). 
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E. Anelar: fundo modelado, formando uma concavidade 
acentuada em direção à parte central da base e um suporte em forma 
de tronco de cone (figura 30e). Este tipo de base somente foi              
caracterizado na forma 6 dos vasilhames cerâmicos, ou seja, na taça. 
O diâmetro da base varia de 13 a 15cm, e a altura de 6 a 8cm. 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 30 - Formas de base dos vasilhames cerâmicos recuperados junto à área urbana 

de Villa Rica del Espiritu Santo (1589-1632), formas A a E. 
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Em Villa Rica, além das formas dos vasilhames e das bases, 
foram ainda classificados os diferentes tipos de entalhe. 

 

Tipos de entalhe 

Observados principalmente no lábio de parte dos vasilha-
mes cerâmicos recuperados em Villa Rica del Espiritu Santo, em 
raros casos no bojo, e somente em uma base, foram agrupados em 
nove tipos (figura 31): 

a. Oblíquo paralelo à esquerda: incisões curtas paralelas 
inclinadas à esquerda, com ângulos de 30º a 60º, provocadas por  
objeto cortante. Na variedade a1 as distâncias entre as incisões são 
menores que o comprimento destes pequenos cortes, e na a2 são  
iguais ou maiores (figura 31, a1 e a2). Este tipo é o de maior ocor-
rência nos vasilhames recuperados em Villa Rica, principalmente no 
lábio das formas 14, 15 e 16. 

b. Oblíquo paralelo à direita: incisões curtas paralelas       
inclinadas à direita, com ângulos de 30º a 60º, provocadas por objeto 
cortante. As distâncias entre as incisões são iguais ou menores que o 
comprimento das incisões (figura 31b). 

c. Oblíquo paralelo misto: metade do lábio dos vasilhames 
com incisões curtas paralelas inclinadas à direita e a outra metade 
com inclinação à esquerda; as incisões foram provocadas por objeto 
cortante. Existem dois pontos no lábio, onde se encontram as dife-
rentes inclinações, com ângulos de 30º a 60º, que se assemelham a 
forma do acento circunflexo. As distâncias entre as incisões são   
iguais ou menores que o comprimento das incisões (figura 31c). 
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d. Oblíquo paralelo alternado misto: incisões curtas parale-
las inclinadas à direita alternando-se com incisões paralelas inclina-
das à esquerda; provocadas por objeto cortante. As inclinações tem 
ângulos de 30º a 60º. Em Villa Rica observaram-se três variedades 
(figura 31, d1, d2, d3), conforme o número de incisões que se alter-
nam com inclinações diferentes: na d1, é uma, na d2, são duas, e na 
d3, três. Nos pontos de encontro das diferentes inclinações aparecem 
formas que se assemelham a letra V e ao acento circunflexo. As dis-
tâncias entre as incisões são iguais ou menores que o comprimento 
das incisões. 

e. Oblíquo em forma de tronco de cone: uma incisão curta 
inclinada à direita alternando-se com uma inclinada à esquerda, pro-
vocadas por objeto cortante. As inclina-ções tem ângulos geralmente 
de 60º a 75º. As incisões com inclinações diferentes não chegam a se 
encontrar, sendo que cada duas formam um tronco de cone (figura 
31e). As distâncias entre as incisões são iguais ou menores que o 
comprimento das incisões. 

f. Oblíquo em X: uma incisão curta inclinada à direita       
superposta por outra inclinada à esquerda, resultando em uma forma 
de X (figura 31f). As inclinações tem ângulos geralmente de 45º, e 
foram provocadas por objeto cortante. As distâncias entre os X são 
iguais ou menores que o comprimento de cada incisão. 

g. Vertical: incisões curtas paralelas verticalizadas, provo-
cadas por unha ou objeto cortante. As distâncias entre as incisões são 
iguais ou menores que o comprimento das incisões (figura 31f). 

h. Circular: impressões circulares causadas por objeto de 
ponta rombuda. Na variedade h1 as distâncias entre os círculos são 
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menores que o diâmetro das impressões, na h2 as distâncias são           
maiores, na h3 as distâncias são diferentes umas das outras, na h4 as 
distâncias são duas vezes o diâmetro dos círculos, e na h5 a impressão 
causou deformação e aumento da espessura do lábio (figura 31, h1, 
h2, h3, h4 e h5). 

i. Elipsoidal: impressões elipsoidais causadas por objeto de 
ponta rombuda. Na variedade i1 as distâncias entre as impressões são 
iguais ou menores que o comprimento do eixo maior da elipse, e na 
i2 as distâncias são maiores que o eixo maior (fig. 31, i1, i2). 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 31 - Tipos de entalhe dos lábios e bojos dos vasilhames cerâmicos recuperados junto 

à área urbana de Villa Rica del Espiritu Santo (1589-1632), formas a1 a i2. 
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Descrição dos tipos cerâmicos 

A cerâmica recuperada junto à área urbana de Villa Rica do 
Espiritu Santo, conforme já observado, foi dividida em 25 tipos: 2 
simples e 23 decorados. 

Os tipos simples foram diferenciados, pela granulometria 
dos antiplásticos existentes, em finos e grossos. 

A cerâmica decorada foi classificada em: escovados,                
penteados, com engobo vermelho, pintados, ungulados, ungulados 
tangentes, digitados, serrungulados, digitun-gulados, corrugados  
ungulados, corrugados leves, corrugados complicados, corrugados 
espatulados, corrugados imbricados, digitados, nodulados, incisos, 
ponteados, roletados, carimbados, marcados com tecido, aplicados, 
pinçados, lábios entalhados e bojos enta-lhados. Muitos dos tipos 
decorados possuem técnicas de decoração associadas, que estão 
mencionadas nas descrições de cada tipo cerâmico.  

Ainda foram agrupados os fragmentos cerâmicos confeccio-
nados por modelagem. 
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SIMPLES FINOS: 127 (2,46%), conforme a tabela 33. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabela 33 - Quantidade por setor prospectado, formas, bases e espessuras da cerâ-

mica variedade simples finos, recuperadaem Villa Rica del Espiritu 
Santo e proximidades. 

 

Pasta: 

Método de manufatura: acordelado, sendo que em poucos 
fragmentos são observados os cordéis; alguns exemplares parecem 
ter sido confeccionados com roda de oleiro. 

Antiplásticos: areia fina a grossa, predominando os frag-
mentos com areia fina. Na maior parte também aparecem bolas de 
argila cinza clara, com tamanho variando entre 0,5mm e 1,5mm, e 
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cerâmica moída com dimensões até 1,5mm. Em poucos exemplares 
aparecem cristais de quartzo e pedaços de geodo com tamanho entre 
0,5 a 1,5mm, grãos de feldspato caulinizado até 1mm e bolas de       
argila alaranjada, com diâmetro máximo de 1mm. Raros são os 
fragmentos com carvão e grânulos de hematita onde ocorrem com 
dimensões de até 1,5mm. 

Textura: na maioria dos exemplares apresenta-se homogê-
nea, com poucos alveólos de ar distribuídos na massa. Porém, cerca 
de 20% dos fragmentos tem textura heterogênea, com muitos            
alvéolos de ar alongados e subarredondados. A fratura é geralmente 
irregular e pouco friável. 

Cor: A maioria possui tons cinza, variando do mais claro ao 
mais escuro; predominam os cinza escuro ladeados por finas cama-
das bege. Pouquíssimos fragmentos apresentam cor bege a laranja. 

Queima: A maioria apresenta oxidação incompleta, sendo 
que pouquíssimos fragmentos possuem tons mais claros, que suge-
rem uma maior oxidação. 

 

Superfície: 

Cor – Exterior: A maioria tem cor marrom escura, havendo 
ainda grande proporção de marrom claro e bege. Aparecem poucos 
fragmentos com cor negra e alaranjada.  

Interior: A maioria tem cor marrom escura, aparecendo 
também em menor proporção o marrom claro. Alguns poucos exem-
plares são negros e laranjas. 
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Tratamento – Exterior e Interior: Geralmente com superfí-
cies bem alisadas, porém mostrando sinais de alisadores. São comuns 
as manchas de queima. Em geral são ásperos ao toque, e poucos  
deles apresentam-se erodidos, trincados e com antiplásticos aflorando 
na superfície. 

Dureza: 2,5 a 3,5 

Formas: 3, 11a, 11b, 15, 25, 34. 

Bases: A, B. 

Espessura da parede do corpo: Varia de 4 a 17mm,              
predominando de 7 a 9mm. 

 

SIMPLES GROSSOS: 460 fragmentos (8,92%), conforme tabela 34. 

Pasta: 

Método de manufatura: acordelado, sendo que em poucos 
fragmentos são observados os cordéis; alguns exemplares parecem 
ter sido confeccionados com roda de oleiro. 

Antiplásticos: areia fina (<0,5mm) a grossa (até 1mm), pre-
dominando a grossa. Ocorrem, também, cerâmica moída com dimen-
sões entre 0,5mm a 7,5mm e bolas de argila cinza clara, com tama-
nho variando entre 0,5mm a 3mm. Mais raramente aparecem cristais 
de quartzo e/ou pedaços de geodo com tamanho de até 5,5mm, grãos 
de argila laranja com até 2mm e grânulos de hematita arredondados 
com diâmetro máximo de 5mm. À medida que aumenta a profundi-
dade cresce a porcentagem de fragmentos bolas de argila alaranjada 
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com diâmetro máximo de 1mm. Raros são os fragmentos que tem 
grânulos de hematita como antiplástico. 

Textura: a maior parte apresenta-se heterogênea, com mui-
tos alveólos de ar alongados distribuídos irregularmente na massa. 
Em poucos fragmentos aparecem cristais de quartzo ou pedaços de 
geodo com tamanho entre 1,5 e 4mm, sendo o restante da pasta       
homogênea. Geralmente a fratura é irregular e pouco friável. 

Cor: A maioria tem tons cinza, variando do mais claro ao 
mais escuro; predominando entretanto os cinza escuro margeados 
por finas camadas bege. Pouquíssimos fragmentos apresentam cor 
bege a alaranjada. 

Queima: A maioria apresenta oxidação incompleta, porém 
em poucos fragmentos houve uma maior oxidação o que lhes dá uma 
cor alaranjada. 

 

Superfície: 

Cor – Exterior: Apresentam principalmente as cores mar-
rom escura, marrom claro e secundariamente marrom alaranjado. 
Pouquíssimos fragmentos são negros. 

Interior: A maioria tem cor marrom escura, e secundaria-
mente aparecem a cor marrom clara e a marrom alaranjado. Poucos 
exemplares são negros. 

Tratamento – Exterior e Interior: A maioria apresenta      
superfícies bem alisadas, sendo que muitos mostram sinais de alisa-
dores. São comuns as manchas de queima. Em geral são ásperos ao 
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toque, mostrando-se muitas vezes erodidos, trincados e com             
afloramento de antiplásticos na superfície. 

Dureza: 2,5 a 3,5 

 

Formas: 1, 2, 6, 8a, 8d, 9a, 10a, 11a, 11b, 14, 15, 16, 21, 24, 25, 27, 
28, 33, 34, 35, predominando a 2. 

Bases: A, B, C, D, E, sendo a com maior ocorrência as B e C. 

Espessura da parede do corpo: Varia de 5 a 23mm,              
predominando de 8 a 10mm. 

 

Técnicas associadas: 

APLICADOS:  

- Alças: 6 exemplares, com roletes de argila achatados           
fixados na parte externa dos recipientes (figuras 31a,b,g; 45g; 46l). 
Alguns apresentam sulcos longitudinais, com as canaletas separadas 
por pequena elevação. 

- Asas: um exemplar, que apresenta repuxamento externo 
da borda, em duplas, sendo pouco pronunciados. Estas asas são         
verticalizadas, com formato retangular (figura 31d). 
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T 
Tabela 34 - Quantidade por setor prospectado, formas, bases e espessuras da cerâ-

mica variedade simples grossos, recuperada em Villa Rica del Espiritu 
Santo e  proximidades. 
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Figura 32 - Diferentes tipos de materiais cerâmicos recuperados no setor II: a - sim-

ples grosso, suporte anelar; b - simples grosso com alça; c - aplicado;          
d - simples grosso com asa; e- escovado com técnicas associadas aplica-
do, lábio e bojo entalhado (h5); f - aplicado e bojo entalhado; g - alça;        
h - garrafa pequena com técnica associada ponteado. Os fragmentos fo-
ram coletados nas seguintes profundidades: a, b - 40 a 60cm; c, d, e - 0 a 
40cm; f, g, h - 20 a 40cm. 
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ESCOVADOS: 1560 (30,25%). 

Pasta e superfície: 272 como no tipo simples finos e 1288 
como no tipo simples grossos, observar na tabela 35. 

Decoração: 

Técnica: estrias finas e parcialmente obliteradas produzi-
das, provavelmente, por sabugo de milho na superfície ainda úmida 
do vasilhame. 

Motivo: as estrias limitam-se à face externa dos recipientes, 
cobrindo geralmente toda a superfície. Em alguns tem-se a decoração 
preferencialmente no bojo. 

Formas: 2, 3, 5b, 6, 7a, 10a, 10b, 11a, 11b, 12, 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36;          
predominando a 11a, 14 e 15. 

Bases: A, B, C, D, E, ocorrendo com maior frequência B e C. 

Espessura da parede do corpo: Varia entre 4 a 21mm,               
sendo que predomina de 8 a 12mm. 

Técnicas associadas: 

ENGOBO VERMELHO: 201 fragmentos com delgada            
camada de tinta vermelha na face interna. 

ENGOBO BRANCO: 8 com delgada camada de tinta         
branca na face interna. 

APLICADOS: em um bojo foi aplicado rolete e entalhado, 
do tipo h5 (figura 32f). 
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- Alças: 9 exemplares, sendo que a maioria apresenta-se sob 
a forma de roletes levemente fletidos (figuras 34b,c,f; 47b); três          
deles possuem incisões (figura 33a). As alças estão aplicadas em 
bordas com lábios entalhados, dos tipos d3 e h5 (figura 32e). 

- Asas: 4 exemplares, que apresentam repuxamento externo 
da borda, podendo ser pouco pronunciados ou mais salientes. Estas 
asas são verticalizadas, com formato elipsoidal a retangular (figuras 
33d,e), tendo uma asa entalhe do tipo g1 (figura 47c). 

ENTALHADOS: 41 fragmentos e/ou vasilhames cerâmicos 
apresentam entalhes no lábio, dos tipos: 2 a2, b, d1, d2, 2 d3, e, f, 4 
h1, 9 h2, 2 h3, 4 h4, 8 h5, 2 i1, 3 i2. 

UNGULADOS: dois exemplares mostram ungulações           
associadas, na face externa do bojo. 

PINÇADOS: um exemplar mostra impressões de marcas, 
espaçadas pela ação contrátil e simultânea de ponta de dedos e unhas 
na face externa. 
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Tabela 35 - Quantidade por setor prospectado, formas, bases e espessuras da cerâ-

mica escovada recuperada em Villa Rica del Espiritu Santo. 
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Figura 33 - Material cerâmico escovado com técnica associada aplicado: a, b, c, f - 

alças, com o item a possuindo incisões, e o f com lábio entalhado tipo 
h1; d, e - asas. Os fragmentos foram coletados no setor IV, dentro da á-
rea urbana de Villa Rica del Espiritu Santo, nas seguintes profundida-
des: a, b, c, d, de 20 a 40cm; e, f, de 40 a 60cm. 
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PENTEADOS: 65 (1,26%). 

Pasta e superfície: 17 como no tipo simples finos e 48         
como no tipo simples grossos, observar a tabela 36. 

Decoração: 

Técnica: estrias paralelas com largura e profundidade              
variáveis, produzidas por pentes de madeira na superfície ainda    
úmida do vasilhame. 

Motivo: as estrias limitam-se à face externa dos recipientes, 
cobrindo geralmente toda a superfície. Raras vezes tem-se a                   
decoração apenas na parte superior do bojo. 

Formas: 2, 11a, 11b, 12, 14, 19, 25, 27, 29, 33, 37;               
ocorrendo com maior frequência 11a e 11b. 

Bases: A, B, C, D, sendo que predominam B e C. 

Espessura da parede do corpo: varia de 5 a 12mm, tendo em 
média 7mm. 

Técnicas associadas: 

ENGOBO VERMELHO: 12 fragmentos com delgada        
camada de tinta vermelha na face interna. 

ENTALHADO: três apresentando lábios entalhados (a1, c, d2), 
sendo que o com entalhe a1 possui decoração digitada associada, e o 
com d2 tem incisões no pescoço em forma de losângo (figura 40f). Um 
fragmento possui entalhes no bojo do tipo h1. 

DIGITADO: um fragmento apresenta marcas de dedo           
no pescoço. 
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Tabela 36 - Quantidade por setor prospectado, formas, bases e espessura da cerâ-

mica penteada, recuperada na área urbana de Villa Rica del Espiritu 
Santo e proximidades. 

 

ENGOBO VERMELHO: 2459 (47,68%). 

Pasta e superfície: 388 como no tipo simples finos e 2071 
como no tipo simples grossos, observar a tabela 37. 

Decoração: 

Técnica: delgada camada de tinta vermelha aplicada             
diretamente à face previamente alisada dos recipientes. 

Motivo: geralmente o engobo recobre toda a superfície dos 
recipientes. 
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Formas: 1, 2, 3, 5a, 5b, 6, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 8a, 8b, 8c, 
8d, 9a, 9b, 9c, 9d, 10a, 10b, 11a, 11b, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36 e 37;  
ocorrendo em maior proporção 7a, 7b, 7c, 8a, 8b e 15. 

Bases: A, B, C, D, E; sendo a maioria C, D. 

Espessura da parede do corpo: varia de 5 a 16mm,             
predominando de 10 a 11mm. 

Técnicas associadas: 

DIGITADOS: um exemplar apresenta impressões da ponta 
do dedo na superfície externa do vasilhame. 

APLICADOS: dois exemplares apresentam cordéis aplica-
dos junto ao bojo; sendo que em um deles possui entalhes do tipo a1. 

- Alças: 24 exemplares, apresentando-se em forma de           
roletes achatados; com 22 possuindo sulcos longitudinais, sendo que 
as duas canaletas são separadas por uma elevação regular                 
(figuras 34a, c, d, e, f, g, h, i, j; 35a, b, c, d, e; 45a; 46d,e). 

- Asas: 2 exemplares, que apresentam repuxamento externo 
da borda, podendo ser pouco pronunciados ou mais salientes. Estas 
asas geralmente são verticalizadas, com formato elipsoidal a retangu-
lar (figuras 34b, l), tendo um vasilhame quatro duplas de asas com 
incisões (figura 36b). 

ENTALHADOS: sete exemplares apresentam lábios enta-
lhados, dos tipos a1, a2, b, d1, d3, h2, i1. Uma quina de uma base 
plana possui entalhe duplo, do tipo b. Três exemplares apresentam 
entalhes no bojo (figuras 44b,c,d), dos tipos a1, b, h2. 



CLAUDIA INÊS PARELLADA 160 

MODELAGEM: 

- Bico: uma borda apresenta lábio com projeção oblíqua 
(figura 36a), utilizado provavelmente para o escoamento de líquidos. 
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Tabela 37 - Quantidade por setor prospectado, formas e espessuras da cerâmica com 

engobo vermelho recuperada em Villa Rica del Espiritu Santo (1589-1632). 
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Figura 34 - Material cerâmico com engobo vermelho: a, c, d, e, f, g, h, i, j - alças; b, l - 

asas. Os fragmentos foram coletados no setor IV, dentro da área urbana de 
Villa Rica del Espiritu Santo, nas seguintes profundidades: a, b, de 0 a 
20cm; c, de 20 a 40cm; d, e, f, g, de 40 a 60cm; h, i, j, de 60 a 80cm; l, de 80 
a 100cm. 
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Figura 35 - Material cerâmico recuperado no setor III: a, b, c, d, e - alças com engobo 

vermelho; os fragmentos foram coletados nas seguintes profundidades: a, de 
0 a 20cm; b, c, d, e, de 20 a 40cm. 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 36 - Material cerâmico com engobo vermelho: a - borda com bico, recuperada 

superficialmente no talude F (forno); b - vasilhame cerâmico com técnica 
associada aplicado, asas que possuem incisões, X2Q2, 30 a 45cm; c - taça, 
coletada no setor X1, profundidades 30 a 45cm, e 45 a 60cm. 
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PINTADOS: 194 (3,76%). 

Pasta e superfície: 30 como no tipo simples finos e 164 
como no tipo simples grossos, observar a tabela 38. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabela 38 - Quantidade por setor prospectado, formas, bases e espessuras da cerâmica 

pintada, recuperada na área urbana de Villa Rica del Espiritu Santo e          
proximidades.
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Decoração: 

Técnica: camada de engobo branco ou amarelado aplicado 
diretamente à superfície previamente alisada dos recipientes. Tem 
espessura de 0,2 a 0,5mm. Em 150 fragmentos erodidos ou trincados 
permanecem restos de engobo branco. Nos 44 fragmentos restantes 
observam-se pinturas executadas com tinta vermelha e/ou preta sobre 
engobo branco. 

Motivo: o engobo branco ocorre na face externa de 156 
fragmentos e na interna de 38. De acordo com o uso ou combinação 
das cores, os exemplares mais conservados foram agrupados em: 18 
com traços em vermelho sobre engobo branco, sendo 10 com moti-
vos geométricos (figuras 38f; 39b,c,e,f,h) e 8 com motivo florais 
(figuras 37c,d; 39a; 40c); 4 com traços pretos sobre engobo branco 
(figura 40a); 22 com traços em vermelho e preto sobre engobo           
branco, sendo 16 com motivos geométricos (figuras 38a,b,c,d; 39d,g; 
40b) e 6 com motivos florais (figuras 37a,b). 

Formas: 1, 7a, 7b, 7c, 8a, 8b, 9a, 14, 15, 16, 17, 19, 25, 28, 
29, 31, 32, 33, 34, 35, 37; predominando 16, 28 e 33. 

Bases: A, B, C, D. 

Espessura da parede do corpo: varia de 4,5 a 16mm,            
predominando de 9 a 11mm. 

