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RESUMO 

 

As Reduções Jesuíticas constituem um episódio significativo no que diz respeito às primeiras 

organizações dentro do território do que hoje é o estado do Rio Grande do Sul; protagonizado 

pelos padres Jesuítas e pelos indígenas, em sua maioria Guarani. Este trabalho de Conclusão 

de Curso teve por objetivo analisar a experiência de organização das reduções jesuíticas dos 

Sete Povos das Missões, identificando quais suas principais contribuições para a 

Administração atual. Para tanto, foi realizado, no referencial teórico, um resgate histórico 

acerca de como se deu a organização das reduções jesuíticas, desde sua formação até o seu 

arruinamento. Após, foram elencados conceitos da administração atual no que se refere às 

teorias da administração e alguns de seus aspectos como a hierarquia e também foi feita uma 

conceituação sobre aspectos da Gestão de Pessoas. Para melhor efetuar este trabalho, foi 

realizada entrevista qualitativa semiestruturada com um professor especialista no assunto das 

reduções jesuíticas com o objetivo de auxiliar o pesquisador na definição de aspectos a serem 

conceituados e posteriormente analisados. Após esta conceituação de elementos, na análise de 

resultados foi feito um comparativo entre as práticas realizadas nas reduções jesuíticas e as 

possíveis correlações com as práticas realizadas na Administração a partir do conhecimento 

científico, onde é possível observar que as reduções podem ser consideradas como um 

embrionário “ensaio empírico” de determinadas áreas da Administração, como da organização 

e mais especificamente da Gestão de Pessoas. 

Palavras-chaves: Reduções Jesuíticas. Indígenas. Jesuítas. Administração. Gestão de 

Pessoas.



 

 

 

ABSTRACT 

 

 

The Jesuit Reductions are a significant episode with regard to the first organizations within 

the territory of what is now the Rio Grande do Sul state, led by the Jesuit priests and the 

indigenous, mostly Guarani. This Course Completion work aims to analyze the experience of 

organizing the Jesuit reductions of the Seven Peoples of the Missions, identifying their main 

contributions to the current Administration. For this purpose, in the theoretical framework, a 

historical review was made about how the organization of Jesuit reductions took place, from 

its formation to its ruin. Afterwards, concepts of the current administration were listed with 

regard to the theories of administration and some of its aspects such as the hierarchy and a 

conceptualization was also made about aspects of People Management. To better carry out 

this work, a semi-structured qualitative interview was conducted with a professor specialized 

in the subject of Jesuit reductions in order to assist the researcher in defining aspects to be 

conceptualized and subsequently analyzed. After this conceptualization of elements, in the 

analysis of results, a comparison was made between the practices carried out in Jesuit 

reductions and the possible correlations with the practices carried out in Administration based 

on scientific knowledge, where it is possible to observe that the reductions can be considered 

as an embryonic “Empirical test” of certain areas of Administration, more specifically of 

People Management. 
Keywords: Jesuit Reductions. Indigenous people. Jesuits. Management. People management. 
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1 INTRODUÇÃO 

A história do Rio Grande do Sul foi e ainda é construída por diversos povos. Os povos 

que viveram ou transitaram pelo estado, marcaram um determinado período da história pela 

sua presença num determinado espaço dentro do território. 

Dentre tantos povos que ajudaram na construção do estado, alguns foram mais 

responsáveis por marcos históricos que estão presentes no cotidiano da população devido a 

resquícios do seu tempo, como é o caso das ruínas dos Sete Povos das Missões Jesuíticas. 

Antes da chegada dos portugueses e espanhóis neste espaço da América do Sul, 

indígenas habitavam a região e faziam dela o seu lugar de vida. Depois, vieram os imigrantes 

europeus para o estado e também foram trazidos povos escravizados da África; que até hoje 

resistem, alguns vivendo em quilombos e comunidades tradicionais e os indígenas em 

reservas. Todos esses povos contribuíram com a formação do estado e merecem serem 

investigados. 

Em meio a tantos povos, este trabalho busca trazer ao olhar da academia e da 

sociedade atual as Reduções Jesuíticas dos Sete Povos das Missões, um dos primeiros 

episódios marcantes de ocupação estrangeira no estado do Rio Grande do Sul, com a atuação 

protagonista de um povo originário destas terras latino-americanas: os indígenas, na sua 

maioria, Guaranis. 

Retomando a história desse povo é possível identificar inúmeras contribuições, em 

vários aspectos e dimensões, sejam elas históricas, culturais, sociais, na culinária, etc. e 

inclusive administrativas. As suas marcas históricas encontram-se em nomes de rios, de 

cidades e de localidades. 

 O povo Guarani, no decorrer dos anos até os dias atuais, luta para viver com dignidade 

e ter respeito. Conforme Survival (2020), hoje, no Brasil vivem cerca de 51 mil índios 

guaranis, dispersos em sete estados, sendo a etnia indígena mais numerosa. Muitos outros 

Guaranis vivem no Paraguai, Bolívia e Argentina. Através do povo Guarani lembra-se 

também todos os povos indígenas e originários que habitam ou habitaram a América Latina; e 

que nos dias atuais vivem em reservas indígenas ou em situações precárias, como é possível 

observar à beira de estradas, muitas vezes tendo seus direitos negados. 

 Conforme Reinholz (2019), no Rio Grande do Sul no século XVII, viviam pelo menos 

40 povos indígenas diferentes. Atualmente existem três povos indígenas: os Kaingang, 

Guarani e Charrua, que somam mais de 33 mil índios, sendo a maioria do povo Kaingang (30 
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mil). Guaranis, são duas mil e quinhentas. E existe uma comunidade Charrua, que vive no 

bairro Lomba do Pinheiro em Porto Alegre. 

 A pesquisa realizada para este trabalho caracteriza-se como bibliográfica exploratória, 

descritiva e comparativa, sem base empírica, portanto. Ela foi realizada a partir de leituras e 

estudos de fontes secundárias, com dados sob o ponto de vista histórico e atual. Contou 

também com as contribuições de um professor e pesquisador da UNISINOS, expert no 

assunto das Reduções Jesuíticas. Ele é pesquisador da área e tem como objeto de estudos a 

atuação dos padres Jesuítas. As contribuições foram obtidas através de entrevista 

semiestruturada e os dados serviram de embasamento para o pesquisador definir os aspectos 

analisados no trabalho. 

 A questão norteadora da pesquisa foi assim construída: que contribuições a 

organização das Reduções Jesuíticas, na sua dimensão administrativa pode oferecer para a 

Administração atual? 
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1. 1 OBJETIVOS 

 

1.1.1 Objetivo Geral 

 

Analisar a experiência de organização das reduções jesuíticas dos Sete Povos das 

Missões, identificando  suas principais contribuições para a Administração atual. 

 

1.1.2 Objetivos Específicos 

 

1. Apresentar um breve estudo histórico acerca da forma de organização dos Sete 

Povos das Missões Jesuíticas no Rio Grande do Sul; 

2. Verificar como se deu a formação, estruturação, manutenção e o arruinamento das 

Reduções Jesuíticas;  

3. Comparar as teorias da Administração atual com as práticas organizacionais e 

administrativas realizadas nas Reduções Jesuíticas em sua época, analisando aspectos da 

Gestão de Pessoas. 

 

1.2 JUSTIFICATIVA  

 

 Sob o ponto de vista histórico, os Sete Povos das Missões foram uma experiência 

emblemática e que marcaram significativamente a trajetória do Rio Grande do Sul. Na região 

Noroeste do estado, onde se estabeleceram, sob a Ordenança dos padres jesuítas, até hoje 

resistem os resquícios de um tempo passado onde a forma de organização social, econômica e 

administrativa foi reconhecida por alguns intelectuais, conforme Lugon (2010, p. 8) como “O 

Grande Triunfo da Humanidade”. 

 Desta forma, a experiência vivida nas Reduções Jesuíticas pode ser considerada como 

um episódio bem-sucedido de desenvolvimento de uma determinada região ou localidade, 

principalmente sob o ponto de vista administrativo. Além disso, as Reduções Jesuíticas 

podem ser consideradas como a primeira organização urbanística (povoado organizado) e 

consequentemente como a primeira forma de organização estruturada existente no que hoje é 

o estado do Rio Grande do Sul. 
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 Portanto, realizar este resgate histórico e buscar compreender como essa experiência 

aconteceu na história é, sobretudo, dialogar com o passado do Rio Grande do Sul e perceber 

nele as contribuições que por ventura tenha dado ao presente. Esse diálogo justifica-se para 

aprender com ele e dar uma maior visibilidade para um episódio que muito contribuiu para a 

formação do estado. Quiçá, também podendo contribuir com a administração de Organizações 

no século XXI. 

 A academia possui uma carência de estudos em relação a este acontecimento histórico, 

principalmente no que se refere às questões organizativas e administrativas. Neste período não 

existiam teorias e nem técnicas da administração enquanto ciência. Todo o saber 

administrativo ocorria de forma empírica, pouco registrada ou sistematizada. Os poucos 

registros feitos servem de fontes de estudos e podem vir a contribuir para a Administração 

atual, gestão de pessoas e estudos organizacionais.
1 

 Assim, através deste estudo buscou-se perceber quais teorias administrativas 

cientificamente estudadas hoje eram inicialmente aplicadas naquele período de forma 

empírica. Este trabalho buscou também compreender como a forma de organização 

administrativa das reduções jesuíticas pode ser útil e trazer contribuições para a ciência 

administrativa nos dias atuais, especialmente na área de gestão de pessoas. 

 Ainda, como justificativa deste trabalho estão as experiências e vivências pessoais da 

trajetória do autor nas pastorais sociais e comunidades de base da igreja católica, assim como 

a militância em instâncias políticas, sejam elas em movimentos estudantis ou nos movimentos 

sociais e sindical. Através destas experiências ocorreu o acesso e o conhecimento da questão 

indígena e da história das reduções jesuíticas, pauta de resistência e de luta nestes espaços. 

 Paralelo a isso, este estudo se justifica também por trazer ao centro da discussão o 

povo indígena, especialmente os Guarani e sua história, e fazer memória a esse povo tão 

importante para a formação social, econômica e cultural do Rio Grande do Sul. 

 Portanto, a memória é fundamental para poder perceber como um povo é importante 

para a formação e vivência da sociedade nos dias atuais e refletir de que forma este mesmo 

povo se encontra inserido na sociedade. Neste aspecto, este trabalho busca avivar a memória 

                                                           

1 Alguns destes registros estão nas referências bibliográficas deste trabalho e também nas Cartas escritas 

pelos Jesuítas. 
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coletiva a cerca deste assunto, conforme Silva (2016) a memória coletiva é mais do que o 

indivíduo lembra, mas perpassa pelas memórias do grupo social ao qual pertence. 

Nesse sentido, este trabalho está dividido em seis partes a contar desta introdução, em 

que constam os objetivos do trabalho e a justificativa. O referencial teórico está na segunda 

seção, onde são apresentados o resgate histórico a respeito das reduções jesuíticas e os 

conceitos da administração. A terceira seção apresenta a metodologia utilizada para realização 

do trabalho. Na quarta seção são apresentadas as análises dos resultados e na quinta seção as 

considerações finais. Na sexta e última seção constam as referências bibliográficas utilizadas. 

O trabalho ainda possui dois apêndices, onde constam o roteiro da entrevista aplicada e o 

cronograma de atividades realizadas. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO  

 

 As referências bibliográficas consultadas para a realização deste trabalho de conclusão 

contribuíram para fazer o breve resgate histórico da constituição das reduções jesuíticas, 

explorando como era a forma de sua organização na época em que ocorreram. Também 

trazem questões fundamentais para fazer um comparativo com alguns conceitos da 

Administração atuais e perceber quais as práticas e ferramentas administrativas eram 

embrionariamente utilizadas nas reduções.  

 Para isso, foi fundamental começar este processo de revisitação histórica, entendendo 

a gênese do lugar e identificando quem eram os principais envolvidos na vida missioneira. 

Depois, trata-se da gênese do projeto das Reduções, para em seguida abordar a organização 

das Reduções Jesuíticas. Com esses elementos será possível uma comparação entre dimensões 

e aspectos da Administração atual com a organização dos Sete Povos das Missões, 

especialmente na área da gestão de pessoas. 

 

2.1 A GÊNESIS DO LUGAR: OS GUARANIS 

 Os guaranis foram um dos primeiros povos a ocupar a região Sul da América do Sul, 

compreendida pelos países do Equador, Paraguai, Argentina e Brasil, nesse, mais 

especificamente o estado do Rio Grade do Sul, local objeto deste estudo. 

Segundo Lugon (2010, p. 21): 

A etnia guarani ocupava, além do Paraguai, grande parte da América do Sul, 

entre os confins do Equador e o rio da Prata, quase todo o Brasil, onde foi 

dizimada pelos portugueses. Ocupava também as províncias argentinas de 

Corrientes e Entre-Rios. 

 Entretanto, é importante uma elucidação conceitual e geográfica quando o autor se 

refere ao Paraguai. Conforme Lugon (2010, p.21), “costuma-se dizer que o Paraguai é a Pátria 

dos guaranis. Mas a palavra Paraguai, no século 16, designava toda a bacia dos três grandes 
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rios que convergem para o estuário do Prata”. O estuário do Prata, formado pelos rios 

Paraguai, Paraná
2
 e Uruguai está representado na imagem a seguir. 

