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Os assuntos aqui desenvolvidos dizem respeito a uma pesquisa em andamento 

sobre a Comunidade Paraguaia de Dourados-MS. Esta cidade, como também grande 

parte de Mato Grosso do Sul, compôs-se como o locus de deslocamentos de 

contingentes populacionais oriundos do Paraguai, compostos de pessoas que 

buscavam proteção, segurança ou emprego, vistas as instabilidades políticas que 

assolaram aquele país a partir da Guerra do Paraguai (1865-1870) até a ditadura do 

governo Stroessner (Wilcox, 1993; Moraes, 2003).  

Os caminhos teóricos norteadores deste trabalho levou a que considerássemos 

a religiosidade dessa comunidade a partir da idéia de hierofania, nos termos de Eliade 

(2001), e da busca e formação de território, nos termos de Bonnemaison (2002, p. 

112), para quem os grupos, as etnias e os povos existem por sua referência a um 

território. 

Produto dos trabalhos jesuíticos e outras ordens católicas, o povo paraguaio, 

formado a partir da miscigenação do castelhano com os guarani, professou ao longo do 

tempo uma religiosidade forte, sendo devotos da Virgem de Caacupé1, padroeira do 

Paraguai, a qual é homenageada com grande festividade por ocasião da data 

comemorativa de oito de dezembro de cada ano, tanto no Paraguai quanto no Brasil, a 

exemplo das comemorações realizadas em várias cidades de Mato Grosso do Sul.2  

Esclarecemos que nossa análise prende-se apenas às manifestações da 

religiosidade católica desse povo expressas por intermédio de suas práticas em 

                                                
1 Sobre a origem da Virgem de Caacupé, ver: Terenciani, Cirlani; Ayala, Fabiane Himmelreich; Gardin, Cleonice. Práticas 
religiosas: o espaço sagrado da Praça Paraguaia em Dourados-MS, 2007. 
2 São vários os trabalhos já produzidos sobre a manifestação cultural dos paraguaios no Mato Grosso do Sul, todos 
eles retratando as festividades religiosas realizadas em homenagem à virgem padroeira: SOUZA, José Carlos. A 
identidade do migrante paraguaio e de seus descendentes radicados em Dourados (1989-1999), um estudo de 
mestrado em história, defendido em 2001. BOEIRA, Alvina Denize. A população paraguaia no município de Jardim 
em Mato /Grosso do Sul: cultura e identidade, dissertação de mestrado em geografia, defendida também em 2001. 
BÓIS, Lindomar José. A presença paraguaia em Campo Grande: o bairro “Vila Popular” (1966-2004). GALÍCIA, 
Mara Aline Santos Ribeiro. As influências da colônia paraguaia no contexto cultural de Aquidauana: o caso da 
música, monografia de graduação em geografia (CEUD/UFMS), defendida em 1993. NAVARRO, Maria Aparecida. 
Os imigrantes paraguaios em Aquidauana, pesquisa de graduação em história (CEUD/UFMS), defendida em 1995. 
BÓIS, Lindomar José. A presença paraguaia em Campo Grande: o bairro Jardim Pioneiro, monografia de 
especialização em história (CEUA/UFMS), defendida em 2005. E CAVALCANTE, Lucélia Gonçalves. A comunidade 
paraguaia e a devoção popular à Nossa Senhora de Caacupé no espaço urbano de Campo Grande, Mato Grosso do 
Sul, texto apresentado no II Simpósio Internacional sobre religiões, religiosidades e culturas em 2006, e da mesma 
autora em co-autoria com Maria Augusta de Castilho, o trabalho intitulado A presença da cultura paraguaia em 
Campo Grande, MS . 
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Dourados, as quais se realizam na Capela da Virgem de Caacupé, na Praça Paraguai 

e na Casa Paraguaia.  

Nos principais rituais de homenagem à santa padroeira denota-se uma grande 

simbologia que, dada a sua especificidade, torna-se reveladora de uma forma particular 

de expressão que pretendemos qualificá-la como um modo paraguaio de ser.  

Algumas considerações iniciais se fazem importantes para se adentrar nos 

aspectos das manifestações culturais presentes da comunidade paraguaia em 

Dourados. 