Técnicas associadas: 

ENGOBO VERMELHO: delgada camada de tinta verme-
lha foi aplicada na face interna de 81 fragmentos, e na externa de 20. 
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Figura 37 - Material cerâmico pintado, com motivos florais, recuperado no setor IV:          

a, b - pintura em vermelho e preto sobre engobo branco; c - pintura em           
vermelho sobre engobo cinza; d - pintura em vermelho sobre engobo             
branco. Os fragmentos foram coletados nas seguintes profundidades: a, b, 
40 a 60cm; c, 80 a 100cm; d, 120 a 150cm. 
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Figura 38 - Material cerâmico pintado, com motivos geométricos, recuperado no setor 

IV: a, b, c, d, e - pintura em vermelho e preto sobre engobo branco; f - pintura 
em vermelho sobre engobo branco. Os fragmentos foram coletados nas se-
guintes profundidades: a, 40 a 60cm; b, c, d, e, 60 a 80cm; f, 120 a 150cm. 
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Figura 39 - Diversos tipos de decoração de material cerâmico proveniente do setor II: 

a, b, c, e, f, h - pintura vermelha sobre engobo branco; d, g - pintura em 
vermelho e preto sobre engobo branco; i - inciso, com técnica associada         
aplicado (asa); j, l - ponteados; m, n – nodulados (o m possui técnica associ-
ada digitungulado). Os fragmentos foram coletados nas seguintes profundi-
dades: a, b, c, j, m, de 20 a 40cm; d, e, f, g, h, i, l, n, de 40 a 60cm. 
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Figura 40 - Diversos tipos de decoração de material cerâmico recuperado no setor III:  

a - pintura em preto sobre engobo branco; b - pintura em preto e vermelho 
sobre engobo branco; c - pintura em vermelho sobre engobo branco; d, e, 
incisos; f - penteado, com técnicas associadas inciso, e lábio entalhado (d2); 
g- marcado com tecido; h- pinçado. Os fragmentos foram coletados nas se-
guintes profundidades: a, d, g, h, de 0 a 20cm; b, c, e, f, entre 20 e 40cm. 
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UNGULADOS: 31 (0,60%). 

Pasta e superfície: 7 como no tipo simples finos e 24 como 
no tipo simples grossos, observar a tabela 39. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabela 39 - Quantidade por setor prospectado, formas, bases e espessura da cerâ-

mica unguladas, recuperada na área urbana de Villa Rica del Espiritu 
Santo e proximidades. 

 

Decoração: 

Técnica: incisões resultantes do pressionamento da borda 
da unha na superfície ainda úmida, e em alguns vasilhames na           
superfície previamente alisada das peças. 

Motivo: as incisões atingem a superfície externa das peças, 
formando diversos motivos, como fileiras horizontais e paralelas 
entre si. 

Formas: 11a, 14, 17, 26, 29, 33, 34, 35. 

Bases: A, B. 
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Espessura da parede do corpo: varia entre 5mm e 12mm, 
tendo em média 8mm. 

Técnicas associadas: 

ENGOBO VERMELHO: delgada camada de tinta verme-
lha foi aplicada na face interna de 1 fragmento, e na externa de 16. 

ESCOVADO: um exemplar apresenta no bojo estrias                
provocadas por sabugo de milho. 

 

UNGULADOS TANGENTES: 25 (0,49%). 

Pasta e superfície: 6 como no tipo simples finos e 19 como 
no tipo simples grossos, observar tabela 40. 

Decoração: 

Técnica: incisões causadas pelo pressionamento da borda 
da unha na superfície ainda úmida do vasilhame; as incisões ligam-se 
entre si pelas extremidades. 

Motivo: as incisões limitam-se à face externa das peças, 
formando tanto linhas em zigue-zague como verticais, sendo parale-
las entre si, ligadas pelas extremidades. 

Formas: 11a, 26, 29, 33, 34, 36. 

Bases: B, C. 

Espessura da parede do corpo: varia entre 6mm e 10mm, 
tendo em média 8mm. 
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Técnicas associadas: 

ENTALHADO: um fragmento apresenta lábio com entalhe 
do tipo d1. 

INCISO: dois fragmentos apresentam incisões no bojo, em 
formato triangular. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabela 40 - Quantidade por setor prospectado, formas, bases e espessura da cerâmica 

ungulada tangente, recuperada na área urbana de Villa Rica del Espiritu 
Santo. 

 

DIGITADOS: 6 (0,12%). 

Pasta e superfície: 5 como no tipo simples grossos, obser-
var tabela 41. 
 
 
 
 
 
 
Tabela 41 - Quantidade por setor prospectado, formas, bases e espessura da cerâmica 

digitada, recuperada na área urbana de Villa Rica del Espiritu Santo. 
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Decoração: 

Técnica: impressões da ponta do dedo na superfície ainda 
úmida dos vasilhames. 

Motivo: limitam-se à face externa das peças. 

Formas: 11a, 11b. 

Bases: C. 

Espessura da parede do corpo: varia entre 5 e 8mm. 

Técnicas associadas: 

NODULADOS: dois fragmentos apresentam nodulações no 
pescoço. 

ENTALHADOS: um fragmento apresenta entalhe no lábio 
do tipo a1. 

 

SERRUNGULADOS: 7 (0,14%). 

Pasta e superfície: 7 como no tipo simples grossos, obser-
var tabela 42. 

Tabela 42 - Quantidade por setor prospectado, formas, bases e espessura da cerâmica 
serrungulada, recuperada na área urbana de Villa Rica del Espiritu Santo. 
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Decoração: 

Técnica: cordões em crista causados pela ação contrátil e 
simultânea das extremidades das unhas e dedos, em sentido oposto, 
na superfície úmida dos vasilhames. 

Motivo: ocorrem na face externa das peças, dispondo-se em 
fileiras verticais e paralelas entre si. 

Formas: 2, 10b, 11a, 27. 

Bases: C. 

Espessura da parede do corpo: varia entre 4mm e 9mm. 

Técnicas associadas: 

ENTALHADO: um fragmento apresenta lábio com entalhe 
do tipo h5. 

 

DIGITUNGULADOS: 3 (0,06%). 

Pasta e superfície: 3 como no tipo simples grossos, obser-
var tabela 43. 

 

 

 

 
Tabela 43 - Quantidade por setor prospectado, formas, bases, e espessura da cerâmica 

digitungulada, recuperada na área urbana de Villa Rica del Espiritu Santo. 
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Decoração: 

Técnica: depressões elípticas causada pelo pressionamento 
simultâneo da ponta do dedo e da unha na superfície ainda úmida dos 
vasilhames. 

Motivo: limitam-se à face externa, dispondo-se em fileiras 
paralelas à boca. 

Formas: indeterminadas. 

Espessura da parede do corpo: varia de 7 a 9mm. 

 

CORRUGADOS-UNGULADOS: 41 (0,80%). 

Pasta e superfície: 8 como no tipo simples finos e 33 como 
no tipo simples grossos, observar tabela 44. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabela 44 - Quantidade por setor prospectado, formas, bases e espessura do 

corpo dos fragmentos e vasilhames cerâmicos corrugados-
ungulados, recuperados na área urbana de Villa Rica del Espiritu 
Santo. 
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Decoração: 

Técnica: depressões regulares resultantes pelo pressão dos 
dedos na pasta úmida do vasilhame, associadas a incisões produzidas 
pelas extremidades das unhas. 

Motivo: limitam-se à face externa das vasilhas, desde o       
lábio, ou logo abaixo dele, até a base. 

Formas: 11a, 11b, 37. 

Bases: A, B, C. 

Espessura da parede do corpo: varia de 5 a 12mm,             
predominando de 7 a 9mm. 

Técnicas associadas: 

ENGOBO VERMELHO: 5 fragmentos apresentam delgada 
camada de tinta vermelha na face interna. 

 

CORRUGADOS LEVES: 13 (0,25%). 

Pasta e superfície: 2 como no tipo simples finos e 11 como 
no tipo simples grossos, observar tabela 45. 

Decoração: 

Técnica: depressões resultantes do pressionamento rítmico 
da polpa dos dedos na pasta ainda úmida dos vasilhames; as depres-
sões são rasas e parcialmente obliteradas. 

Motivo: ocorrem na face externa das peças. 

Formas: indeterminadas. 
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Espessura da parede do corpo: varia de 8 a 18mm,              
predominando de 9 a 12mm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabela 45 - Quantidade por setor prospectado, formas, bases e espessura da            

cerâmica corrugada leve recuperada na área urbana de Villa Rica del 
Espiritu Santo. 

 

CORRUGADOS-COMPLICADOS: 22 (0,43%). 

Pasta e superfície: 22 como no tipo simples grossos,          
observar tabela 46. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabela 46 - Quantidade por setor prospectado, formas, bases e espessura dos frag-

mentos cerâmicos corrugados-complicados, recuperados na área urbana 
de Villa Rica del Espiritu Santo. 
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Decoração: 

Técnica: depressões regulares e espaçadas produzidas pelo pres-
sionamento da polpa do dedo na superfície ainda úmida dos recipientes. 

Motivo: ocorrem na face externa das peças, dispondo-se em 
fileiras paralelas entre si e em relação à boca. 

Formas: 11a, 11b, 14, 37. 

Bases: B, C. 

Espessura da parede do corpo: varia de 6 a 13mm,            
predominando de 9 a 11mm. 

 

CORRUGADOS-ESPATULADOS: 4 (0,08%). 

Pasta e superfície: 4 como no tipo simples grossos,          
observar tabela 47. 

Decoração: 

Técnica: depressões regulares, estreitas e alongadas, causa-
das pelo pressão rítmica de objeto em forma de espátula na superfície 
ainda úmida dos recipientes. 

Motivo: ocorrem na face externa das peças. 

Formas: indeterminadas. 

Espessura da parede do corpo: varia entre 9mm e 11mm. 

 

 

 
 
Tabela 47 - Quantidade por setor prospectado, formas, bases e espessura da cerâmica 

corrugada-espatulada, recuperada na área urbana de Villa Rica del Espi-
ritu Santo. 
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CORRUGADOS IMBRICADOS: 5 (0,10%). 

Pasta e superfície: 5 como no tipo simples grossos,          
observar tabela 48. 

 

 

 
 
Tabela 48 - Quantidade por setor prospectado, formas e espessuras da cerâmica cor-

rugada imbricada, recuperada na área urbana de Villa Rica del Espiritu 
Santo. 

 

Decoração: 

Técnica: corrugações losangulares dispostas como escamas 
de peixes, produzidas pelo pressionamento do dedo em sentido oblí-
quo à boca da vasilha, na superfície úmida. 

Motivo: limitam-se à a face externa das peças. 

Formas: indeterminadas. 

Espessura da parede do corpo: varia entre 7mm e 9mm. 

 

NODULADOS: 10 (0,20%). 

Pasta e superfície: 10 como no tipo simples grossos,          
observar tabela 49. 

Decoração: 

Técnica: pequenos nós resultantes do repuxamento da pasta 
com a extremidade dos dedos (figuras 39m,n). 
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Motivo: ocorrem na face externa dos recipientes. 

Formas: 11a, 11b, 31. 

Bases: B, C. 

Espessura da parede do corpo: varia entre 4 a 10mm. 

Técnicas associadas: 

ENGOBO VERMELHO: um exemplar possui delgada           
camada de tinta vermelha na face interna. 

DIGITUNGULADO: um exemplar apresenta uma                  
alternância de linhas paralelas transversais a borda, ora com técnica 
nodulada, ora com digitungulada. Assim, uma fileira consiste de  
depressões associadas a ungulações, resultantes da pressão da ponta 
do dedo e da superfície úmida da vasilha. A outra fileira foi feita pela 
mesma técnica, só que nos sentidos vertical e horizontal, criando 
assim nodulações (figura 39m). 

NODULADOS: um exemplar possui nodulações no bojo. 

ENTALHADOS: um fragmento apresenta entalhe no lábio 

 

 do tipo h1. 

 

 

 

 

 
Tabela 49 - Quantidade por setor prospectado, formas e espessura da cerâmica nodu-

lada, recuperada na área urbana de Villa Rica del Espiritu Santo. 
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INCISOS: 40 (0,78%). 

Pasta e superfície: 9 como no tipo simples finos e 31 como 
no tipo simples grossos, observar tabela 50. 

Decoração: 

Técnica: sulcos contínuos prooduzidos por objeto de ponta      
aguçada, na superfície ainda úmida e previamente alisada dos recipientes. 

Motivo: as incisões ocorrem na face externa do vasilhame, 
no bojo, formando linhas retilíneas e curvilíneas, com motivos              
geométricos e florais. 

Formas: 2, 4, 8a, 8c, 11a, 11b, 14, 17, 25, 27, 30; predomi-
nando 11a, 11b e 14. 

Bases: A, B, C, D. 

Espessura da parede do corpo: varia de 4 a 14mm, sendo a 
média 7mm. 

Técnicas associadas: 

ENGOBO VERMELHO: dois posssuem engobo vermelho 
na face interna. 

NODULADO: um exemplar apresenta nódulos no pescoço 
e incisões no bojo. 

PONTEADO: um exemplar possui pontos causados por  
objeto de ponta aguçada. 

PONTEADO, APLICADO e ENTALHADO: um exemplar 
tem uma alça aplicada no bojo, decoração incisa e ponteada no bojo, 
e entalhe no lábio. 
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ENTALHADO: dois exemplares apresentam entalhe no           
lábio, variedades d1, d2. 

APLICADO: o único exemplar com decoração incisa             
apresenta uma tira de pasta na face externa nas proximidades da  
borda da vasilha, que representa uma alça. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabela 50 - Quantidade por área prospectada, formas, bases e espessuras da cerâmica 

incisa, recuperada na área urbana de Villa Rica del Espiritu Santo e pro-
ximidades. 
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PONTEADOS: 3 (0,06%). 

Pasta e superfície: 3 como no tipo simples grossos, obser-
var tabela 51. 

 

 

 

 

Tabela 51 - Quantidade por setor prospectado, formas e espessura da cerâmica 
ponteada, recuperada na área urbana de Villa Rica del Espiritu Santo. 

 

Decoração: 

Técnica: impressões causadas por pontas que deixam            
marcas independentes; podendo ser de várias formas e tamanhos. 

Motivo: limitam-se à face externa dos recipientes. 

Formas: 29. 

Bases: C. 

Espessura da parede do corpo: varia de 9 a 12mm. 
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Figura 41 - Material cerâmico com decoração incisa recuperado no setor IV. Os 

fragmentos foram coletados nas seguintes profundidades: e, 0 a 20cm; a, 
h, l, 20 a 40cm; b, c, g, i, j, 40 a 60cm; d, 60 a 80cm; f, 120 a 150cm. 
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Figura 42 - Material cerâmico com decoração incisa proveniente do setor IV. Os 

fragmentos foram coletados nas seguintes profundidades: a, b, c, d, f, g, 
i, 20 a 40cm; e, h, j, 0 a 20cm. 
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Figura 43 - Material cerâmico com decoração incisa. Os fragmentos foram coletados 

nos seguintes setores e profundidades: a, b, AS 8, 15 a 30cm; c, AN 6, 0 
a 40cm; d, X1, 60 a 75cm; e, X2Q1, 30 a 45cm. 
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ROLETADOS: 2 (0,04%). 

Pasta e superfície: 1 como no tipo simples finos e 1 como 
no tipo simples grossos, observar tabela 52. 

 

 

 

 
Tabela 52 - Quantidade por setor prospectado, formas e espessura da cerâmica role-

tada, recuperada na área urbana de Villa Rica del Espiritu Santo. 

 

Decoração: 

Técnica: os cordéis da pasta usados para a confecção dos 
recipientes permanecem sem alisamento na face externa. São parale-
los entre si e horizontais à boca, medindo 12 a 17mm de largura. 

Motivo: cobrem a face externa das peças, dispondo-se           
horizontalmente à boca. 

Formas: 7a. 

Espessura da parede do corpo: varia entre 6 a 7mm. 

Técnicas associadas:  

ENGOBO VERMELHO: os dois fragmentos apresentam        
delgada camada de tinta vermelha tanto na face interna como na externa. 
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MARCADO COM TECIDO: 1 (0,02%). 

Pasta e superfície: 1 como no tipo simples grossos, obser-
var tabela 53. 

 

 

 
Tabela 53 - Quantidade por setor prospectado, forma e espessura da cerâmica marcada 

com tecido, recuperada na área urbana de Villa Rica del Espiritu Santo. 

 

Decoração: 

Técnica: impressões de marcas de tecido, na superfície        
úmida e alisada do recipiente. 

Motivo: as marcas ocorrem na face externa do vasilhame, 
no bojo. 

Formas: 16. 

Espessura da parede do corpo: 9mm. 

 

APLICADOS: 9 (0,18%). 

Pasta e superfície: 1 como no tipo simples finos e 8 como 
no tipo simples grossos, observar tabela 54. 
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Decoração: 

Técnica: aplicação de tiras de pasta fixadas no bojo, na           
superfície ainda úmida dos vasilhames. Estas tiras tem largura de           
8 a 12mm. 

Motivo: as tiras ocorrem na face externa do vasilhame, no 
bojo. Ao serem fixadas na superfície dos vasilhames sofreram              
pressões ritmadas, ou com a polpa dos dedos, ou com as unhas, ou 
mesmo com objetos de pontas aguçadas. 

Formas: 26. 

Bases: C. 

Espessura da parede do corpo: varia de 5 a 13mm, predo-
minando de 7 a 8mm. 

Técnicas associadas: 

ENTALHADO: com entalhe no bojo, nas variedades g1, 
g2, h1, h2, h5. 

 

 

 

 

 
Tabela 54 - Quantidade por área prospectada, formas e espessuras da cerâmica apli-

cada, recuperada na área urbana de Villa Rica del Espiritu Santo. 
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Figura 44 - Material cerâmico com as seguintes decorações: a- bojo entalhado (g2); 

b, c, d- com engobo vermelho, aplicados e bojos entalhados (a1, b, h2); 
e - engobo vermelho, modelado e entalhado (h1). Os fragmentos foram 
coletados nos seguintes setores e profundidades: a- II, de 40 a 60cm; b, 
c, d, e- III/ 0 a 20cm. 

 

PINÇADOS: 3 (0,06%). 

Pasta e superfície: 3 como no tipo simples grossos, obser-
var tabela 55. 
 
 
 
 
 
 
 
Tabela 55 - Quantidade por área prospectada, formas e espessuras das cerâmicas 

pinçadas, recuperadas na área urbana de Villa Rica del Espiritu Santo. 
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Decoração: 

Técnica: impressão de marcas espaçadas pela ação contrátil 
e simultânea das pontas de unhas e dedos, em sentido oposto, na  
superfície ainda úmida do recipiente, como se fosse beliscada. 

Motivo: na face externa dos recipientes, em um exemplar as 
impressões estão espalhadas aliatoriamente, em outro formam linhas 
horizontais espaçadas. 

Formas: 11a, 30. 

Bases: A, B. 

Espessura da parede do corpo: varia entre 6 e 9mm. 

Técnicas associadas: 

ENGOBO VERMELHO: um exemplar possui engobo          
vermelho na face interna. 

ENTALHADO LÁBIO: dois exemplares apresentam enta-
lhe, dos tipos d2 e g1. 
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ENTALHADOS/LÁBIOS: 18 (0,35%). 

Pasta e superfície: 3 como no tipo simples finos e 15 como 
no tipo simples grossos, observar tabela 56. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabela 56 - Quantidade por área prospectada, formas, espessuras das cerâmicas 

entalhadas no lábio, recuperadas na área urbana de Villa Rica del 
Espiritu Santo e proximidades. 

Decoração: 

Técnica: entalhes curtas causadas pela borda da unha, ou da 
unha e do dedo, ou ainda por objeto de ponta rombuda, na superfície 
ainda úmida dos vasilhames. 

Motivo: ocorrem no lábio das peças. 

Formas: 14, 34. 
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Espessura da parede do corpo: varia de 3 a 11mm, predo-
minando de 7 a 9mm. 

Técnicas associadas: 

ENTALHADOS BOJO: um fragmento apresenta ainda        
entalhe no bojo, do tipo b. 

 

ENTALHADOS/BOJO: 3 (0,06%). 

Pasta e superfície: 3 como no tipo simples grossos; obser-
var tabela 57. 
 
 
 
 
 
 
Tabela 57 - Quantidade por área prospectada, formas, espessuras do corpo e tipos de 

entalhe da cerâmica entalhada no bojo, recuperada na área urbana de 
Villa Rica. 

Decoração: 

Técnica: entalhes causados pela impressão de objeto de 
ponta rombuda. 

Motivo: ocorrem no bojo, na superfície externa dos vasi-
lhames. 

Formas: 14, 15, 27. 

Base: B. 

Espessura da parede do corpo: varia entre 8 e 12mm. 
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MODELAGEM: 44 (0,85%). 

Pasta e superfície: Estão representados por três garrafas 
em miniatura, trinta e quatro cachimbos, duas contas, um adorno 
peitoral, uma rodela de fuso, uma base de estatueta e dois vasilhames 
cerâmicos, observar tabela 58. Do material analisado 4 são como no 
tipo simples finos e 40 como no tipo simples grossos. 

 

Garrafas em Miniatura(?): 3 

Pasta: 1 como no tipo simples finos e 2 como no simples grossos. 

Descrição: três artefatos cerâmicos com forma globular; 
dois com decoração na face externa do bojo – um nodulado (figura 
48b) e outro ponteado (figura 32h); o terceiro, que está fragmentado, 
é simples (figura 48a). As dimensões (diâmetro máximo x altura) dos 
objetos são: o nodulado, 3,1x 3,5 cm; o ponteado 2,2x 4cm; e o 
fragmentado 4x 3cm.  

Provavelmente eram utilizadas como brinquedo (?), ou 
tampas de garrafa (?). 
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Tabela 58 - Quantidade por área prospectada e descrição da cerâmica modelada, recu-

perada na área urbana de Villa Rica del Espiritu Santo e proximidades. 

 

Cachimbos: 34 

Pasta: 3 como no tipo simples finos e 31 como no tipo 
simples grossos. 

Descrição: 9 pequenos fragmentos de cachimbo (46h, 
48d,e), com dimensões inferiores a 2,5cm, e 25 cachimbos pratica-
mente inteiros, todos angulares. Os fornilhos tem formatos tanto 
quadrados (47f, 49b), como redondos (45b, 47e, 48f, 49c); sendo que 4 
cachimbos são zoomórficos (foto 11). Quatro exemplares possuem en-
gobo vermelho (figuras 47a,b,c,d), e dois incisões com motivos florais 
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(figuras 45e,f). Os cachimbos, menos fragmentados, tem as seguintes 
dimensões: o comprimento varia de 4 a 12cm, a largura de 3 a 5cm, e a 
altura do fornilho de 2,5 a 5cm. Alguns dos cachimbos apresentam apli-
cações, muitas vezes de cabeças de animais, como pássaros; como a 
recuperada no setor X2Q1, entre 0 a 15cm, que tem comprimento de 
1,8cm, largura de 1cm e altura de 1,5cm (figura 46a). 