 

Figura 1 – Bacia do Prata (Rios Paraná, Paraguai e Uruguai) 

 

Fonte: Cervone (2012). 

Na região que hoje compreende o Rio Grande do Sul, existiam à época da chegada dos 

imigrantes portugueses e espanhóis três etnias indígenas com características bem próprias: os 

Guaranis, indígenas que posteriormente habitaram as reduções junto com os jesuítas; 

Charruas e Minuanos. Enquanto os guaranis eram afeitos a agricultura, os charruas e 

minuanos (também conhecidos como índios pampeanos), conforme Precht e Timm (2011), 

sobreviviam basicamente através da prática da caça e coletando frutos. Esses últimos 

(charruas e minuanos) enfrentaram grandes dificuldades de sobrevivência a partir da chegada 

dos imigrantes, conforme Ribeiro (1995, p. 417): 

Esses índios, de cultura pré‐agrícola,  foram  minguando, vitimados por 

enfermidades e caçados  em grandes batidas pelo branco que ocupou seu 

território, até desaparecerem. Algumas  de suas  mulheres terão, 

eventualmente, gerado filhos mestiços que se integraram à 

população gaúcha. Raros homens, escravizados, terão seguido o 

mesmo destino. Eram culturalmente por demais diferentes dos núcleos 

guaranizados missioneiros, paraguaios, proto‐rio‐platenses  e  

protobrasileiros,  para  com  eles  conviver  e  se  fundir. 

                                                           

2 Os guaranis tiveram grande influência na cultura local e é também a partir da cultura e da linguagem 
guaranis que surgem os nomes de inúmeros rios, de cidades, de regiões, plantas e de localidades. Exemplo: 
o nome Jacuí, entre tantos. Mais nomenclaturas guaranis constam no Dicionário tupi guarani. 
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 Embora os Guaranis ocupassem uma região específica da América, segundo Jaskulski 

(2020) os guaranis viviam de forma seminômade e quando a terra era esgotada para a 

plantação ou então quando a caça era escassa abandonavam a localidade. 

 Quanto à habitação, possuíam formas simples e provisórias, conforme Schneider, et al. 

(2013, p.100): 

Moravam em míseras choupanas que erguiam no meio dos bosques. As 

paredes eram feitas com palha e barro. Cobriam suas casas com ramos de 

árvores, de bambu e de palha. Em resumo, suas casas ou galpões eram 

antecedentes muito rudimentares de nossos ranchos de adobe dos campos. 

 Portanto, estas eram as condições de localização geográfica dos povos residentes na 

região onde hoje se localiza o estado do Rio Grande do Sul, especificamente as condições de 

localização e moradia dos indígenas guaranis. No entanto, ainda é possível observar 

características dos guaranis quanto a organização e liderança. 

 Percebe-se que os Guaranis, mesmo antes da chegada dos Jesuítas, já possuíam 

determinadas características no que se refere à liderança e coletividade. Conforme Lugon 

(2010, p. 22): 

Cada tribo estava submetida a um cacique cuja autoridade era quase 

absoluta, embora frágil e à mercê de uma reação coletiva de seus integrantes. 

Os caciques eram independentes uns dos outros. As relações entre as tribos 

se reduziam à convivência pacífica ou belicosa nos seus limites territoriais. 

 Ainda quanto à liderança, conforme Schneider, et al. (2013, p. 101) “o cacique exercia 

uma autoridade quase absoluta sobre os seus. Era como que um monarca absoluto”. Percebe-

se então, a importância da figura do cacique para este povo. Já, quanto à forma de transmissão 

de autoridade, segundo Schneider, et al. (2013, p. 101) “o cacicado era hereditário”. 

 A relação do povo Guarani com os imigrantes europeus, portugueses e espanhóis, se 

deu desde a chegada destes até a América. Conforme Survival, “o povo Guarani foi um dos 

primeiros a serem contatados após a chegada dos europeus na América do Sul, cerca de 500 

anos atrás”. Isso pode ser relacionado com a forma de vida que os guaranis adotavam, 

aparentando ser um povo de maior sociabilidade ao povo estrangeiro, diferentemente dos 

charruas e minuanos. Também é possível relacionar com a localização geográfica em que os 

guaranis habitavam, visto que estavam próximos a rios, 

Ainda é possível perceber que os Guaranis possuem uma vida bem estruturada, 

conforme FUNAI (2020, p. 1): 
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Quando da chegada dos espanhóis e portugueses na América, por volta de 

1500, os Guarani já formavam um conjunto de povos com a mesma origem, 

falavam um mesmo idioma, haviam desenvolvido um modo de ser que 

mantinha viva a memória de antigas tradições e se projetavam para o futuro, 

praticando uma agricultura muito produtiva, a qual gerava amplos 

excedentes que motivavam grandes festas e a distribuição dos produtos, 

conforme determinava a economia de reciprocidade. Quando os europeus 

chegaram ao lugar que hoje é Assunção, no Paraguai, ficaram maravilhados 

com a "divina abundância" que encontraram. 

 Os desentendimentos e a rivalidade entre os cacicados se dava geralmente pela disputa 

de território, conforme Schneider, et al. (2013, p. 99): 

Ao tempo da entrada dos Jesuítas no Paraguai, os Guaranis se dividiam num 

imenso número de cacicados, independentes entre si. Cada um possuía um 

chefe, o cacique ou Rubichá, ou ainda barubichá. Agrupavam-se nos 

barrancos dos rios – vivendo da pesca, da caça, do mel e de frutas silvestres. 

Viviam continuamente em pé de guerra uma tribo ou cacicado contra outro. 

As frequentes lutas entre eles se originavam, geralmente, devido ao 

desrespeito de um cacicado, com relação ao território do outro. 

 Ainda hoje existem Guaranis habitando a América e, mais especificamente, territórios 

brasileiros. Conforme Survival (2020), “no Brasil, vivem atualmente cerca de 51.000 índios 

Guarani, em sete estados diferentes, tornando-os a etnia mais numerosa do país. Muitos outros 

Guarani vivem no Paraguai, Bolívia e Argentina”.  

 

2.2 A GÊNESIS DO PROJETO: OS JESUÍTAS E AS REDUÇÕES 

 Os Jesuítas eram missionários católicos que faziam parte de uma ordem religiosa 

denominada Companhia de Jesus, cujo fundador foi Inácio de Loyola. Conforme Sabeh 

(2009, p.7): 

Pode-se considerar, então, que a Companhia de Jesus nasceu como uma 

Ordem religiosa “moderna” em um momento em que a Igreja de Roma 

delineava novos imperativos em matéria de religiosidade para a cristandade. 

Atentos às precisões de sua época, seus membros conduziam-se por uma fé 

militante que, por seu turno, atendia à aspiração dos reis cristãos que, em 

função do Padroado, obrigavam-se a defender e difundir o cristianismo. Não 

obstante, tão logo aprovado o funcionamento da Ordem, os inacianos 

ganharam o mundo com o objetivo de salvar as almas “pagãs” apresentadas 

ao mundo pelas Coroas ibéricas, e foi com este intuito que, aos cuidados do 

monarca português D. João III, os inacianos chegaram à Ásia, África e 

América em meados do século XVI. 

 Os missionários chegaram à América do Sul ainda no final do século XVI. Segundo 

Lugon (2010, p. 23), “os jesuítas chegaram a Salta em 1586, a convite de François de Vittoria, 
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dominicano, primeiro bispo de Tucumã. E no ano seguinte entraram no Paraguai 

propriamente dito”. A partir disso, se dá o processo de evangelização dos povos existentes 

naquela região do continente. 

 Os jesuítas foram os responsáveis por criar e administrar as reduções no início do 

século XVII. Conforme Damiani (2020): 

Desde 1609, Padres Jesuítas, missionários da Companhia de Jesus deram 

início a um trabalho de evangelização dos índios da vasta Província do 

Paraguai. Tiveram grande sucesso junto aos grupos Guarani, que viviam em 

aldeias agrícolas, num sistema semi-nômade, não havia terreno e sim 

regiões. 

 Após a chegada dos jesuítas no Paraguai e da fundação das primeiras reduções eles 

chegaram ao território onde hoje se encontra o Rio Grande do Sul. Conforme Damiani (2020, 

p. 1): 

Num período de mais ou menos um século, entre 1609 a 1706, os jesuítas 

expandiram sua evangelização pela região de Tape (Rio Grande do Sul). No 

Tape, a fundação dos povoados de Santo Tomé, São Miguel, São José, entre 

outros, representou uma dilatação das Missões do Paraguai para os territórios 

que hoje configuram o Rio Grande do Sul, as Reduções do Tape estão 

relacionadas à primeira fase missioneira, período que corresponde a 

1626/1637– 11 anos. 

 Assim, é possível perceber que o fato dos jesuítas promoverem o espaço das Reduções 

fora do alcance colonial propiciou o surgimento de um novo ator social. Conforme Neumann 

(1996 p. 51), “o estabelecimento de indígenas em comunidades livres, controladas pelos 

jesuítas, fora da alçada colonial, apesar de toda oposição dos colonizadores, propiciava as 

condições para o surgimento de um ator social com características próprias: o guarani 

missioneiro”. 

 As reduções jesuíticas no Tape (atual Rio Grande do Sul) tiveram duas fases distintas: 

a primeira que durou 11 anos e, a segunda, que foi mais duradoura e próspera social e 

economicamente, durou até 1756. 

Segundo Damiani (2020, p. 1): 

A partir de 1682, 40 anos depois da primeira fase missioneira, por orientação 

do império espanhol, os padres voltam para fundar os Sete Povos das 

Missões, que além do objetivo de “catequisar” os indígenas, vir a garantir a 

posse das terras para a coroa com a formação de fronteiras entre Portugal e 

Espanha e acabar com a disputa de terras em que este período termina em 

1756 com o fim da guerra e distribuição dos povos pelo Rio Grande do Sul 

(1682 a 1756). 
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 No Rio Grande do Sul, durante a segunda fase, existiram sete Reduções, popularmente 

conhecidas como Sete Povos Missioneiros. Conforme Damiani (2020, p. 1): 

Os Sete Povos fazem parte da segunda fase missioneira, onde se fundam as 

reduções, com os primeiros núcleos urbanos do RS. O primeiro povoado da 

segunda fase foi São Francisco de Borja (1682), depois se reergueu São 

Nicolau (que antes era um povoado, uma aldeia de cabanas e ocas), em 1687 

reerguem São Miguel Arcanjo e fundam São Luiz Gonzaga, São Lourenço 

Mártir (1690), São João Batista (1697) e o último dos Sete, Santo Ângelo 

Custódio (1706) e transferido para o que hoje é o centro histórico do atual 

município em 1707. 

 A existência das Reduções foi marcada por vários recomeços devido às inúmeras 

guerras e conflitos que objetivaram atacar e destruir as reduções e absorver a mão de obra dos 

indígenas como escrava para a Coroa. Segundo Damiani (2020, p. 2): 

Basicamente a diferença entre a primeira fase e a segunda, foi somente no 

que hoje é o Rio Grande do Sul a primeira fase não se desenvolveu, não se 

estruturou pela resistência indígena, os conflitos com bandeirantes 

(escravizavam os índios) e europeus (ouro), resultando na morte de padres e 

de índios. 

 Os bandeirantes portugueses, segundo Ramos (2005), eram homens majoritariamente 

da região de São Paulo, que nos séculos XVI e XVII tinham suas ações voltadas para a 

captura de escravos fugitivos, também aprisionavam indígenas e atuavam em outras tarefas 

relacionadas. Atuaram também na busca por pedras e metais preciosos no interior do país. 

Além disso, eles avançavam em territórios alheios, conforme Bastos (2016), e percorriam e 

atacavam povoados espanhóis nos territórios dos atuais países de Peru, Argentina, Bolívia, 

Uruguai e Paraguai. Espalharam medo entre esses povos e expandiram as fronteiras da 

América. 

 Entre os escravos visados pelos paulistas, os Guaranis eram constantemente atacados, 

pois as reduções, segundo Bastos (2016, p.1), “era uma verdadeira mina de escravos para os 

paulistas, já que os guaranis eram um povo agrícola que falava um idioma semelhante à 

língua geral de São Paulo”. 

 Durante este período, o qual compreendia a primeira fase das reduções, houve então 

um grande avanço dos bandeirantes no território que hoje compreende o Rio Grande do Sul. 

Conforme Bastos (2016, p. 2), “os anos seguintes o território das missões sofreu na mão dos 

bandeirantes. Logo as expedições militares que partiam de São Paulo passaram a atacar 

também as missões de Tape, conquistando a maior parte das terras que séculos depois 

formaria o atual Estado do Rio Grande do Sul”. 
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 Depois de muito invadirem o território sulino, os paulistas foram obrigados a recuar, 

devido uma derrota numa batalha contra os Guarani. Conforme Bastos (2016, p. 3), “o avanço 

dos paulistas sobre o território espanhol só diminuiu depois da derrota para os guaranis na 

Batalha de M‟bororé, em 1641. Depois daquela data, a caça ao índio passou a ser praticada 

por expedições menores”. Assim, começou um tempo próspero para as reduções, quando se 

dá início ao segundo período. 

