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elucidar como a implantação de instituições
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Missões guaranis da Província Jesuítica do
Paraguai provocou a emergência de uma
controvertida organização política, na qual
se interpenetraram elementos políticos da
cultura tradicional indígena e da hispanoamericana. Os jesuítas foram os líderes carismáticos dos Guaranis, ao mesmo tempo que
representantes locais da monarquia espanhola, da Santa Sé e da própria Companhia de
Jesus. Situadas na fronteira do Império Colonial Espanhol, face à frente de expansão
do colonialismo luso-brasileiro, estas trinta
povoações missioneiras desenvolveram instituições militares originais. Esta organização
política dirigiu uma bem sucedida experiência de desenvolvimento material de comunidades indígenas aculturadas, mantendo relações permanentes com a sociedade global
espanhola, da qual nunca se emancipou.
Inicialmente, Arno Alvarez Kem estudada as instituições político-administrativas
espanholas e missioneiras, bem como a inserção destas na esfera jurídica da sociedade
hispano-americana. A seguir, analisa o complexo papel político desempenhado pelos
missionários e o tipo de liderança que exerceram. Após, examina as instituições militares bem como o seu significado político e
relação com a situação fronteiriça. Finalmente, faz um estudo crítico das hipóteses
que j4 foram até hoje sugeridas sobre a possível existência local de uma unidade pólfti.
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APRESENTAÇÃO

O presente estudo se propõe elucidar como a implantação de ins·
tituições e valores da sociedade global espanhola nas Missões guaranis
da Província Jesuítica do Paraguai provocou a emergência de uma con·
trovertida organização política, na qual se interpenetraram elementos
políticos da cultura tradicional indígena e da hispano·americana. Os
jesuítas foram os líderes carismáticos dos Guaranis, ao mesmo tempo
que representantes locais da monarquia espanhola, da Santa Sé e da
própria Companhia de Jesus. Situadas na fronteira do Império Colonial
Espanhol, face à frente de expansão do colonialismo lus~·brasileiro, es·
tas trinta povoações rnissioneiras desenvolveram instituições militares
originais. Esta organização política dirigiu uma bem sucedida experiên·
eia de desenvolvimento material de comunidades indígenas aculturadas,
mantendo relações permanentes com a sociedade global espanhola, da
qual nunca se emancipou.
A análise está embasada na documentação já publicada e faz o
exame crítico das hipóteses e mitos existentes na bibliografia. Além da
descrição dos aspectos formais das instituições, sãQ caracterizadas as
suas relações com o corpo social e o contexto histórico dos Trinta Po·
vos. O estudo se desenvolve em quatro etapas sucessivas. Inicialmente
são estudadas as instituições político·administrativas espanholas e mis·
sioneiras, bem como a inserção destas na esfera jurídica da sociedade
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hispano-americana. A seguir é analisado o complexo papel político desempenhado pelos missionários e o tipo de liderança que exerceram.
Após são examinadas as instituições militares bem como o seu significado político e relação com a situação fronteiriça. Finalmente se faz um
estudo crítico das hipóteses que já foram até hoje sugeridas sobre a possível existência local de uma unidade política autônoma e soberana.
A síntese final indica que a organização política dos Trinta
Povos não foi uma antevisão política do futuro , nem a aplicação de
utopias renascentistas, nem o ponto de partida para o estabelecimento
de um "Estado Jesuítico". Foi apenas o resultado de uma busca de
equilíbrio entre a sociedade espanhola e a indígena, entre os interesses
das frentes de expansão colonizadora hispano-portuguesa e os objetivos
evangelizadores da ação missionária, entre o trono e o altar.

1. INTRODUÇÃO
Os Trinta Povos missioneiros da Província Jesuítica do Paraguai 1
já deram oportunidade a inúmeras controvérsias, principalmente devido
à sua organização interna e às circunstâncias do seu desaparecimento .
Mesmo que não tenham sido um episódio de significação maior para a
história da humanidade, são um "fato histórico - tipo" (como o
designou Lacombe 2 ) que interessa diretamente ao passado histórico da
Bacia do Rio da Prata e aos processos de colonização ibéricos que ali se
desenrolaram, mas que chegou mesmo a galvanizar a opinião de muitos
intelectuais europeus já desde o século XVIII.
1 Não devemos imaginar os " Trinta Povos" como um tipo ideal, estático e imóvel
no tempo, durante um século e meio. Obra missionária entre infiéis, e portanto
"misiones", foram igualmente denominados "reducciones" na medida em que
tinham por objetivo reduzir os indígenas à vida civilizada. Entretanto, a partir de
1655, foram transformados em "doctrinas", ou paróquias, sob a jurisdição diocesana local. Neste estudo, os termos " Trinta Povos'', ')nissões" e "reduções-doutrinas" são sempre utilizados na sua significação mais ampla para designar as povoações dos indígenas Guaranis cristãos, enquanto que "reduções" e "doutrinas"
serão empregados em relação cronológica direta com a data de 1655. Na documentação da época, entretanto, estas diferenças nem sempre são claras, e os termos "rnisiones", "reducciones" e "doctrinas" podem ser encontrados lado a lado
no mesmo documento . Hernandez, Pablo. Organización social de las Doctrinas Guaranfes de la Compaífia de Jesus. Barcelona, G. Gili, 1913. v. 1, p. 334-5 .
2 Lacombe, Robert. Problême et mystére des Jésuites du Paraguay . Sciences
Ecclésiastiques, Paris, 1 7 (1-2) :89, 1965.