 

Contas: 2 

Pasta: 2 como no tipo simples grossos. 

Descrição: as duas tem formato arredondado e engobo 
vermelho; uma delas ainda apresenta decoração ponteada. A pontea-
da, que está fragmentada, é uma semiesfera (figura 47h), com diâme-
tro de 2cm, e uma perfuração longitudinal de 0,5cm. A outra (figura 
47g), também fragmentada, tem diâmetro máximo de 2,3cm e            
espessura máxima de 1,1cm, sendo que na porção central apresenta 
perfuração com diâmetro de 0,5cm. 

 

 

Adorno Peitoral(?): 1 

Pasta: 1 como no tipo simples grossos. 

Descrição: um artefato cerâmico simples, onde estão agre-
gados três peças com forma globular(figura 48c). As dimensões do 
objeto são: 5,2cm de comprimento, 2,2cm de largura e 3cm de altura. 
Provavelmente utilizado como adorno peitoral (?). 
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Rodela de Fuso: 1 

Pasta: 1 como no simples grossos. 

Descrição: objeto modelado em forma de disco. Na sua 
porção central, apresenta uma perfuração com diâmetro de 0,5cm, 
sendo a superfície lisa e simples. O diâmetro mede 4,5cm e a                   
espessura máxima 1 cm (figura 45g). 

 

Base de Estatueta (?): 1 

Pasta: 1 como no tipo simples grossos. 

Descrição: uma base plana, fragmentada, com formato           
oval, com aplicações de pequenas patas de animais fragmentadas, 
possuindo engobo vermelho nas duas faces. Tem as seguintes dimen-
sões: eixo maior 15cm, eixo menor-9,5cm, espessura máxima da 
base 1cm e altura máxima 3,2cm (figura 49a). 

 

Vasilhames Cerâmicos: 2 

Pasta: 2 como no tipo simples grossos. 

Descrição: um é simples e outro tem engobo vermelho. O 
com engobo vermelho possui duas asas (figura 47i) perfuradas e tem 
diâmetro máximo de 4cm e altura de 3cm. Há outro, que é uma tigela de 
forma 1, com diâmetro da boca 10cm, altura 3,4cm e espessura 0,6cm. 
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Figura 45 - Material cerâmico recuperado em Villa Rica del Espiritu Santo: a - alça 

com engobo vermelho; b - fornilho de cachimbo; c, d - base anelar; e, f - 
fragmentos de cachimbo com decoração incisa; g - rodela de fuso. Os 
fragmentos foram coletados nos seguintes setores e profundidades: a, 
AN 2, 0 a 44cm; b, c, AN 4, 0 a 40cm; d, BN 4, 0 a 67cm; e, f, BN 2, 0 
a 67cm; g, CN 6, 0 a 44cm. 
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Figura 46 - Material cerâmico recuperado em Villa Rica del Espiritu Santo: a - cabe-

ça de pássaro; b, c - escovados com técnica associada aplicado (alça e 
asa); d - alça com engobo vermelho; e - com engobo vermelho com ves-
tígios que havia uma alça; f - alça; g - borda do tipo simples grossos 
com técnica associada aplicado, alça; h - fragmento de cachimbo. Os 
fragmentos foram coletados nos seguintes setores e profundidades: a, 
X2Q1, 0 a 15cm; b, X2Q1, 30cm; c, d, e, X2Q2, 0 a 15cm; f, X2Q2, 15 
a 30cm; g, h, X2Q2, 75cm. 
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Figura 47 - Material cerâmico proveniente do setor IV,: a, b, c, d - fragmentos de 

cachimbo com engobo vermelho; e, f - fragmentos de cachimbo; g - 
conta; h - conta com decoração ponteada; i- vasinho; j- alça com deco-
ração incisa; l - simples grossos com alça. Os fragmentos foram coleta-
dos nas seguintes profundidades: j, h, 0 a 20cm; a, b, d, 20 a 40cm; c, e, 
40 a 60cm; g - 100 a 120cm. 
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Figura 48 - Material cerâmico proveniente do setor III, confeccionado por modela-

gem: a,b- garrafas pequenas; c - adorno peitoral (?); d, e, f - fragmentos 
de cachimbo. Os fragmentos foram coletados nas seguintes profundida-
des: a, d, e, de 0 a 20cm; b, c, f, de 20 a 40cm. 
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Figura 49 - Material cerâmico confeccionado por modelagem: a - base de estatueta, 

com engobo vermelho (?); b, c - fragmentos de cachimbo. Estes materi-
ais foram coletados nos seguintes setores e profundidades: a - X1, de 60 
a 75cm; b - Q5, de 0 a 10cm; c - X2Q1, de 15 a 30cm. 
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Cerâmica intrusiva 

Tradição Arqueológica Itararé-Taquara 

Dois fragmentos cerâmicos Itararé-Taquara foram encon-
trados no setor IV, entre 80 e 120cm, conforme tabela 59. Os dois 
tinham decoração incisa. 

Incisos: 2. 

Pasta e superfície: muita areia fina, com raros grãos de 
quartzo e feldspato caulinizado com tamanho de até 1mm. Em               
pouquíssima proporção aparecem pedaços de carvão de até 1mm de 
comprimento. A areia está homogeneamente dispersa na pasta,             
entretanto os grãos aparecem de forma irregular, sendo a fratura          
irregular. A cor, tanto da pasta como da superfície, é de cinza escura 
a negra. A queima é por oxidação incompleta 

Decoração:  

- Técnica: incisões praticadas por objetos de ponta aguçada 
na superfície previamente alisada e ainda úmida do recipiente.           
Medem de 0,2 a 1mm de largura e profundidade, sendo o compri-
mento das incisões variável, desde 8 a 22mm. 

- Motivo: as incisões limitam-se à face externa das peças, 
aparecendo desde as porções mais superiores. Formam linhas oblí-
quas paralelas que se cruzam formando losângos ou que se unem 
pelas extremidades em ziguezague. 

Formas: 4, com diâmetro da boca variando de 7 a 10mm. 

Espessura da parede do corpo: varia entre 4 e 5mm. 
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Tabela 59 - Quantidade por setor prospectado, formas e espessuras das cerâmicas 

incisas Itararé-Taquara, recuperadas na área urbana de Villa Rica del 
Espiritu Santo. 

 

Esta cerâmica pode ser correlacionada à Fase Xagu da         
Tradição Itararé, descrita por CHMYZ (1981, p.62-75, 92) 

 

Material cerâmico usado para cobertura de construções 

Telhas do Tipo Colonial: 557 

As telhas, inteiras ou em fragmentos, estão distribuídas por 
toda a área urbana da segunda fundação de Villa Rica del Espiritu 
Santo, aflorando à superfície, e em alguns lugares ocorrendo até um 
metro de profundidade. São telhas coloniais de encaixe e de cumeei-
ra, que serviam de cobertura das construções em taipa de pilão. Estes 
materiais cerâmicos não foram somados aos vasilhames e outros ar-
tefatos cerâmicos, pois muitas vezes nas prospecções e escavações, 
devido ao grande volume de fragmentos de telhas existentes, muitos 
foram deixados em campo, inviabilizando as análises estatísticas. 

Pasta: os exemplares apresentam, como tempero de pasta, 
de areia fina (<0,5mm) a grossa (até 1mm), predominando a grossa; 
ocorrendo também cristais de quartzo e/ou pedaços de geodo com 
tamanho de até 5,5mm, grãos de argila laranja com até 2mm e grânu-
los de hematita arredondados com diâmetro máximo de 5mm. 
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Descrição: apresentam coloração variada, desde bege até 
laranja forte, sendo bem queimadas, com a coloração do núcleo e da 
superfície sendo geralmente as mesmas. Possuem formato semicôni-
co, com raio variando de 6 a 10cm em uma das extremidades, e na 
outra oscilando de 10 a 14cm; o comprimento das telhas inteiras va-
ria de 45 a 55cm. 

A face externa é alisada (figura 50a), observando-se estrias 
de alisamento. Em alguns exemplares, cerca de 20% do total, exis-
tem marcas acanaladas, em número de duas ou três; oblíquas em 
relação às bordas longitudinais das telhas (figura 50b). Estes sinais 
possivelmente representam marcações dos indivíduos que moldavam 
as telhas. 

A face interna é muito irregular, evidenciando que não 
houve alisamento. 

Espessura da parede do corpo: varia de 9 a 19mm. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 50 - Fragmentos de telhas cerâmicas recuperadas na quadra �A, entre 30 e 

60cm: a - com superfície externa apenas alisada; b - superfície externa 
com marcas. 
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4.3-Análise comparativa de aspectos tecno-
lógicos, morfológicos, funcionais e de 
padrões decorativos 

 
Sequência seriada dos tipos cerâmicos 

Para o estabelecimento da sequência seriada dos tipos        
cerâmicos de Villa Rica del Espiritu Santo utilizamos apenas as         
coleções estratigráficas dos setores II, III e IV (tabelas 60 e 61),         
escavados em 1959/60, e da quadra Q1 (tabela 62), escavada em 
1985; deve ser novamente destacado que os fragmentos de telha não 
estão incluídos nesta seriação. As demais coleções de Villa Rica  
apresentavam pequenas quantidades de fragmentos cerâmicos. Inici-
almente os níveis de cada quadra ou setor foram dispostos segundo 
os níveis estratigráficos; observando a tendência dos diversos tipos 
cerâmicos, especialmente os escovados, os níveis das quadras e            
setores foram intercalados (figura 51). 
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Figura 51 - Sequência seriada dos tipos cerâmicos dos setores II, III e IV, além da 

quadra Q1, escavados na área urbana da segunda fundação de Villa Rica 
del Espiritu Santo. 
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Tabela 60 - Quantidade e frequência do material cerâmico recuperado nos setores II 

e III, escavados em 1959-60 dentro da área urbana de Villa Rica del Es-
piritu Santo (1589-1632). 
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Tabela 61 - Quantidade e frequência do material cerâmico recuperado no setor IV,  

escavado em 1959-60 dentro da área urbana de Villa Rica Del Espiritu 
 Santo (1589-1632). 
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Tabela 62 - Quantidade e frequência do material cerâmico recuperado na quadra Q1, 

escavada em 1985 dentro da área urbana de Villa Rica del Espiritu San-
to (1589-1632). 

Os tipos simples finos são pouco frequentes, sendo que não 
ocorrem em profundidades superiores a 100cm; atingem 10,28% nas 
porções medianas. Os simples grossos são mais frequentes que os 
finos, oscilando entre 4,55% e 18,80%, sendo esta última frequência 
no setor II, de 40 a 60cm. 

Entre os tipos decorados, que compreendem a maior parte 
dos fragmentos e vasilhames cerâmicos, os com engobo vermelho 
são os mais populares, e os escovados, considerados os diagnósticos, 
algumas vezes tem praticamente a mesma frequência que os verme-
lhos. Os escovados apresentam leve tendência a aumentar em pro-
fundidades maiores, chegando a ser 47,73% do total no setor IV, 
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profundidade entre 100 e 120cm. Os com engobo vermelho oscilam 
entre 26,16% e 56,50%, possuem leve tendência a diminuir de fre-
quência com as profundidades maiores. 

Os pintados sobre engobo branco tem frequência oscilando 
entre 1,02% e 13,83%, decrescendo levemente nos níveis mais pro-
fundos – isto acontece com certa irregularidade. Os penteados tam-
bém tem frequência irregular, com leve tendência a decrescer nos 
níveis inferiores. Os tipos corrugados e ungulados, com as mais        
diversas variações, são pouco expressivos, mas ocorrem em quase 
todos os níveis, principalmente nos medianos. 

O quadro de seriação de Villa Rica tem algumas caracterís-
ticas semelhantes às da seriação tipológica dos níveis estratigráficos 
das quadras A, B e C, escavadas em Ciudad Real del Guairá 
(CHMYZ, 1976a, p.48-49), como a grande proporção de material 
com decoração escovada e engobo vermelho, além do tipo diagnósti-
co ser o escovado. Aquele autor ainda observa que a análise do mate-
rial superficial coletado15 entre a parte frontal das ruínas de Ciudad 
Real e o rio Paraná aparece em maior proporção cerâmica do tipo 
corrugada. Chmyz (1976a, p.55) aventa duas hipóteses: “(...) ou as 
evidências coletadas inicialmente em frente a Ciudad Real corres-
pondiam a um sítio arqueológico anterior a sua fundação, ou, segun-
do as fontes históricas, os espanhóis teriam estabelecido o povoado 
numa aldeia indígena preexistente”. 

                                                      
15 Este material foi descrito por Watson (1947), Silva (1961/ 62), e Chmyz (1963, 

1964). 
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Em Santa Fé La Vieja,16 outra cidade colonial espanhola 
fundada na Bacia do Rio da Prata, em 1573, e depois transferida de 
local em 1660, tem-se nas quadras centrais diversos tipos de decora-
ção na cerâmica local, havendo a predominância da pintada17 
(18,2%), corrugada (15%), com engobo vermelho (13,3%) e esco-
vada/penteada (13,3%). Nas quadras escavadas na periferia só 
ocorriam cerâmica com engobo vermelho (42,8%), inciso (42,8%) 
e pintada (14,2%). Zarankin (1995, p.94) comenta que as diferen-
ças encontradas nas diferentes proporções dos tipos de decoração, 
nas quadras centrais e periféricas da cidade, seriam decorrentes 
pela maior quantidade de indígenas no centro de Santa Fe. Pois, 
quanto mais recursos possuía a família espanhola, mais próxima 
da praça central seria a moradia e maior o número de indígenas 
que exerciam serviços domésticos. 

 

Formas 

Foram identificadas 37 formas de vasilhames (tabelas 31 a 
33, figuras 25 a 29), sendo que algumas podem ser diretamente rela-
cionadas a funções, tais como pratos rasos e fundos, tigelas, sopeiras, 
talhas, panelas, moringas, copos, xícaras e garrafas. Ainda se recupe-
raram vários outros tipos de artefatos cerâmicos, principalmente  
telhas do tipo colonial e, em menor proporção cachimbos, rodela de 
fuso, adornos e uma base de estatueta. 

                                                      
16 As ruínas de Santa Fe La Vieja atualmente se localizam em território argentino. 
17 Para fazer comparações com o material de Villa Rica, incluíram-se no tipo pin-

tado várias categorias de Zarankin (1995), como o pintado vermelho sobre engo-
bo branco (5%) e o engobo branco (1,6%), além do próprio pintado (11,6%). 
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As funções principais dos artefatos cerâmicos recuperados 
em Villa Rica seriam de armazenar e cozinhar alimentos, acondicio-
nar líquidos, fermentar bebidas, consumo de tabaco, fiar algodão, 
enfeitar, suporte para iluminação e fundição de metais, cobertura das 
construções em taipa de pilão. Talvez existam nas construções mais 
importantes, ao redor da praça, revestimentos cerâmicos, como ladri-
lhos e lajotas, semelhantes aos encontrados junto às ruínas da missão 
jesuítica de San Ignacio Mini (CHMYZ et al., 1990, p.46) e nas da 
missão de Loreto (JAEGER, 1957, p.106). 

Os vasilhames cerâmicos com forma carenada, característi-
cos da cultura Guarani, aparecem em grande proporção. Entretanto, 
muitos mostram traços de influência europeia, como o engobo ver-
melho, além de serem comuns alças e asas. 

Uma peculiaridade é a existência de alguns recipientes        
cerâmicos com formato de porongo (forma 22, figura 27), imitando 
os frutos ocos e de casca dura da cucurbitácea Lagenaria vulgaris, 
dos quais os índios Guarani costumeiramente faziam cuias. 

As bases dos recipientes, na sua maioria, são planas, sendo 
que geralmente os pratos rasos e fundos tem pedestais. As bases  
arredondadas, convexas e cônicas, aparecem em menor número.     
Somente as taças possuíam base anelar (figura 30). 

O tipo de decoração que aparece com maior frequência em 
Villa Rica é o engobo vermelho (47,68%), que foi utilizado princi-
palmente em pratos rasos (formas 7a a 7f, figura 25), pratos fundos 
(8a a 8d, figura 25) e talhas (formas 14 a 16, figura 26), que serviam 
para armazenar e servir líquidos. Nos recipientes cerâmicos que pos-
suem engobo vermelho é comum ocorrer ligeira "vitrificação" na 
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superfície externa, pois foi passada fina camada de argila rica em 
óxidos de ferro, que tem temperatura de fusão um pouco inferior à 
pasta do vasilhame. 

McEwan (1992, p.97), descrevendo a cerâmica espanhola 
do século XVI, exemplificada pelo material coletado no sítio Baños 
de la Reina Mora, um convento estabelecido em 1550 em Sevilha, 
relata: “The most common 16th-century meal continued to be            
liquid-based stews or gachas and, as a consequence, hollowwarare 
vessel forms prevailed. These vessel forms were generally of lead-
glaze coarse red earthenware, the most common ceramic type reco-
vered from the Baños site.” 

Uma das características da cerâmica produzida após o con-
tato com os colonizadores europeus é a ocorrência de diversos tipos 
de decoração associados. Em Villa Rica del Espiritu Santo (1589-
1632) já eram produzidas vasilhas deste modo, e com os tipos de 
decoração e formas associadas com as descritas por Chmyz (1976c, 
p.16) para a Tradição Neobrasileira, e por Ribeiro (1991, p.595) para 
a Iberoindígena. 

Chmyz (1976c, p.16) descreve a Neobrasileira: “combinando 
técnicas indígenas de manufatura e decoração com elementos de formas 
europeias, desenvolveu-se no litoral brasileiro a partir do século XVI, 
sendo o escovado e o corrugado comuns, e ocorrendo também digitado 
sobre o lábio ou frisos aplicados, ponteado, inciso e engobo vermelho. 
Asas curvadas nos ombros, bases planas e em pedestal são de influência 
europeia, estando presentes cachimbos angulares”. 

Ribeiro (1991, p.595) define a Iberoindígena como cerâmica 
doméstica feita por grupos familiares, com técnicas indígenas e   
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outras, ocorrendo decorações: pintada em vermelho, corrugada,         
corrugada-ungulada, ungulada, escovada, ponteada, incisa, aplicada, 
digitada, pinçada e roletada, bem como asas, alças, bases planas e em 
pedestal, cachimbos angulares, discos perfuradas de cerâmica e asso-
ciada com material lítico (pederneiras), metálico, vítreo, cerâmica 
colonial e louça. 

A pintura vermelha e/ou preta sobre engobo branco aparece 
em pequena proporção, tendo principalmente motivos geométricos, 
característica Tupi-Guarani, aparecendo em menor frequência vasi-
lhames pintados com motivos florais, que evidenciam influência  
europeia. Um destes fragmentos inclusive possui padrão de pintura 
floral exatamente igual a de outro recuperado no Tambo de Ferro 
(BLASI et al., 1989). 

Existem, ainda, uma série de fragmentos cerâmicos incisos 
que possuem motivos florais (figuras 41i,j,l; 42a-i; 43a-e), muitas vezes 
associados a formas geométricas (figuras 41a,d). Blasi (1966, p.6)           
também recuperou nas ruínas da missão jesuítica de San Ignacio Mini 
material cerâmico com decoração incisa, com estes mesmos motivos. 

A representação da natureza, ou seja, os motivos florais e 
faunísticos, são característicos dos séculos XV e XVI, segundo 
Brancante (1981, p.212-304). 

Cerca de 40% das talhas (formas 14 a 16) de Villa Rica      
apresentam, além de decoração escovada na superfície externa,           
entalhe nos lábios, principalmente as variedades a e h (figura 31). 

Os setores onde houve maior quantidade de material cerâ-
mico coletado e restaurado, como o III e IV, tiveram um número 
reduzido de fragmentos simples. Pois, como a restauração foi maior, 
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os bojos e as bases foram juntados, diminuindo a frequência do tipo 
simples; afinal, vasilhames com os mais diferentes tipos de decora-
ção geralmente tem a base sem decoração alguma. 

Os vasilhames cerâmicos parcial a totalmente restaurados 
geralmente tem fragmentos oriundos de três ou mais níveis diferentes 
– cada nível artificial tinha a espessura de 10 a 20cm. No setor IV 
alguns recipientes chegam a ter fragmentos provenientes de até cinco 
níveis diferentes, de 20 a 120cm de profundidade. Somente cerca de 
30% dos vasilhames foram restaurados com fragmentos de um               
mesmo nível. 

 

Queima 

A maior parte da cerâmica apresenta características de 
queima com atmosfera oxidante, evidenciando que este processo 
provavelmente ocorreu a céu aberto. Entretanto, alguns vasilhames 
foram queimados em fornos, pois nestes exemplares se encontram 
vestígios que a temperatura de queima, além de ser maior, foi           
mais constante. 

Em estudos realizados por Rye (1981, p.98-104), com         
populações da Nova Guiné, Paquistão e Palestina, a temperatura  
máxima de queima de vasilhames cerâmicos a céu aberto variou  
entre 680º a 918ºC, e em fornos oscilou entre 715º a 1075º C. Prova-
velmente no material cerâmico recuperado em Villa Rica as tempera-
turas máximas de queima devem ter sido próximas às atingidas pelas 
populações descritas por Rye (1981), porque os métodos de queima 
são muito semelhantes. 
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A queima da matéria orgânica se dá a 600º C, o que faz 
com que parte dos antiplásticos, como o carvão, e componentes       
orgânicos da argila se decomponham com a temperatura elevada. 

 

Coloração 

O material cerâmico escavado tem geralmente cores um 
pouco diferenciadas das que originalmente tinham quando recém-
queimados. Estas variações na cor ocorrem devido a diversos fatores, 
entre os mais comuns estão: ação mecânica, como a erosão e a abra-
são; depósitos causados pelo uso; percolação de água; bactérias, áci-
dos e substâncias orgânicas presentes no solo; e reações químicas em 
alguns elementos constituintes dos pigmentos dos engobos e pintu-
ras. Ainda os diferentes acessos de ar durante a queima e o resfria-
mento podem causar variações de cor na superfície dos vasilhames 
cerâmicos; sendo comuns manchas de queima (RYE, 1981, p.120). 