Este estudo aborda a organização das Reduções Jesuíticas, principalmente no segundo 

ou último período histórico da existência das reduções que é compreendido entre os anos de 

1682 a 1756. 

 

2.3 A ORGANIZAÇÃO DAS REDUÇÕES 
 

Desde a chegada dos portugueses e no período anterior às Reduções, os índios eram 

cristianizados ou catequizados, geralmente em seus locais de moradia e até mesmo no 

nomadismo, pelos padres jesuítas. E sobre eles inúmeras incursões bandeirantes 

constantemente buscavam capturá-los a fim de escravizá-los. Essas incursões eram tanto dos 

espanhóis como dos portugueses. Milhares de índios foram tornados escravos pelos 

bandeirantes e outros colonizadores. Mas, com a Ordem real de permissão aos jesuítas para a 

organização das reduções, o cenário sofre algumas alterações naquele momento histórico. 

Para uma análise sobre os conhecimentos e as técnicas administrativas utilizadas nas 

reduções jesuíticas é importante conhecer como se dava a organização dos povos neste 

espaço. Antes, entretanto, convém salientar que a adesão à vida missioneira pelos índios se 

deu de forma voluntária; bem oposta aos enfrentamentos forçados pelos bandeirantes. 

Conforme Maestri (2000, p. 59): 

É crível que a decisão de [os índios] abandonarem as formas tradicionais de 

vida e concentrarem-se em aldeias que reuniam diversas comunidades 

generalizou-se entre os guaranis quando experiências locais mostraram-se 

positivas. Após os primeiros sucessos, comumente os próprios caciques 

procuravam os jesuítas propondo que formassem reduções em seus 

territórios. O sucesso do movimento reducional deveu-se essencialmente à 

decisão e à vontade das comunidades guaranis. Apenas assim 

compreendemos como uns setenta missionários conseguiram reduzir e 

administrar em torno de cem mil guaranis. 
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 Sabe-se, entretanto, que essa adesão se dava também pelo fator de segurança, visto 

que os indígenas eram constantemente atacados por bandeirantes e também por saúde, pois os 

índios eram protegidos de doenças pela ação dos Jesuítas. Conforme Neto (2012, p. 91): 

Os guaranis adotaram a lei de Deus, mas abominavam os espanhóis e 

temiam os paulistas. O modelo de segregação relativa dos jesuítas protegia 

os índios das doenças dos espanhóis e da sua moral e, sobretudo, da 

escravidão imposta pelos luso-brasileiros (bandeirantes). 

 Foi a partir deste entrelaçamento de confrontos e conflitos com bandeirante e 

voluntarismo aos jesuítas que núcleos de reduções ou „vilarejos‟ foram organizados ao redor 

de uma praça, de uma igreja e escola de ofícios. “O Núcleo era formado por uma grande praça 

ao centro e ao redor se distribuíam: a igreja, a escola de ofícios, o paiol, a residência dos 

curas, a casa de saúde, o abrigo de velhice e viúvas” (LIMBERGER, 1996, p. 34).  

 Portanto neste subtópico foi possível perceber como as reduções foram, num primeiro 

momento, sendo organizadas e também os conflitos que ocorreram e ataques sofridos, 

principalmente com os bandeirantes. No próximo tópico são abordados como eram 

organizados e estruturados os aspectos urbanísticos das reduções. 

2.3.1 Aspectos urbanísticos e estruturais das Reduções 
 

 As reduções localizavam-se próximas aos rios – no caso das sete reduções do Tape 

próximo ao rio Uruguai – e a escolha do lugar levava em conta vários aspectos. Conforme 

Lugon (2010, p. 51), “a escolha do local de cada redução era cuidadosamente estudada, 

levando-se em conta o clima, a fertilidade do solo, a paisagem que o circundava e as 

vantagens estratégicas para a sua defesa”. Foi utilizando esse aspecto estratégico que os índios 

venceram a Batalha de M‟Bororé.
3 

 Quanto à estrutura das reduções, elas eram organizadas de forma muito semelhante 

uma das outras, inclusive alguns autores mencionam isso. O autor Morus, apud Lugon (2010), 

chega a afirmar que “quem conhece uma cidade, conhece todas, pois todas são exatamente 

semelhantes, tanto quanto a natureza do local o permite”. 

                                                           

3 A Batalha de M’Bororé, conforme Domingues (2019) ocorreu próximo à Missão de São Francisco Xavier, no 

ano de 1649. Na ocasião os guaranis, com maioridade de combates e devidamente armados, derrotaram a 

expedição bandeirante 
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 A praça e a Igreja geralmente localizavam-se na região central da redução. Conforme 

o historiador Maestri (2010 p. 60), “o centro da aglomeração localizava-se em uma grande 

praça quadrada, de uns cento e cinquenta metros de lado, para onde convergiam as outras 

ruas, com treze a quinze metros de largura”. Ainda, junto à igreja localizavam-se outras 

instalações. 

Conforme Maestri (2010, p. 60): 

A igreja, o asilo-orfanato-albergue, dois pátios e o cemitério localizavam-se 

no lado sul ou norte da praça. Essa localização garantia que o sol não batesse 

demasiadamente forte sobre a casa dos padres no verão e que iluminasse 

fartamente a igreja, pelas estreitas janelas laterais. A igreja localizava-se, 

imponentemente, no ponto-de-fuga da grande avenida que desembocava na 

praça. 

 Pelo fato das reduções serem lideradas por Jesuítas, a Igreja representava e exercia 

uma função fundamental na organização reducional. Ainda segundo Maestri (2010 p. 60): 

Nas reduções, as igrejas possuíam importantíssima função simbólica e 

ideológica. Nas primeiras Missões, elas eram apenas galpões rústicos, 

cobertos de palha, construídos com os materiais e as técnicas nativas. Mais 

tarde passou-se a usar adobe na construção das paredes dos templos. A 

seguir, os muros foram levantados em lajes de arenito e em adobe e 

receberam coberturas de telhas coloniais. 

A Igreja, além de cerimônias religiosas, servia como local de encontro de visitantes e 

de reuniões festivas. Isso se pode perceber no estudo de Maestri (2010 p. 61): 

Na fachada principal da igreja, localizava-se uma galeria frontal coberta e 

espaçosa, com importantes funções cerimoniais e simbólicas – pórtico. Ela 

servia de local de reunião antes de importantes atividades religiosas, como 

os batizados, casamentos. Os visitantes de alto rango eram recepcionados 

sob o pórtico, onde podiam assistir, protegidos o sol, aos exercícios militares 

realizados na praça, ou a outras atividades festivas. 

 Havia, ainda, um espaço específico para o desenvolvimento de trabalhos artesanais. 

Conforme Lugon (2010, p. 52), “os salões de trabalho artesanal ocupavam um vasto espaço. 

Muitas vezes, nas fachadas eram prolongados por galerias abertas sobre a praça, de um lado, e 

sobre o pátio interno, do outro. Trabalhava-se tanto nos salões quanto nos pátios ou sob as 

arcadas”. Além disso, havia o espaço das lavouras, hortas e criação, conforme se pode 

perceber na figura 2.  

Na figura a seguir está representada a organização física das reduções. 
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Figura 2: Aspecto da organização física das Reduções. 

 
Fonte: UFRGS (2020). 

 Percebe-se, a partir da análise da figura acima, a importância e centralidade da praça 

na Redução, ocupando lugar de destaque e sendo o ponto de convergência de todos os outros 

locais. Nota-se também a imponência da igreja, representando a primazia do significado do 

sagrado para este local. 

 Além disso, é possível perceber as oficinas onde eram produzidos os artesanatos, as 

habitações, o cemitério e também os locais de plantação. Ali, nas Reduções, os Guarani 

missioneiros residiam e realizavam os trabalhos de ofício. 

 

2.3.2 Organização política: aspectos administrativos nas Reduções 

 

 Para a compreensão de como ocorreu a existência das reduções e como o trabalho foi 

organizado e distribuído é fundamental que se compreenda a organização das reduções no que 

tange aos aspectos políticos e administrativos. 

 As reduções apresentavam – já naquela época – um caráter aparentemente 

representativo de organização administrativa. Entretanto, para os guaranis se adequarem a este 
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tipo de organização foi necessário que a autoridade exercida anterior às reduções pelos 

caciques desse lugar a outras formas de liderança. Conforme Lugon (2010, p. 63): 

Os serviços administrativos e a aplicação dos regulamentos exigiram a 

criação de numerosas funções que colocaram em segundo plano e logo 

fizeram desaparecer a autoridade dos caciques. O exercício dessas funções 

criou uma elite não hereditária, independente dos antigos dirigentes. 

 Lugon (2010) afirma ainda que a escolha das lideranças políticas se dava através de 

eleições e que toda a prática administrativa estava a cargo dos guaranis, assim como a 

organização e direção dos trabalhos. Estas eleições elegiam o corregedor, que era uma espécie 

de liderança política. 

 Quanto aos Jesuítas, eles eram reconhecidos pelos guaranis como autoridade e líderes. 

Conforme Lugon (2010, p. 66), “sempre, em caso de conflito ou abuso de poder por parte dos 

funcionários, os índios recorriam aos padres como autoridades reconhecidas por todos e 

indiscutíveis”. 
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 Figura 3 - Estrutura político-administrativa do sistema colonial 

espanhol

 

Fonte: Neto (2012, p. 182). 

 Na figura 3, acima, está representada a estrutura político-administrativa do sistema 

colonial espanhol reducional. 

A partir da figura 3 é possível perceber como era a organização político-administrativa na 

época das reduções por parte do sistema colonial espanhol. Nota-se que existem dois poderes 

paralelos, que são o espiritual e o material. Esses poderes possuem no topo de suas hierarquias 

o papa e o rei, respectivamente. Percebe que nas reduções esses poderes conversam através do 

Cabildo, que era o Conselho de cada redução. Era no Cabildo que as decisões políticas e 

administrativas eram tomadas. 

 Assim pode-se perceber que as reduções gozavam de liberdade e autonomia 

administrativa interna, embora ainda fossem subordinadas externamente aos superiores dos 
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padres Jesuítas e a coroa espanhola. E é a partir desta organização que os trabalhos eram 

desenvolvidos nas reduções. 

 

2.3.3 O trabalho guarani missioneiro nas Reduções 

 

 O trabalho artesanal, as oficinas, as plantações e a criação de gado eram as principais 

ocupações dos guaranis missioneiros. Conforme Maestri (2000, p. 62):  

As reduções possuíam umas trinta a quarenta oficinas: ferraria, marcenaria, 

olaria, sapataria, tecelagem, tornearia, etc. Em geral, devido as suas 

dimensões, as olarias e as carpintarias localizavam-se fora da cidade. Por 

questões de higiene, o mesmo ocorria com os matadouros e açougues. As 

oficinas funcionavam sobretudo no primeiro semestre – a segunda parte do 

ano era dedicada às plantações. 

Quanto à agricultura, Lugon (2010, p. 87) diz que “as condições do território ocupado 

pelas reduções eram muito favoráveis ao desenvolvimento da agricultura”. Para viabilizar as 

plantações, segundo Lugon (2010) a água era levada por canais de irrigação aos campos de 

cultura e eles utilizavam algumas técnicas como o revezamento de culturas e o repouso das 

terras. 

 Os Jesuítas trouxeram novas culturas para produção nas reduções, para além daquelas 

que os guaranis já dominavam. Conforme Lugon (2010 p. 88), “ao chegarem, os jesuítas 

tinham encontrado pequenas plantações de milho, mandioca, batatas, e erva-mate em estado 

selvagem. Eles introduziram a cultura do trigo, cevada, arroz, cana-de-açúcar, algodão, 

tabaco. O cânhamo fornecia o material para as esteiras”. 

 Uma das culturas que merece destaque é a da erva-mate. A erva-mate era muito 

utilizada como moeda de troca com a coroa espanhola e entre as reduções. Conforme Maestri 

(2000 p. 70) 

Em 1750, os Sete Povos possuiriam uns setenta mil pés de erva-mate, ou 

seja, dez pés por família, o que constituía riqueza singular. A erva-mate era 

exportada em grandes carretas de duas rodas, com quase dois metros de 

diâmetro, principalmente para Buenos Aires, Santa-Fé, Chile e Peru. A erva 

entrava igualmente como equivalente nas trocas realizadas entre as próprias 

reduções. 

 Além disso, as hortas forneciam as verduras e legumes necessários. Conforme Lugon 

(2010, p. 88), “cada redução possuía de seis a oito imensas hortas e pomares”. Ainda, segundo 
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Lugon (2010, p.88) “preparavam-se perfumes de flores de laranjeira, de rosa, dália, cravo, 

jasmin, alecrim, lavanda, angélica, chicória centro”. 