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Quando, em 1754, Muratori escreveu sobre as Missões da Província Jesuítica do Paraguai, reconheceu contrafeito, no prefácio de n Oi~
tianismo feiice nel Paraguay, não ignorar que muitos autores já haviam
escrito sobre os Trinta Povos.3 Muitas obras mais foram escritas desde
então, tomando-se o conjunto um difícil obstáculo tanto para a aventura mental da reconstrução histórica, como para o reexame de certos temas fundamentais , pelo fato de tenderem à discussão polêmica, por partidários ou adversários dos jesuítas, e se caracterizarem, algumas vezes,
por efusões sentimentais e pouca objetividade. O estudo das obras contemporâneas e posteriores às Missões mostram muitas vezes um uso inadequado da documentação e dos conceitos, bem como uma tendência
à subjetividade , devido às controvérsias em tomo do tema.
No século XVIII, os missionários foram combatidos pelos filósofos iluministas, anticlericais e defensores do liberalismo. Eram acusados,
então , de terem criado um império teocrático baseado no comunismo e
na escravidão do indígena, concebido para satisfazer uma monstruosa
vontade de poder, num pequeno inferno político. Já no século XX, foram transformados em precursores do marxismo, por terem tolerado a
comunidade da terra, organizado a distribuição autoritária dos bens de
consumo e uma economia sem moeda, numa "República Guarani" independente. Os missionários foram igualmente transformados em precursores do federalismo internacional, do comunismo e da democracia
integrais, tendo criado um "paraíso político" a ser imitado pelo homem
contemporâneo. 4 Tanto uma como outra corrente minimizam os aspectos religiosos e a própria situação política de uma época nascida das lutas da Contra-Reforma. Os autores jesuítas, por sua vez, fazem um
enorme esforço para provar que a Companhia de 1esus não implantou
nenhum comunismo e que os missionários nada mais fizeram senão
aplicar escrupulosamente a legislação colonial espanhola aos imaturos
indígenas. Tentando um retomo à realidade, minimizaram algumas vezes as realizações temporais, transformando os missionários em simples
funcionários dos reis católicos, quando realmente estes foram muito
mais do que isto. Recentemente, entretanto, os autores jesuítas têm
dado maior valor à originalidade da criação missioneira, destacando as
suas realizações em termos de progresso cultural, política econômica ou
3 Muratori, Ludovico. Relation des Missions du Paraguay. Tradução francesa
de original italiano. Paris, Bordelet, 1754. p.12.
4 Chaunu, Pierre. Au point d'irnpact de deux colonisations; l'Etat Jésuitique du
Paraguay, un empire du maté. Annales, Paris, (4) : 561, 1955. Haubert, Maxime. La vie quotidienne au Paraguay sous les Jésuites. Paris, Hachette, 1967. p. 9 .
O autor refere-se especialmente à obra de Lugon, Oovis. A República "comunista" cristã dos Guaranis. 3. ed. Rio de Janeiro, Paz e Tem, 1977. 353 p.
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utopia libertária. 5 Entretanto, o estudo das missões jesuíticas não é
apenas uma questã'o de fatos históricos, mas também em grau muito
elevado uma "questão de mitos", originados tanto da propaganda jesuítica da época como das críticas de seus adversários. Devido a isto , uma
outra série de estudos de cunho geral ou sobre temas específicos, escritos por autores não jesuítas, tem procurado dissipar recentemente o véu
que os mitos teceram sobre as instituições dos Trinta Povos e perceber,
entre o inferno e o paraíso, onde se situa a realidade histórica relativa
desta organização missioneira.6 No Rio Grande do Sul, entretanto, após
as pesquisas de Aurélio Porto, muito pouco se acrescentou neste sentido. 7 Nenhuma análise foi feita especificamente sobre o conjunto das
instituições político-sociais e de suas relações com a situação fronteiriça, nem sobre a aparente contradição existente numa obra missionária
cristã que foi igualmente uma importante organização político-militar.
As dificuldades de se realizar uma investigação sobre este tema se
devem ao fato de se referirem muitas das obras publicadas à organização
interna das Missões, sem sair do campo meramente empírico, inventariando materiais de maneira simplista, descrevendo apenas a aparência
externa ou formal das instituições, desviando-se para o terreno normativo e desenvolvendo discussões apaixonadas e inesgotáveis. Debilita-se
assim a objetividade, mascaram-se as instituições, passando as metas
valorativas a serem mais importantes do que a realidade documentada.
Existem diversas "histórias" publicadas sobre as instituições econômicas, sociais e políticas dos Trinta Povos, muitas excessivamente simplificadas, cómo a bibliografia demonstra claramente . Entretanto, a tendência a desconhecer a complexidade da organização do conjunto deve ser
5 Charlevoix, Pierre François Xavier. Histoire du Paraguay. Paris, Didot, 1756. 3
v. Hemandez, toe. cit. Furlong, Guillermo. Misiones y sus pueblos de Guaranies.
Buenos Aires, lrnprenta Balrnes, 1962 . 788p. Bruxei, Arnaldo . O sistema de
propriedade das Reduções Guaraníticas. Pesquisas, Porto Alegre, (3) : 29-198,
1959. Meliá, Bartolomeu. Las Reducciones Jesuíticas dei Paraguay : un espacio
para una utopia colonial . Estudios Paraguaios, Assunción, 6 (1) : 157-67, set.
1978.
6 ~o caso dos traballios de Lacombe, Haubert, Morner e Popescu, citados na bibliografia. A expressão " questão de mitos" fo i utilizada por Momer na introdução
de sua coletânea de textos The expulsion of the Jesuits from Latin A merica, publicada em 1965.
7 Porto, Aurélio. História das Miss<5es Orientais do Uruguai. 2. ed. rev. melh.
Porto Alegre, Selbach, 1945 . 2 v. Flores, Moacyr. Aspectos culturais das Missões Jesuíticas. Veritas, Porto Alegre, 22 (90) : 142-63, jul. 1978. Bruxei, Arnaldo. Os trinta povos guaranis. Caxias do Sul, Univ. de Caxias do Sul; Porto Alegre, Escola Superior de Teologia S. Lourenço de Brindes; Liv. Sulina Editora,
1978, 162 p . Pode ainda ser citada a Introdução escrita por Harnisch à obra de
Sepp, Antonio . Viagem às Missões Jesuíticas e Trabalhos Apostólicos. 2. ed . São
Paulo, Liv. Martins Ed., 1951 .