Uma determinada forma de expressão do povo paraguaio, manifesta interna e 

externamente aos limites políticos desse país3, é considerada por pesquisadores como 

manifestações culturais folclóricas.4 

De acordo com Torres (2002, p. 16), essas manifestações são fatos sócio-

culturais que possuem características e qualidades próprias fundamentais, sendo 

tradicional porque 

Lo heredamos de nuestros antepasados y sigue permaneciendo entre 
nosotros. Se transmite expontáneamente a través de las generaciones como 
hecho cultural y no por medios institucionales u oficiales; la transmisión es por 
vía oral, el medio usado por la gente del pueblo, que no sabe leer, por 
repetición del hecho, por los juegos, por el canto, por el trabajo y la artesannnía 
etc 

  Tem-se, pois, que a cultura tradicional é transmitida através de um exercício de 

pura memória, oralmente, em forma de lendas, contos, cantos e que se manifesta 

enquanto sobrevivências do passado. Além disso, comporta a característica de ser 

popular - comum à gente do povo e de ser funcional ao servir para algo, según lãs 

circunstancias o el momento: para alegrar, distraer, trabajar, instruir, mantener la moral, 

la salud, el espíritu religioso, el patriótico, el combativo, la creencia em algo etc (Torres, 

2002, p. 17).  

Posto isso, concordamos com Torres (2002) quando evidencia que as 

manifestações culturais do povo paraguaio não se circunscrevem apenas às fronteiras 

físicas do Paraguai, adentrando com ele por onde as imigrações se fizeram sentir. Pelo 

menos em relação ao Brasil e, particularmente em Mato Grosso do Sul, essa tese é 

                                                
3 Torres (2002) considera que as expressões culturais folclóricas do povo paraguaio se manifestam para além das 
fronteiras do país, adentrando nas zonas limítrofes de países vizinhos como o Brasil e a Argentina, em territórios 
outrora paraguaios (perdidos por ocasião da Guerra da Tríplice Aliança – 1865-1870), como também em zonas de 
fortes emigrações populacionais decorrentes da história paraguaia, toda ela marcada por freqüente instabilidade 
política, vide WILCOX, 1993 e MORAES, 2003.  
4 Torres, 2002; Chamorro, 2006 (esta de acordo com anotações de conversas). 
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verdadeira, até onde pudemos conhecer e desvendar. Muito embora não tenhamos 

ainda verificado em solo pátrio tais manifestações, pelos vários locais por onde a 

comunidade paraguaia se implantou em terras sul-mato-grossenses ela reproduz suas 

crenças, costumes e valores artísticos e morais de origem. É o que se pode 

compreender quando se adentra à literaturas históricas daquele país, como a do 

Folkhore del Paraguay, de Dionisio Gonzalez Torres. 

Todavia, acreditamos também que não se trata apenas de manifestações 

folclóricas, de traços culturais que se pretende perpetuar. Considerando-se a tensa 

história da instabilidade política que assolou longamente o seu país, provocando 

grandes levas de imigrações desse povo; considerando-se também que, pelo menos 

em Mato Grosso do Sul, a rejeição sofrida por eles foi (e, em parte, ainda é) grande – 

um povo com a estirpe de indolente, traiçoeiro, violento, portanto, inferior, - fatores que 

aliam a sua saída do Paraguai por medo e/ou pobreza com os medos e insegurança da 

discriminação na “nova pátria”, tendemos a pensar que a recuperação de uma vida 

religiosa intensa, com os elementos originários de expressão de fé, são manifestações 

com o sentido de criar identificações no lugar de assentamento ou, dito de outra forma, 

de estabelecer vínculos de pertencimento ao novo lugar.  

Trata-se de criar vínculos em seu novo lar, fincar um território real que parece 

contemplar a sacralidade do espaço, nos termos de Eliade (2001), mas cuja raiz 

encontra-se de fato no território de origem. Ou seja, nos termos de Bonnemaison 

(2002, p. 213), uma tentativa de reconstruir o território perdido. A nosso ver, este caso 

reveste-se de uma necessidade ancestral, como se uma etnia não pudesse sobreviver 

sem um território, o que significa dizer sem um enraizamento onde ela possa ancorar 

seus geossímbolos5 e fixar um espaço vivido que lhe seja familiar. (Bonnemaison, 

2002, p.115).  

