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Resumo 

Este trabalho discute as implicações geográficas e ambientais das práticas letradas na 

colonização portuguesa do Brasil nos séculos XVI e XVII. Partindo-se do pressuposto 

de que qualquer texto escrito é tanto um dobramento do quanto um desdobramento no 

mundo – uma representação comprimida de ambientes “concretos” e um esquema para 

percebê-los e lidar com eles –, discute-se como os procedimentos e materiais escritos 

ajudaram a transformar o tecido socioecológico ameríndio. No entanto, a escrita não foi 

um agente colonial em si mesma. Como já argumentaram muitos estudiosos, a literacia 

só tem consequências históricas na medida em que atua em conjunto com um grande 

número de outros fatores sociais, incluindo condições políticas e econômicas, estrutura 

social e ideologias locais. Além disso, o domínio oral das línguas tupi-guarani foi 

crucial para o enraizamento português no território brasílico. A colonização dependeu 

de um continuum oral-escrito no qual as habilidades alfabéticas eram estrategicamente 

trazidas ao primeiro plano sempre que durabilidade, mobilidade e outras vantagens 

tecnológicas eram necessárias.  

Em que tipo de situações a escrita foi ativada e com quais objetivos? Mais 

especificamente, eu exploro como a alfabetização ajudou os portugueses a produzir 

geografias coloniais, tanto no terreno como na mente dos indígenas, no século XVI e 

início do século XVII. Como a escrita e a leitura mediaram as espacializações coloniais 

das relações sociais, econômicas, ambientais, linguísticas e religiosas? Quais eram as 

relações entre os lugares de escrita (isto é, os locais onde ocorriam os atos de escrita) e 

as “lugarizações” escritas (isto é, os lugares que esses atos de escrita inscreviam na 

paisagem)? Finalmente, como os povos indígenas reagiram e responderam a tais 

espacializações? 
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