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superada, os conceitos simplistas revisados e as interpretações reformuladas ou aprofundadas. Para que se possa distinguir, entre as diversas
descrições das Missões, qual é a que mais se aproxima do real, é necessário um retorno ã documentação e ao reexame da mesma, porquanto é
esta que nos permite reconstruir os fatos, reavaliá-los e reinterpretá-los.
Do ponto de vista factual , este estudo não aporta nenhuma novidade, visto estar integralmente baseado em fontes impressas. Entretanto, o estudo de um número significativo de documentos impressos mas
jamais citados, bem como a nova perspectiva da análise crítica que se
deu à investigação, possibilita uma melhor compreensão das instituições
políticas dos Trinta Povos e de sua situação, face aos dois grandes impérios presentes na região do ruo da Prata, o espanhol e o português.
As missões religiosas hispano-americanas nasceram no século XVI,
o século dos conquistadores e de Las Casas. Entretanto, as missões dos
jesuítas, na região platina, só surgiram no século XVII, o século dos
missionários, para atingir o seu momento de crise no século XVIII, no
qual predominou, por sua vez, a razão de estado dos grandes impérios
ibero-americanos. Cada um destes períodos engendrou seus valores típicos e suas formas de conflito que a política tentou temperar ao integrálos.8 Os Trinta Povos nasceram em meio aos conflitos com os bandeirantes e encomendeiros no início do século XVII e sucumbiram à crise
gerada pelos conflitos imperialistas platinos do século XVIII. É, assim,
no período intermediário da segunda metade do século XVII que se
concentrará a análise da organização política missioneira, no momento
em que a Era dos Habsburgos cedeu lugar à Era dos Bourbons.
A partir de 1607, data do estabelecimento da Província Jesuítica
do Paraguai, até 1768, ano da expulsão da Companhia de Jesus da região platina, as mudanças históricas deste fato de longa duração, que
foram os Trinta Povos, são tão importantes que tornam muito difícil
uma análise de conjunto sem que se recorra ã análise diacrônica e à
periodização. As missões somente começaram a ser instaladas, a partir
de 1609. A área ocupada pelas missões jesuíticas, junto aos Guaranis,
expandiu-se , inicialmente, rumo ao Guaíra (no Paraná), Itatim (no Mato
Grosso) e Tape (no ruo Grande do Sul), para retrair-se , posteriormente,
ante os ataques paulistas, em direção ãs ·proximidades de Assunção e
Buenos Aires. Após o avanço bandeirante ter chegado até o vale do
rio Uruguai, esta oscilação dos limites entre a sociedade colonial espanhola e a frente de expansão luso-brasileira cessou momentaneamente
na região . Até o combate de Mbororé, em 1641, a atividade missionária
platina sofreu os intensos ataques bandeirantes, os quais chegaram a
8 Frcund, Julien. Max Weber. Paris, PUF, 1969, p. 60.
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forçar o êxodo das populações indígenas do Guaíra e do Tape. Foi somente após este combate, no qual se destacou o recém criado exército
guarani, que a atividade escravagista dos paulistas diminuiu sensivelmente na bacia platina. Estabeleceu-se um período de calma interna, no
qual as conseqüências dos conflitos anteriores, os novos valores nascidos
da integração da cultura indígena com a espanhola, as relações econômicas e militares, que se desenvolveram com a sociedade colonial e o crescimento demográfico, deram origem - e só então - ao que se convencionou denominar de modo um tanto idealizado de "Trinta Povos". A
organização política, que se delineava gradualmente, finalmente se estruturou, com seus próprios regulamentos locais.
Mais tarde, após a implantação de um núcleo de colonização lusa
na margem norte do Rio da Prata, com a fundação da Colônia de Sacramento (1680), devido ao crescimento demográfico e ã necessidade de
proteção das áreas ganadera e ervateira ameaçadas pelo avanço português, os limites orientais das Missões estenderam-se, novamente, pela
margem esquerda do rio Uruguai. Ali, sete povoações missioneiras
foram fundadas, desde o final do século XVII até 1707.
A área ocupada pelos Trinta Povos, na época em que é centralizado este estudo, se estendia basicamente pelos vales do rio Uruguai e do
Paraná. Entretanto, as atividades econômicas relacionadas ao gado e à
erva-mate podiam estender-se ainda mais longe, desde os vales dos rios
Negro, Jaguarão e Jacuí, e os campos de Vacaria, ao sul e ao leste, chegando mesmo até o salto de Sete Quedas, ao norte , após a retirada em
direção a Assunção das Missões do ltatim. Esta área não era ocupada de
maneira contínua nem exclusivamente pelos povoados missioneiros
jesuíticos, pois, próximo de Assunção, ainda havia reduções franciscanas e pueblos de índios leigos submetidos a administradores espanhóis.
A expansão espacial destas missões dos jesuítas, à semelhança do
que ocorreu com as das demais ordens, implicou um lento mas constante processo de integração de algumas áreas da cultura dos Guaranis às
instituições do Império Espanhol e da Igreja Católica Romana, no fenômeno típico da fronteira. Ao contrário do que aconteceu na maioria das
frentes de expansão colonial luso-espanhola, o resultado não foi a extinção ou a mestiçagem das etnias tribais atingidas,9 mas a absorção pela
sociedade colonial espanhola dos grupos tribais guaranis sob a forma de
urna aculturação progressiva. Este processo, no caso das missões jesuíti9 Becker, Itala & Cebey, Juana. Os índios da antiga Banda Oriental do Uruguai, Charrua e Minuano; histórico, abastecimento e assentamentos: sua relação
com as frentes de expansão. São Leopoldo, UNISINOS, 1978. Separata de Estudos Leopoldenses, São Leopoldo 14 (47) : 131-71, 1978. Ribeiro , Darei. Os índios e a civilização. Petrópolis, Vozes, 1977. 497 p.