 Uma constatação interessante é que os Jesuítas não trouxeram apenas novas culturas, 

mas também novas técnicas e ferramentas adequadas para a plantação, fazendo com os 

guaranis tivessem contato com métodos nunca antes vistos por eles e elevassem o seu grau de 

produtividade. Conforme Maestri (2000, p. 71) “a proposta reducional fecundou as 

instituições sociais e produtivas familiares e aldeãs gentílicas guaranis com superiores 

métodos e técnicas europeus de organização do trabalho e da produção”. 

 Ainda, as ferramentas que não foram trazidas “de fora”, foram fabricadas nas 

reduções. Conforme Lugon (2010 p. 89), “as ferramentas necessárias para a agricultura foram 

concebidas e fabricadas”. 

 As reduções ainda possuíam grandes criações de gado, conforme Lugon (2010, p. 89) 

“as estâncias (fazendas de criação de gado) se estendiam por centenas de hectares. Eram 

sempre limitadas com cerca de pedra, trincheiras ou cercas vivas de cactos”. A presença 

maciça de gado na região era aproveitada não somente para a carne, mas também como tração 

animal. Conforme Lugon (2010 p. 89), “em cada redução, no momento de trabalhar a terra, 

dispunha-se de 600 a 800 animais de tração”. 

 Toda essa dedicação ao trabalho na terra e nas oficinas fez com que surgissem, nas 

reduções, conforme o sexto artigo do decreto de Felipe V (apud Lugon, 2010 p. 98), o ofício 

de “pintores, escultores, joalheiros, relojoeiros, serralheiros, carpinteiros, tecelões, ferreiros”. 

E ainda existiam conforme Lugon (2010), sapateiros, alfaiates, padeiros, açougueiros, 

seleiros, fabricantes de instrumentos musicais, de rosários, de velas, de arados, de carretas e 

carroças, entre outros. Todos esses ofícios eram organizados e conduzidos sob os aspectos 

político-administrativos das Reduções. 

 No desenvolvimento dos trabalhos missioneiros, o treinamento e a capacitação foram 

essenciais para que os guaranis fossem se aprimorando cada vez mais no exercício laboral. 

Assim, graças aos Jesuítas, conforme Neumann (1996, p. 14), “as reduções, por apresentarem-

se como um centro de formação e de capacitação de mão de obra, qualificavam centenas de 

guaranis para o trabalho regular”. 

 Para os Jesuítas conseguirem enquadrar os guaranis no sistema de trabalho aos moldes 

da redução foi necessário, conforme Neumann (1996, p. 51) “um controle extensivo por parte 



 
 

27 
 

dos padres no começo”. Também foi necessário respeitar e adaptar algumas distinções 

existentes na sociedade guarani, principalmente no que diz respeito a divisão sexual do 

trabalho. Dessa forma, no começo, os homens trabalhavam com o gado, nas oficinas na 

extração da erva-mate, além das obras rotineiras dentro da redução. Já, as mulheres 

cultivavam as lavouras, cozinhavam e trabalhavam com o artesanato. Passado algum tempo, 

os homens começaram a ajudar no cultivo das lavouras também. 

 A execução dos trabalhos nas reduções, conforme Neumann (1996) era feita 

primeiramente pelos próprios jesuítas, que já dominavam várias técnicas e ofícios, as que não 

dominavam solicitavam livros e manuais aos familiares europeus para aprenderem o ofício e 

capacitar os guaranis.  

 Logo, esse treinamento feito junto aos guaranis aconteceu, conforme Neumann (1996 

p. 59) “do ensino pela prática, contribuindo para a rápida assimilação dos ofícios a grande 

capacidade de imitação”. Desta forma, rapidamente crescia o número de profissionais 

capacitados nas reduções. No decorrer dos anos, os índios que obtinham mais destreza 

passavam a ser capacitadores dos demais guaranis, principalmente no que se refere às artes 

mecânicas. Esses índios capacitadores recebiam a denominação de “alcaides” e cada ofício 

possuía seu alcaide. 

 Os guaranis que não apresentavam destreza em nenhum ofício, segundo Neumann 

(1996, p. 60), “estavam destinados aos trabalhos agropecuários que igualmente ocupavam 

lugar de destaque em todas as reduções”. 

 Conforme Neumann (1996), esta forma de organização das tarefas, implantada pelos 

Jesuítas nas reduções é semelhante a um modelo europeu, entretanto no decorrer do tempo, a 

forma de organização passou a ser muito própria. A organização do trabalho é descrita por 

Neumann (1996 p. 61): 

A organização do trabalho, principalmente a existente nas oficinas, guarda 

grande semelhança com a organização das similares existente no medievo 

europeu, apresentando uma estrutura hierárquica de aprendizes, oficiais e 

mestres (alcaide), e a propriedade comunal das ferramentas de trabalho. A 

transposição do modelo europeu resulta do fato de que a estruturação do 

sistema de trabalho nas reduções é fruto de uma sociedade de contato e 

fortemente influenciado pelo sistema de trabalho mais organizado. No 

entanto, mesmo assim criavam-se moldes de trabalho próprio, 

correspondendo a outras estruturas sociais provenientes da experiência 

guarani. 
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 O sucesso da forma como se deu o treinamento e o aprendizado dos ofícios fez com 

que as reduções alcançassem, segundo Neumann (1996 pg. 61) “elevado grau de 

desenvolvimento experimentado pelas missões, absorvendo grande quantidade de guaranis, 

por conta das contínuas demandas de contingentes de trabalhadores para as construções e 

reparos de igrejas e casas.” Neumann (1996 p. 61) escreve que os ofícios quase sempre eram 

passados de forma hereditária. 

 Outro fator importante nas reduções eram os incentivos e motivações aos guaranis. 

Conforme Neumann (1996, p. 61), “também existiam prêmios especiais como incentivo aos 

artesãos”.  

 Todavia, conforme Neumann (1996 p. 60), “toda a população missioneira trabalhava 

para o bem comum da redução, sem receber remuneração alguma.” Assim, percebe-se que 

não havia uma política salarial, devido às reduções possuírem outra forma de organização 

econômica e social, resultante da experiência do seu tempo. 

 As reduções alcançaram elevado grau de desenvolvimento, devido ao espírito 

cooperativo que existia. Conforme Lugon (2010, p. 100) “os rápidos progressos em todas as 

atividades se explicam, em boa parte, pelo espírito de cooperação mútua que os animava a 

trabalhar”. 

 Assim, encerra-se este tópico que trata sobre o trabalho dos indígenas e também dos 

Jesuítas nas reduções. No próximo tópico são descritos os fatores que levaram à extinção, ou 

ao arruinamento das reduções. 

 

2. 4 ARRUINAMENTO DAS REDUÇÕES 

 São vários os motivos que explicam o porquê das reduções terem chegado ao seu final. 

Existem alguns autores que explicam esse fato e elucidam como ele pode ter ocorrido. 

 Entretanto, antes de abordar esse tema de como cada autor vê este episódio, é 

importante ressaltar que o título desse capítulo utiliza a terminologia “arruinamento”, de 

arruinar, que segundo o dicionário DICIO (2020) significa destruir, empobrecer, cair em 

ruína. Esta terminologia, porém, pode ser substituída por outra, a partir da visão de cada autor 

ao fato de perceberem o fim das Reduções. Isto é, o fim das Reduções é decorrente de ações 

movidas a partir de terceiros, de fora das reduções, no caso, das Coroas portuguesa e 
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espanhola. As ruínas das construções resistentes ao tempo remetem ao arruinamento das 

Reduções, enquanto organização social, econômica e administrativa. 

 Portanto, o começo da dinâmica de arruinamento das reduções e do seu processo de 

organização coletiva, se dá através dos interesses envolvidos entre as coroas portuguesa e 

espanhola. Esses interesses econômicos e geopolíticos entre os reinados de Portugal e 

Espanha regulamentam-se e se consolidam com a publicação do Tratado de Madri. 

 O Tratado de Madri interfere diretamente na vida das reduções e em seu 16º artigo 

determina a expulsão dos jesuítas e dos índios. Conforme Lugon (2010 pg.194) o artigo 16º 

determinava: 

Quanto às reduções e povoados que sua majestade católica cede na margem 

esquerda do Uruguai, os missionários deverão deles sair com seus móveis e 

pertences, levando com eles os índios para estabelecê-los em outras terras 

pertencentes à Espanha. Os ditos índios poderão, igualmente, levar seus 

bens, móveis e semoventes (gado), armas, pólvora e munições que 

possuírem. As reduções e povoados serão entregues à Coroa de Portugal, 

com todas suas casas e demais prédios, e a propriedade das terras. 

 Percebe-se que o artigo supracitado refere-se diretamente aos Sete Povos das Missões 

que se situavam onde hoje se localiza o estado do Rio Grande do Sul. 

 A partir desta determinação, conforme Lugon (2010) houve uma forte resistência por 

parte dos índios em abandonar as reduções. Já por parte dos Jesuítas houve um grande 

conflito interno, pois a determinação da Companhia de Jesus era a obediência à ordem 

superior, mas alguns padres jesuítas julgavam uma traição aos índios ceder às vontades da 

coroa e abandonar aquela próspera organização econômica e que também era carregada de 

significados culturais, sociais e espirituais.  

 Assim, alguns padres, permanecem nas reduções junto aos índios e, diante dessa 

situação de resistência de um lado e pressão de outro, eclode o grande conflito denominado 

Guerra Guaranítica, em 1754. 

 Foram anos de batalhas entre as tropas coloniais e os índios missioneiros que estavam 

sob a liderança de Sepé Tiaraju, corregedor de São Miguel Arcanjo. Conforme Lugon (2010) 

os missioneiros lograram êxito nas táticas de resistência nos primeiros conflitos, até que em 7 

de fevereiro de 1756 o
 
indígena Sepé Tiaraju foi morto pelas tropas espanholas e três dias 

depois, na coxilha de Caiboaté, hoje cidade de São Gabriel, em um embate catastrófico para 
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os indígenas, 1200 índios foram mortos, marcando uma importante vitória colonial para a 

conquista das Reduções. 

 Nos meses seguintes as tropas coloniais ainda enfrentaram algumas investidas de 

índios missioneiros que ainda estavam entrincheirados, mas no dia 16 de maio de 1756 o 

exército luso-espanhol finalmente entra na Redução de São Miguel Arcanjo, encontrando uma 

redução incendiada propositalmente pelos indígenas. Os guaranis tinham um forte sentimento 

de pertencimento ao local que transcendia as reduções jesuíticas, visto que aquele território  

era ocupado pelos indígenas deste antes da chegada dos europeus. Desta forma, por questões 

de sua ancestralidade e até mesmo espiritual, pois os indígenas têm a terra como sagrada, 

recusaram-se a retirar-se daquele local e até hoje resistem alguns indígenas que moram 

próximo às ruínas das reduções. 

 Assim, conclui-se a elucidação de como se deu a formação, estruturação, organização, 

resistência e arruinamento das Reduções dos Sete Povos das Missões. A partir do próximo 

capítulo são abordados alguns conceitos relevantes da Administração que servem de base para 

a análise deste estudo. 

 

2.5 CONCEITOS RELEVANTES PARA A ADMINISTRAÇÃO ATUAL 

 Neste capítulo são abordados alguns dos principais conceitos pertinentes da 

administração atual e que podem ser associados às práticas das reduções jesuíticas, tanto pelos 

Jesuítas quanto pelos Guaranis para posterior análise comparativa. Neste estudo é utilizada 

essencialmente a abordagem do autor Idalberto Chiavenato, visto que é um autor que possui 

sua obra amplamente difundida no meio acadêmico e serve de referência para diversos 

estudos. 

2.5.1 O fazer administração: o que orienta? 

 A Administração, de certa maneira, sempre esteve presente ao longo da história na 

forma de organização da sociedade. Ela era possível através da experimentação de práticas e 

da repetição de processos. Conforme Chiavenato (2014) há vários registros de povos, 

organizações militares, reinados e até mesmo instituições religiosas que se organizavam 

administrativamente de forma tal para manter o controle e a gerência sobre os processos. 

Entre essas instituições pode-se destacar a Ordem Religiosa Companhia de Jesus e as 

Reduções Jesuíticas.  
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 Entretanto, a administração moderna, por assim dizer, com caráter científico, é mais 

recente. Ela tem como uma de suas principais referências Frederick Winslow Taylor
4
. A 

Revolução Industrial foi um marco referencial para o desenvolvimento da administração 

científica. A diferenciação entre estas duas formas de administrar, a científica e a 

experimental, está no fato desta se caracterizar por um conhecimento empírico e aquela por 

uma teoria científica comprovada metodologicamente. Segundo Chiavenato (2014, p. 59): 

Para Taylor, a organização e a administração devem ser estudadas e 

tratadas cientificamente, e não empiricamente. A improvisação deve 

ceder lugar ao planejamento, e o empirismo, à ciência – a ciência da 

administração. Como pioneiro, o mérito de Taylor reside em sua 

contribuição para encarar sistematicamente o estudo da organização. 