É muito recorrente a alegação entre os imigrantes paraguaios de que deixaram o 

seu país somente por extrema necessidade de sobrevivência: medo, insegurança e 

perseguição política e até mesmo fome (Souza, 2001; Bois, 2005a). 

O que pretendemos empreender como um modo paraguaio de ser prende-se a 

uma determinada forma de manifestação religiosa do povo paraguaio ligada 

intrinsecamente com a sua expressão nas artes musical, de dança e culinária. 

                                                
5 Bonnemaison (2002, p. 109) define geossímbolo como um lugar, um itinerário, uma extensão que, por razões religiosas, 
políticas ou culturais, aos olhos de certas pessoas e grupos étnicos assume uma dimensão simbólica que os fortalece em sua 
identidade.  
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A homenagem à Virgem de Caacupé pelos imigrantes é comemorada de duas 

formas: uma delas ocorre quando um dos devotos de uma comunidade possui a 

imagem da mesma e, no dia 8 de dezembro, reúnem todos os conhecidos na própria 

casa, servindo comidas como a sopa paraguaia (uma torta salgada de milho ou fubá 

com muita cebola e queijo), a chipa (um tipo de pão de queijo), dentre outros pratos 

típicos. Nessa comemoração, além da farta comida aos participantes, acompanha-se 

com danças ao som de polcas; danças de baile e danças típicas com grupos de dança. 

As danças típicas realizadas por ocasião dos festejos religiosos, são:  

• La danza de las  galoperas – que se processa ao som da galopa, uma polca 

rápida, viva e alegre. Trata-se de uma dança só de mulheres, de todas as idades – as 

galopeiras (mulheres humildes, simples, do povo). Torres (2002, p. 201) considera que 

la fiesta de la galopa es la manifestación o componente pagano em fiestas populares o 

patronales que tienen, tambíén, el componente religioso, y que viene desde la Colonia. 

Na galopera intervém as promesseiras, mulheres que pagam suas promessas 

dançando ao santo protetor ou à Virgem de Caacupé. Há uma espécie de intimidade 

entre a pessoa que fez a promessa e o santo, cujo estado de encantamento pela 

conquista do pedido é devolvido ao santo através da dança. A dança nesse sentido 

parece-nos que simboliza não só o agradecimento pela felicidade da conquista da 

graça, como assinala uma forma única do promesseiro ser entendido pelo protetor de 

que ele está grato, e feliz.6 

• La danza de la botella – uma dança considerada mais recente e possivelmente 

originada da galopera, igualmente só para mulheres. Dança-se ao som de polcas, mais 

atualmente ao som da polca galopera. Esta dança caracteriza-se pelas dançarinas 

trazerem uma garrafa presa à cabeça e que, em determinado momento, abaixa-se ao 

chão para pegar com a boca uma rosa lá deixada. O seu sentido em festas religiosas é 

o de partilhar, nestas oferece-se aos devotos o conteúdo de la botella (água, refresco), 

ainda de acordo com Torres (2002, p. 203). 

Esses aspectos festivos da música, do canto e da dança tradicional do povo 

paraguaio passaram a ter muita importância em nosso trabalho, uma vez que fazem 

parte da expressão de religiosidade do povo paraguaio, presentes nas manifestações 

de devoção à Virgem no dia oito de dezembro de cada ano em Dourados.  

                                                
6 Cf. Entrevista com Joana Pavão Franco. Apud Bóis (2005), volume avulso das entrevistas realizadas. 
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Os elementos constitutivos dessa devoção são as novenas, realizadas por todo 

o ano; o terço, o qual se consuma na semana que culmina com o dia oito de dezembro 

de cada ano; a serenata à Virgem, no dia sete e madrugada do dia oito de dezembro, é 

um evento que inaugura a festa, a própria missa no dia oito de dezembro; e as 

festividades decorrentes com almoço dançante por um ou mais dias. 