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cas, originou a constituição de povoações indígenas florescentes. Seme:
lhantes a tantas outras missões americanas, estas trinta povoações missioneiras foram, entretanto, únicas no que diz respeito à sua posição
estratégica e suas instituições militares. Mas só puderam ter uma organização in tema complexa e bem sucedida após o sucesso obtido na repulsa dos destruidores ataques dos bandeirantes paulistas.
É neste período, que se estende até os inícios do século XVIII,
que a organização política tomou a sua forma definitiva. Entretanto, no
momento mesmo em que a última de suas povoações missioneiras é
fundada , atingindo assim a zona populacional a sua área de máxima expansão, e quando as instituições políticas já estavam plenamente estruturadas, as transformações históricas do "Século d·as Luzes" começaram
a modificar profundamente o panorama europeu e americano. Na Espanha, o último dos Habsburgos cedeu o trono ao neto de Luís XIV,
iniciando-se a Era dos Bourbons. As conseqüências desta mudança de
orientação far-se-ão sentir, profundamente, nas colônias americanas.
Nos Trinta Povos, o desenvolvimento interno continuará sendo constante , principalmente do ponto de vista cultural, e as instalações materiais
crescerão em importância, sem que ocorram alterações nas instituições
políticas. As pressões externas, provenientes tanto do Império Português, para o qual as missões eram um obstáculo ao expansionismo, bem
como da própria sociedade hispano-americana, precipitarão a queda de
todo o conjunto, a partir do Tratado de Madri (1750), até a expulsão
final da ordem jesuíta em 1768.
É difícil qualquer afirmação quanto à organização política das
Missões, sem que fique clara a referência a uma data ou período precisos. Neste sentido, esta investigação concentra-se na análise das instituições políticas que se corporificaram entre 1641 e 1707, não deixando
de fazer referências aos fatos históricos e aos documentos anteriores ou
posteriores a este período, sempre que isto se fizer necessário.
No decorrer deste estudo da organização política missioneira, a
descrição, a problematização e a interpretação estão intimamente relacionadas. Os pontos de partida para a colocação dos problemas e adiscussão das interpretações são sempre os documentos, as hipóteses e os
mitos, existentes na bibliografia. Além destas, outras observações se
impõem, do ponto de vista metodológico . Para o estudo da organização
política dos Trinta Povos, são abordadas não apenas a descrição dos
aspectos formais das instituições, mas também as suas relações com o
corpo social das povoações missionárias no seu contexto histórico específico, bem como as tendências à transformação que as lideranças pretenderam lhes imprimir. Assim, além das formas "regulamentares" que
presidem a organização, é importante a análise das concepções político14

religiosas, não apenas da maneira como elas concebem o valor e o papel
dos indivíduos, mas as orientações que ela tende a dar às realidades
sociais, os fins a que ela destina as atividades dos indivíduos, em suma,
o princípio diretor de sua ação. As instituições são apenas o instrumento para traduzir estas concepções em realidade histórica. Este estudo da
organização política das povoações missioneiras busca colocar, lado a
lado, a descrição, sempre documentada, do funcionamento das instituições e a compreensão das intenções finais e as considerações dos objetivos dos nússionários e dos Guaranis. Objetivos estes que foram os frutos
das inquietações da época e das circunstâncias históricas. 1 0
É sempre necessário também levar-se em conta que os regimes políticos das monarquias espanhola e portuguesa influenciaram, de maneira direta o primeiro e indireta o segundo, na formação das instituições
locais e no processo histórico da política missioneira.
As forças motoras da política são estudadas nos seus pontos de
origem: na sociedade global espanhola ou na sociedade indígena; nas
t ransformações econômico-sociais ou no meio ambiente internacional;
na elite política ou entre os governados. Assim, os processos de decisão política, sejam os relativos às ações coletivas em que se engajaram os
Trinta Povos no seu conjunto, sejam os relativos à regulamentação das
relações entre os atores da coreografia política, são analisados tanto do
ponto de vista interno como externo. É preciso entender como a organização interagiu com o seu meio social local, o colonial e o da sociedade global, para bem compreender o seu processo de desenvolvimento
político : a multiplicidade destas variáveis implica a utilização de um
modelo complexo e multicausal. 1 1
O estudo deste tema tão debatido, tenta evitar as idéias preconcebidas, através de uma análise crítica contínua das opiniões emitidas
pelos autores, procurando aproveitar as nãó tendenciosas para complementar os dados materiais fornecidos pelas fontes documentais.
Busca-se não apenas a precisão dos conceitos e a objetividade na análise
política e histórica, mas também o apoio das demais ciências sociais, em
especial o da Antropologia, visando a uma superação da estreiteza das
análises anteriores e a uma ampliação de seus limites.
No decorrer desta análise, realiza-se a abordagem em três níveis
distintos, buscando a adequação do método ao objeto de estudo. No
10 Burdeau, Georges. Traité de science politique. 2. ed . Paris, LGDJ, 1970.
4, p. 4·11.
11 Lapierre, Jean-Willians. L 'analyse des systemes·politiqu_es. Paris, PUF, 1973, p .
34-5. Almond, G.A. & Powell, G.B. Analyse comparée des systemes politiques.
Paris, Ed . Intemationales, 1972. p . 12-3. Kern, Arno Alvarez. As etapas do
V.