 A administração enquanto ciência surge, como um marco, em 1903 através de uma 

abordagem clássica e tem como principal referência os autores Taylor e Henri Fayol. Segundo 

Chiavenato (2014, p. 52): 

No despontar do século XX, dois engenheiros desenvolveram os primeiros 

trabalhos pioneiros a respeito da administração. O norte-americano Frederick 

Winslow Taylor iniciou a chamada Escola da Administração Científica, 

preocupada em aumentar a eficiência da indústria por meio da racionalização 

do trabalho do operário. O europeu Henri Fayol desenvolveu a chamada 

Teoria Clássica, preocupada em aumentar a eficiência da empresa por meio 

de sua organização e da aplicação de princípios gerais da administração em 

bases científicas. 

 Esses dois engenheiros e suas teorias são os responsáveis pela chamada “Abordagem 

Clássica da Administração”; que surge a partir das consequências da Revolução Industrial. 

Taylor, considerado o pai da Administração justamente pelo seu pioneirismo, é o expoente da 

Administração Científica. Conforme Chiavenato (2014) Taylor aborda em seus estudos 

questões como a organização racional do trabalho, o desenho de cargos e tarefas nas 

organizações, trata ainda sobre aspectos que dizem respeito incentivos aos salariais aos 

funcionários e prêmios de produção. Taylor organiza quatro princípios básicos em sua teoria: 

planejamento, preparo, controle e execução. Segundo o autor, estes princípios são aplicáveis à 

qualquer tipo de organização.  

 A administração foi, enquanto ciência, desenvolvida a partir do século XX. Contudo, é 

importante salientar que o modo de administrar empírico utilizado anteriormente às teorias da 

                                                           

4  Frederick Taylor (1856-1915) foi um engenheiro mecânico norte-americano, considerado o pai da 

Administração Científica. 
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administração utilizava, conforme Chiavenato (2014), saberes e conhecimentos de outras 

ciências, como os da filosofia e a economia. 

 No decorrer do tempo, a ciência da administração evolui e novos autores tecem suas 

contribuições à administração através de comprovações científicas e metodológicas. Cada vez 

mais, se estuda as especificidades das organizações, como a gestão de pessoas, os cargos e 

salários, etc. e também as mudanças temporais, sociais e tecnológicas provocadas na 

sociedade com consequências nas organizações. 

 

2.5.2 A hierarquia nas organizações 

 A partir do momento em que a Administração começa a ser estudada e organizada 

como uma Ciência, teorias surgem neste processo científico. Assim, alguns aspectos 

administrativos ganham destaque e começam a ser evidenciados em diversas teorias; a 

hierarquia é um destes aspectos. 

 Fayol, como destacado na parte anterior, tornou-se uma referência da Teoria Clássica 

da Administração. Ele destaca a estrutura da organização e, a partir disso, a sua hierarquia. 

Conforme Chiavenato (2014 p. 90): 

A Teoria Clássica concebe a organização como se fosse uma estrutura. Essa 

maneira de conceber a estrutura organizacional é influenciada pelas 

concepções antigas de organização (como as organizações militar e 

eclesiástica) tradicionais, rígidas e hierarquizadas. 

 Assim, a Teoria Clássica entende a estrutura organizacional como uma cadeia de 

comando. Nessa cadeia existe uma linha de autoridade interligando-as. Conforme Chiavenato 

(2014, p. 90): 

A estrutura organizacional é uma cadeia de comando, ou seja, uma linha de 

autoridade que interliga as posições da organização e define quem se 

subordina a quem. A cadeia de comando – também denominada cadeia 

escalar – baseia-se no princípio da unidade de comando, que significa que 

cada empregado deve se reportar a um só superior. 

O autor diz ainda que, segundo a Teoria Clássica, a estrutura organizacional é 

analisada de cima para baixo, ou seja, de uma forma vertical de hierarquia, de quem dirige 

para quem executa tarefas e do todo organizacional para as partes, diferentemente da 

abordagem da Administração Científica que possui seu foco nas tarefas. 
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 Por sua vez, a Teoria da Burocracia, que teve como precursor Max Weber, também 

garante um destaque especial para a hierarquia nas organizações, destacando-a como uma 

característica da burocracia. Baseado nessa teoria, Chiavenato (2014 p. 263) assim explica 

uma relação entre burocracia e hierarquia: 

A burocracia é uma organização que estabelece os cargos segundo o 

princípio da hierarquia. Cada cargo inferior deve estar sob controle e 

supervisão de um posto superior. Nenhum cargo fica sem controle ou 

supervisão. Daí a necessidade da hierarquia da autoridade para definir as 

chefias nos vários escalões de autoridade. Todos os cargos estão dispostos 

em uma estrutura hierárquica que encerra privilégios e obrigações, definidos 

por regras específicas. A autoridade – poder de controle resultante de uma 

posição – é inerente ao cargo, e não ao indivíduo que desempenha o papel 

oficial. A distribuição de autoridade serve para reduzir ao mínimo o atrito, 

por via do contato (oficial) restritivo, em relação às maneiras definidas pelas 

regras da organização. Dessa forma, o subordinado está protegido da ação 

arbitrária do seu superior, pois as ações de ambos se processam dentro de um 

conjunto mutuamente reconhecido de regras. Assim, a burocracia é uma 

estrutura social hierarquicamente organizada. 

 Conforme o exposto, as teorias da administração supracitadas falam sobre a hierarquia 

presente nesses modelos. A partir disso, percebe-se a relação da hierarquia com ferramentas 

de controle. O filósofo inglês Jeremy Bentham, desenvolveu no ano de 1785 um projeto de 

controle chamado Panóptico, definido primeiramente por ele como princípio da inspeção, o 

que consiste num modelo arquitetônico de vigilância e controle integral em que o vigilante 

pode observar a totalidade dos vigiados mas os vigiados não conseguem perceber quando 

estão sendo observados, resultando num processo de autovigilância por parte dos vigiados. 

Bentham (2008, p. 20), sobre o princípio da inspeção, diz que: 

É óbvio que, em todos esses casos, quanto mais constantemente as pessoas a 

serem inspecionadas estiverem sob a vista das pessoas que devem 

inspecioná-las, mais perfeitamente o propósito do estabelecimento terá sido 

alcançado. A perfeição ideal, se esse fosse o objetivo, exigiria que cada 

pessoa estivesse realmente nessa condição, durante cada momento do tempo. 

Sendo isso impossível, a próxima coisa a ser desejada é que, em todo 

momento, ao ver razão para acreditar nisso e ao não ver a possibilidade 

contrária, ele deveria pensar que está nessa condição. Esse aspecto, como 

você pode imediatamente ver, é completamente assegurado pelo plano de 

meu irmão; e, penso eu, parecerá igualmente evidente que não pode ser 

abrangido por nenhum outro ou, para falar mais apropriadamente, que se for 

abrangido por algum outro, ele o será apenas na medida em que esse outro 

possa dele se aproximar.  

Esse modelo panóptico pode ser comparado com práticas realizadas nos mais diversos 

tipos de organizações, onde o funcionário está ou pensa estar sob constante vigilância. A 

estrutura de um panóptico pode ser observada na figura 4. 
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Fonte: Sabedoria Política (2021). 

 Os teóricos mais recentes da Administração tecem algumas críticas às concepções 

primordiais de hierarquia, apresentando outras formas de perceber a estrutura organizacional e 

a hierarquia. A reengenharia busca reformular a estrutura organizacional. Conforme 

Chiavenato (2014 p. 569), “a estrutura organizacional hierarquizada, alta e alongada passa a 

ser nivelada, achatada horizontalizada. É o que define o enxugamento (downsizing) da 

organização para transformá-la de centralizadora e rígida em flexível, maleável e 

descentralizadora”. 

 Idalberto Chiavenato cita ainda as megatendências, que, segundo esse autor devem ser 

observadas a partir das transformações ocorridas na sociedade. Uma dessas megatendências é 

a das hierarquias para a comunicação lateral intensiva, que, conforme Chiavenato (2014, p. 

26): 

… a decorrência maior da passagem da democracia representativa para a 

participativa é a maior influência dos membros da organização, em todos os 

seus níveis. As empresas precisam adotar um modelo de equalização do 

poder em substituição ao modelo atual de diferenciação hierárquica, para 

reduzir as diferenças impostas pela hierarquia da autoridade que tolhe a 

liberdade, a iniciativa individual e a inovação. A tradicional organização 

hierárquica e piramidal, com características autocráticas e impositivas, está 

cedendo lugar a redes informais de comunicação para facilitar a interação 

das pessoas e a dinamização da organização. 

 Desta forma, percebe-se que as mudanças de cenários provocadas pelas 

megatendências, muitas vezes emergem de fatores sociais e até mesmo adversos às 

organizações, mas afetam diretamente os hábitos de consumo da população e 

consequentemente as organizações precisam estar atentas às novas tendências para 

sobreviverem no mercado. 

Figura 4-  O 

Panóptico
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2.5.3 Gestão de pessoas: aspecto fundamental para o sucesso da organização 

A conceituação teórica da administração e a sua consequente aplicação prática 

facilitam a visualização de todos os aspectos organizacionais. A Gestão de Pessoas é um 

aspecto que por muito tempo não foi considerado como relevante para o bom desempenho da 

administração, sendo os funcionários ou colaboradores considerados apenas mais um recurso 

dentro da organização (no caso, o recurso humano). Entretanto, esta visão foi sendo mudada,  

e muitas vezes direcionando olhares para a centralidade da pessoa, considerando a pessoa o 

bem mais importante e crucial numa organização, pois é através dela que os objetivos são 

alcançados, criando assim uma relação de sinergia. Nas organizações a gestão de pessoas 

pode assumir características diferentes de acordo com os aspectos organizacionais específicos, 

conforme Chiavenato (2010, p. 8): 

A Gestão de Pessoas (GP) é uma área muito sensível à mentalidade que 

predomina nas organizações. Ela é extremamente contingencial e 

situacional, pois depende de vários aspectos, como a cultura que existe em 

cada organização, da estrutura organizacional adotada, das características do 

contexto ambiental, do neg6cio da organização, da tecnologia utilizada, dos 

processos internos, do estilo de gestão utilizado e de uma infinidade de 

outras variáveis importantes. 

Assim, não é possível dizer que existe um padrão de gestão de pessoas ótimo e que 

deve ser aplicado em todas as organizações e sim que existem várias formas de fazer gestão 

de pessoas de acordo com a necessidade e a realidade de cada organização. 

Na sequência, alguns aspectos fundamentais para este estudo e que fazem parte da 

gestão de pessoas são conceituados. 

A) Os Processos da Gestão de Pessoas 

 Inicialmente é fundamental estabelecer uma conceituação sobre alguns dos principais 

processos da gestão de pessoas, sejam eles, segundo o estudo desenvolvido por Chiavenato: 

agregar, aplicar, recompensar, desenvolver, manter e monitorar pessoas. Dentro desses 

processos amplos estão especificados outros processos específicos como recrutamento, 

seleção e treinamento, por exemplo. Esta conceituação é essencial para estabelecer o paralelo 

entre a teoria administrativa e o modo empírico do fazer missioneiro. 
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 No que se refere ao recrutamento, que está contemplado no processo de agregar 

pessoas juntamente à seleção, Chiavenato (2010 p. 115) diz que “Os processos de agregar 

pessoas constituem o primeiro grupo de processos da moderna gestão de pessoas.” Ainda 

quanto ao recrutamento, Chiavenato (2010 p. 115) diz que “os processos de agregar pessoas 

constituem as rotas de ingresso das pessoas na organização. Representam as portas de entrada 

que são abertas apenas para os candidatos capazes de ajustar suas características e 

competências pessoais com as características predominantes na organização”. 

 Após o recrutamento existe o processo de seleção, onde a organização após atrair 

pessoas busca selecioná-las para ver se elas adequam-se às necessidades da organização. 

 Quanto à seleção, segundo Chiavenato (2010 p.133), 

a seleção de pessoas integra o processo de agregar pessoas e funciona logo 

após o recrutamento. Ambos, o recrutamento e a seleção de pessoas fazem 

parte de um mesmo processo: a introdução de novos elementos humanos na 

organização. Enquanto o recrutamento é uma atividade de atração, 

divulgação e comunicação – portanto, uma atividade tipicamente positiva e 

convidativa –, a seleção é, ao contrário, uma atividade de escolha, de 

classificação e de decisão e, portanto, restritiva e obstativa. Enquanto o 

objetivo do recrutamento é abastecer o processo seletivo de sua matéria-

prima básica - os candidatos -, o objetivo da seleção e escolher e classificar 

os candidatos mais adequados as necessidades do cargo e da organização. 

Chiavenato (2010) afirma ainda que o processo de seleção funciona como um filtro 

onde as apenas as pessoas com as características desejadas podem ingressar na organização. 

 Existe outro processo abordado pelo autor denominado de aplicação de pessoas, onde 

estão compreendidos a orientação de pessoas, os desenhos de cargos e a descrição e análise 

destes cargos, desta forma, a partir deste desenho, as pessoas são destinadas aos cargos 

conforme suas competências. Segundo Chiavenato (2010, p. 201): 

Cada cargo exige certas competências do seu ocupante para que seja 

bem desempenhado. Essas competências variam conforme o cargo, 

nível hierárquico e a área de atuação. Elas exigem que o ocupante 

saiba lidar com recursos, relações interpessoais, informação, sistemas 

e tecnologia em diferentes graus de intensidade. 