Em alguns dos vasilhames cerâmicos restaurados de Villa 
Rica, observam-se fragmentos com amplas variações de cor, que 
originalmente deveriam possuir uma única coloração. Por exemplo, 
há uma vasilha de cor original negra e os fragmentos são, atualmente, 
além de negros, também alaranjados. Com a quebra do recipiente na 
época da ocupação de Villa Rica, seus fragmentos devem ter sido 
colocados em uma lixeira, e assim, estando espalhados, dispostos em 
níveis diferentes, ou mesmos posições distintas, parte deles foi rea-
quecida a altas temperaturas (800º a 1000ºC), o que conferiu a uma 
parte da cerâmica tonalidades mais claras. Estas anomalias de cor 
aparecem em 5% dos vasilhames restaurados. 
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Em Villa Rica del Espiritu Santo devem ser recuperados, 
em futuras escavações, bens de importação, como porcelana e vidro. 
Principalmente na área central da cidade, já que os prédios públicos, 
os estabelecimentos comerciais e as casas das pessoas mais impor-
tantes deveriam ficar ao redor da praça principal. Zarankin (1995, 
p.42-43) comenta a caracterização destes tipos de materiais nas quadras 
centrais de Santa Fe La Vieja, cidade colonial espanhola fundada em 
1573 e transferida de local em 1660. 

A cerâmica recuperada na área urbana da segunda fundação 
de Villa Rica del Espiritu Santo tem características semelhantes ao 
material missioneiro. A cerâmica missioneira, segundo Ribeiro 
(1988, p.78), tem como formas mais frequentes os pratos e tigelas 
com seção, ou totalmente, em cone invertido, lábios decorados         
plasticamente e, entre as decorações mais populares, o escovado e o 
engobo vermelho. 

O material Itararé-Taquara recuperado em Villa Rica pode 
estar relacionado tanto a uma ocupação anterior por populações filiadas 
a esta tradição, quanto por algumas mulheres indígenas da família         
linguística Jê que teriam habitado esta cidade colonial, ou mesmo pode 
ter sido obtido através de troca entre espanhóis e/ou índios Guarani 
com grupos indígenas Jê. 
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5 
 O ESPAÇO URBANO DA 

  SEGUNDA FUNDAÇÃO  
  DE VILLA RICA DEL  
  ESPIRITU SANTO 
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5.1 - Análise da malha urbana 
 

As cidades coloniais espanholas do final do século XVI, 
como a segunda fundação de Villa Rica del Espiritu Santo, eram 
baseadas no modelo codificado na lei de 1573 de Felipe II, conside-
rada a primeira lei urbanística da Idade Moderna. Este modelo,       
segundo Benévolo (1978, p.112), seria um "enxadrezado de ruas 
retilíneas", que definiam uma série de quadras iguais, quase sempre 
quadradas, sendo que no centro da cidade ficava a praça. Ainda esta 
lei ressaltava que os terrenos ao redor da praça não deveriam ser 
concedidos a particulares, mas sim reservados à Igreja, aos edifícios 
reais e municipais, às lojas e casas de mercadores, que seriam cons-
truídos por primeiro; o resto das parcelas edificáveis eram distribuídas 
aos colonos autorizados a construir ao redor da praça principal, e os 
outros lugares deveriam ser conservados para os colonos que chegas-
sem posteriormente, ou para que a Coroa ou o município dispusesse 
delas para qualquer necessidade. 

De acordo com Galantay (1977, p.54) as "Leyes de Índias" 
previam o crescimento da área urbana, afinal havia a necessidade de 
serem reservados espaços livres suficientes para a cidade crescer 
conforme seu traçado original; esta área configurava um cinturão de 
terrenos livres com uma superfície três a quatro vezes maior que o 
espaço urbano original. Depois deste cinturão verde estabeleciam-se 
as áreas agrícolas dos plebeus (peonerías) e dos nobres (caballerias). 

A área urbana da segunda fundação de Villa Rica tinha cer-
ca de 300.000 m2, possuindo ruas com 10 a 12m de largura que se 
cruzavam em ângulos retos (figura 4, p.13). A maioria das quadras 
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tinham dimensões de 100x 100m, sendo que estas quadras eram  
cercadas por muros construídos pela técnica da taipa de pilão,          
chegando a ter altura de 1,80m e largura variando de 0,60 a 0,90m. 

Atualmente pode ser observada a estrutura urbana através 
das ruínas das paredes das casas e dos muros dos terrenos, edifica-
ções estas confeccionadas em taipa de pilão. Com o corte de um  
muro da parte central da cidade, verificou-se como a taipa vem sendo 
destruída ao longo do tempo, principalmente pela ação das intempé-
ries, tendo hoje forma trapezoidal (PARELLADA, 1993, p.18). 

Dentro das quadras havia divisões internas delimitando       
terrenos, e no interior destas divisões é que se encontram vestígios de 
casas de taipa de pilão, além de grandes buracos circulares a ovala-
dos. Estes buracos provavelmente foram causados pela extração da 
matéria-prima para a taipa de pilão, e depois talvez fossem cobertos 
para serem ocupados como habitação de parte dos indígenas que 
moravam na cidade. 

A maior parte das 63 casas confeccionadas em taipa de    
pilão já topografadas (figura 4) são pequenas, tendo dimensões vari-
ando de 4x4m a 16x22m, conforme a tabela 63. Estas medidas são  
aproximadamente o contorno das casas, considerando que a espes-
sura média das paredes era 0,60m. As espessuras das paredes das 
casas de taipa de pilão, medidas na área urbana de Villa Rica del 
Espiritu Santo, variavam de 0,60 a 0,70m, predominando as com 
0,60m. As paredes dos muros, entretanto, tinham espessura variando 
de 0,60 a 0,90m. 
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Tabela 63 - Dimensões das ruínas das casas de taipa de pilão levantadas até 1995, 

junto à área urbana da segunda fundação de Villa Rica del Espiritu        
Santo (1589-1632). 
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Ainda deve ser observado que as medidas exatas de cada 
edificação e a divisão em cômodos, com a identificação dos locais 
onde haviam portas e janelas, só serão realmente conhecidas à medi-
da que estas casas sejam escavadas, ou forem usados outros métodos 
de prospecção, como por exemplo o geofísico. Em algumas delas, 
como a de número 43, já com o levantamento topográfico foi possí-
vel a caracterização da divisão interna da casa, observar figura 12. 

As casas têm três tipos básicos de localização espacial em 
relação ao muro de taipa de pilão, que delimita o terreno. Assim, das 
63 casas já topografadas, 39, quase 62%, situam-se junto às quinas 
dos muros, aproveitando as paredes dos muros como duas paredes da 
casa. Já dezesseis destas casas, cerca de 25% do total mapeado, loca-
lizam-se entre duas quinas, ou seja, aproveitam o muro como apenas 
uma parede da casa. No interior dos terrenos existem oito casas já 
topografadas, ou seja, apenas 13% do total levantado não utilizaram 
os muros como paredes da casa.  

É importante destacar que a documentação destas casas 
confeccionadas em taipa de pilão continua a ser realizada, pois as 
pesquisas em Villa Rica pelo Museu Paranaense ainda estão em        
desenvolvimento. 

Uma casa situada em quadra ao redor da praça, a de número 
43, na figura 4, foi escavada parcialmente em janeiro de 1991, che-
gando-se ao nível das telhas. A casa tinha dois cômodos, sendo que 
no mais ao norte (�) as telhas começaram a aparecer a 20cm de pro-
fundidade, e o mais ao sul (�) a 50cm. No cômodo � foi observada 
uma estrutura de argila queimada próxima a parede da casa, talvez 
relacionada a um fogão ou mesmo a uma parte do piso – somente a 
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ampliação das escavações poderá dar subsídios para uma melhor 
compreensão desta estrutura. Chmyz et al. (1990, p.35) relatam que, 
em escavação de casa nas ruínas da missão jesuítica de San Ignácio 
Mini, quando chegaram ao piso: “Este era plano e caracterizado, em 
grande parte, pela presença de argila compactada e queimada; apre-
sentava-se craquelada”. 

No � ocorria a 10-20cm de profundidade fragmentos cerâ-
micos dispersos relacionados à Tradição Arqueológica Tupi-Guarani, 
e que podem revelar uma ocupação tardia da área por populações 
Guarani muito depois da destruição de Villa Rica, ou simplesmente 
teriam sido depositados ali por ação antrópica recente. 

No canto sudoeste da praça central estão as ruínas da igreja, 
medindo 15x27m e construída pela técnica da taipa de pilão, com 
cobertura de telhas tipo colonial, e certamente beirais. Esta igreja, 
dedicada a São João Batista, era da Companhia de Jesus, possuindo 
três naves (MCA I, 1951, p.19). Uma tentativa da reconstituição da 
parte frontal da igreja foi feita por Parellada (1990b, p.52), com      
dados de volume das ruínas das paredes da igreja, e por comparação 
com informações históricas e igrejas construídas na mesma época. 

Havia um cemitério na praça, ao lado da igreja matriz,     
descrito nos autos do processo contra o capitão Francisco Benitez, 
datado de 26 de novembro de 1631: 
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(...) lo prendio en la calle junto a su casa y de alli lo trayo a la 
carcel publica donde se salio huyendo y se fue a meter en el 
simenterio de la yglesia en todo lo qual el dicho capitan 
francisco benites dio mucho grande escandalo a toda esta 
plasa y gente y soldados que en ello avia y sin esto dentro de 
Vreve rrato se desaparicio del dicho simenterio y no pudo 
ser hallado y vido (...) (In TAUNAY, 1925a, p.323). 

Então, é possível que ao redor da praça existisse também a 
cadeia pública e o Cabildo (prefeitura), além de duas casas de reli-
giosos: de mercedários e de jesuítas, citados em Taunay (1924, p.232). 

Galantay (1977, p.55) observa que na disposição típica das 
praças nas "Leyes de Índias" a igreja e as casas de religiosos ficavam 
no lado oeste; no leste ficava o Cabildo (prefeitura); ao norte as Casas 
Reales (cadeia pública, arsenal, tribunal) e ao sul as casas dos cidadãos 
mais importantes. Esta disposição talvez seja a da praça principal da 
segunda fundação de Villa Rica del Espiritu Santo, pois a igreja se en-
contra no lado oeste; porém, para caracterizar as outras edificações da 
praça é necessário um maior aprofundamento na análise da documenta-
ção histórica e na ampliação das escavações arqueológicas. 

Na parte leste da cidade, foram identificadas construções 
em alvenaria de pedra: um poço para captação de água, que se locali-
za a oeste da casa 22 (figura 4) e fornos para fundição de metais. 
Inclusive na planta baixa das ruínas de Villa Rica, feita pelos irmãos 
Keller em 1865 (figura 5), existe a indicação do local onde estariam 
estes fornos. Um outro poço artesiano foi caracterizado no lado oeste 
da cidade, nas proximidades da casa 37. 
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Os dois poços artesianos tem forma quadrada, medindo 
1,5m de lado externo e profundidade desconhecida, pois atualmente 
se encontram entulhados. Estes poços foram confeccionados com 
blocos de basalto e diferenciadas ácidas, tendo estes blocos dimen-
sões de 0,25-0,30x0,30x0,20m. 

Os fornos de fundição de metais, que provavelmente eram 
do tipo catalão, estão caracterizados em Villa Rica por estruturas de 
pedra e pela presença de inúmeros fragmentos de escória de ferro. Os 
fornos tipo catalão são descritos em FELICÍSSIMO JÚNIOR (1969, 
p.4-5); aquele autor ainda destaca que este tipo de forno variava em 
amplos limites, conforme o estado da fornalha, a natureza do            
minério, o carvão e o vento, além da produção depender da habilidade 
do operador. 

Futuramente devem ser realizadas escavações de detalhe 
nestas estruturas, procurando ampliar a compreensão sobre como era 
o funcionamento e a disposição espacial destes fornos. Chmyz et al. 
(1990, p.33) descrevem um forno, evidenciado nas ruínas da missão 
jesuítica de San Ignacio Mini, que possivelmente tinha as mesmas 
características dos que havia em Villa Rica del Espiritu Santo. 

Cabe ainda destacar que as escórias de ferro estão espalha-
das por várias partes da área urbana, evidenciando que elas possam 
ter sido usadas com vários fins, como, por exemplo, cascalho de  
ruas, e até mesmo como componentes da taipa de pilão. 
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Ocorrem também casas subterrâneas18 dentro da área urbana 
(figura 4), com formatos circulares a ovalados, que ainda estão sendo 
mapeadas e que provavelmente eram ocupadas por índios Guarani,  
tendo diâmetros/eixos de 3 a 10m e profundidade variável de 1 a 3m. 
Fizeram-se escavações preliminares em algumas destas estruturas e 
foram recuperados fragmentos cerâmicos relacionados à Tradição      
Arqueológica Tupi-Guarani, além de material Íberoindígena. 

Ao redor da área urbana de Villa Rica existiam chácaras, 
onde se plantavam hortas e frutas, como videiras e laranjais. Algu-
mas destas chácaras tinham dimensões de 500 passos de frente 
(650m) e 5.000 passos de comprimento (6500m), como o terreno 
doado para a Companhia de Jesus em 1594 (In CORTESÃO, 1951, 
p.117-118). 

 

Domínios Públicos e Privados 

Com os dados obtidos através de análise bibliográfica e 
pesquisas arqueológicas podemos tentar definir preliminarmente os 
domínios públicos e privados da cidade, cabendo ressaltar que para 
segmento da sociedade villarriquenha – espanhóis, jesuítas e índios – 
estes domínios devem ser relativizados conforme o poder de cada um 
e a época. 

Deve ser comentado, conforme Ariès (1990, p.8), que           
tratamos de indivíduos com características principalmente do final da 
Idade Média: "(...) as sociedades da comunidade senhorial, as sociedades 

                                                      
18 Provavelmente foram reaproveitamentos de antigas áreas de retirada da matéria-

prima para confeccionar os muros e construções em taipa de pilão. 
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linhagísticas, os laços vassálicos encerram o indivíduo ou a família num 
mundo que não é público nem privado, nem no sentido que hoje damos a 
estes termos nem no que, sob outras formas lhes foi dado na época 
moderna". Assim, há uma mistura entre o público e o privado,       
havendo uma imposição crescente do Estado, e um enriquecimento e 
diversificação das profissões. 

Portanto, generalizando para os cidadãos de Villa Rica po-
demos pensar em domínios mais “públicos” como as ruas, praças, 
igreja, cemitério, Cabildo, cadeia pública, rios e estradas, e domínios 
mais “privados” como as casas, terrenos e chácaras. 

 

5.2 - Os materiais e as tecnologias construtivas 
 

A taipa de pilão, principal técnica construtiva utilizada em 
Villa Rica, não é mais que uma massa de terra fortemente comprimi-
da, da qual se fazem blocos ou pedras artificiais através de um molde 
especial denominado taipal ou caixa (figura 52). O tipo de solo ideal 
para se fazer a taipa, segundo Nacente (1890, p.61), seria uma terra 
argilosa, que contivesse um pouco de pedriscos, devendo ser retira-
dos todos os restos de raízes, folhas e esterco. Aquele autor ainda 
observa que se as terras com que se faz a taipa fossem arenosas e 
devidamente umidecidas sofreriam pouca retração e uma adesão tão 
forte que as preservariam da ação de chuvas e geadas. Alguns cons-
trutores espanhóis do século XIX ressaltavam a importância de se 
molharem as terras muito secas com uma calda de cal, em vez de 
somente água. 
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 Figura 52 - Construção de uma parede em taipa de pilão (fonte: BLUMME, 1985). 

 

A taipa de Villa Rica pode ser descrita como sendo sedi-
mentos argilosos de coloração avermelhada com pedriscos de basalto 
em seu interior, tendo o material sofrido forte compressão. A análise 
granulométrica da taipa de um muro de Villa Rica teve a seguinte 
composição: seixos de basalto (>4mm) 68%, grânulos (2-4mm) 2%, 
areia e silte (0,062-2mm) 10% e argila (<0,062mm) 20% (PAREL-
LADA, 1990a, p.1100). 

Corral (In BLUME, 1985, p.54) observa que as dimensões 
de taipais castelhanos e de Marrocos no início deste século eram de 
90x250x60cm; estas deveriam ser basicamente as dimensões dos 
moldes de Villa Rica. Afinal, as espessuras das paredes dos muros e 
casas recuperados através de pesquisas arqueológicas em Villa Rica 
eram também de 60 a 90cm.  

Chmyz et al. (1990, p.36-37), descrevendo as paredes de 
taipa de pilão evidenciadas na missão jesuítica de San Ignacio Mini, 
relatam que as espessuras variavam de 30 a 90cm, sendo que inclusi-
ve: “Foram percebidas, em algumas partes, até rejuntas deixadas 
pelas fôrmas durante a construção das paredes de taipa de pilão”. 
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A taipa de pilão tem muitas vantagens, segundo Sece 
(1985, p.53): além da resistência e durabilidade das construções, ela 
oferece um bom condicionamento térmico, protegendo o habitat do 
homem contra a umidade; não é inflamável; não se deteriora com 
facilidade; resiste bem aos cupins e é de ótima qualidade como         
isolante acústico. 

Além disso, a facilidade de obtenção de matéria-prima e a 
rapidez na execução tornaram este sistema construtivo uma excelente 
alternativa no Guairá nos séculos XVI e XVII. Somente determinadas 
construções, como os poços para captação e armazenamento de água e 
fornos para fundição de metais, foram construídas em alvenaria                  
de pedra. 

A taipa, por ser altamente erodível, segundo Lemos (1979), 
precisa de proteção permanente de grandes telhados ou largos bei-
rais, surgindo assim a necessidade de telhas cerâmicas de canal, o 
que explica a sua utilização em larga escala em Villa Rica. Já se  
caracterizou a presença de telhas de canal na maior parte das casas 
topografadas, sendo que as telhas de algumas construções, como a 
igreja, afloram à superfície, enquanto que em outras partes das ruínas 
elas começam a aparecer a 50cm de profundidade. 

Na missão jesuítica de San Ignacio Mini, Chmyz et al. 
(1990, p.35) mostram que realmente deveriam haver grandes beirais, 
pois o limite de ocorrência das telhas situava-se entre 6,5 a 7m das 
paredes da casa escavada 3. 

As telhas encontradas em Villa Rica são do tipo colonial ou 
meia-cana, de encaixe e de cumeeira. São bem queimadas, mas apre-
sentam coloração variada desde bege até laranja forte, mostrando que 
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foram utilizadas várias jazidas de argila ou diferentes pontos de uma 
mesma jazida de argila, não ocorrendo preocupação com a composi-
ção química da argila da qual seria confeccionada a telha. Junqueira 
(1985) descreve a técnica de produção artesanal destas telhas, praticada 
até 1970 em municípios de Minas Gerais; este método deve ser pareci-
do com o usado em Villa Rica del Espiritu Santo. 

Conforme já foi observado, é provável que houvesse nas 
construções mais importantes, ao redor da praça, revestimentos       
cerâmicos, como ladrilhos e lajotas, semelhantes aos encontrados 
junto às ruínas da missão jesuítica de San Ignacio Mini (CHMYZ et 
al., 1990, p.46) e nas da missão de Loreto (JAEGER, 1957, p.106). 

Em Villa Rica também existiam construções em madeira, 
que poderiam ter várias finalidades, como moradia para os índios que 
executavam serviços domésticos, paióis para a armazenagem de pro-
dutos e habitações temporárias até os colonos espanhóis construírem 
casas em taipa de pilão. 

Talvez parte das casas de madeira habitadas pelos índios 
em Villa Rica tenha sido semelhantes com as típicas Guarani, só que 
com dimensões menores. A casa grande Guarani, conforme Watson 
(1955) e Schaden (1962, p.38), tem a base quadrangular, a cobertura 
descendo até o chão, formando frontões e a cumeeira não possui   
suporte; a aparência é de uma canoa emborcada, com os oitões em 
forma de ogiva. 

O jesuíta Marçal (MCA I, 1951, p.166) comenta sobre as 
casas indígenas Guarani: 
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Habitan en casas bien hechas en cima de horcones cubi-
ertas de paja,algunas tienen ocho a diez horcones y otras 
más o menos, conforme el cacique tiene los vasallos por-
que todos suelen vivir en una casa; no tiene división al-
guna toda la casa: está esenta de manera que desde el 
principio se ve el fin; de horcón a horcón es un rancho y 
en cada uno habitan dos familias, una a una banda y       
otra a otra; el fuego de estambas está en medio; duer-
men en unas redes que los espanõles llaman hamacas, 
las cuales atan en unos palos que cuando hacen las ca-
sas dejan a propósito y están tan juntas y entretejidas las 
hamacas de noche que en ninguma manera se puede an-
dar por la casa. Tienen por los lados tapia francesa y 
cada aposento tiene dos puertas, una de cada lado; pero 
no tienen ventanas. No tienen ni caja ni cosa cerrada. 
Todo está patente y no hay quién toque a cosa de otro. 

Provavelmente as casas em madeira, habitadas pelos índios 
que faziam serviços domésticos, estariam localizadas no interior dos 
terrenos murados, bem próximas às construções em taipa de pilão. 
Também vários dos buracos feitos para retirada da matéria-prima 
para a taipa de pilão das edificações foram, de acordo com as pesqui-
sas arqueológicas realizadas até o momento, utilizados pelos villari-
quenhos como lixeira e também como áreas de habitação dos índios, 
que executavam os serviços domésticos. 

Chmyz et al. (1990, p.47-48) escavaram cinco depressões 
junto às ruínas da missão jesuítica de San Ignacio Mini, sendo que 
acreditam que “três delas, apenas, devem ser fundos de habitações 
semi-subterrâneas”. Quanto às outras duas, aqueles autores ainda têm 
dúvidas, mas levantam a hipótese de que tenham sido lixeiras. 
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6.1 - Histórico do município de Fênix - PR 
 

Em 1932, o engenheiro civil Joaquim Vicente de Castro      
recebeu como pagamento pela construção de estradas no interior do 
Paraná uma imensa área de terras devolutas, que compreendiam as 
glebas Corumbataí, Rio Dez, Rio Arurau e Colônias Mourão I e II. 
Estas terras foram divididas e algumas partes foram vendidas a imo-
biliárias e pequenos agricultores, que possuíam lavouras de subsis-
tência e plantações agrícolas, como café e hortelã. 