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primeiro nível, caracteriza-se a integra!ão do p~ano político _co~ o r~li
gioso, evidenciando a transição da sociedade tnbal e do cac1qu1smo tnd íge na para uma organização política na qual caciques e cabildos se
harmonizam numa comunidade cristã, sob a liderança político-religiosa
dos jesu ítas. Igualmente, neste nível, é que se examina o problema das
relações de autonomia e dependência da atividade religiosa missionária,
no seio da política geral do Império Colonial Espanhol, bem como a sua
ação evangelizadora numa zona fronteiriça frente à qual se expande o
colonialismo luso-brasileiro. O segundo nível da abordagem caracteriza
as relações entre o plano político e o social. São estabelecidas as relações entre a hierarquia po lítica e social nas povoações missioneiras, bem
como o mecanismo social de seu funcionamento, destacando os papéis
desempenhados pelos indígenas e pelos missionários . É neste nível que
se estuda como as formas organizacionais da sociedade global espanhola
se mesclaram com as da sociedade indígena local. Finalmente, o terceiro
nível da abordagem leva em conta as relações entre o plano político e o
econômico, destacando o dirigismo político nos processos de estabelecimento de novas formas de atividade econômica e de crescimento
material da comunidade indígena cristã.
No decorrer deste estudo, é utilizado sempre o termo organização
política, e não o de regime político, tendo em vista que este último se
refere ao conjunto das instituições políticas pelo qual é regido um país.
No caso específico dos Trirtta Povos, é mais apropriado o uso do conceito de organização no sentido de associação com objetivos definidos,
de um todo ordenado, arranjado, no qual as diversas instituições políticas locais se dispõem numa certa ordem. Este conceito não se virtcula ã
idéia de estado, país ou nação. Por outro lado, não se utiliza a palavra
política no senso restrito de ser ela uma "atividade do estado" , nem no
senso excessivamente amplo de "tudo é política".1 2 O conceito de organização política é sempre empregado numa referência clara às instituições locais missioneiras e relacionado às ações sociais de liderança,
administração dos negócios públicos e segurança interna e externa. A
organização política, ponto convergente de todas as tensões, de todas as
oposições e contradições, coloca em relevo qualquer outra das demais
atividades de uma determinada sociedade.1 3 Neste sentido, ela pode ser
um objetivo de investigação extremamente revelador.

processo de análise histórica. Revista do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas
da UFRGS, Porto Alegre, (3) : 373-381, 1975 .
12 Lapierre, loc. cit., p. 34 .
13 Freund , o p. cit., p. 60.
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2. AS INSTITUIÇÕES POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS
Tradicionalmente, afirma-se que um regime político pode ser definido pelo conjunto de regras, procedimentos e práticas, pelas quais,
num determinado país, os homens sã'o governados.' Entretanto, se for
levada em conta apenas esta idéia limitada de regime político, este não
seria mais do que uma simples modalidade do exercício do poder, materializando-se nas aparências constitucionais que compõem os mecanismos de governo. Deste ponto de vista, governar seria apenas impor regras, criar o direito . Uma análise de um determinado regime político,
não pode , entretanto, ficar apenas na descrição do "como", mas precisa
ir mais longe em busca das explicações dos "porquês". Em função disto,
é mais objetivo ater-se ao conceito de regime político que afirma ser
este um estado de equilíbrio ao qual uma sociedade qualquer tenta
fixar-se, num dado momento histórico, e que é caracterizado pelas soluções que esta institucionalizou, a partir de determinadas fontes, de um
certo objetivo e de uma maneira de estabelecer o seu direito positivo .2
O conjunto dos processos de decisão política.concernem, portanto , ã totalidade de uma sociedade global, pois apenas esta tem um regime
político. Os sistemas sociais menos globais, tais como grupos sociais e
organizações internas, estcµ-iam inseridos dentro do regime político da
l Burdeau, Georges. Traité de science politique. 10 ed. Paris, Lib. Générale de
Droit et Jurisprudence, 1970. v. 5 , p. 16.
2 Ibidem , p. 17.

3

sociedade global, sendo portanto apenas "para-políticos". Assim sendo a existência de um regime político das Missões Jesuíticas só seria
'
possível se comprovada a emancipação desta sociedade local dos quadros da sociedade global espanhola.
A partir deste conceito, depreende-se que as instituições políticas das Missões não podem ser analisadas sem que se leve em conta a
esfera jurídica preexistente, a estrutura da sociedade global espanhola
e, em especial, o seu segmento colonial, bem como a própria situação
local da frente de expansão hispânjca e seus contatos com as tribos indígenas e a sociedade colonial portuguesa. Igualmente se compreende
que nem todas as soluções institucionalizadas em regulamentos e normas administrativas das Reduções se explicam pela análise das leis espanholas existentes ou pelas Cédulas Reais anteriores. O objetivo da ação
missionária, levado a efeito numa zona onde os conflitos entre as tribos
in dígenas e os escravagistas espanhóis ou portugueses eram constantes,
fez com que os Jesuítas tivessem criado suas próprias normas para a
solução de problemas específicos à tarefa encetada. Estas soluções encontradas foram transformadas em regras, quer tenham sido oficializadas pela administração real, quer tenham-se limitado a normas de comportamento local e de efeito limitado, e tornaram-se elementos import antes para explicar as posteriores relações com indivíduos e interesses
externos à comunidade que estava a seu cargo.4 Instalados sob a hegemonia da monarquia espanhola, do Conselho das IÍldias, do Vice-rei do
Peru e dos Governadores do Paraguai e do Rio da Prata, bem como sob
a jurisdição das Audiências Reais de Charcas e de Buenos Aires, os Jesuítas desenvolviam sua atividade missioneira sob a autoridade da Santa
Sé e sob a vigilância dos Bispos de Assunção e Buenos Aires. 5 Dentro
deste quadro histórico é que se deve estudar a existência ou não de um
direito normativo das Missões, e se este conjunto de instituições caracterizam oti não a existência de uma unidade política, bem como os
graus de inserção desta dentro dos marcos da sociedade global.