 Conforme Chiavenato (2010, p. 172) “A orientação das pessoas é o primeiro passo 

para a sua adequada aplicação dentro das diversas atividades da organização. Trata-se de 

posicionar as pessoas em suas atividades na organização e esclarecer o papel delas e os 

objetivos”. Ainda segundo Chiavenato (2010, p.172): 
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Orientar significa determinar a posição de alguém perante os pontos 

cardeais; encaminhar, guiar, indicar o rumo a alguém; poder reconhecer a 

situação do lugar em que se acha para se guiar no caminho. Isso vale tanto 

para novas como para os antigos funcionários Quando ingressam na 

organização, ou quando a organização faz mudanças, as pessoas precisam 

sentir em que situação se encontram e para onde devem conduzir suas 

atividades e esforços. Imprimir rumos e direções, definir comportamentos e 

ações, estabelecer metas e resultados a cumprir são algumas das 

providências orientadoras que a organização deve oferecer aos seus 

funcionários. 

 Após agregar e aplicar pessoas, o autor menciona outro processo fundamental da 

gestão de pessoas: a recompensa. Neste processo são trabalhados a remuneração, incentivos e 

benefícios, aspectos fundamentais para a motivação do colaborador e o consequente bom 

desempenho da organização. Chiavenato (2010, p. 274) define: 

Os processos de recompensar as pessoas constituem os elementos 

fundamentais para o incentivo e motivação dos funcionários da organização, 

tendo em vista de um lado os objetivos organizacionais a serem alcançados e, 

de outro lado, os objetivos individuais a serem satisfeitos. Por essa razão, os 

processos de oferecer recompensas ocupam lugar de destaque entre os 

principais processos de gerir as pessoas dentro das organizações. A palavra 

recompensa significa uma retribuição, prêmio ou reconhecimento pelos 

serviços de alguém. A recompensa é elemento fundamental na condução das 

pessoas em termos de retribuição, retroação ou reconhecimento do seu 

desempenho na organização. 

 Além de orientar e recompensar pessoas, é preciso desenvolvê-las para que possam 

continuamente estar capacitadas às atividades que desenvolvem. Um processo inerente ao 

desenvolvimento é o treinamento. Quanto ao treinamento, Chiavenato (2010, p. 367) diz:  

Modernamente, o treinamento e considerado um meio de desenvolver 

competências nas pessoas para que se tornem mais produtivas, criativas e 

inovadoras, a fim de contribuir melhor para os objetivos organizacionais e se 

tornarem cada vez mais valiosas. Assim, o treinamento e uma fonte de 

lucratividade ao permitir que as pessoas contribuam efetivamente para os 

resultados do negócio. Nesses termos, o treinamento e uma maneira eficaz 

de agregar valor as pessoas, a organização e aos clientes. Ele enriquece o 

patrimônio humano das organizações. É o responsável pela formação do 

capital intelectual das organizações. 

 Portanto, percebe-se que o treinamento e fundamental para potencializar as 

habilidades das pessoas e consequentemente alcançar os objetivos das organizações. 

 Já, o processo de manter pessoas é responsável por assegurar que as pessoas 

mantenham-se satisfeitas e motivadas. Conforme Chiavenato (2010, p. 436): 

Do ponto de vista da gestão de pessoas, a organização viável é aquela que 

não somente consegue captar e aplicar adequadamente os seus recursos 
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humanos, como também os mantém satisfeitos a longo prazo na organização. 

A manutenção de pessoas exige um conjunto de cuidados especiais, entre os 

quais sobressaem os estilos de gerência, as relações com os empregados e os 

programas de higiene e segurança do trabalho que assegurem qualidade de 

vida na organização. Os processos de manutenção das pessoas existem para 

manter os participantes satisfeitos e motivados e para assegurar-lhes 

condições físicas, psicológicas e sociais de permanecer na organização, obter 

seu compromisso e de vestir a sua camisa. 

 Por fim, o processo de monitorar pessoas, conforme Chiavenato (2010, p. 498) 

“Monitorar significa seguir, acompanhar, orientar e manter o comportamento das pessoas 

dentro de determinados limites de variação”. 

 Chiavenato (2010) menciona duas teorias que possuem abordagens diretamente 

opostas. Segundo o autor, o processo de monitorar pessoas possui duas abordagens extremas, 

a primeira seria uma abordagem tradicional denominada Teoria X, que parte da desconfiança 

das pessoas e seus comportamentos, onde existe uma vigilância rígida onde se força as 

pessoas a obedecer e moldarem-se ao padrão estabelecido, para isso põem-se em prática 

código de disciplina severa num sistema centralizado, com castigos e penalidades. 

 Por outro lado, existem processos de monitoramento com uma abordagem moderna, 

baseada na confiança, totalmente descentralizada, denominada Teoria Y, que possui por base 

a flexibilidade e a autonomia às pessoas, incentivando sua criatividade, comprometimento e 

participação. 

A teoria Y propõe um estilo de administração participativo e embasado nos 

valores humanos e sociais [...] a Teoria  é a administração por objetivos, que 

realça a iniciativa individual, aplicada nas empresas por meio de um estilo de 

direção apoiado em medidas inovadoras e humanistas (FERREIRA, 2009, p. 

59). 

 Assim, percebendo essas teorias como dois extremos, existem inúmeras possibilidades 

entre essas duas formas de monitorar. Ou seja, é possível monitorar pessoas e processos com 

um nível maior ou menor de liberdade, ou então com um controle maior ou menor sobre as 

pessoas, de acordo com a necessidade da organização e da atividade ou processo. 

B) A Motivação nas Organizações 

A motivação é aspecto fundamental em qualquer organização a fim de que todas as 

partes envolvidas possam ser beneficiadas. Existem vários fatores que influenciam a motivação 

nas organizações que vão além do salário, conforme apresentado a seguir. 
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Conforme Ferreira (2009) um estudo realizado na fábrica de Hawthorne no ano de 

1920 aponta a existência de relação entre a atenção dada ao trabalhador e sua produtividade. 

Após isso, um estudo realizado por Elton Mayo conclui a relação entre a produtividade do 

trabalhador e a possibilidade de satisfazer suas necessidades no trabalho, ter um tratamento 

adequado, um bom relacionamento humano, reconhecimento e também receber recompensas. 

Maximiano (2000) diz que existem dois tipos de motivação que influenciam o 

desempenho, os motivos internos (que são inerentes à própria pessoa) e os motivos externos 

(criados pelo ambiente ou a situação local) conforme demonstra a figura 5. 

 

Fonte: Maximiano (2000)  

Assim, percebe-se que o desempenho está intrinsecamente ligado às motivações 

internas e externas, demonstrando a complexidade e a importância da motivação e das 

necessidades do ser humano. 

A teoria da hierarquia das necessidades humanas de Abraham Maslow
5
 exemplifica 

através de níveis as necessidades do ser humano. A representação da teoria é a pirâmide das 

necessidades, como pode ser observado na figura 6. 

                                                           

5 Abraham H. Maslow foi professor de Psicologia da Brandeis University e presidente da 
American Psychological Association. Por meio do seu livro Motivação e Personalidade (1954), 
ficou conhecido pela sua teoria da hierarquia das necessidades humanas. 

Figura 5- Motivos internos e externos que afetam o 

desempenho.
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Fonte: Ferreira (2009) 

Segundo Ferreira (2009, p. 56): 

Somente quando um nível inferior de necessidades está satisfeito, é 

que o nível imediatamente mais elevado surge no comportamento da 

pessoa. Em outras palavras, quando uma necessidade é satisfeita, ela 

deixa de ser motivadora de comportamento, dando oportunidade para 

que um nível mais elevado de necessidade possa chegar ao primeiro 

nível. 

Portanto, percebe-se a partir da pirâmide das necessidades de Maslow que o ser 

humano busca satisfazer suas necessidades, desde as mais básicas e essenciais até as 

necessidades mais elevadas que se encontram no topo da pirâmide, influenciando diretamente 

na sua motivação a partir de cada necessidade que deseja alcançar. 

C) Cultura Organizacional 

 A cultura organizacional, assim como os demais processos de gestão de pessoas, é um 

elemento fundamental quando se analisa uma organização, ou até mesmo um povo, um 

determinado período histórico, ou a organização de um povo em um determinado período 

histórico. Portanto, entender o que é cultura organizacional segundo a administração é 

essencial. 

 Quanto à cultura organizacional, Chiavenato (2010, p. 172) define: 

A cultura organizacional ou cultura corporativa é o conjunto de hábitos e 

crenças, estabelecidos para normas, valores, atitudes e expectativas, 

compartilhados por todos os membros da organização. Ela se refere ao 

sistema de significados compartilhados por todos os membros e que 

Figura 6- Hierarquia das necessidades segundo 

Maslow
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distingue uma organização das demais. Constitui o modo institucionalizado 

de pensar e agir que existe em uma organização. 

 A partir desta definição abrangente percebe-se a amplitude e a importância da cultura 

organizacional para cada organização e o quanto ela é capaz de moldar o jeito de ser e fazer 

da organização, assim como de cada pessoa que colabora com ela. 

 Ainda sobre a cultura organizacional, ela deve refletir a forma de pensar da 

organização. Conforme Chivenato (2010, p. 173): 

A cultura organizacional representa as percepções dos dirigentes e 

colaboradores da organização e reflete a mentalidade que predomina na 

organização. Mais do que isso, a cultura organizacional é uma forma de 

interpretação da realidade organizacional e constitui uma modelagem para 

lidar com questões organizacionais. Por essa razão, ela condiciona a 

administração das pessoas. 

 Portanto, cultura organizacional, de forma geral pode ser definida, conforme SEBRAE 

(2017) como o resultado de uma colisão entre pessoas, e a partir deste choque, como elas 

interagem entre si em determinado ambiente e como esse ambiente evolui baseado nessas 

interações. 

 Os processos da gestão de pessoas, o estudo sobre a motivação e a cultura 

organizacional são aspectos essenciais para o estudo da gestão de pessoas e portanto, para a 

análise dos sete povos das missões a partir desta área da administração. 
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3 METODOLOGIA  
 

Este capítulo apresenta as ferramentas, os métodos e as técnicas utilizadas para o 

desenvolvimento da pesquisa, desde a elaboração do projeto para a coleta das informações e 

dos dados, passando pela sistematização e análise destes até a análise dos resultados.  

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA  

 

 A pesquisa é caracterizada como bibliográfica exploratória, descritiva, e comparativa. 

Ainda foi utilizada a técnica de entrevista e a revisão bibliográfica, a partir de fontes 

secundárias de pesquisa, para a análise de dados. 

 A pesquisa caracteriza-se como bibliográfica exploratória, sem base empírica, 

portanto, a partir de estudos secundários, com dados, sob o ponto de vista histórico e atual. 

Contou também com as contribuições do professor e pesquisador da Universidade do Vale do 

Rio dos Sinos (UNISINOS) Luiz Fernando Medeiros Rodrigues, pesquisador sobre o  assunto 

das Reduções Jesuíticas, através de entrevista semiestruturada. 

 A realização da pesquisa bibliográfica se deu durante os meses de junho a outubro de 

2020. A pesquisa bibliográfica objetiva compreender historicamente como se deu a forma de 

organização dos sete povos das missões e também elencar alguns conceitos da administração. 

Conforme Lakatos (2003, p. 183) a pesquisa bibliográfica se refere ao estudo do que já foi 

tornado público sobre determinado assunto e vai além de uma simples reprodução do que já 

foi escrito, mas proporciona uma análise da temática sob um novo enfoque, permitindo que se 

chegue a conclusões inovadoras. 

 Ainda, a pesquisa caracteriza-se como exploratória, pois conforme Gil (2008) envolve 

levantamento bibliográfico e documental, entrevistas não padronizadas e estudos de caso. 

Conforme Gil (2008 p. 27): 

Pesquisas exploratórias são desenvolvidas com o objetivo de proporcionar 

visão geral, de tipo aproximativo, acerca de determinado fato. Este tipo de 

pesquisa é realizado especialmente quando o tema escolhido é pouco 

explorado e torna-se difícil sobre ele formular hipóteses precisas e 

operacionalizáveis. 

 A pesquisa, a partir do segundo objetivo específico, ainda se caracteriza como 

descritiva. Segundo Gil (2002), a pesquisa descritiva é aquela que busca descrever as 
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características de determinada população ou fenômeno e o estabelecer relações entre 

variáveis. 

 Após a realização dos primeiros métodos de pesquisa, ainda foi utilizado o método 

Comparativo. Este método é muito utilizado na área das ciências sociais e conforme Lakatos 

apud Lakatos (2003, p. 107) “O método comparativo é usado tanto para comparações de 

grupos no presente, no passado, ou entre os existentes e os do passado, quanto entre 

sociedades de iguais ou de diferentes estágios de desenvolvimento.” O autor ainda diz que o 

método pode ser utilizado em todos os níveis e fases da pesquisa. Se o método comparativo 

for utilizado a partir de um estudo descritivo é possível analisar os elementos de uma 

estrutura. 

 

3.2 CARACTERIZAÇÃO DA ENTREVISTA 

 

A entrevista foi realizada com um professor/pesquisador da área de história que tem 

sua linha de pesquisa voltada para os estudos sobre as reduções jesuíticas.  