Em 1949, o engenheiro Castro elaborou um plano de colo-
nização e formação da cidade de Fênix, que estava contida no muni-
cípio de Campo Mourão - PR. Fênix foi elevada à categoria de Dis-
trito Judiciário de Campo Mourão em 6 de janeiro de 1955 através da 
lei estadual 5467, tornando-se município em 25 de julho de 1960 
através da lei estadual 4245. A instalação solene dos Poderes Execu-
tivo e Legislativo aconteceu no dia 3 de novembro de 1961. 

Em 1986, o município possuía 8.500 habitantes, tendo      
como base de sua economia a plantação de soja e trigo (PREFEITURA 
MUNICIPAL DE FÊNIX, 1986). 

Quanto ao histórico da criação do Parque Estadual de Vila 
Rica do Espírito Santo, pode ser comentado que em 17 de janeiro de 
1948 foi baixada a lei estadual nº 33, que caracterizava dez áreas 
como reservas do Patrimônio Histórico e Florestal do Estado, deven-
do ter cada uma delas 121 hectares. Uma dessas áreas continha as 
ruínas de Villa Rica, e foi a única relativamente preservada ao longo 
do tempo. 
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Apesar desta lei, em 1950 foi aberta uma estrada que corta-
va pelo meio as ruínas, e que era a principal via de acesso de Fênix à 
Jandaia do Sul; junto às ruínas haviam até balsas para a passagem 
pelo rio Ivaí. 

Foi graças aos trabalhos arqueológicos desenvolvidos por 
pesquisadores do Museu Paranaense (BLASI, 1963) e da Universi-
dade Federal do Paraná que a área foi conservada e a estrada desati-
vada no final dos anos 70. 

A Reserva Estadual de Vila Rica do Espírito Santo foi cria-
da pelo decreto 6125 de 16/02/1983, denominando-se atualmente 
Parque Estadual Vila Rica do Espírito Santo "Rubens Augusto de 
Andrade". Este anexo ao nome é uma homenagem ao guarda flores-
tal do Parque que morreu em 1980 defendendo o local de caçadores, 
e que desde 1960 trabalhava na área. O Parque é gerenciado pelo 
Instituto Ambiental do Paraná (IAP-PR), antigo Instituto de Terras, 
Cartografia e Florestas (ITCF-PR), órgão da Secretaria Estadual do 
Meio Ambiente do Paraná (BALENSIEFER, 1987). 
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6.2 - O imaginário da população de Fênix 
em relação ao patrimônio arqueológico 
e histórico 
 

Um dos objetivos da pesquisa foi tentar recuperar os signi-
ficados que a arqueologia, o patrimônio arqueológico, as ruínas de 
Villa Rica e o próprio Parque possuem. Nesta abordagem utilizou-se 
Sahlins (1990, p.10), que usa o sentido de signo como definido pelas 
relações de contraste com outros signos do sistema, onde ele só é 
completo e sistemático na sociedade como um todo. O autor comenta 
que qualquer uso real de um signo de referência, seja por uma pessoa, 
seja por um grupo, emprega apenas uma parte, uma pequena fração, do 
sentido coletivo. 

Também quanto ao significado Magnani (1988, p.140)        
observa que: “(...) discurso e prática não são realidades que se      
opõem, um operando por distorção com respeito à outra; são antes 
pistas diferentes e complementares para a compreensão do significado”. 

O método ideal na pesquisa de campo, segundo Malinowski 
(1978, p.21), é a observação direta, ou seja, a convivência e a parti-
cipação nas atividades cotidianas da população pesquisada. No caso, 
foram observados os cidadãos de Fênix, os funcionários do Parque, 
os visitantes do Parque Vila Rica e do Museu, além do comporta-
mento dos diversos pesquisadores que atuam no parque. 

Ainda Malinowski (1978, p.18) destaca que num trabalho        
etnográfico devem ser anotados todos os fatos possíveis, tudo que está 
ao alcance do observador, e que estes dados devem ser utilizados com 



A HERANÇA DE UM TESOURO  237 

"sinceridade metodológica", portanto com clareza e sem "distorções". 
Também aquele autor ressalta que um trabalho etnográfico só terá valor 
como ciência se puderem ser feitas as distinções entre as declarações 
das populações pesquisadas e da interpretação posterior do pesquisador. 
Pois o papel da etnografia seria o de possibilitar que pesquisadores pos-
sam ler e interpretar de diferentes formas os dados coletados de uma 
sociedade por outro pesquisador. 

Cardoso (1988, p.103) comenta que observar é contar, des-
crever e situar os fatos únicos e os cotidianos, construindo cadeias de 
significados; assim, é preciso ancorar as relações pessoais em seus 
contextos e estudar as condições sociais de produção dos discursos, 
tanto do entrevistado como do entrevistador. 

Em 1990, Parellada (1993)19 realizou entrevistas na região, 
procurando resgatar o significado das ruínas de Villa Rica para os 
cidadãos de Fênix com mais de 38 anos de idade e que morassem na 
cidade há mais de 20 anos; foram entrevistadas dezessete pessoas, 
com idade de 38 a 85 anos, sendo seis mulheres e onze homens. Es-
tas pessoas foram divididas em dois grupos: A e B; o A compreendia 
doze pessoas que já tiveram cargos políticos de relevância ou tinham 
2º e/ou 3º graus completos, ou ainda que possuíam propriedades ru-
rais de porte médio. O grupo B teve cinco representantes, sendo as 
pessoas de camadas mais humildes: serventes e caseiros de pequenos 
sítios, que têm uma renda mensal de até dois salários mínimos. Ape-
sar de cidadãos da mesma cidade, o acesso à informação é bastante 

                                                      
19 Pesquisa realizada em 1990 por esta mesma autora visando a elaboração da 

monografia de Especialização em Antropologia Social da Universidade Federal 
do Paraná (PARELLADA, 1993). 
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diferenciado, sendo que muitas vezes os mais pobres dificilmente 
chegam a ter noções claras sobre as perguntas. Haviam pessoas que 
estavam em Fênix desde 1949, época do início da formação da         
cidade, e os demais entrevistados chegaram entre 1950 e 1968. Com 
aquela pesquisa tentou-se também resgatar algumas noções sobre 
patrimônio arqueológico, histórico e natural que os moradores de 
Fênix possuíam. Outros objetivos foram o de avaliar a exposição do 
Museu do Parque Estadual de Vila Rica e o de recuperar dados sobre 
a história do município. 

Nesta nova pesquisa foram entrevistadas mais 44 pessoas, 
todos habitantes de Fênix-PR, sendo 18 indivíduos do sexo masculi-
no e 26 do feminino, na faixa etária de 10 a 74 anos, procurando ma-
pear a dinâmica das representações tanto entre famílias diferentes 
como em várias gerações de uma mesma família. Também foram 
comparados esses dados com os coletados em 1991. 

As entrevistas foram em sua maioria abertas, porém, em   
alguns casos, onde houve fuga do tema pesquisado, as entrevistas 
seguiram um roteiro previamente estabelecido, que está relacionado 
a seguir. 

– O que representam as ruínas no Parque para o senhor? E o 
próprio Parque? E o Museu? 

– Poderia contar resumidamente a história ou as estórias      
sobre Villa Rica, qual a origem ou como conhece estes 
fatos? 

– Já ouviu falar dos trabalhos arqueológicos desenvolvidos 
em Villa Rica? 
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– Para onde e para quem acha que se destinaram os materi-
ais retirados do local? 

– Sabe porque este material é retirado de lá? 

– Já foi até o local das ruínas? Coletou algum material? 

– Já encontrou algum material de índio ou de "jesuíta" em 
outro local? O quê? Onde? O que fez ou faria com o          
material encontrado? Quais foram estes materiais, existe 
alguma "estória" ou história sobre estes materiais? 

– Já fez visita a algum museu? E ao Museu de Villa Rica? 

– O que achou da exposição do Museu de Villa Rica? 

– O Museu ajudou a esclarecer o que significam as ruínas? 

– Qual o motivo da criação do Parque? 

– O Parque traz benefícios para a população de Fênix? 

– Na escola teve alguma informação sobre Villa Rica ou o 
Parque? Explique. 

– Sugestões para o melhoramento do Museu de Villa Rica. 

Todas as entrevistas foram gravadas, com o prévio consen-
timento do entrevistado, além de serem realizadas anotações em   
caderneta de campo. Na pesquisa de campo realizada em 1990           
(PARELLADA, 1993, p.16), algumas pessoas se recusaram a dar 
entrevistas, entretanto, este fato não ocorreu nas pesquisas recentes. 

Os entrevistados foram agrupados em categorias construí-
das a partir da recuperação das trajetórias de vida e da inserção        
socioeconômica de cada indivíduo entrevistado (tabela 64). Velho 
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(1987, p.106) aborda a discussão das “fronteiras culturais” entre gru-
pos de indivíduos, que segundo critérios socioeconômicos aparente-
mente poderiam pertencer à mesma categoria, mas que apresentavam 
fortes diferenças em termos de ethos e visão de mundo. Assim, aque-
le autor destaca que devemos buscar a explicação destas diferenças, 
comportamentais, na “trajetória” e não apenas na “posição” do indi-
víduo, família ou grupo. 

Afinal, como Geertz (1989, p.229) observa: “o mundo no 
qual se movem os membros de qualquer comunidade é habitado por 
homens personalizados, classes concretas de pessoas determinadas, 
positivamente caracterizados e adequadamente rotulados". O autor 
comenta ainda que "os sistemas de símbolos que definem essas clas-
ses não são dados pela natureza das coisas; eles são construídos his-
toricamente, mantidos socialmente e aplicados individualmente". 

Assim, neste trabalho os entrevistados foram divididos em 
seis grupos: A, B, C, D, E e F (tabela 64). Os grupos A e B compre-
endem 11 cidadãos de Fênix com idade20 entre 41 e 74 anos, o C e o 
D correspondem a 23 pessoas na faixa etária de 16 a 40 anos, e o E e 
o F estão relacionados a 10 crianças e adolescentes com idade vari-
ando de 10 a 15 anos. 

O grupo A é composto por 5 homens e 5 mulheres, que já 
tiveram cargos públicos de relevância, e/ou possuem 3º grau completo, 
ou ainda que são proprietários de áreas rurais e/ou estabelecimentos 
comerciais, de médio a grande porte. Todos os integrantes do grupo A 

                                                      
20 As idades e os dados contidos na tabela 64 são em relação a 1994, ano em que 

foram realizadas as entrevistas na cidade de Fênix e no Parque Estadual Vila Ri-
ca do Espírito Santo. 
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inicialmente eram de famílias de lavradores, que com os trabalhos no 
campo e tomando posse de terras devolutas reuniram recursos finan-
ceiros para adquirir propriedades, além de prestígio para alcançar 
cargos políticos. 

O grupo B é representado pela entrevista de uma mulher, 
mais humilde, que tinha uma renda mensal de dois salários mínimos, 
e sustentava três filhos com idade inferior a 16 anos. Os pais desta 
mulher trabalhavam como funcionários, sem direitos trabalhistas, em 
uma olaria, e depois como boias-frias. 

O grupo C compreende 15 pessoas, sendo 11 do sexo feminino 
e 5 do masculino, que como os do grupo A possuem ou possuíam      
cargos públicos importantes, ou tem 3º grau completo – muitos proprie-
tários de estabelecimentos comerciais, ou áreas rurais de              
médio/grande porte. A maioria dos entrevistados do grupo C eram 
filhos de indivíduos pertencentes ao grupo A. 

O D agrupa 8 indivíduos de Fênix, sendo 4 homens e 4 mu-
lheres, de camadas mais humildes, que têm renda familiar de até dois 
salários mínimos mensais. As famílias dos entrevistados do grupo D 
eram, na sua maior parte, de boias-frias, serventes e pequenos lavra-
dores. O grupo E está representado por 9 crianças e adolescentes, 
sendo 5 do sexo feminino e 4 do masculino, que têm os pais com as 
características dos grupos A e C. 

O F é composto pela entrevista de um menino, cujos pais, 
boias-frias da área rural de Fênix, têm as mesmas condições socioe-
conômicas dos grupos B e D. 
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Tabela 64 - Relação dos entrevistados no município de Fênix, em 1994. 

 

O Parque Estadual de Vila Rica do Espírito Santo tem múl-
tiplos significados para a população de Fênix: motivo de orgulho, 
área de lazer e de encontro de pessoas, local de turismo, patrimônio 
cultural, região rica em animais e árvores, antiga morada de índios, 
espanhóis e/ou jesuítas, e até mesmo negócios e trabalho. 

Entre os mais idosos, dos grupos A e B, aparece com maior 
frequência a nostalgia em relação às décadas de 1950 a 1970, quando 
a estrada que cortava as ruínas ainda estava aberta. Também apare-
cem, em menor proporção (25%), as representações como área de 
turismo e local de negócios e/ou trabalho. 

Para a maioria das pessoas do grupo C o Parque significa 
história, além do lazer, e com relativa frequência uma área de con-
servação do meio ambiente. Uma entrevistada deste grupo declarou: 
"A reserva é muito misteriosa, transmite uma paz de espírito, vendo 
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aqueles animais, a preservação daquelas árvores e saber que ali se 
começou uma cidade...". 

Os do grupo D, em 60% dos casos, ressaltaram que repre-
sentava uma área de lazer, onde vinham muitos turistas e as pessoas 
se encontravam, sendo que 40% delas destacaram ser um patrimônio 
histórico. Um entrevistado disse: "É um tesouro, porque não é toda  
cidade que tem o prazer de ter um parque com museu, é superlegal!...". 

Para as crianças e adolescentes, com menos de 16 anos, é 
evidente a ênfase da preservação ambiental na representação do par-
que como um local necessário para a proteção de animais e árvores, e 
onde houve a passagem de índios. 

Afinal, os meios de comunicação, principalmente nos últi-
mos dez anos, vêm inserindo de maneira concentrada programas, 
notícias e propagandas destacando a importância da conservação da 
natureza, e que os índios têm sabedoria e uma cultura que deve ser 
valorizada. 

Assim, houve uma mudança no valor simbólico das flores-
tas, animais e mesmo dos índios e a opinião das crianças e adoles-
centes, como de muitos de seus pais, em relação a este tema, de uma 
forma geral, é diferenciada de seus avós. Velho (1987, p.107) desta-
ca que a escolha individual é um elemento decisivo para a compreen-
são de processos globais de transformação da sociedade; assim: “os 
símbolos e os códigos não são apenas ‘usados’: são também ‘trans-
formados’ e ‘reinventados’, com novas combinações e significados”. 

Isto pode ser claramente percebido quando foram entrevis-
tadas três gerações de uma mesma família, onde a neta (E9) afirma 
com orgulho que seu avô tinha "sangue índio" e o avô (A10), depois 
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ao ser entrevistado, nada mencionou e, quando questionado, enfati-
zou: "Imagine! Eu não tenho nenhum parente índio!". A esposa deste 
senhor nos confidenciou que realmente ele tinha um ancestral indí-
gena, mas que seu marido sentia “vergonha” deste fato. 

Também em outra família entrevistada em três gerações di-
ferentes houve opiniões diversas sobre os significados do Parque. A 
adolescente E8 comentou: "O Parque é muito bom, tá bem perto da 
natureza, perto do passado. É bom a gente saber um pouco do passa-
do da cidade da gente, é um lugar muito histórico, eu gosto muito de 
ir lá!". A sua mãe, C14, observou: "É um divertimento das crianças, 
uma pesquisa, sentir o ar da natureza, é gostoso quando a gente tá 
lá." A avó, A7, ressaltou, de modo contrário: "Prá gente aquilo não 
significa nada. Prá mim nada, não sei, vem pessoas de fora, que estão 
estudando. Mas era muito melhor quando a estrada passava aí (...)". 

Ainda deve ser mencionado que todos os entrevistados dos 
grupos E e F tinham visitado o Parque, e uma grande maioria tam-
bém o Museu. Todos eles são alunos de escolas do município de Fê-
nix, que fazem visitas, no mínimo anuais, ao Parque e ao Museu, e 
assistem ao audiovisual sobre Villa Rica (anexo 2). Tanto a exposi-
ção como a projeção de slides apresentam noções de preservação do 
patrimônio natural, histórico e arqueológico. 

A história e as "estórias" sobre Villa Rica são inúmeras, 
sendo que a maior parte das pessoas com idade superior a 38 anos, 
dos grupos A e B, afirmam que na área das ruínas existiam jesuítas e 
índios; reafirmando os dados levantados por esta autora em 1991 
(PARELLADA, 1993). 
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Relatos de entrevistados do grupo A ilustram algumas “es-
tórias” do "tempo dos jesuítas", como de A2: "Os jesuítas construí-
ram redução, e depois foram abatidos pelos bandeirantes (...)"; e A8: 
"Os jesuítas foram expulsos do Rio de Janeiro pelos índios, não sei 
como, e vieram aqui e fundaram essa cidade (...)". 

A maioria das pessoas dos grupos A e B também descreve 
várias lendas, sendo as mais recorrentes, a do pote de ouro enterrado 
pelos índios ou pelos jesuítas, a dos correntões encantados de ouro 
amarrados no meio do rio, da presença de fantasmas de padres jesuí-
tas e outras assombrações. 

Uma senhora de 62 anos, A9, comentou: "Falavam que aqui 
tinha muito ouro, que aqui tinha um sino de ouro enterrado, eu até 
queria achar ele, um sino amarrado na figueira, eu era criança e o 
pessoal já falava nessa Villa Rica (...)". 

Outra senhora, A7, de 70 anos, afirmou: "O pessoal aí da 
reserva, diz que aí é assombrado, de noite começam a gritar as coisas 
lá, eu quando passava ali de noite (...). Nossa Senhora! Eu quase 
morria de susto!".  

A entrevistada do grupo B, que tinha 43 anos, fez um relato 
detalhado: 
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Quando criança ouvia uma lenda de uma pessoa muito a 
fim de achar ouro. De vez em quando a pessoa sonhava que 
alguém veio falar que havia ouro em tal lugar. No outro dia 
todo mundo ficava alvoroçado, queria ir lá para ver tam-
bém. Só que a gente nunca podia ir lá. A pessoa que ia, um 
senhor já de idade, dizia que tinha que ir sozinho e à meia-
noite. Só que este ouro nunca foi encontrado. No outro dia ele 
sempre falava que quando chegou lá a panela já tinha desa-
parecido, porque tinha passado da meia-noite e levou o faro-
lete. Ele falou que tinha que levar a lamparina de querosene. 
Não me lembro do nome do senhor, mas era de Fênix. 

Um dos entrevistados do grupo A (A2) ainda ressaltou,       
depois de relatar várias estórias de assombrações: "Contavam aí cada 
mentira que...". 

Nos grupos C e D, aparecem com maior frequência a histó-
ria de que lá moravam somente índios, cerca de 30% no C e 50% no 
D, secundariamente aparecem também os espanhóis, jesuítas e por-
tugueses, geralmente associados aos índios. A entrevistada C3 decla-
rou: "Villa Rica era uma cidade de pedra construída pelos índios 
(...)". A senhora D6 comentou: "jesuítas vieram e começaram a cate-
quisar aquele povo, e depois houve a invasão dos bandeirantes, e foi 
tudo destruído (...)". 

Somente 30% das pessoas do grupo C, e 60% do grupo D, 
relataram lendas. A entrevistada C3 observou: "Quando era pequena, 
as crianças falavam que a gente achava ouro na reserva, mas só boato 
(...). Na reserva tem ouro enterrado que os índios deixaram (...)".          
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O senhor D6 disse: "Tem um boato de dois padres fantasmas conver-
sando na estrada, mas acho que é mentira. Também falam que há 
uma corrente com caixão no rio Ivaí (...)". 

Praticamente a metade das crianças e adolescentes do grupo 
E afirmou que a área das ruínas de Villa Rica foi somente habitada 
por índios, e a outra metade acreditava que teriam morado na região 
também espanhóis, jesuítas e portugueses. A entrevistada E8 relatou: 
"Minha avó conta que teve uma guerra do Paraguai, que teve os jesuítas, 
os índios, que pega o rio Ivaí todo e daí já acabou uma vez, e daí              
construíram de novo, e por isso tem o nome de Fênix, que é um            
pássaro que renasce das cinzas (...)" 

Somente duas adolescentes do grupo E (cerca de 20%)           
descreveram lendas sobre as ruínas. E8 relatou o seguinte: "Haviam 
balsas de fantasmas, e acharam um sino de bronze, que tá no museu de 
Curitiba (...) Na escola falam mais da guerra, mas minha avó conversa 
mais de fantasma ‘gostoso,’ só que eu não acredito nisso (sic)!". 

A criança do grupo F não sabia explicar porque existiam as 
ruínas de Villa Rica. 

“Estórias” de "tesouros dos jesuítas" e/ou de “potes de ouro 
enterrados” são descritas em todo o país, no Paraná elas são relatadas 
em diversas publicações: Belmonte (1980), Muricy (1975), Lange 
(1994), entre outros. 

As assombrações, visagens e aparições fazem parte do ima-
ginário coletivo brasileiro e como Da Matta (1991, p.157) ressalta: 
"na nossa sociedade, os espíritos retornam assegurando a continuida-
de da vida mesmo depois da morte, e os fantasmas aparecem para 
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revelar que nossa vida material é relativa e que há uma outra realidade 
permanente por trás de tudo que julgamos saber." 

A maior parte dos entrevistados dos grupos A, C e D            
comentou que já havia ouvido falar das pesquisas arqueológicas   
realizadas em Villa Rica. Entretanto, as pessoas dos grupos B, E e F, 
em grande parte, relataram o contrário. 

Quando questionados sobre qual achavam o melhor destino 
para os materiais arqueológicos, se acaso os encontrassem em algum 
local, a maioria observou que deveria ir para um museu ou institui-
ção de pesquisa, e somente uma pessoa do grupo A e outra do E  
afirmaram que guardariam em casa. Cerca de 20% dos entrevistados 
dos grupos A, C e E, e 40% do D não saberiam onde deixariam estes 
materiais. Deve ser colocado que como a entrevistadora era a arqueó-
loga responsável pelas escavações nas ruínas, e também pela exposi-
ção e acervo do Museu do Parque, talvez tenha ocorrido que muitos 
dos entrevistados tenham ficados intimidados a dizer que guardariam 
os objetos que encontrassem nas suas próprias casas, ou também, por 
exemplo, que tentariam vendê-los. 