Para a serenata que abre o ritual de homenagem à santa padroeira são 

convidados músicos paraguaios. A tônica deste ritual é a alegria: contam-se histórias, 

ouve-se música, dança-se, bebe-se e come-se, ocasião em que é servido aos 

presentes um arroz carreteiro, um prato típico regional. 7 

O ritual da missa que segue na manhã do dia oito em muito difere dos 

procedimentos habituais do catolicismo brasileiro, porém, todo ele é organizado 

previamente com representantes dos imigrantes paraguaios e a diocese de Dourados, 

representada pela Pastoral do Migrante.8  

A comunidade paraguaia envolve nesta celebração os elementos tradicionais de 

sua cultura, um deles derivado da própria língua, que se reflete numa missa rezada em 

três idiomas: português, espanhol e guarani; o primeiro em homenagem ao país onde a 

comunidade paraguaia se sedia e os demais por serem as línguas matrizes, originárias. 

Os cântigos durante a missa também são os originários, sendo que alguns são 

compostos em guarani. 

Na missa paraguaia aparecem elementos lúdicos como a alegria festiva, a 

música e dança populares e a comida preferida dos devotos. Estes rezam 

acompanhando o padre, em movimentos que intercalam recitados, danças, cantos e 

oferendas. Algumas músicas (polcas) tocadas na cerimônia são acompanhadas por 

batida das mãos em palmas, numa expressão de clara satisfação e alegria dos 

presentes ao manifestar a sua fé. De igual forma, em alguns cânticos seguem as 

expressões corporais de movimento ao embalo de seus ritmos, alegria sempre 

alimentada pelo padre Teodoro, igualmente um imigrante paraguaio incentivador dos 

hábitos e costumes daquele povo. 

Acompanha ainda a cerimônia religiosa um grupo de dança denominado “Las 

Calandrias”, onde uma das dançarinas – tipicamente vestida, ao som da polca 

                                                
7 De acordo com Silvéria Mercedes, imigrante paraguaia que chegou em 1975 com toda sua família a Dourados, fugindo do 
regime ditatorial de Stroessner (entrevista realizada em 23/11/2006). 
8 A relação desta diocese com a comunidade católica paraguaia em Dourados será um dos assunto da segunda fase desta 
pesquisa. 
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galopera, apresenta-se empunhando ao alto da cabeça o livro da Bíblia aberto, numa 

demonstrando de devoção à Virgem. Num gesto totalmente inusitado, dança-se a 

Bíblia, a escritura sagrada. Realça-se com isso o significado da música e da dança na 

cultura paraguaia em que não se separa o festivo das práticas religiosas; muito ao 

contrário, reúne-se na fé as mais importantes formas de expressão cotidianas, da festa, 

da alegria, da devoção, da crença, do pertencimento comunitário, da dança, da música, 

do canto, da comida, denotando aquilo que chamamos um modo paraguaio de ser. 

Há o entendimento de que, sendo a música um elemento forte na cultura 

paraguaia, ela deve continuar a existir como um elemento de reunião nas expressões 

de crenças religiosas por onde habitam os imigrantes. Esse é o posicionamento 

defendido, por exemplo, pelo padre Teodoro para quem a igreja representa um ponto 

de encontro importante para a vida em comunidade desses imigrantes.  
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Missa campal ao lado da Capela da Virgem de Caacupé  

Praça Paraguaia - Dourados-MS - 8 de dezembro de 2006 - 

Bailarina “ dançando a Bíblia”  

 

        
FOTOS: Cirlani Terenciani, 2006. 
 