Para tanto, torna-se importante o estudo das atividades "visíveis",
porque documentadas constituem as estruturas políticas. Elas se desenrolam dentro de uma certa regularidade e se exteriorizam através do
cumprimento dos papéis políticos dos indivíduos, complementares e
3 Lapierre, Jean. L 'analyse des systemes politiques. Paris, Presses Universitaires
de France, 1973. p. 37.
4 Mõrner, Magnus. The guarani missions and the segregation policy of the Spanish
Crown. Archivum Historicum Societatis Jesu, Roma (30) : 386, 1961.
5 MousnierRoland. Les XVIe et XVIIe siêcles. ln : CROUZET, Maurice, org.
Histoire générale des civilizations. Paris, Presses Universitaires de France, 1965.
v. 4 , p . 433.
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contemporâneos aos demais papéis sociais cumpridos por estes mesmos
atores. O desempenho dos membros do Conselho das IÍldias, ou dos
Governadores da área platina, ou mesmo dos próprios indígenas,
através do Cabildo da Missão ou do exército Guaram , formam constelações de papéis pol íticos. Estes conjuntos de papéis, que abrangem as
atividades dos indivíduos, tanto na esfera da sociedade global espanhola como nos seus segmentos colonial e platino, integram as estruturas
políticas da época. A conduta real dos personagens históricos engajados
na política local e o próprio desenvolvimento real do processo histórico
das Missões da Província Jesuítica do Paraguai, objetivo maior desta
abordagem , devem ser sempre entendidos dentro de uma sociedade
polít ica global espanhola, ou pelo menos na sua periferia. O desempenho destes papéis políticos pode ser influenciado ou condicionado
pelas regras jurídicas ou pelas normas éticas da época, mas estas apenas
os descrevem raramente. 6
A organização política , a mais primária, repousa sobre uma rede
de relações nas quais estão impli~ados todos os membros do grupo ou
da sociedade. Isto é válido tanto para a tribo guarani como para o Império Espanhol. Estas relações não são fruto do acaso, mas comandadas ou
dirigidas "pelo objetivo mesmo da atividade política que é o da instituição ou manutenção de uma certa ordem social pela submissão a um
conjunto de regras humanamente editadas e sancionadas,,. 7 Assim, o
estabelecimento ou a observação destas regras nutrem, entre os membros de uma mesma sociedade política, uma série de relações políticas e
dão origem, igualmente, aos papéis políticos, e, portanto, às estruturas
políticas. São características destas relações tanto o comando que separa como a regra que une, a solidariedade funcional entre o comando e a
obediência, as decisões políticas e a violência coercitiva do regime , a
subordinação e a integração, a identificação do governante ao governado e a cooptação do regime. 8
Os denominados Trinta Povos nasceram na Era dos Habsburgos e
foram destruídos na Era dos Bourbons. Do século XVII ao século
XVIIl, a sociedade política espanhola se transformou profundamente,
alterando-se substancialmente as relações políticas e as regras que a
regiam. Inseridas dentro desta sociedade global em processo de mudança, as Missões jesuíticas, estabelecidas nos vales dos rios Paraná e Uruguai também se transformaram , do ponto de vista político. Assim, as
6 Almond, G.A. & Powell, G.B. Analyse comparée des systemes politiques.
Paris, Ed . lnternationales, 1972. p. 18-9.
7 Burdeau, loc. cit., p. 20.
8 Ibid em, p. 20.
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estrut uras políticas, em plena transformação, manterão ao mesmo tempo certos elemento s tradicionais e tentarão adaptar a estes recentes soluções políticas, em busca de um novo equilíbrio estável . O estudo do
" regime político" das Missões implica pois, ao mesmo tempo , um estudo das características das estruturas políticas da época, bem como na
sua transformação através do processo histórico que as levou de Reduções a Doutrinas, de simples aldeias a quase cidades.

2.1 . A administração colonial espanhola
Em meados do século XVI, a administração colonial espanhola,
no seu conjunto, se desenvolvera até atingir uma estrut ura que ela manteria sem maiores alterações, até o período das grandes refo rmas da Era
dos Bourbons, no início do século XVIII. Em função do poder que a
bula de Alexandre VI lhe havia conferido sobre as índias, ou seja, sobre
o Império Colonial que nascia, o Rei centralizava na Espanha toda a
resolução dos negócios coloniais, através de organismos análogos às instituições metropolitanas. A mais importante instituição era o Conselho
das fudias, criado em 1511 em Madrid, e que exercia os mais extensos
poderes no Império Colonial Hispano-Americano, no que diz respeito à
legislação e administração . Subordinada ao Conselho das fudias, existia
ainda a " Casa de la Contratación", de Sevilha (de 1503), que cont rolava
o comércio e a navegação com as colônias.9 Relacionavam-se, administrativa e politicamente , ainda com as colônias a "Junta de Guerra de las
fndias" e o Conselho da Fazenda, para o qual Felipe II transferiu o cont role das finanças coloniais.
O mais antigo destes organismos era a Casa de Contratação de
Sevilha. Supervisionava as relações marítimas e comerciais entre as
dias e a Metrópole, estando também encarregada da organização e da
proteção dos comboios que eram enviados ã América, inclusive dos que
traziam os jesuítas, bem como velava sobre as taxas e impostos reais a
serem cobrados do comércio colonial. Sob seu controle passava a bagagem dos .Padres Procuradores da Província Jesuítica do Paraguai que
voltavam com uma nova leva de missionários para o Prata. Colocada sob
a alçada do Conselho das ÍÍldias, tornou-se um organismo mais e mais
complexo, principalmente com a criação do cargo de Presidente do
Tribunal da Casa de Contratação, encarregado de assegurar a-coordena-

In-

9 Chaunu. Histoire de l'A mérique Latine. Paris, Presses Universitaires de France,
1961. p . 25 . Mõm er , Magnus. The political and economic activities of the jesuits
in the la Plata region, the Hapsburg era. Stokolm, V. Pettersons, 1953. p . 22-3 .