No Museu Paranaense, localizado em Curitiba, aparecem 
pessoas tentando negociar objetos arqueológicos; como este Museu 
só aceita doações, os arqueólogos tentam convencer os indivíduos a 
doar o material. 

A maioria das pessoas entrevistadas observou que foi no 
Museu do Parque Estadual de Villa Rica que viu pela primeira vez 
objetos arqueológicos. Apenas nos grupos A e B que a maior parte já 
havia visto este tipo de material em outros locais, como in situ nas 
ruínas, ou mesmo aflorando em plantações da região. 
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Os termos mais recorrentes, utilizados pelos cidadãos de 
Fênix, em relação aos vestígios arqueológicos, as "lembranças de 
índios", são: panela de índio, machadinha, pedra de raio e cacos de 
pedra e barro. 

A panela de índio ou os "cacos" são a representação popu-
lar dos vasilhames e fragmentos cerâmicos encontrados em sítios 
arqueológicos. Nestas panelas, segundo a maioria da população com 
idade superior a 40 anos, encontram-se "moedas de ouro" ou "ouro e 
diamantes". Apesar de alguns dos entrevistados já terem participado 
ou mesmo colaborado na procura destes "tesouros" dentro da área 
das ruínas de Villa Rica, nunca os encontraram. A entrevistada A9 
observou: "Diz que tinha muito ouro enterrado, nós não achamos 
nada (...)" 

A lâmina de machado polida relacionada a grupos pré-
coloniais é mais conhecida na região como machadinha de índio ou 
pedra de raio. A dificuldade da população, especialmente os indiví-
duos com mais de 16 anos, em explicar o formato e o polimento das 
lâminas de machado, leva a uma associação com o sobrenatural, cri-
ando várias "estórias". Algumas versões foram relatadas nas entre-
vistas: "(...) quando o raio caía no chão ficava em forma de pedra, e 
quando o raio caía na pedra virava pedra de raio (...)" (A1); existem 
complementações como: "depois de sete anos, a pedra de raio levan-
ta e volta para o espaço, assim é perigoso ter ela em casa (...)", ou 
"(...) a machadinha quando colocada no gancho de uma árvore         
engrossa (...)" (D1). 
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O Museu do Parque, praticamente para todos integrantes 
dos grupos B, D e F, foi o único a que eles tiveram acesso. Mesmo 
entre os grupos A, C e E, somente 30% já haviam visitado outros 
museus e/ou centros culturais de diferentes cidades, principalmente 
de Curitiba, Maringá e Foz do Iguaçu, no Paraná. 

O conteúdo da exposição foi também um dos temas avalia-
dos, sendo que grande parte dos entrevistados considera a exposição 
interessante e didática. Para as crianças e adolescentes há uma prefe-
rência pelos crânios e fotos de animais, e também pelas fotografias 
de árvores; em relação a arqueologia o que chama mais atenção para 
eles são a urna funerária e os cachimbos. 

O entrevistado E2 fez um comentário diferente: "Na minha 
opinião é tudo real, mas tem gente que fala que a maioria das coisas 
que tem no Museu é mentira, que as pessoas faz de barro, quebram e 
montam tudo de novo (...)". A criança do grupo F declarou: "Poderia 
ser colocado um crânio de índio, fica legal (...)". 

Segundo os entrevistados o Parque traz muitos benefícios 
para o município de Fênix, pois é "famoso, conhecido neste Brasil 
inteiro (...)", e assim atrai turistas, como também é uma área de lazer 
para os próprios moradores da cidade. Muitas pessoas, dos grupos C 
e D, afirmam "que o Parque só traz vantagens culturais, não econô-
micas, não dá lucro para o município." (C9). 

Porém, existem os incentivos legais à proteção da natureza, 
como a Lei Complementar 59/1991, que beneficia os municípios 
com mananciais de abastecimento e unidades de conservação.        
Assim, Fênix, por possuir o Parque recebe uma maior alocação de 
recursos oriundos do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e 
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Serviços (ICMS). Entretanto, este fato é praticamente desconhecido 
pelos cidadãos de Fênix. 

Ainda a maioria das pessoas do grupo C e D acham que de-
veria haver maior divulgação, como também o apoio da prefeitura no 
fomento do turismo. 

As crianças e adolescentes, dos grupos E e F, consideram 
que os maiores benefícios são, além de trazer visitantes para a cida-
de, a possibilidade de ampliar os conhecimentos, como a entrevistada 
E8 relatou: "Antes do museu nunca ninguém havia falado esta histó-
ria ou mostrado aqueles materiais bem antigos, que a gente tem que 
tratar com bastante carinho, tem que preservar (...)". Segundo os fun-
cionários do parque, a época de maior visitação é no final do ano, 
nos meses de novembro e dezembro. 

Desde a implantação do museu, em 1990, as escolas da re-
gião vêm passando informações aos estudantes sobre a questão da 
presença de índios, espanhóis, jesuítas e os bandeirantes paulistas na 
região. De outro modo, quase todos os entrevistados de maior idade, 
os dos grupos A,B,C e D, quando eram alunos não lhes foi repassado 
nada nas escolas referente à história de Villa Rica, ela era conhecida 
e falada nas ruas e dentro das casas, entre amigos. 

A maior parte das pessoas entrevistadas indicou que o         
patrimônio histórico e o natural foi o motivo pelo qual o Parque           
foi criado, cerca de 20% dos entrevistados dos grupos A, D e E não 
sabia o porquê. 

No final da entrevista foram solicitadas sugestões para o 
melhoramento do Museu e do Parque, que foram as mais variadas 
possíveis como a de maior divulgação, a de colocar maior número de 



A HERANÇA DE UM TESOURO  253 

peças em exposição (anexo 1), inclusive o de "crânios de índios" e         
"ossos de dinossauros", a de ampliar o número de fotos de animais e 
árvores na exposição, a de abrir a área amostral das ruínas, a de montar 
uma biblioteca, e de serem abertas lanchonetes e parque de recreação. 

Uma das três escolas do município de Fênix há cerca de 15 
anos teve seu nome alterado para Vila Rica do Espírito Santo. Mas, 
mesmo assim, muitos dos alunos desta escola não conhecem a histó-
ria relacionada a esta antiga cidade espanhola. 

A curiosidade das crianças tem que ser despertada através 
de atividades complementares, como visitas monitoradas ao museu, 
assistindo o audiovisual, ou jogos didáticos. Afinal, o resgate da 
memória local seria um passo importante na formação da cidadania. 

A população de Fênix vem colaborando na revitalização da 
exposição permanente, sugerindo tanto novas formas de apresentação, 
como também alteração de parte do conteúdo da mostra do museu.  
Assim, as pessoas da cidade sentem-se envolvidas com as pesquisas que 
estão sendo realizadas, e informam os arqueólogos onde estão aflorando 
ou sendo encontrados vestígios arqueológicos na região. 

A cada seis meses a equipe do Setor de Arqueologia do 
Museu Paranaense desloca-se até ao Parque Estadual, lá permane-
cendo de 7 a 15 dias, para assessoria técnica e dinamização da expo-
sição permanente do Museu de História Natural e Arqueológico. 
Neste período o conteúdo dos painéis e vitrines é revitalizado, faz-se 
a catalogação de novas doações de material arqueológico que chega-
ram ao Museu, trocam-se alguns slides de audiovisual, além da reali-
zação das pesquisas arqueológicas. 
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O audiovisual (anexo 3), com duração de 17 minutos,              
abrange a localização espacial e a história da região, enfatizando a 
cidade colonial espanhola de Villa Rica del Espiritu Santo, além da 
flora e da fauna, ressaltando a educação ambiental. 

As crianças têm um melhor aproveitamento do audiovisual 
quando já estão na 5ª série. Antes dos 10 anos de idade, há uma          
dispersão natural das crianças, que acham a projeção cansativa. 

Afinal, entrevistas com as professoras do município               
evidenciaram que muitas vezes nem elas assistem o audiovisual, por 
falta de motivação e interesse. Assim, torna-se essencial que os           
próprios estudantes busquem maiores informações sobre o patrimô-
nio da sua região, fazendo com que seus mestres também procurem 
ampliar os conhecimentos para acompanhar e responder os questio-
namentos dos alunos. 

Na verdade, nas diferentes representações das ruínas feitas 
pelos entrevistados pode ser observado o triângulo ritual da sociedade 
brasileira, ou seja, casa, rua e mundo sobrenatural, e visualiza-se a 
lógica relacional entre todas estas categorias. Desta forma, as várias 
histórias e “estórias" sobre Villa Rica vão evidenciar o que Da Matta 
(1991, p.114) descreve sobre a sociedade brasileira, como sendo  
relacional, ou seja, o valor fundamental seria relacionar, misturar, 
juntar, confundir, conciliar as categorias sociológicas. Assim, para se 
tentar recuperar a "verdadeira" história da ocupação espanhola da 
região é necessário a construção de pontes com outras esferas de 
ação e significado social, como a "casa" e o "mundo sobrenatural". 
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As histórias e "estórias" contadas sobre as ruínas são diver-
sas, abrangendo as três esferas de ação e significação social de Da 
Matta (1991, p.53): casa, rua e outro mundo. 

Assim, o universo público, ou seja, as informações que pro-
vêm da categoria "rua" vinham confirmando as das categorias "casa" e 
"sobrenatural", fazendo com que a “estória” dos jesuítas e seus tesou-
ros se consolidasse de uma forma bastante intensa na cidade. 

Com a implantação do Museu do Parque em 1990, trazendo 
a história "real" da região, ocorreu "resistência" dos mais velhos, 
inclusive professores, em acreditar que Villa Rica não era uma        
"cidade de jesuítas". Isto pode ser percebido nas entrevistas, quando 
muito dos entrevistados com idade superior a 40 anos, que já haviam 
visitado a exposição, continuavam com as "estórias antigas". O           
Museu pode ser enquadrado também na categoria "rua", com as   
relações impessoais predominando, aonde a pessoa torna-se                   
"indivíduo", conforme definições de Da Matta (1990, p.184-185). 
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6.3 - Universo arqueológico em Fênix:            
categorias e regras sociais 
 

Com os dados recuperados nas entrevistas realizadas e pela 
convivência e a participação das atividades cotidianas da população 
de Fênix-PR, fez-se a classificação em categorias de todos os atores 
relacionados ao universo arqueológico, procurando-se desvendar as 
regras sociais que norteiam este "universo de memória", nossa            
herança coletiva. 

Primeiro, a descrição do cenário onde vivem e/ou transitam 
os atores deste "universo": o município de Fênix, o qual inclui o  
espaço urbano, as áreas rurais e o Parque Estadual de Vila Rica do 
Espírito Santo (figura 1). 

Na área rural ainda é comum, quando se realizam planta-
ções, aparecerem vestígios arqueológicos, como fragmentos e vasi-
lhames cerâmicos, artefatos líticos, como pontas de projéteis, lâmi-
nas de machado e mãos de pilão. A maior parte dos proprietários 
rurais, e mesmo dos trabalhadores das grandes fazendas, possuem 
casas dentro do núcleo urbano de Fênix, ou tem filhos e/ou netos que 
estudam nas escolas do município. 

No espaço urbano está a concentração da população do 
município de Fênix, os prédios públicos, os estabelecimentos comer-
ciais, os locais de lazer, como clubes e bares, e as áreas sagradas, de 
manifestações mágico-religiosas, como igrejas, templos e locais de 
despachos. Também é a área onde ocorre com maior frequência o 
"encontro" entre os cidadãos de Fênix, e mesmo entre eles e os "de 
fora", os forasteiros. 
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Ainda existe o Parque Estadual de Vila Rica do Espírito 
Santo, com seus funcionários, sendo que o administrador mora no 
local. Os guardas-parque e operários rurais têm residência na área 
urbana de Fênix. Dentro do Parque existe um Museu de História Na-
tural e Arqueológico, um auditório para 50 pessoas e um alojamento 
para pesquisadores que atuam em projetos dentro daquela unidade de 
conservação. 

Os atores que pertencem ao universo arqueológico podem 
ser classificados primeiramente em duas categorias: os nativos, ou 
seja, os que vivem ou têm raízes na própria comunidade, e os foras-
teiros, ou os "de fora", pessoas que vêm temporariamente até Fênix: 
turistas, pesquisadores e trabalhadores por curto período de tempo. 

Quanto aos nativos, deve ser destacado que devido à dimi-
nuição de empregos na região nos últimos trinta anos houve decrés-
cimo da população de Fênix. Isto foi causado principalmente pela 
mecanização da agricultura, que obrigou muitas famílias a migrar 
para outras cidades, especialmente as do interior de São Paulo, na 
busca de novos empregos. Os censos de 1970, 1980, 1990 e 2010 
mostram a evolução da quantidade de habitantes do município para-
naense de Fênix (tabela 65). 

 
 
 
 
 
Tabela 65 - Evolução da população do município de Fênix (IBGE, 1983, 2010). 
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Dentro da categoria de nativos, podem ser caracterizados 
quatro grupos: os estudiosos “locais”, os curiosos, o “pessoal do  
Parque” e os indiferentes. 

Os forasteiros podem ser subdividos em: estudiosos “de          
fora”, turistas e trabalhadores temporários. 

 

Nativos: 

Estudiosos locais: são os cidadãos de Fênix que procuram 
resgatar a história e as "estórias" da cidade e de Villa Rica através de 
literatura, principalmente de livros não-especializados e artigos de 
jornais. Sabem da existência de sítios arqueológicos na região, sendo 
que muitos destes estudiosos coletavam e/ou coletam vestígios, prin-
cipalmente fragmentos cerâmicos, lâminas de machado e mãos de 
pilão; algumas destas pessoas chegam a possuir "coleções amado-
ras". A maioria deles possui formação universitária e escreve textos 
sobre a história da região, que são veiculados dentro da comunidade. 

Curiosos: os habitantes de Fênix que têm uma grande curi-
osidade e interesse em relação ao patrimônio arqueológico e natural. 
Quando existe a possibilidade, guardam recortes de jornais sobre o 
tema arqueologia e demonstram um grande interesse sobre o destino 
dos materiais recuperados e os estudos que estão sendo realizados. A 
maior parte dos "curiosos" está na faixa entre 10 e 30 anos e ainda 
está estudando. 

Aqui deve ser destacado o grande marketing da mídia sobre 
a importância da preservação ambiental, que atinge mais fortemente 
crianças e adolescentes, em menor grau a faixa etária entre 16 e 40 
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anos, e com pouca intensidade os com idade superior a 40 anos.      
Alguns “curiosos” acabam, ao longo do tempo, transformando-se em 
“estudiosos locais”. 

“Pessoal do Parque”: são os funcionários do Parque Esta-
dual de Vila Rica do Espírito Santo (IAP): um administrador, dois 
guardas-parque e cinco operários rurais. O administrador e um ope-
rário rural moram dentro do Parque e o restante na área urbana de 
Fênix. Todos eles demonstram interesse pelo trabalho arqueológico 
que ali está sendo desenvolvido, apesar de muitas vezes não conse-
guirem entender direito os objetivos e resultados das pesquisas. Eles 
realizam, além da administração e manutenção do Parque, a               
fiscalização e proteção contra vandalismo, caça e incêndios, além de 
realizar a monitoria da exposição permanente e passar o audiovisual 
aos grupos visitantes do Museu. 

Indiferentes (desinteressados): os habitantes de Fênix que 
não têm curiosidade ou interesse especial em relação ao patrimônio 
arqueológico, histórico e natural. Nesta categoria podem ser incluí-
dos cerca de 30% do grupo E, 50% dos C e D, e 70% do A. 

Os mais velhos, com idade superior a 40 anos, que conhe-
ceram a região cheia de florestas, veem o Parque, alguns com nostal-
gia, mas muitos com certa indiferença. Afinal, nas décadas de 1950 e 
60 as florestas significavam áreas que precisavam ser desmatadas 
para realizar plantações agrícolas. Além disso, alguns mais idosos 
tinham como prática comum a caça de animais selvagens, abundan-
tes outrora, e reclamam que agora a caça é ilegal e há fiscalização 
intensa pelo "pessoal do Parque". 
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Forasteiros: 

Pesquisadores ou estudiosos "de fora": são as pessoas 
que vêm de outras cidades realizar "pesquisas" nesta região. A popu-
lação de Fênix enquadra na mesma categoria os arqueólogos de for-
mação acadêmica com os "arqueólogos amadores" e mesmo os          
"caçadores de tesouros". 

Os arqueólogos, ou os pesquisadores de formação universi-
tária, trabalham dentro do Parque Estadual e nas áreas circunvizinhas 
visando a recuperação da pré-história e história da região, e geral-
mente são confundidos com a "fiscalização ambiental e/ou sanitária”, 
pois transitam com veículos do Estado. Assim, nas pesquisas realiza-
das dentro do município e regiões próximas éramos vistos com certa 
desconfiança, e os resultados e as indicações de ocorrência de sítios 
arqueológicos só apareciam depois de muita conversa, onde o        
"saber" dos pesquisadores era testado com questionamentos, por  
exemplo, sobre para que serviam mós e "panelas de índios", ou de 
como viviam os índios, e em que regiões já havíamos trabalhado. 
Deve ser destacado que na maioria das vezes o acesso às informa-
ções era facilitado se estávamos acompanhados de "autoridades        
locais", como o prefeito, os vereadores, o agrônomo, o “pessoal do 
Parque” ou mesmo parentes dos donos da propriedade rural. 

Os "arqueólogos amadores" são os autodidatas, que              
tentam realizar prospecções arqueológicas. Muitos chegam a escavar, 
ou mesmo coletar material arqueológico superficial, e montar          
coleções particulares. 
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Os "caçadores de tesouros" são os que buscam encontrar te-
souros perdidos e objetos valiosos, sem se importar com a destruição 
do patrimônio arqueológico, histórico e/ou natural. Estas buscas, 
sempre frustradas, acabaram danificando vários sítios arqueológi-
cos/históricos da região, como a área das ruínas de Villa Rica, e 
mesmo uma igreja de 1950, que teve seu piso e parte de suas paredes 
arrasadas na "caça" alucinada de imaginários "potes de ouro". 

Muitas vezes os arqueólogos acadêmicos entram em confli-
to tanto com os “arqueólogos amadores” como com os “caçadores de 
tesouros”, pois estes últimos acabam provocando a destruição de 
muitos sítios arqueológicos. Entretanto, em alguns casos, este quadro 
pode ser revertido, ou seja, através de conversas e troca de ideias, os 
amadores e “caçadores de tesouros” podem se tornar aliados, aju-
dando a proteger o patrimônio arqueológico, ou simplesmente paran-
do de destruí-lo. 

Turistas: são pessoas de outras cidades e até mesmo de ou-
tros países, sozinhas ou em grupos familiares ou escolares, que vêm 
visitar a cidade de Fênix e/ou Parque Estadual de Vila Rica, conhe-
cendo frequentemente o museu do Parque. Colaboram no desenvol-
vimento econômico da cidade e atraem novos turistas para a região 
se houver satisfação com a visita realizada. Muitos vêm em grupos, 
como turmas de colégios e de igrejas, acompanhados de professores 
e/ou monitores para fazer "turismo ecológico" e ter fundamentos de 
educação ambiental. Sempre entram em contato com o “pessoal do 
Parque”, e raramente com os pesquisadores que lá trabalham. 



CLAUDIA INÊS PARELLADA 262 

Trabalhadores temporários: são pessoas de outras            
cidades e/ou estados que vêm trabalhar em Fênix por períodos            
curtos, de poucos dias até alguns meses, utilizam o Parque como área 
de lazer e fazem visitas ao museu do Parque. São geralmente               
boias-frias, vendedores, organizadores de eventos e funcionários 
públicos. A maior parte tem comportamento parecido aos “indiferen-
tes” e somente pequena proporção (cerca de 20%) assemelha-se           
aos “curiosos”. 

Os funcionários do Parque, por serem agentes de fiscaliza-
ção do patrimônio natural e histórico, caracterizam um empecilho 
para várias categorias descritas. Para os “estudiosos locais” e “curio-
sos”, além dos “arqueólogos amadores” e “caçadores de tesouros”, 
estes funcionários impossibilitam o acesso às ruínas para coleta de 
vestígios arqueológicos. Para os “indiferentes” configuram obstácu-
los para a caça e a pesca nos limites do Parque. Entretanto, para os 
arqueólogos de formação acadêmica o “pessoal do Parque” represen-
ta a possibilidade da conservação das ruínas de Villa Rica. 

 

Evidências do Sagrado e do Profano em Fênix - PR: 

Existe uma igreja na periferia da área urbana de Fênix que 
foi construída em 1950 pelo engenheiro Joaquim Vicente de Castro, 
onde foram celebradas missas durante as décadas de 1950 e 1960, 
mas depois, por estar longe do centro da cidade e com a construção 
de uma nova igreja na praça central de Fênix, foi abandonada. Entre-
tanto, muitas pessoas acreditam, mesmo as com idade superior a 40 
anos, que aquela igreja, construída em 1950, e as ruínas de Villa Rica 
sejam da mesma época. 
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Assim, já que as ruínas de Villa Rica seriam locais cheios 
de "ouro" mas estão dentro de um Parque, esta igreja por não ter  
nenhuma proteção foi praticamente destruída por "caçadores de        
tesouros", que buscavam encontrar os lendários "potes de ouro". 

Agora, nas ruínas da igreja de 1950 algumas pessoas da        
região vão fazer oferendas de práticas mágico-religiosas, que são 
conhecidas popularmente como "macumba". 

Então pode ser percebido diversos sinais do sagrado em 
Fênix, ou seja, formas alternativas de expressão da religiosidade em 
áreas que estão relacionadas ao patrimônio histórico da cidade.         
Por correlação é possível acreditar que se a área das ruínas estivesse 
aberta ao público, sem fiscalização, lá deveriam existir também esses 
mesmos indícios de práticas mágico-religiosas, desde velas de       
promessas até despachos. 
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6.4 - A construção de estratégias de envol-
vimento da comunidade com a prote-
ção de objetos e sítios arqueológicos: 
a criação do Museu do Parque Esta-
dual de Vila Rica do Espírito Santo 
 

A conservação de determinados sítios arqueológicos e o  
estudo detalhado de somente alguns deles nos leva a rever a noção de 
patrimônio arqueológico. Arantes (1984, p.8-9) comenta que a          
preservação deve ser pensada como trabalho transformador e seletivo 
de reconstrução e destruição do passado, realizado no presente, em 
termos atuais. 