O objetivo desta entrevista consiste em obter a visão de um pesquisador da área sobre 

os aspectos econômicos, políticos, sociais e, sobretudo, administrativos das reduções 

jesuíticas. O entrevistado foi Luiz Fernando Medeiros Rodrigues, professor e pesquisador da 

Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS), expert no assunto dos Sete Povos das 

Missões, através de entrevista semiestruturada. Conforme Lakatos (2003, p. 195): 

A entrevista é um encontro entre duas pessoas, a fim de que uma delas 

obtenha informações a respeito de determinado assunto, mediante uma 

conversação de natureza profissional. É um procedimento utilizado na 

investigação social, para a coleta de dados ou para ajudar no diagnóstico ou 

no tratamento de um problema social. 

A entrevista caracteriza-se por ser qualitativa, semiestruturada, com técnica e 

instrumento de coleta de dados, onde foram abordadas questões referentes à formação, 

estrutura e organização das reduções jesuíticas. Segundo Godoy (1995, p. 62) a pesquisa 

qualitativa é realizada “visando à compreensão ampla do fenômeno que está sendo estudado, 

considera que todos os dados da realidade são importantes e devem ser examinados”. 

A entrevista se caracteriza como semiestruturada, na modalidade entrevista focalizada. 

Conforme Lakatos (2003, p. 197), neste tipo de entrevista, “o entrevistador tem liberdade para 

desenvolver cada situação em qualquer direção que considere adequada. É uma forma de 

poder explorar mais amplamente uma questão. Em geral, as perguntas são abertas e podem ser 

respondidas dentro de uma conversação informal”. A modalidade de entrevista focalizada 
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prevê um roteiro de tópicos referentes ao problema a ser estudado, dando liberdade ao 

entrevistador para conduzir e desenvolver a entrevista, não sendo necessário obedecer o rigor 

formal. 

A realização da entrevista se deu através de videoconferência, em plataforma 

específica, no mês de outubro. O áudio da entrevista foi gravado. 

 

3.3 TÉCNICAS DE COLETA DE DADOS 

 

 Os dados foram coletados no mês de outubro, através de um roteiro de entrevista 

focalizado na organização dos Sete Povos das Missões, com questões abertas e qualitativas. 

Conforme Lakatos (2003), as perguntas abertas são as que permitem ao entrevistado 

responder com liberdade, podendo usar linguagem própria e emitir opinião. 

 A entrevista, por razões do distanciamento social enfrentado à época da pesquisa, foi 

realizada via videoconferência, em plataforma específica. 

 O instrumento de coleta de dados utilizado, um roteiro de perguntas, se encontra no 

Anexo 1. 

 

3.4. TÉCNICAS DE ANÁLISE DOS DADOS  

 

Os dados foram analisados a partir da abordagem qualitativa exploratória, aplicando a 

técnica da análise de conteúdo. A análise de conteúdo, representa, segundo Bardin (2011, p. 

47): 

um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando a obter, por 

procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 

mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de 

conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis 

inferidas) destas mensagens.  

 

A análise de conteúdo pode ser utilizada, conforme Bardin (2011) para analisar o 

conteúdo do discurso do entrevistado. Assim, depois de realizada a entrevista, o pesquisador 

obteve um maior conhecimento sobre a questão histórica do assunto a ser pesquisado, isso 

contribuiu para a escolha das temáticas da administração que foram relacionadas às práticas 

organizacionais das reduções. 

Ainda, salienta-se que não será utilizado nenhum tipo de software para a análise dos 

dados. Ou seja, os dados da entrevista foram analisados pelo autor da pesquisa. 
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4. RESULTADOS 

 

 Neste capítulo serão abordados alguns aspectos perceptíveis nas reduções jesuíticas e 

que podem ser relacionados com aspectos da Administração atual, portanto sendo possível 

estabelecer uma análise entre estas duas formas de administrar, respeitando as 

particularidades temporais e históricas que separam as duas experiências, inclusive não 

associando as reduções a uma experiência com vínculo empregatício (empregador e 

empregado) mas, sim como uma experiência organizacional com características particulares 

do seu tempo. 

 

1ª Análise: A orientação do fazer 

 Enquanto a administração atual baseia-se nas teorias científicas para a atuação, a 

administração dos Sete Povos estava baseada em uma orientação intuitiva, na base das 

experimentações práticas, adaptações ao local e aos indígenas e tudo isso envolvido pela 

orientação sagrada, visto que a religião tinha um peso muito forte no dia a dia e até mesmo na 

tomada de decisões, sob a governança dos padres jesuítas, da Companhia de Jesus. 

De todo modo, é importante salientar que a Companhia de Jesus foi considerada a 

primeira “ordem religiosa moderna”, pois documentava todas as suas ações através de cartas 

trocadas entre a sede da ordem e os jesuítas que estavam nas missões. Pode-se concluir que 

este fato ajudou muito nas análises feitas para o melhor desempenho das atividades, processos 

e a consequente consolidação e fortalecimento do projeto. Assim, pode-se perceber o registro 

de atividades como uma fonte de orientação para o fazer. 

2ª Análise: A hierarquia 

 Percebe-se nas teorias administrativas uma definição importante sobre o que é a 

hierarquia e a partir disso pode-se observar a sua influência sobre as diversas teorias, como as 

teorias clássica e burocrática, visto que na teoria da burocracia se fala muito no controle dos 

processos e na teoria clássica sobre a estrutura tradicional e hierarquizada. 

 Nas reduções e principalmente para a Companhia de Jesus, pode-se perceber a 

importância da hierarquia e como ela era fielmente seguida, sobretudo em sua fase inicial, as 

figuras e representações mostram a rigidez hierárquica da ordem. 
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 A hierarquia e a burocracia foram muito importantes no começo das reduções para os 

Jesuítas, principalmente no que diz respeito a ter um maior controle, tanto dos processos 

quanto das pessoas. Entretanto no decorrer do tempo as reduções foram dando maior 

liberdade aos indígenas e assim a forma de administrar também mudou, acarretando em uma 

maneira muito própria de organização. 

Outro aspecto possível de ser analisado é a forma padrão retangular do plano 

urbanístico das reduções, possibilitando um maior controle sobre o todo. O Panóptico, 

conforme Bentham (2008) foi um projeto arquitetônico que objetivava um controle maior 

sobre as pessoas em alguns tipos de organização e passou a ser relacionado com diversas 

práticas organizacionais de controle. Portanto, é possível relacionar as duas formas de 

controle principalmente por se tratarem, inicialmente, de controle a partir de projetos 

arquitetônicos. 

Para além destes aspectos, a disciplina, o cumprimento de horários e tarefas e a divisão 

do tempo eram rigidamente controlados pelos jesuítas, conforme Neumann (1996) isso 

aconteceu principalmente no começo do processo. 

3ª Análise: Aspectos Organizacionais e do Trabalho 

 As reduções eram verdadeiras fortalezas. Os lugares para a instalação das reduções 

não eram escolhidos ao acaso, gozavam de uma estrutura “fechada” e forte, que transmitia 

uma verdadeira segurança aos Indígenas. Além disso, todas elas estavam próximas a rios, o 

que garantia água em abundância e ainda propiciava o escoamento da produção e o transporte 

por vias fluviais. Da mesma forma, a localização de uma empresa ou organização moderna 

não é feita ao acaso. Estuda-se primeiramente o lugar em que a empresa se instalará, o que 

pode ser considerado como oportunidade neste ambiente e suas possíveis ameaças externas. 

A forma como o trabalho era organizado e dividido nas reduções merece ser 

observado, visto que neste aspecto também há uma adaptação de ambas as partes (jesuítas e 

indígenas). No começo, os jesuítas adaptaram-se à forma como os guaranis concebiam o 

trabalho, numa divisão entre tarefas de homens e tarefas de mulheres, conforme Neumann 

(1996) era uma “diferenciação sexual do trabalho”. Após essa divisão conforme o gênero 

masculino ou feminino, ainda existia a divisão por aptidões, onde alguns faziam as atividades 

de pastoreio e outros dividiam-se entre as tantas oficinas, artesanatos, cozinha e até mesmo a 

agricultura. 
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Passado algum tempo as funções deixaram de ter esta divisão e os homens faziam 

atividades que eram consideradas de mulheres, como cuidar da lavoura. Isso se dá devido a 

uma adaptação ao novo modus operandi. 

Hoje, embora na descrição e definição de cargos seja praticamente inexistente a 

diferenciação por gênero em atividades genéricas nas organizações, ainda é possível perceber 

na prática esta diferenciação, por conta de discriminações e preconceitos. 

 Conforme Neumann (1996 p. 61), a forma de organização das tarefas implantadas 

pelos Jesuítas nas reduções é semelhante a um modelo europeu, com uma estrutura 

hierárquica de aprendizes, oficiais e mestres, entretanto, no decorrer do tempo a forma de 

organização passou a ser muito própria, devido às estruturas sociais provenientes da cultura e 

da experiência guarani. Portanto, novamente se evidencia a importância da mescla de 

conhecimentos das duas partes, quais sejam, jesuítas e indígenas. Isso pode ser observado em 

algumas empresas multinacionais ou transnacionais quando operam em outros países. 

 No que se refere às tarefas e à estrutura de cargos, Chiavenato (2010) diz que as 

tarefas estão inseridas nos cargos e que os cargos são parte integrante da estrutura 

organizacional. Assim, nota-se como as reduções jesuíticas possuíam uma organização 

estruturada neste aspecto. 

Para esta análise, é interessante ressaltar que, conforme Maestri (2000) os Jesuítas 

trouxeram novas técnicas de organização do trabalho e ferramentas adequadas para a 

plantação, fazendo com os guaranis tivessem contato com métodos nunca antes vistos por eles 

e elevassem o seu grau de produtividade. Lugon (2010) diz que as ferramentas que não foram 

trazidas da Europa, foram fabricadas nas reduções. Isso mostra como as reduções 

desenvolveram seu potencial produtivo. 

4ª Análise: A Gestão de Pessoas (processos, motivação e cultura organizacional) 

 É possível perceber nas análises anteriores que a gestão de pessoas é uma prática que 

transpassa os demais aspectos, estando presente em diversas ações. Pode-se perceber alguns 

aspectos nas reduções Jesuíticas que se assemelham às ações da Gestão de Pessoas hoje 

estudada e efetivada, estas ações estão elencadas a seguir. 
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A) Os Processos da Gestão de Pessoas 

 Entre os processos da gestão de pessoas, os de agregar pessoas constituem as rotas de 

ingresso das pessoas na organização. Conforme Chiavenato (2010), o agregar pessoas 

representa as portas de entrada que são abertas para os candidatos capazes de ajustar suas 

características e competências pessoais com as características predominantes na organização. 

 No processo de agregar pessoas (recrutamento e seleção), Chiavenato (2010) fala que  

deve-se abastecer o processo seletivo e selecionar pessoas mais adequadas às necessidades do 

cargo e capazes de ajustar-se a organização. Nas reduções jesuíticas pode-se se observar 

nitidamente a capacidade dos jesuítas e da ordem em ajustarem-se ao modo de viver e ser dos 

indígenas e ao mesmo tempo fazem o exercício de adaptar os indígenas ao modelo da 

proposta inicial da redução. Isso era uma característica dos jesuítas. Portanto, o saber respeitar 

o local onde a organização está se instalando e aprender a forma de ser da comunidade local é 

fundamental para o sucesso. 

 No processo de aplicar pessoas, estão contidas tarefas como a orientação e o desenho 

dos cargos. Segundo Chiavenato (2010) para que um cargo seja bem desempenhado, é 

necessário que o ocupante tenha certas competências para desempenhá-lo e, além disso, seja 

bem orientado para que possa ter clareza sobre a atividade que está desempenhando. Nas 

reduções jesuíticas, percebe-se além da definição de atividades através das inúmeras oficinas, 

ainda existia a orientação para o desenvolvimento delas, Neumann (1996) afirma que os 

indígenas que não desenvolviam competências para trabalhar em alguma das diversas oficinas 

eram destinados aos trabalhos agropecuários. Assim, nota-se a percepção para o 

desenvolvimento ou não de competências específicas para o desempenho de cada atividade. 

 No processo de recompensar pessoas, conforme Chiavenato (2010) estão contidos a 

remuneração, os incentivos e os benefícios que refletem diretamente na motivação e 

consequentemente na satisfação dos objetivos organizacionais e pessoais. Dado o contexto 

social em que as reduções aconteceram, não existia a remuneração direta aos indígenas ou aos 

jesuítas, entretanto é possível observar que existiam recompensas dadas aos indígenas, 

conforme Neumann (1996), os artesãos recebiam prêmios especiais de incentivo. Além disso, 

era concedida uma área para o cultivo da agricultura aos indígenas individualmente, separada 

da produção coletiva para a redução. 
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 No processo de desenvolver pessoas, Chiavenato (2010) menciona que o treinamento 

é necessário para que as competências sejam desenvolvidas e as pessoas se tornem mais 

produtivas e criativas, contribuindo desta forma com a organização. Nas reduções jesuíticas, a 

dedicação ao trabalho fez com que surgissem, conforme Lugon (2010) vários ofícios, de 

pintores a sapateiros, de tecelões a padeiros. Cabe ressaltar que os indígenas, antes das 

reduções não possuíam tais habilidades, portanto constata-se que as reduções possuíam um 

mecanismo de treinamento estruturado que resultava na qualificação de trabalhadores para as 

mais diversas áreas e necessidades. O treinamento no começo era feito direto pelos jesuítas, 

conforme Neumann (1996) através do ensino pela prática, mas com o passar do tempo a 

capacitação e o treinamento passaram a ser hereditário. 