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ção desta instituição com o Conselho das fudias. Esta "foi uma etapa
decisiva na elaboração deste organismo" , pois "imbu ído da autoridade
real, ele opôs a esta mesma autoridade real a força de inércia remarcável
da qual a administração espanhola, a mais antiga e a mais eficaz, no início, de todas as administrações do Antigo Regime, conhecia o segredo". 1 0 Esta inércia burocrática a que se refere Chaunu, desempenhou
um importante papel no quadro das decisões metropolitanas que afetaram a vida política da região platina e das próprias Missõ es.
O Co nselho das fudias atingiu sua forma legal definitiva em 1524,
e, a partir de então , passou a coordenar a elaboração das leis e ordenanças concernentes ao Novo Mundo , dando forma legal às decisões da
monarquia espanhola. Redigia a correspondência administrativa que era
transmitida pela Casa de Contratação, propunha aos postos de funcionários coloniais e funcionava igualmente como Alta Corte de Justiça .
Assim, todas as leis ou decretos que se relacionavam com a administração e envolviam taxas, o controle dos domínios americanos coloniais,
supervisão dos assuntos eclesiásticos, nomeação para qualquer benefício, ou urna divisão administrativa qualquer, eram preparadas e despachadas com a aprovação do Rei e em seu nome. Seu papel normativo
era imenso e todas as suas decisões tornavam-se praticamente ordens do
executivo, principalmente durante o governo dos " reis indolentes" da
Dinastia dos Habsburgos, no século XVII. Os assuntos relativos às
Missões estavam diretamente relacionados com a ação do Conselho das
fudias, pois a ele cabia a supervisão dos interesses dos indígenas, sua
conversão e sua civilização , decidindo sobre as encomendas e a repartição dos índios. Enviava " visitadores" para investigar como inspetores
gerais qualquer aspecto da vida e administração da colônia. Tinha o
Conselho das fudias plena jurisdição sobre a organização administrativa
colonial hispano-americana e suas decisões correspondentes aos negócios de guerra e paz, civis, militares, eclesiásticos ou crimin'ais, impunham-se aos Vice-reinados, Audiências ou Governos Provinciais, vigiando a conduta das autoridades administrativas locais e exigindo-lhes responsabilidade por excessos ou negligências ao término de seus mandatos. Assim , o Conselho das fudias funcionou com independência dos
outros altos organismos de governo, inclusive do Conselho de Castela
do qual foi o equivalente , e sua competência se estendeu a todos os
ramos da administração dos territórios de ultramar, pois era a mais alta
10 Chaunu, loc. cit., p. 26. Haring , C.H. The spanish empire in America. New
York, Oxford University Press, 1947. p . 317-21. Bruxei, Arnaldo . O Sistema de
propriedade das Reduções guaraníticas. Pesquisas, Porto Alegre, Instituto Anchietano, (3) : 54, 1959.

21

au toridade legislativa e administrativa para o Império am ericano, após
o mo narca. 1 1
A Província J esu ítica do Paraguai manteve sempre em Madri um
Procurador para atuar junto aos órgãos admjnistrativos da mo narquia
espanhola, principalmente ante o Conselho das ÍÍ1 dias, pois seus conselheiros tomaram muitas decisões que foram vitais para a vida política
das Missões, desde que Montoya ali advogou a existência de um exército
in dígena armado, face à fronteira com a colônia po rtuguesa do Brasil.
Medidas relativas à propriedade comunitária ou privada, aos trib utos
a se rem pagos e à maneira de pagá-los, à permanência do armamento nas
mãos dos indígenas guaranis ou em Assunção , foram algumas das decisões tomadas no Conselho e posteriormente aprovadas pelo mo narca e
transform adas em Cédulas Reais.
O Co nselho das fudias transformou-se , no deco rrer dos séculos
XVI e X VII, n um organismo sobrecarregado de trabalho e que decidia
sobre assuntos de extrema importância para a vida colo nial, quer dire tamente, q uer por intermédio de Comissões Especiais instituídas po r
Felipe II para tratar das finanças, da política indiana ou me smo da defesa naval o u terrestre. Estas Comissões ou Juntas muitas vezes demoravam anos na análise de determinado problema, e a elas se reuniam
membros dos outros Conselhos da Coroa, tais como os de Castela, o de
Guerra o u o de Finanças. Com ascensão ao t rono de Felipe III, e o
predomínio do Duque de Lerma, foi criado o Consellio de Câmara das
ÍÍ1dias ( 1600), uma comissão permanente que podia ser mais manejável
face às exigências do onipotente fa vorito do fraco e indolente monarca .
Abolida em 1609 , esta Comissão foi recriada po r Felipe IV, em 1644 .
Teo ricamente , o Conselho propunha e o monarca decid ia, m as na prática era comum o Rei seguir o parecer dos conselheiros, o que aumentava
em rnuito a importância de suas decisões. Entretanto , a ausência de responsabilidades individuais e o crescimento do esp írito de ro tina , que são
t ípicos deste sistema burocrático de decisões co nciliares, to rnavam a sua
ação lenta e limitavam sua capacidade de t omar medidas com a rapidez
que estas m uitas vezes exigiam. As deliberações eram intermináveis, os
assuntos e processos eram enviados ao Rei e reto rnavam ao Conselho,
instruções após instruções eram solicitadas , memo riais sobre memo riais
se acumulavam numa m assa de documentos que termin ava d ificultando
a tomada de decisões políticas e tornava difícil a própria visão do proll ttaring, lo c. cit., p. 107 . Chaunu , loc. cit., p . 27 . Bruxei, loc. cit., p. 55. Capdequ i, José M. Ots. Transplante en Indias de las institucioncs castellanas y organización legal de Hispanoamerica hasta fines del siglo XVII . ln : Levene, Ricardo , dir .