Assim, apesar de todos os sítios arqueológicos serem bens 
da União, conforme a Constituição Federal em vigor, dificilmente se 
conseguiria realizar a sua proteção total. Afinal, são milhares de   
sítios com vestígios para pouquíssimos órgãos de fiscalização e pes-
quisa deste patrimônio. Desta forma, a sensibilização da comunidade 
para colaborar na tarefa urgente e necessária da conservação dessa 
memória coletiva é uma estratégia que muito possivelmente se         
mostre eficaz. 

A arqueologia é objeto de trabalho no Estado do Paraná de 
instituições governamentais, seja a nível estadual ou federal, sendo 
que existem equipes nos seguintes órgãos: Museu Paranaense, Coor-
denadoria do Patrimônio Cultural da Secretaria de Estado da Cultura, 
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e Universida-
de Federal do Paraná. As equipes da Coordenadoria do Patrimônio 
Cultural e do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 



A HERANÇA DE UM TESOURO  265 

(IPHAN) são responsáveis principalmente pela fiscalização do patrimô-
nio arqueológico, e as equipes do Museu Paranaense e da Universidade 
Federal do Paraná têm como seu principal objetivo a pesquisa. 

O patrimônio histórico, de acordo com Paoli (1992, p.25), 
deveria definir as dimensões múltiplas da cultura como imagens de um 
passado vivo: acontecimentos e coisas que merecem ser preservadas 
porque são coletivamente significativas em sua diversidade. A autora 
afirma que, ao contrário, este patrimônio parece uma imagem congelada 
do passado, paralisada em museus cheios de objetos que atestam que há 
uma herança coletiva, cuja função social parece suspeita. 

Os cidadãos de Fênix, município que possui um sítio              
arqueológico de significativa importância para a recuperação do   
passado do território paranaense, só nestes últimos cinco anos vem 
tendo maior retorno das pesquisas que ali são realizadas. 

O que pode ser observado nas entrevistas com os cidadãos 
de Fênix, é que eles, de uma forma geral, acreditavam que os "foras-
teiros”, que podiam ser arqueólogos acadêmicos ou amadores, e 
mesmo caçadores de tesouros, vinham espoliá-los de riquezas mate-
riais. As pessoas suspeitavam até que fossem retirados "tesouros  
fantásticos", como sinos e potes de ouro. 

A causa disto tudo, além das lendas enraizadas em nossa 
cultura, está nos próprios pesquisadores, que muitas vezes pelo            
excesso de trabalho terminam esquecendo que o objetivo principal 
do estudo arqueológico é o da reconstrução do passado. Mas, para 
quem? Na maioria das situações os dados obtidos acabam restringin-
do-se apenas a um círculo acadêmico! 
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Na verdade, termina por ser esquecido um dos personagens 
centrais das pesquisas: a comunidade na qual o sítio arqueológico 
estava inserido. 

Assim, além de pesquisas arqueológicas sistemáticas e com 
divulgação para os meios científicos, deve ser feito um repasse de 
conhecimentos sobre a pré-história e a história da região estudada 
para o maior público possível. 

Pois, não tendo acesso a dados básicos sobre o patrimônio 
arqueológico e natural da região, a população não consegue encon-
trar motivos para preservá-los e protegê-los. Afinal, como Durham 
(1984, In ARANTES, 1984, p.30) observa: 

Retomando a noção de cultura como ação significante que 
depende da manutenção de um instrumental simbólico, 
podemos tentar aplicá-la à noção de patrimônio cultural. 
Nessa perspectiva, devemos tentar definir o patrimônio em 
função do significado que possui para população,                
reconhecendo que o elemento básico na percepção do sig-
nificado de um bem cultural reside no uso que dele é feito 
pela sociedade. 

Cunha (1992, p.11) destaca nesse sentido que o confronto e 
o debate de ideias constituem o melhor caminho para tentar cultivar a 
esperança de uma sociedade em que o "moderno" não negue o pas-
sado, e que o exercício da cidadania seja baseado em uma memória 
capaz de afirmar a diversidade e o conflito como dimensões constitu-
tivas da história. 



A HERANÇA DE UM TESOURO  267 

A memória21 é um fato biológico, anatômico, fisiológico, 
por isso somos todos memoriosos e memoralistas (CHAUÍ, 1992, 
p.39); mas deve ser lembrado que a memória, numa sociedade que 
exclui, domina, oprime, oculta os conflitos e as diferenças sob ideo-
logias da identidade, é um valor, um direito a conquistar. 

Chauí (1992, p.43) também comenta que a memória, seja 
como história da sociedade, seja como crônica das classes sociais e 
de seus homens ilustres, tem o papel de nos liberar do passado       
fantasmas, fardos, assombrações e repetições. 

O Museu do Parque Estadual constituiu uma excelente 
forma de aproximação da comunidade com o patrimônio natural, 
histórico e arqueológico da região, pois nele estão condensadas         
informações básicas sobre a ocupação histórica da região, enfocando 
principalmente a cidade colonial espanhola de Villa Rica de Espiritu 
Santo, além de dados sobre o meio ambiente. 

Certamente muitas pessoas coletaram objetos das ruínas, os 
quais atualmente se encontram espalhados em todo o estado do    
Paraná, e até em outros locais do Brasil e exterior. Alguns chegaram 
a guardar as peças, mas muitos destes vestígios acabaram sendo  
perdidos com o tempo. 

Os materiais que foram retirados através de pesquisas             
arqueológicas do Museu Paranaense,22 em 1959, 1960, 1961, 1968, e 

                                                      
21 Chauí (1992, p.42) ainda ressalta que Mnemosyne é Memória, a deusa grega que 

impede o esquecimento, que está ao lado da luz, da vidência inspirada, da antevi-
são do futuro pela compreensão profunda do sentido do passado. 

22 De 1959 a 1961 as pesquisas em Villa Rica foram realizadas conjuntamente com 
a Universidade Federal do Paraná. 
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de 1984 a 1995, fazem parte do acervo daquela instituição de pesqui-
sa. Com um volume muito grande de material no Museu Paranaense, 
e uma significativa parte em posse de ex-moradores e cidadãos de 
Fênix, além da disponibilidade de espaço físico, veio a ideia da monta-
gem de um museu dentro do próprio parque (PARELLADA, 1993, p.35). 

Assim, em 15 de novembro de 1990 foi inaugurado o          
Museu do Parque Estadual de Vila Rica do Espírito Santo. Afinal, 
nada mais justo que a população da área onde existe um monumento 
arqueológico possa ter acesso a pelo menos uma parte do material e 
observar os resultados decorrentes das intensas pesquisas realizadas 
no local. 

Desta forma, com a construção parcial do prédio em 1988, 
somente em julho de 1990 houve a implementação do projeto da 
montagem da exposição do Museu, sendo o antigo Instituto de Ter-
ras, Cartografia e Florestas do Paraná (ITCF-PR, atual IAP-PR) o 
órgão responsável pela confecção de vitrines e cessão de materiais e 
equipamentos (infraestrutura) e o Setor de Arqueologia do Museu 
Paranaense pelo planejamento, organização e seleção de acervo do 
referido Museu. 

O critério de seleção de acervo da exposição permanente 
foi baseado na adequação do tipo de material/objeto23 que o visitante 
entrará em contato no próprio parque. Assim, como o parque abriga 
ruínas de uma cidade espanhola do final do século XVI e uma mata 
típica da floresta pluvial tropical, com sua fauna característica,         

                                                      
23 O perfil de um museu regional, segundo Scatamacchia et al. (1990, p.19), deve 

ser elaborado a partir das potencialidades da região, acentuando-as e valorizan-
do-as de modo que seus aspectos significativos espelhem a sua realidade e rique-
za ambiental e cultural. 
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procurou-se abranger tanto a história natural como, principalmente, a 
arqueologia pré-histórica e histórica, dando enfoque especial à cida-
de de Villa Rica del Espiritu Santo. 

Dentro da exposição do museu de Villa Rica, com área de 
108m2, foram usadas dez vitrines, de madeira, vidro e acrílico, além 
de nove painéis de acrílico, sendo que a disposição destes elementos 
pode ser observada na figura 53. 

As vitrines são de três dimensões diferentes, sendo deno-
minadas A, B, C e D. O expositor A tem tamanho de 100x100x 
60cm, o B 140x 80x110cm, o C 60x 60x120cm e o D 60x80x110cm. 
Os expositores A, C e D possuem base de madeira e cobertura de 
acrílico, e o B base de madeira e vidro servindo de cobertura. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 53 - Disposição das vitrines e painéis na exposição de longa duração do Museu do 

Parque Estadual de Vila Rica do Espírito Santo, município de Fênix- PR. 
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Os painéis de acrílico têm dimensões de 140x100cm, sendo 
alguns usados nas duas faces, tendo os seguintes títulos: Parque Es-
tadual de Vila Rica do Espírito Santo, História Geológica/Terra Ro-
xa, Tipos de Cobertura Florestal, Insetos, Aves, Répteis/Mamíferos, 
Índios Guarani, O Cotidiano dos Índios Guarani, Província del Guai-
rá, Villa Rica del Espiritu Santo: Aspectos Gerais, Área Urbana de 
Villa Rica del Espiritu Santo, A Cerâmica em Villa Rica del Espiritu 
Santo, Destruição e Preservação do Patrimônio Natural e Cultural; 
observar maiores detalhes sobre o conteúdo dos painéis nos anexo 1. 

Nas vitrines estão dispostos vários elementos relacionados 
à história da ocupação espanhola na região e a aspectos ambientais 
onde o Parque está inserido. Assim, tem-se no expositor A1 uma 
maquete da área urbana de Villa Rica del Espiritu Santo, baseada nos 
dados arqueológicos levantados no local; no A2 e B1, artefatos líti-
cos recuperados no Parque e nas circunvizinhanças; no A3, C1, C2 e 
C3, vestígios arqueológicos recuperados na área urbana de Villa Rica 
del Espiritu Santo; no B2, esqueletos comparativos de animais recen-
tes encontrados mortos no Parque; no B3, vasilhames cerâmicos re-
lacionados à Tradição Tupi-Guarani coletados no município de Fê-
nix-PR e doados pela população local; e no B4 e D1, vestígios de um 
enterramento múltiplo24 da Tradição Tupi-Guarani, com uma urna 
funerária restaurada e vários pertences dos mortos, como vasilhas 
cerâmicas e artefatos líticos: tembetá e lâmina de machado. 

                                                      
24 Pela análise do material ósseo foram caracterizadas dois indivíduos, sendo que 

possivelmente um era do sexo masculino, pois havia no acompanhamento fune-
rário um tembetá. 
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A exposição vem sendo revitalizada anualmente, sendo que 
no momento várias vitrines já tiveram seu conteúdo modificado. No 
anexo 1 estão descritos em detalhe tanto a atual disposição das vitri-
nes, como o material que está exposto. 

O Parque e o Museu estão abertos ao público de quarta-
feira a domingo, sendo que de quarta a sexta-feira para grupos orga-
nizados, como escolas e associações ambientais, que devem marcar a 
visita no IAP de Campo Mourão-PR, ou com maior antecedência no 
próprio Parque Estadual de Vila Rica do Espírito Santo. 

Inicialmente, a maioria do material exposto foi emprestado 
pelo Museu Paranaense, sendo uma outra parte doada pelo IAP-PR e 
outro segmento passado pela população local. 

Ainda deve ser destacado que, devido à pouca quantidade 
de material doado antes da abertura da exposição, optou-se por dei-
xar vitrines com poucos objetos, tentando desta forma provocar o 
interesse das pessoas, que tinham vestígios arqueológicos daquela 
região, a fazerem doações ao Museu, e assim o deixar mais "bonito" 
e "cheio". A estratégia deu bons resultados, pois já no final do           
segundo mês, após a inauguração, haviam sido feitas inúmeras            
doações, até por pessoas de outros municípios. 

Porém, deve ser ressaltado que talvez houvesse um aumen-
to de confiança no sentido de que os objetos doados não seriam reti-
rados do Museu de Villa Rica, e também houve o esforço individual 
do ex-técnico responsável pelo Museu, Edilson de Aquino, que, atra-
vés de conversas, telefonemas e cartas, sensibilizou de uma forma 
extraordinária os possíveis doadores (PARELLADA, 1993, p.37). 
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A exposição de longa duração do Museu vem sendo modi-
ficada ao longo do tempo, visando torná-la cada vez mais didática e 
que “faça sentido”25 para os visitantes. Além disso, procura-se des-
pertar a curiosidade dos visitantes, tentando fazer eles perceberem a 
importância e a riqueza da "memória" regional. 

Conjuntamente com a exposição foi confeccionado um      
audiovisual (anexo 2), que ilustra e explica com detalhes o material 
exposto no Museu. Neste audiovisual conta-se a história da ocupação 
espanhola na região, bem como se destaca as normas de uso do par-
que, sendo que este audiovisual foi implantado no início do mês de 
abril de 1991. Ao longo dos anos, de 1991 a 1995, alguns destes  
slides foram alterados, objetivando tornar a apresentação mais didá-
tica e com melhor efeito visual. 

Desta forma, pretende-se através de estratégias de sensibili-
zação da população local e dos visitantes que percorrem a área, a 
introdução de novos conhecimentos e informações que possibilitem 
que as pessoas que lá vivem e a maioria dos visitantes transformem-
se nos principais agentes de fiscalização e proteção do patrimônio 
natural, histórico e arqueológico. 

Estas estratégias estão sendo, além da exposição permanen-
te do Museu do Parque e do audiovisual, a realização de palestras 

                                                      
25 Magnani (1984, p.54) observa: “Para que um circuito discursivo qualquer se 

complete, é preciso que haja algum tipo de adequação entre suas significações e 
o sistema de representações dos receptores. Em outros termos, é necessário que o 
discurso produza alguma ressonância junto àqueles aos quais se dirige, caso con-
trário nada significará, ou melhor poderá ter sentido, mas não fará sentido - será 
inverossímil - para os receptores”. 
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sobre preservação de patrimônio histórico nas escolas públicas e a 
divulgação em jornais e revistas. Também estão sendo preparadas 
cartilhas e jogos didáticos sobre a memória local e o patrimônio  
natural e arqueológico, visando atingir mais intensamente as crianças 
e adolescentes do município de Fênix e circunvizinhanças. 

Estas formas de envolvimento da população com o patri-
mônio arqueológico e natural vêm aumentando sensivelmente26 o 
interesse, das crianças e adolescentes, além da maioria das pessoas 
com menos de 45 anos de idade, em relação a este tema. Este desper-
tar para o conhecimento está contribuindo para a preservação deste 
patrimônio. 

Pois, atualmente, pelo menos uma parte da população de 
Fênix, e mesmo das regiões vizinhas, reconhece que as ruínas de 
Villa Rica constituem uma herança coletiva, e percebem laços de 
continuidade com o passado. É como o pássaro Fênix, que deu        
origem ao nome do município, e representa algo que renasce na        
memória da comunidade local: a história das populações que habita-
ram aquela área no passado. 

Afinal, tanto os vestígios da cidade colonial espanhola de 
Villa Rica del Espiritu Santo como todo o patrimônio arqueológico e 
natural da região representam um tesouro herdado, uma riqueza não 
só dos cidadãos de Fênix, mas de toda a humanidade. 

 

  

                                                      
26 Isto pode ser verificado pelas entrevistas realizadas em 1990 (PARELLADA, 

1993) e em 1994. 
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Conclusão 
 

Villa Rica del Espiritu Santo, “la ciudad viajera”, existe até 
agora no Paraguai, chegando a mudar sete vezes de local desde 1570, 
porém a primeira e a segunda fundações aconteceram em área atual-
mente pertencente ao estado do Paraná, no Brasil. 

A identidade étnica dos "espanhóis" na Província del           
Guairá nos séculos XVI e XVII era construída a partir de relações de 
contraste com os grupos indígenas que habitavam a região, com os 
"paulistas" e, em determinados momentos, até mesmo com os padres 
jesuítas. A população do Guairá percebia a heterogeneidade cultural 
e a categorizava, o que pode ser percebido pelos diversos relatos da 
época, tanto dos "espanhóis", como dos "paulistas" e dos jesuítas. O 
importante a ser destacado é a complexidade da construção das iden-
tidades étnicas destes grupos, afinal, através de relativas alianças 
entre "espanhóis" com indígenas, com os "paulistas" e com os jesuí-
tas, acontecem mudanças estruturais, conforme os anos passavam, 
em relação às atribuições, autoatribuições e limites dos grupos         
étnicos que moravam ou transitavam por aquela região. 

Os artefatos líticos e o material cerâmico recuperados na 
área urbana da segunda fundação de Villa Rica del Espiritu Santo 
evidenciam a presença, nos séculos XVI/XVII, em grande número, 
de grupos indígenas Guarani – evidências que comprovam os fatos 
descritos na documentação histórica. 

O tipo de decoração mais frequente no material cerâmico 
coletado em Villa Rica del Espiritu Santo é o com engobo vermelho, 
encontrando-se também em grande proporção a decoração escovada. 
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Um dos traços característicos da cerâmica de Villa Rica é a presença 
em enorme quantidade de pratos rasos e fundos, que representam as 
formas predominantes do material lá recuperado. 

A técnica construtiva mais utilizada em Villa Rica del Espi-
ritu Santo era a taipa de pilão, sendo as coberturas principalmente em 
telhas do tipo colonial (meia-cana). 

As casas em taipa de pilão, estavam inseridas dentro de           
terrenos murados, e tinham dimensões que variavam de 4x4m a           
16x22m, não tendo corredores e com poucas divisões internas. 

Nas diferentes representações da população de Fênix sobre 
as ruínas de Villa Rica pode ser observado o triângulo ritual da soci-
edade brasileira, ou seja, casa, rua e mundo sobrenatural, e visualiza-
se a lógica relacional entre todas estas categorias. 

Os atores que pertencem ao universo arqueológico podem 
ser classificados primeiramente em dois grandes grupos: os “nati-
vos”, ou seja, os que vivem ou tem raízes na própria comunidade e 
os “forasteiros”, ou os "de fora", pessoas que vêm temporariamente 
até Fênix. Os “nativos” foram divididos nas seguintes categorias: 
estudiosos locais, curiosos, pessoal do Parque e indiferentes; e os 
“forasteiros” em: turistas, pesquisadores e trabalhadores por curto 
período de tempo. 

Tanto o Museu do Parque de Vila Rica do Espírito Santo, 
como a divulgação das pesquisas realizadas no Parque, seja através 
de palestras, jornais e exposições temporárias em outras instituições, 
vêm contribuindo em larga escala na sensibilização da comunidade 
local em relação à proteção do patrimônio arqueológico. 
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Anexos 
 

Anexo 1 - Conteúdo da exposição do Museu do Parque Estadual 
de Vila Rica do Espírito Santo/Fênix- Paraná 

 

PAINÉIS 

 

Painel 1: 

Título: Parque Estadual de Vila Rica do Espírito Santo. 

Conteúdo: mostra mapas de detalhe do Parque Estadual de 
Vila Rica do Espírito Santo, caracterizando o zoneamento da área; 
além de localizar espacialmente o Parque. 

 

Painel 2: 

Título: História Geológica da Região Abrangida pelo Par-
que Estadual de Vila Rica do Espírito Santo/Terra Roxa Estruturada 

Conteúdo: trata da história geológica da região, mostrando 
os principais eventos geológicos que aconteceram, além de fazer 
referências às rochas e minerais existentes na área do Parque. Além 
disso, destaca o solo que cobre a maior parte da região – a Terra  
Roxa Estruturada, ressaltando suas qualidades. 
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Painel 3: 

Título: Tipos de Cobertura Florestal. 

Conteúdo: com ampliações fotográficas sobre os diferentes 
tipos de cobertura vegetal existentes no Parque: floresta, capoeira 
alta e capoeira baixa. 

 

Painel 4: 

Título: Insetos. 

Conteúdo: com ampliações fotográficas de espécies de        
insetos característicos da região. 

 

Painel 5: 

Título: Aves. 

Conteúdo: com ampliações fotográficas de espécies de aves 
características da região. 

 

Painel 6: 

Título: Répteis/Mamíferos. 

Conteúdo: com ampliações fotográficas de espécies de         
répteis e mamíferos encontrados na região. 
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Painel 7: 

Título: Índios Guarani. 

Conteúdo: com resumo, desenhos e ampliações fotográficas 
de costumes e tecnologia de produção de artefatos relacionados aos 
índios Guarani. 

 

Painel 8: 

Título: O cotidiano dos Índios Guarani. 

Conteúdo: com ilustrações de atividades cotidianas dos           
índios Guarani, na época da conquista, como a caça, pesca, confec-
ção de cerâmica etc. 

 

Painel 9: 

Título: Província del Guairá. 

Conteúdo: com mapas, reproduções fotográficas e resumo 
histórico das origens e da localização da Província del Guaíra. 

 

Painel 10 

Título: Villa Rica del Espiritu Santo (Aspectos Gerais). 

Conteúdo: com histórico sobre a primeira e a segunda fun-
dações de Villa Rica del Espiritu Santo e ilustrações referentes aos 
colonizadores espanhóis. 
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Painel 11 

Título: A Área Urbana de Villa Rica del Espiritu Santo. 

Conteúdo: evidenciando as técnicas construtivas, mostra-se 
ainda a planta das ruínas da área urbana da segunda fundação de   
Villa Rica del Espiritu Santo (1589-1632), levantada através de         
pesquisas arqueológicas e mapeamento topográfico. 

 

Painel 12 

Título: A Cerâmica em Villa Rica del Espiritu Santo. 

Conteúdo: com desenhos e pequeno texto caracterizando a 
tecnologia, as formas e os padrões de decoração da cerâmica recupe-
rada junto às ruínas da área urbana de Villa Rica del Espiritu Santo 
(1589-1632). 

 

Painel 13: 

Título: Destruição de Villa Rica. 

Conteúdo: mostra, através de reproduções gráficas e textos, 
a fundação das reduções jesuíticas nas regiões vizinhas, a partir de 
1610, e a destruição tanto destas reduções como das comunidades 
espanholas na Província del Guaíra, por bandeirantes paulistas, de 
1628 a 1632. 
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Painel 14 

Título: Preservação do Patrimônio Natural e Cultural. 