 

Comentando a sua trajetória em busca de grupos de imigrantes no Brasil, o 

referido padre esclarece que: 

[...] me uni com pequenos grupos de paraguaios que se reúne (sic) para a 
valorização da cultura, dos momentos celebrativos [...] encontrar os artistas, os 
cantores, os violeiros. Propiciar a eles espaços onde eles possam expressar 
sua cultura [...] nas igrejas onde eles vão comigo e tocar para o povo, ou seja, 
propiciar encontro de grupo em lugares e famílias onde se pode tocar a harpa, 
o violão, onde as pessoas podem se reunir, se alegrar, dialogar, expressar o 
seu ser. No fundo isso é uma libertação onde eu expresso com imensa alegria, 
eu encontro minha cultura. Momentos em que nós começamos a criar rodas de 
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música, rodas de diálogo, rodas de partilha [...] rodas de tereré [...] (apud Bóis, 
2005, p. 67.)9   

Na cultura paraguaia o tereré compõe-se como um outro elemento que possui 

também um sentido sacro, estando igualmente presente no ato de fé maior 

comemorado no ano – a missa da Virgem de Caacupé em Dourados. A palavra Kaa 

significa erva, em guarani e é a formadora do nome da virgem protetora do Paraguai. 

Padre Teodoro considera que da erva-mate deriva todo um simbolismo dessa cultura:  

[...] a palavra Caacupé tem muito a ver com a história do Paraguai, história da 
erva-mate, do mato, da natureza. Se confunde com a própria natureza e isso é 
muito forte para o paraguaio. O tereré vem da erva e é onde as famílias se 
encontra (sic). Quer dizer, é uma ligação afetiva, de coração, de quem se reúne 
ao redor [...] (Bóis, 2005, p. 40) 

Assim, da mesma forma que na missa é abençoada a chipa e a sopa paraguaia 

para alimentar aos presentes, também o é o tereré. Trazidos por um casal e uma 

criança, esses alimentos entram solenemente no ritual, ao som de uma polca e dos 

aplausos dos fiéis, sendo abençoados e depositados no altar, ao redor da Virgem de 

Caacupé, para no final servir de refeição a todos. 

 

 

Missa campal ao lado da Capela da Virgem de Caacupé  

Praça Paraguaia - Dourados-MS - 8 de dezembro de 2006  

Ato solene de benção do tereré, chipa e sopa paraguaia 

 

        

Fotos: Cirlani Terenciani, 2006. 

 

                                                
9 Adaptamos do original a forma livre da fala registrada para uma linguagem formal.  
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Um outro componente particular bastante visível em rituais religiosos da 

comunidade paraguaia é uma presença intensa de símbolos cívicos de seu país: da 

bandeira nacional ou das cores dela em bandeirinha, fitas, faixas e roupas; e, no caso 

de Dourados, aparecem ainda na própria decoração arquitetônica da Praça Paraguaia 

e capela nela sediada, decoradas com pastilhas e tinta nas cores daquela bandeira.  

Embora se constituam esses em aspectos não explorados nesta fase da 

pesquisa, reside aqui uma outra particularidade da cultura paraguaia que lhe dá 

especificidade: entre os imigrantes católicos o símbolo máximo cívico da bandeira 

nacional se une aos do religioso, como a imagem da santa padroeira e da cruz, 

fundindo-se; dito de outra forma, sempre expostos lado a lado. Abre-se aqui um 

parênteses para dizer que quem trouxe pessoalmente a imagem da Virgem de 

Caacupé - para depositá-la na Praça Paraguaia e inaugurar esse logradouro como uma 

homenagem dos munícipes douradenses a esse povo -, foi exatamente o presidente do 

Paraguai. 10 

O sentimento de identidade e lealdade que perpassa pela comunidade 

paraguaia de Dourados em relação à sua pátria nos remete à questão, em 

concordância com Hall (2005, p. 48-49), de que uma nação não é simplesmente uma 

entidade política, sendo em verdade uma comunidade simbólica que produz sentidos 

de vida através de um sistema de representação cultural.  

Estes são os aspectos de religiosidade de imigrantes paraguaios em Dourados - 

uma manifestação de expressão de fé que se consuma através da mediação da 

música, da dança e da comida -, os quais procuram manter um elo com sua vida 

pregressa, criando territórios e territorialidades a partir da criação do espaço sagrado 

da praça e da capela, ao mesmo tempo em que se hibridizam culturalmente no 

cotidiano da cidade.  

 

 

                                                
10 Vide a pesquisa PIBIC: Terenciani, Cirlani; Ayala, Fabiane Himmelreich; Gardin, Cleonice. Práticas religiosas: o 
espaço sagrado da Praça Paraguaia em Dourados-MS, 2007. 
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