O processo de manter pessoas, segundo Chiavenato (2010) é responsável por assegurar 

que as pessoas se mantenham satisfeitas e motivadas. Por se tratar diretamente do fator da 

motivação, esse processo será analisado no item B. 

O último processo de gestão de pessoas segundo Chiavenato (2010) é monitorar 

pessoas, que é o processo responsável por controlar o comportamento das pessoas, ou então 

mantê-lo dentro de determinada área de variação. Nas reduções é possível observar, conforme 

Neumann (1996), que esse controle se deu num primeiro momento de forma mais rígida, a 

fim de garantir que os guaranis se adequariam às premissas das quais os jesuítas não abriam 

mão, sobretudo no que diz respeito às questões sagradas, e isso pode ser observado na 

estrutura física das reduções, aparentando um grande panóptico de controle e monitoramento, 

sendo voltado para um centro no qual estava localizada a Igreja. Mas no decorrer do tempo o 

processo de monitorar passou um pouco mais flexível, haja vista a forma como as reduções se 

desenvolveram, com os guaranis tendo maior autonomia inclusive nos processos de decisão. 

B) A Motivação 

 A motivação é fator fundamental para que a pessoa sinta-se incentivada e valorizada, a 

fim de que possa desenvolver suas capacidades plenamente, melhorando seu desempenho e o 

desempenho da organização a qual ela está vinculada. Ferreira (2009) menciona a existência 

de relação entre motivação e produtividade, onde a pessoa que é motivada tende a produzir 

mais. 

 A motivação, conforme Maximiano (2000), pode advir de elementos internos, ligados 

diretamente às necessidades da pessoa, mas também de elementos externos, provocados pelo 

ambiente ou por alguma situação existente. Nas reduções jesuíticas observa-se a presença de 
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ambos os fatores. Os fatores externos estão ligados aos acontecimentos da época e da 

conjuntura instaurada naquele período histórico. Várias ameaças advindas de colonizadores, 

escravagistas e desbravadores portugueses (bandeirantes) motivavam os indígenas a aderirem 

ao projeto reducional e a manterem-se unidos e estruturados. 

 Quando aos fatores internos, Ferreira (2009) aborda a pirâmide das Necessidades 

desenvolvida por Maslow e diz que esta pirâmide possui uma hierarquia, sendo que somente 

quando o nível mais básico das necessidades for satisfeito é que a pessoa busca o próximo 

nível imediatamente superior. Os indígenas quando aderiram ao projeto reducional buscavam 

satisfazer as necessidades básicas que estão elencadas na base da pirâmide (especialmente da 

saúde e segurança), entretanto, no decorrer do tempo e com o desenvolvimento da 

organização nota-se que as necessidades passam a serem outras (do convívio social, das artes 

sacras, etc.) e ascendem de acordo com a pirâmide. 

 Percebe-se, portanto, que devido aos fatores externos mencionados, os indígenas ao 

aderirem às reduções, buscavam satisfazer os dois níveis mais básicos da pirâmide, sejam eles 

fisiológicos e de segurança. No decorrer do processo e com a estruturação consolidada das 

reduções, nota-se que as necessidades superiores, principalmente as necessidades sociais e de 

estima são buscadas e, aparentemente, satisfeitas, visto o sentimento de pertencimento que 

tanto os guaranis quanto os jesuítas tinham pelas reduções e a valorização que cada um 

possuía. 

 Outro fator importante quando se fala em motivação está ligado à remuneração ou 

recompensa. Conforme já analisado no processo de recompensar pessoas, as reduções não 

possuíam uma estrutura remuneratória, entretanto eram concedidos incentivos na forma de 

prêmios aos guaranis. 

C) A Cultura Organizacional 

Percebe-se nas reduções uma característica muito própria e solidificada, elas tinham 

um jeito muito próprio de ser, fazer, se relacionar, produzir e até mesmo comercializar. Por 

esse motivo, é possível relacionar estas características a uma cultura organizacional bem 

consolidada e absorvida pelas pessoas que compõe a organização. 

 Conforme Chiavenato (2010), a cultura organizacional se refere ao conjunto de crença, 

valores, hábitos e normas estabelecidas que são compartilhados pelos membros da 

organização, sendo, portanto, um fator de distinção desta organização para as demais. 

 Assim sendo, é possível estabelecer uma relação entre cultura organizacional e as 

experiências vividas nas reduções jesuíticas a partir do exposto no referencial teórico deste 
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trabalho, onde se percebe que as reduções jesuíticas possuem características muito próprias e 

particulares, que são concebidas a partir da mescla das práticas, dos hábitos, das culturas e até 

mesmo das crenças de Jesuítas e Indígenas.  

 Nota-se como os jesuítas deixaram-se aculturar, através do desenvolvimento do hábito 

do chimarrão, do modo de ser e conviver com o próximo, através de um espírito de 

comunidade e através da própria língua, visto que os jesuítas aprendem e difundem a língua 

guarani. Da mesma forma, os indígenas absorvem hábitos e até mesmo crenças religiosas dos 

jesuítas, adaptam-se ao trabalho em sua forma regular e desenvolvem aptidões que não eram 

do seu cotidiano antes da existência das reduções, sejam elas laborais, culturais e até mesmo 

artísticas. 

 Em outras análises deste trabalho foi identificado que a troca de saberes entre ambas 

as partes foi responsável pelo modelo organizacional das reduções, evidenciando a 

particularidade e a consolidação de uma experiência que remete a uma cultura organizacional 

bem definida das Reduções na formação do estado do Rio Grande do Sul. 



 
 

52 
 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 As Reduções Jesuíticas foram uma experiência muito peculiar de organização 

experimentada e consolidada, principalmente, na primeira metade do século XVIII. Por se 

tratar de um fato tão singular, ainda são poucos os registros acadêmicos encontrados que 

analisam a constituição e a forma de organização das reduções. 

 O começo das reduções, a gênesis do projeto, se dá em meio a um complexo contexto 

de acontecimentos históricos subsequentes à chegada de portugueses e espanhóis ao 

continente sul-americano, num processo em que a disputa por território ainda se fazia 

presente. Toda essa complexidade não pode ser desconsiderada na análise do estabelecimento 

e da organização das reduções jesuíticas. 

 Os padres jesuítas que coabitavam nas reduções jesuítas junto aos indígenas possuíam 

uma grande responsabilidade, tanto com a Companhia de Jesus quanto com os indígenas, 

portanto é notória a liderança que eles exerciam dentro das reduções, o que gerou desconforto 

às Coras. Assim, pode-se considerar os jesuítas como verdadeiros administradores no seu 

tempo. 

 Considerando todo esse perfil de liderança dos Jesuítas é possível notar que eles 

detinham o conhecimento (embora empírico) de como tecer relações interpessoais e 

conquistar a confiança dos indígenas, para além disso, como mantê-los motivados e 

comprometidos com o projeto. Portanto, seria possível dizer que nas reduções já existia 

embrionariamente aspectos que podem ser atrelados à gestão de pessoas cientificamente 

estudada atualmente e aplicada nas organizações. 

 Entretanto as reduções não foram constituídas apenas pelos padres Jesuítas, os 

indígenas foram a razão de ser do lugar e seus contributos foram essenciais para que as 

reduções se concretizassem da maneira que se configuraram, apresentando-se, conforme 

anteriormente citado neste trabalho, como uma forma muito particular de organização, 

considerando a forma tradicional de organização implementada a partir das experiências da 

Europa mesclada com os saberes e fazeres indígenas. 

 Por todos esses motivos, fica em evidência um aspecto particular das reduções 

jesuíticas: a troca de conhecimentos entre jesuítas e indígenas foi fundamental para o 
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desenvolvido da organização. Pode-se dizer que a troca de conhecimentos agregada ao 

treinamento constante, foram os fatores principais para a organização ter se desenvolvido e se 

consolidado. A possibilidade da troca de conhecimentos e a abertura para conhecer e aprender 

as experiências, a cultura e o jeito de fazer dos atores sociais envolvidos possibilitou que as 

reduções jesuíticas, mais especificamente os Sete Povos das Missões, se tornassem uma 

experiência singular e significativa no que hoje é o estado do Rio Grande do Sul. 

 Assim, devido ao fato de poder perceber nas reduções jesuíticas uma possível 

correlação com os métodos utilizados na administração atual é considerável admitir a 

contribuição daquela organização para as experiências administrativas subsequentes, assim 

como os registros da Companhia de Jesus podem ter servido de referência para as sequentes 

experiências organizacionais. 

 Percebe-se que o fim desta experiência chamada Reduções Jesuíticas se dá por 

motivações externas e vários fatores contribuem para o arruinamento das reduções, sejam 

eles, acordos internacionais por questões territoriais (Tratado de Madrid), mas também pode 

se considerar o antijesuitismo, o receio daquela organização forte e consolidada ganhar 

proporções maiores e gerar algum tipo de ameaça econômica para as coroas portuguesa e 

espanhola. 

 Haja vista as informações que podem ser obtidas através dos registros feitos pela 

Companhia de Jesus, outras áreas específicas do conhecimento carecem ser analisadas a partir 

destas cartas, como a questão contábil e econômica. Outro aspecto que merece ser analisado é 

a fecunda produção artística das reduções, que ganhou notoriedade inclusive no continente 

europeu à época das reduções. 

 Portanto, fazer uma leitura do passado com o olhar da Administração pode ser uma 

nova tendência com a possibilidade de agregar contributos para as organizações. 
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APÊNDICES 
A. ROTEIRO DA ENTREVISTA COM O PROFESSOR LUIZ FERNANDO 

MEDEIROS RODRIGUES – UNISINOS. 

UERGS – UNIDADE V - CACHOEIRA DO SUL – Curso de Administração (bacharelado) 

UERGS – V Unidade – Trabalho de Conclusão do Curso de Administração – Cachoeira do Sul - RS. 

Aluno: Alessandro Maia Castilho 

Você foi selecionado para participar da Pesquisa. Agradecemos sua colaboração e franqueza. Qualquer dúvida, 

contatar o professor Orientador: Nilson Binda (51) 9.9381-1880. Obs.: O sigilo das respostas será mantido. 

Os dados têm por objetivo único a elaboração do Trabalho de Conclusão do Curso e será publicado na biblioteca da 

Uergs. 

      Data: 28/10/2020. 

 

Nome: Luiz Fernando Medeiros Rodrigues   Sexo: 1. [ X ] M   2. [   ] F 

Município: São Leopoldo/RS. 

Entidade: Universidade do Vale do Rio dos Sinos - UNISINOS Cargo que ocupa: 

Professor do Magistério Superior 

 

a) O entrevistado pode discorrer livremente sobre o contexto histórico das reduções; 

b) O entrevistado pode discorrer livremente sobre a vida social nas reduções; 

 

c) O entrevistado pode discorrer livremente sobre a organização das reduções; 

 

d) O entrevistado pode discorrer livremente sobre como o Sagrado se fazia presente na vida e 

organização das Reduções 

 

e) O entrevistado pode discorrer livremente sobre como as coroas portuguesa e espanhola 

percebiam as reduções e por que as reduções jesuíticas foram arruinadas. 

 

f) O entrevistado pode discorrer livremente sobre qualquer assunto que considera pertinente 

na relação das Reduções com a Administração. 
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B) CRONOGRAMA  

 

Cronograma das atividades desenvolvidas durante a pesquisa 

Atividades 
Meses 2020 Meses 2021 

Mar/ 
Abr 

Mai/ 
Jun 

Jul/ 
Ago 

Set/ 
Out 

Nov/ 
Dez 

Mar/ 
Abr 

Mai/ 

Jun 
Jul 

Definição do Tema de Pesquisa para o 
Projeto de Pesquisa 

X 
 

   

   

Construção do Problema de Pesquisa* X X    
   

Levantamento Bibliográfico*  X X X  
   

Leituras para Estudo e Pesquisa* X X    
   

Elaboração do Projeto* 
 

X X 
X   

   

Apresentação do Projeto 
 

 
 

X 

  

   

Realização da Entrevista     X  
   

Sistematização dos dados 
 

 

  

X 

X 

   

Análise dos resultados 

    X 

X X  

Redação da versão preliminar do TCC  
    

X X  

Redação da versão final  
    

 X  

Entrega da versão final 
 

 

   

   X  

Apresentação e defesa do TCC 
 

 
   

   X  

Revisão Final       X  

Entrega ao acervo da Biblioteca         X 
Fonte: Do autor (2020). 

* Durante o período pandêmico em que a Universidade esteve com suas atividades presenciais 

acadêmicas suspensas, o aluno seguiu desenvolvendo as leituras estudos e construção do 

projeto de TCC. 