Conteúdo: Além de chamar a atenção sobre a importância e 
a necessidade da preservação do patrimônio natural e cultural, ainda 
mostra detalhes do trabalho arqueológico que vem sendo desenvol-
vido nas ruínas da área urbana da segunda fundação de Villa Rica del 
Espiritu Santo. Neste painel ainda existe texto informativo de como 
proceder quando se encontra um vestígio arqueológico. 

 

VITRINES 

Vitrine A1: 

Etiqueta: 

Maquete representando a área urbana de Villa Rica del       
Espiritu Santo (1589-1632), cidade colonial espanhola que foi           
transferida para às margens dos rios Ivaí e Corumbataí em 1589. As 
ruínas desta cidade encontram-se no interior do Parque Estadual de 
Vila Rica do Espírito Santo. 

 

Vitrine A2: 

Com artefatos líticos encontrados no município de Fênix e 
regiões circunvizinhas. 

Etiqueta: 

Artefatos líticos polidos encontrados no município de Fênix 
e áreas contíguas: 
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1) Almofariz; 

2) Mão de mó; 

3) Almofarizes e mão de mó; 

4) Mão de pilão; 

5) Virote. 

 

Vitrine A3: 

Com objetos cerâmicos, além de escória de ferro, recupera-
dos na área urbana da segunda fundação de Villa Rica de Espiritu 
Santo. 

Etiqueta: 

Materiais cerâmicos e de ferro que evidenciam traços da 
cultura espanhola, como telhas, vasilhames com fundos planos e  
engobo vermelho nas faces externa e interna, alças, cachimbos com 
formas de animais, além de artefatos relacionados à fundição de  
ferro. Todos estes objetos foram recuperados dentro da área urbana 
de Villa Rica del Espiritu Santo (1589-1632): 

1) Cachimbos; 

2) Prato fundo com engobo vermelho; 

3) Base de vasilhame cerâmico; 

4) Escória de ferro; 

5) Telha do tipo colonial 

6) Alça de xícara. 



A HERANÇA DE UM TESOURO  297 

Vitrine B1: 

Mostrando rochas e minerais que ocorrem no Parque Esta-
dual de Vila Rica do Espírito Santo. 

Etiqueta: 

Rochas e minerais do Parque Estadual de Vila Rica do      
Espírito Santo: 

1) Basaltos maciços; 

2) Basaltos amigdaloidais; 

3) Arenito silicificado; 

4) Geodo de quartzo cristal. 

 

Vitrine B2: 

Mostrando ossos de algumas espécies de animais encontra-
dos mortos dentro do Parque de Vila Rica, que ainda existem em 
grande quantidade na área do parque. 

Etiqueta: 

Ossos de animais recuperados no Parque Estadual de Vila 
Rica do Espírito Santo: 

1) Esqueleto de capivara (Hydrochaerus hydrochaeris); 

2) Crânios de veado (Mazama sp; o com galhada é macho, 
e o sem é fêmea); 

3) Crânio de porco do mato (Tayassu tajacu). 
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Vitrine B3: 

Com vasilhames cerâmicos da Tradição Arqueológica       
Tupi-Guarani, com diferentes formas e funções, que eram utilizadas 
pelas populações indígenas Guarani que habitaram a região. 

Etiqueta: 

A cerâmica reflete, além de arte, aspectos culturais das po-
pulações que as confeccionaram. As formas dos artefatos geralmente 
estão relacionadas às suas funções. A maior parte da cerâmica indí-
gena eram recipientes utilitário empregados na preparação, consumo 
e armazenagem de comidas e bebidas; havendo também vasilhames e 
objetos com função cerimonial. 

 

Vitrine B4 + Vitrine D1: 

Na vitrine D1 está a urna cerâmica encontrada por traba-
lhadores rurais na Fazenda São Carlos, situada no município de       
Fênix. Dentro desta urna foi recuperado um sepultamento humano 
associado a um conjunto funerário. Na vitrine B4 está o conjunto 
com tigela cerâmica, utilizada como tampa da urna funerária, além 
de adornos, como tembetá e outros vasilhames, recuperados junto 
com os ossos humanos de 2 pessoas, de dentro da urna funerária que 
está exposta ao lado da vitrine. 

Etiqueta D1: 

Urna funerária com decoração corrugada, filiada à Tradição 
Arqueológica Tupi-Guarani, encontrada na Fazenda São Carlos, situ-
ada no município de Fênix-PR.  Dentro desta urna foram encontrados 
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fragmentos ósseos humanos, além de um conjunto funerário, que está 
exposto na vitrine ao lado. 

Obs.: Os fragmentos ósseos humanos recuperados estão 
sendo analisados no laboratório do Setor de Arqueologia do Museu 
Paranaense. Nesta análise evidenciou-se que foram enterrados dentro 
da urna duas pessoas. Como havia um tembetá e uma lâmina de             
machado, acredita-se que pelo menos um dos mortos era do sexo 
masculino. 

Etiqueta B4: 

Conjunto funerário filiado à Tradição Arqueológica Tupi-
Guarani, relacionado à urna exposta na vitrine ao lado, encontrado na 
Fazenda São Carlos, situada no município de Fênix - PR. Este con-
junto funerário tinha os seguintes componentes: 

1) Tigela com decoração corrugada, usada como tampa da urna; 

2) Pequeno vasilhame utilizado provavelmente como copo; 

3) Tembetá de quartzo. O tembetá é um adorno labial, colo-
cado para marcar a passagem para a idade adulta de indivíduos do 
sexo masculino, quando os meninos se transformavam em homens; 

4) Lâmina de machado polida. 
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Vitrine B5: 

Com uma série de lâminas de machado polidas, com ou 
sem sinais de encabamento, e que foram recuperados pela população 
ao longo dos últimos 30 anos, dentro de áreas de plantações no mu-
nicípio de Fênix-PR. 

Etiqueta: 

Lâminas de machado encontradas no município de Fênix e 
áreas próximas: 

1) Sem garganta; 

2) Com garganta, um dos vestígios do tipo de encabamento. 

 

Vitrine C1: 

Mostrando artefatos líticos, típicos dos índios Guarani, que 
habitavam a cidade colonial de Villa Rica 

Etiqueta: 

Artefatos líticos encontrados na área urbana de Villa Rica 
del Espiritu Santo (1589-1632), que provavelmente eram utilizados 
pelos índios Guarani que lá moravam: 

1) Lâmina de machado lascado; 

2) Uniface; 

3) Talhador; 

4) Raspador; 

5) Lascas de arenito silicificado e sílex. 
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Vitrine C2: 

Com um vasilhame cerâmico parcialmente restaurado, e 
que foi recuperado através de pesquisas sistemáticas dentro da área 
urbana da segunda fundação de Villa Rica. 

Etiqueta: 

Vasilhames cerâmicos parcialmente restaurados, provenien-
tes da área urbana de Villa Rica del Espiritu Santo (1589-1632),  
Fênix-PR: 

1) Simples; 

2) Prato fundo, com engobo vermelho; 

3) Tigela, com engobo vermelho. 

 

Vitrine C3: 

Fragmentos cerâmicos da Tradição Arqueológica Tupi-
Guarani, com decorações diversas, como a escovada, ungulada, pin-
tada e incisa; estes fragmentos foram recuperados junto às ruínas da 
área urbana de Villa Rica, existentes no Parque. 

Etiqueta: 

Fragmentos cerâmicos característicos da Tradição Arqueo-
lógica Tupi-Guarani, provenientes da área urbana de Villa Rica del 
Espiritu Santo (1589-1632): 

1) Com pintura vermelha e preta sobre engobo branco; 

2) Com decoração corrugada; 

3) Com decoração escovada; 
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4) Com decoração ungulada; 

5) Simples. 

 

MATERIAIS AVULSOS 

 

M1) Pedra de moinho, com bordas irregulares, recuperada 
junto às ruínas da área urbana de Villa Rica del Espiritu Santo (1589-
1632) 

 

M2) Seção transversal de tronco de peroba (Aspidosperma 
polyneuron): 

Etiqueta: 

Podem ser observados os anéis de crescimento da árvore. A 
madeira formada na primavera cresce mais rapidamente e é mais 
clara, pois é constituída por células maiores. No outono o crescimen-
to é mais lento e a madeira é formada por células menores, o que lhe 
confere uma cor mais escura. Quando se corta a árvore percebem-se 
as camadas formadas por anéis claros e escuros alternadamente. 
Contando-se os anéis escuros determina-se a idade da árvore. 
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Anexo 2 - Conteúdo do audiovisual do Museu do Parque Estadual de 
Vila Rica do Espírito Santo/Fênix-PR, identificando os 
momentos onde os slides estão inseridos 

 

Slide 1: Homenagem ao guarda-parque Rubens Augusto de 
Andrade, que morreu em 1980, defendendo o Parque contra caçadores. 

O Parque Estadual de Vila Rica do Espírito Santo está loca-
lizado no município de Fênix (slide 2), criado pelo decreto 17.790 de 
17/06/65 e alterado pelo decreto 6.127 de 16/02/83 (slide 3). 

Com área de 353,86 hectares possui relevo ondulado (slide 
4), estando inserido no Terceiro Planalto Paranaense, na sub-região 
conhecida por Planalto de Campo Mourão (slide 5). O Parque é           
banhado por dois grandes rios, o Ivaí no limite norte (slide 6) e o 
Corumbataí no limite leste (slide 7), possuindo dois córregos que 
desaguam num lago dentro do Parque (slide 8). 

São três os tipos de cobertura florestal encontrados: a exu-
berante floresta pluvial tropical (slide 9), a capoeira alta (slide 10) e a 
capoeira baixa (slide 11), mas é a floresta, com seu dossel entre 20 a 
25 metros e algumas árvores de 30 metros de altura, como a peroba, 
angico e a figueira (slide 12), que mostra toda a pujança do Parque 
de Villa Rica. O seu andar intermediário, mais heterogêneo, conta 
com espécies de diâmetro de 20 a 60 centímetros, destacando-se o 
pau marfim, a canafístula, o cedro (slide 13), e em determinados  
locais o palmito e o jerivá (slide 14).  
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Já no andar mais inferior, até dez metros de altura, encon-
tram-se espécies de desenvolvimento reduzido, permitindo boa ilu-
minação no interior da floresta (slide 15) e no chão, relativamente 
aberto, há boa regeneração natural das espécies (slide 16). 

A sua fauna é composta de primatas, como o macaco-prego 
(slide 17). Existem em vários bandos do Parque, sendo que cada 
bando pode possuir de 10 a 30 indivíduos, ou mais. Entre os felinos 
já foram avistados a sussuarana ou leãozinho-baio, o gato jaguarundi, 
podendo ocorrer a jaguatirica e outros gatos do mato (slide 18). Ain-
da ocorrem gambás, capivaras (slide 19), cachorros do mato, veados, 
quatis (slide 20), lagartos teiús e cobras como a cascavel (slide 21) 
ou a coral (slide 22). 

No entanto, os grupos mais fáceis de serem observados são 
o das aves e dos insetos. Ocorrem no Parque algumas espécies de 
aves muito raras no Estado, como o urubu-rei (slide 23), a juruvá e o 
assobia-cachorro (slide 24). Outras, mais comuns, como o inhambus 
chitã e guaçu, os gaviões carijó e peneira, o falcão carancho ou car-
cará (slide 25) e o jacu. Junto ao lago e aos cursos d’água podemos 
observar o frango d’água (slide 26), o jaçanã, as marrecas irerê e 
ananaí, o pato selvagem (slide 27), a garça moura, o martim-
pescador-pequeno, a saracura-três-potes e a andorinha de testa            
branca (slide 28). 

Vamos contar agora um pouco sobre a história do Parque 
Estadual de Vila Rica do Espírito Santo e sua localização espacial. 
Esta é a Terra, o planeta que vivemos (slide 29), que faz parte do 
Sistema Solar (slide 30), que por sua vez está inserida dentro da Via 
Láctea (slide 31). Este planeta, com idade de 4,5 bilhões de anos, 
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gradativamente sofreu várias transformações (slide 32), principal-
mente no formato de seus continentes (slide 33). 

Há cerca de 135 milhões de anos, com a separação da Amé-
rica do Sul e da África (slide 34) houve um vulcanismo intenso no 
sudoeste da América do Sul (slide 35). Estes derrames magmáticos 
deram origem aos basaltos (slide 36) e diferenciadas ácidas (slide 
37), atualmente encontrados no Parque. Estes basaltos ocorrem na 
área maciços e amigdaloidais, ou seja, com geodos de quartzo (slide 
38), minerais de cobre, zeólitas e carbonatos. Era a época dos dinos-
sauros (slide 39), que logo em seguida se extinguiram. 

Basaltos são rochas básicas, cuja decomposição deu origem 
aos solos denominados Terra Roxa Estruturada, famosos por sua 
excepcional fertilidade (slide 40). Com o início da formação do solo 
houve o crescimento de vegetação, inicialmente diferente das flores-
tas de hoje em dia (slide 41), pois o clima era mais seco, oscilando 
entre o muito quente e o frio (slide 42).  

As características ambientais atuais da área permanecem ali 
desde cerca de 5.000 anos atrás, como a Floresta Pluvial Tropical e 
os animais ali existentes (slide 43). No vale do rio Ivaí, há cerca de 
dois mil anos ocorrem os primeiros assentamentos dos índios Guara-
ni, que provavelmente vieram da Amazônia (slide 44). 

Os Guarani viviam em aldeias (slide 45), sendo agricultores 
e complementando a sua dieta com todas as espécies de frutos selva-
gens (slide 46), e também com caça e pesca (slide 47). Estes índios 
ficavam em toda a aldeia por cerca de 5 a 6 anos, e se mudavam de-
vido à terra ficar empobrecida com os cultivos sucessivos e a caça e 
pesca diminuírem devido ao consumo (slide 48). 
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Os Guarani são caracterizados nas pesquisas arqueológicas 
pela belíssima cerâmica que produzem (slide 49). São típicas as formas 
carenadas (slide 50), e a pintura vermelha e preta sobre engobo branco 
(slide 51). Ainda os principais artefatos líticos que utilizavam eram las-
cas (slide 52), almofarizes (slide 53), machados polidos (slide 54), além 
de afiadores e polidores (slide 55) e mãos de pilão (slide 56). 

Os índios Guarani usavam adornos de pedra, osso e madei-
ra; como um pingente de argilito (slide 57), encontrado na área da 
reserva. Geralmente estes índios enterravam seus mortos em urnas 
cerâmicas (slide 58) dentro de cabanas. Estas cabanas de palha logo 
em seguida eram queimadas. 

Em 1494, Portugal e Espanha celebraram o Tratado de Tor-
desilhas, que colocava o atual território paranaense, a oeste de Para-
naguá, como sendo espanhol (slide 59). Esta área era denominada 
Província do Guairá (slide 60), que tinha como limites: ao norte o rio 
Paranapanema, ao sul o rio Iguaçu, a oeste o rio Paraná, e a leste as 
serras de Guarayrú. O Guairá era povoado principalmente por grupos 
indígenas Guarani, que tiveram contato já com os primeiros viajantes 
europeus, como Aleixo Garcia e Cabeza de Vaca (slide 61). 

A partir de 1554 a Coroa espanhola, através do Governador 
de Assunção, funda cidades espanholas no Guairá, como Ontiveros e 
Ciudad Real (slide 62). 

Em fevereiro de 1570 o capitão Melgarejo fundou uma        
cidade a leste de Ciudad Real. Então com 40 homens e 53 cavalos, 
ergueu a 60 léguas de Ciudad Real, em terras do cacique Coraciberá, 
Villa Rica del Espiritu Santo (slide 63). O único metal explorado era 
o ferro, que foi fundido dentro da própria Villa (slide 64). Dentro da 
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cidade existiam várias casas de taipa de pilão, uma igreja e eram uti-
lizados índios para os serviços domésticos e trabalhos agrícolas         
(slide 65). 

Em 1589 houve a transferência de Villa Rica, por ordem do 
capitão Guzman, para junto da foz do rio Corumbataí (slide 66), esta 
mudança foi considerada ruim pelos habitantes da cidade, pois no 
local da primeira fundação havia mais recursos naturais e índios, que 
ajudavam nas encomiendas (slide 67). Pelo sistema das encomiendas 
os índios faziam a extração da erva-mate (slide 68), que era a                   
principal atividade econômica da região. As encomiendas espanholas 
abrangiam áreas muito extensas, localizando-se nas margens dos rios 
Ivaí, Corumbataí, Iniaí e Tibagi (slide 69). 

A área urbana da segunda fundação de Villa Rica tinha      
cerca de 300.000m2 (slide 70), com construções principalmente em 
taipa de pilão e madeira, com coberturas de telhas cerâmicas e           
mesmo palha (slide 71). Existiam algumas pequenas edificações em 
alvenaria de pedra, como fornos para fundição de metais e poços de 
água (slide 72). 

Villa Rica tinha ruas de 10 a 12 metros de largura, que se 
cruzavam em ângulos retos, e a maioria das quadras tinha dimensões 
de 100x100m (slide 73). Na praça da cidade encontrava-se a igreja, 
que era dedicada a São João Batista e possuía três naves (slide 74). A 
técnica construtiva mais utilizada em Villa Rica era a taipa de pilão, 
que não é mais que uma massa de terra fortemente comprimida (slide 
75). Na área da cidade existiam casas semi-subterrâneas, que perten-
ciam aos índios Guarani, e que tinham diâmetro de 3 a 10 metros, e 
profundidade de 1 a 3 metros (slide 76). 
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Em 1610, a Companhia de Jesus decide fundar algumas re-
duções jesuíticas no Guairá (slide 77). Foram catorze ao total. Essas 
reduções, muito pobres e que nesta época tinham construções de ma-
deira e mais raramente de taipa de pilão (slide 78), objetivavam a 
catequização e a proteção dos índios. 

Porém, desde o início da formação das reduções, os bandei-
rantes paulistas as atacavam regularmente para capturar os índios 
(slide 79). 

Entretanto, é com Raposo Tavares, em 1627, que houve a 
destruição da primeira missão, Santo Antônio, e daí em diante as 
reduções foram sendo arrasadas ou abandonadas pelos próprios         
índios (slide 80). 

Com a bandeira de 1631-32, comandada por Manuel Preto, 
foram destruídas Ciudad Real e Villa Rica, retirando definitivamente 
os espanhóis do Guairá (slide 81). 

Abandonada a cidade, a floresta começou a tomar conta 
gradativamente do local. Houve ainda uma tentativa de reedificação 
no ano de 1770 pelos portugueses, que acabou não logrando êxito. A 
regeneração desta área deu origem, então, à floresta existente no 
Parque (slide 82), que hoje reassume a posição primitiva. 

Atualmente, da estrutura urbana o que se encontram são       
taludes desmoronados, com cerca de 0,60m de altura (slide 83),    
representando ruínas de muros e casas (slide 84), que se espalham na 
parte norte do Parque Estadual de Vila Rica do Espírito Santo. 

As escavações arqueológicas realizadas na área pelo Museu 
Paranaense revelaram muitos fragmentos cerâmicos, principalmente 
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com engobo vermelho (slide 84). A cerâmica espanhola era feita com 
torno (slide 85), ao contrário da indígena, que era feita pela técnica 
do roletado (slide 86). Além da cerâmica com engobo vermelho apa-
recem vasilhames pintados, escovados, ungulados e simples (slide 
87). São pratos (slide 88), vasos (slide 89), tigelas (slide 90),          
cachimbos (slide 91), entre outros. Como existiam índios habitando a 
cidade, trabalhando em serviços domésticos, então há muito material 
lítico, como lâminas de machado (slide 92), lascas (slide 93)               
e outros.  

O Museu Paranaense continua seus trabalhos na área, reali-
zando medições (slide 94), além de tentar caracterizar áreas de             
atividades específicas em Villa Rica, como casas, cemitérios, fornos 
para fundição de metais, plantações (slide 95), entre outros. 

Com tanta importância, o IAP partiu para a elaboração do 
plano de manejo, o que aconteceu em 1987, sendo divididos em seis 
zonas: primitiva, histórico-cultural, de recuperação, de uso intensivo, 
de uso extensivo e de uso especial (slide 96), tendo três áreas de          
desenvolvimento: do lago, da mina d’água e das ruínas (slide 97). 

A zona primitiva ocupa a maior área do Parque, abrangen-
do grande parte da floresta pluvial tropical (slide 98). A zona históri-
co-cultural é a área onde se localizou a cidade de Villa Rica del Espi-
ritu Santo, e aonde se encontram ruínas de taipa de pilão, além de 
vestígios da cultura material (slide 99). A zona de recuperação está            
localizada no antigo viveiro florestal (slide 100). A zona de uso in-
tensivo é constituída pelo Museu e pela área de recreação junto ao 
lago (slide 101). A zona de uso extensivo são a trilha que vai até o 
lago e retorna ao Museu e a trilha que leva até as ruínas da cidade, 
que ainda não estão abertas ao público (slide 102). 
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As áreas de desenvolvimento são os locais de maior atração 
à visitação: a área de recreação vizinha ao lago (slide 103), a mina 
d’água (slide 104) e futuramente uma área amostral das ruínas de 
Villa Rica del Espiritu Santo (slide 105). O acesso ao público é            
permitido nas áreas de uso intensivo e extensivo, ficando as demais 
zonas para a preservação da floresta, da história de Villa Rica del 
Espiritu Santo e administração do Parque (slide 106). 

O Museu Paranaense vem desenvolvendo estudos em con-
junto com o IAP em todo o Parque para identificar a real abrangência 
da cidade de Villa Rica del Espiritu Santo (slide 107) e também para 
implantar a área de observação das ruínas (slide 108). 

Dentro do Parque não é permitido o acesso de veículos, a 
entrada de animais domésticos, a retirada de exemplares da flora e 
fauna (slide 109), o vandalismo, a utilização de equipamentos sono-
ros, a natação e a retirada de objetos de cunho histórico-cultural          
(slide 110). A recreação permitida serão os passeios a pé, a observa-
ção da vida silvestre, a fotografia, a observação da natureza e               
piqueniques (slide 111). 

O Parque estará aberto ao público de quarta a domingo, 
sendo que de quarta a sexta estará aberto a grupos organizados, como 
escolas e associações ambientais (slide 112), que deverão marcar a 
visita junto ao IAP de Campo Mourão; e nos finais de semana a            
visitação será livre (slide 113). 

Villa Rica del Espiritu Santo é parte da história paranaense e 
brasileira. O Parque é a certeza desta riqueza. Conheça-o e ajude-nos a 
mostrar às gerações futuras que sabemos a nossa história (slide 114). 

 

 