Historia de La nación argentina. Buenos Aires, Imprenta de la Universidad, 1937.
V. 3, p. 77-8 .
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blema. Especialmente na época dos Habsburgos, quando o monarca era
m uito fraco , ou desinteressado dos assuntos governamentais, os ministros favoritos, como foi o caso de Lerma e de Olivares, passavam a tomar as decisões, ou então o Consellio debatia perpetuamente , os julgamentos finais eram ad iados e as simples decisões procrastinadas. Como
bem o salien tou Haring, estes defeitos tornaram-se especialmente visíveis na época dos últimos Habsburgos, os "reis indolentes" do século
xv11.1 2
A partir do início do século XVII, os assuntos militares e navais
es tiveram reservados à "Junta de Guerra de Índias", outro organismo
que exerceu influência na vida política da região platina, pois participou
nas decisões sobre o armamento das tropas indígenas das Missões. Formada pelo Presidente e três conselheiros do Conselho das IÍ1dias, e
quatro membros do Conselho de Castela , tinha ela a supervisão sobre
todos os assuntos do governo militar e justiça, incluindo o envio de
armadas e frotas, assim como a nomeação de importantes oficiais ou
militares. 1 3
Na América , a monarquia era representada num primeiro plano
pelos Vice-reis. Criado s, inicialmente, pelo Imperador Carlos 1 (Carlos
V), no decorrer do século XVI, estabeleceram-se os Vice-reinados de
Nueva Espat'ia e do Peru, respectivamente para a administração dos territórios coloniais americanos do norte e do sul . Somente no século
XVIII, fo ram criados o s de Nova Granada e do Rio da Prata, ambos na
América do Sul. "Foram os primeiros Vice -reis a encarnação suprema
do estado espanhol nas fudias, altos funcionários que gozaram' de um
complexo de atribuições até então nunca igualados e da máxima confiança da Coroa. Representavam o monarca como um alter ego nas
suas reais disposições" . 14 Muito ampla a princ ípio, pouco a pouco esta
gama de poderes foi sendo limitada, não só pela sua obrigação de informar continuamente o monarca sobre as decisões tomadas, mas principalmente pela minuciosidade crescente da regulamentação colonial
espanhola . Assim como os Governadores Gerais do Brasil, os Vice-reis
espanhóis da América foram os supremos chefes militares das forças
armadas no território do seu Vice-reinado. A imensidade das distâncias,
a d ificuldade das comunicações com a Metrópole e a necessidade imposta pela urgência de reso lução dos múltiplos pro blemas que surgiam,

12 Haring, loc. cit., p. 107-9. Como bem o salienta o autor, esta abundante documen tação é hoje muito útil aos historiadores, pois é preservadora dos antecedentes
de cada um dos assuntos ali tratados.
13 Ibidem, p. 108. Bruxel, loc. cit., p. 55 .
14 Capdequi, loc. cit., p. 69.
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obrigaram muitas vezes os Vice-reis a decidir sem consultar previamente
os altos órgãos do governo espanhol. Eram, entretanto, obrigados a
prestar conta de seus atos ao Rei e sofriam o controle das Audiências
Reais , em todos os atos governativos emanados das suas Instruções.
Devido ao Real Patronato, eram os Vice-patronos das Igrejas do Vicereinado e somavam assim funções eclesiásticas às demais funções militares, fiscais, judiciais, econômicas e legislativas. Como o bem-estar dos
indígenas devia ser uma de suas preocupações especiais, precisava ele
dedicar uma parte de dois ou de três dias da semana para considerar os
asssuntos e as petições relativas àqueles. 1 5 Como todos os Governadores
espanhóis, também os Vice-reis estavam sujeitos a um "Juízo de Residência" no final de sua gestão, quando se tornavam possíveis todas as
sanções que a lei determinava quanto ao abuso do poder e desonestidade .16 Mas não era apenas o Juízo de Residência que limitava o poder
dos Vice-reis. As Audiências Reais, na qual ele não tinha voto quando
se reunia como Corte de Justiça, muitas vezes entraram em querela com
o Vice-rei , devido a uma superposição de poderes que havia e que em
alguns casos as situavam numa posição superior. 1 7
Os vassalos do Rei deviam a este alto personagem político a
mesma obediência que ao próprio soberano, como é o caso dos indígenas das Missões da Província Jesuítica do Paraguai. Em função desta
relação política de soberania e vassalagem, o Vice-rei podia interferir de
diversas maneiras no âmbito dos Trinta Povos: 1 8 como conselheiro dos
Governadores ou dos Vice-reis posteriores (através de suas " Memórias",
que eram conselhos ao seu sucessor); como detentor do poder de conceder terras e encomendas em mercês ou decidir pela direta vassalagem
dos indígenas reduzidos à Coroa Real; como juiz e Presidente da Real
Audiência, quando seu voto e decisão passavam a ser importantes (por
ser preferencial); ou, finalmente, como supremo governante e comandante, quando podia decretar medidas favoráveis ou desfavoráveis, tais
como conceder ou não as armas de fogo solicitadas pelo exército guarani.
Diretamente dependente da Audiência Real de Charcas, a Província Jesuítica do Paraguai teve com esta muito mais relação política do
que com os próprios Vice-reis, se for levada em conta a massa de documentos existente, o que poderia dar razão à Chaunu 19 quando afir-

ma ser a administração colonial centrada no organismo colegiado que é
a Audiência Real.
As Audiências Reais tendiam, é verdade , a uma certa independên:
eia no que tange à autoridade executiva do Vice-rei, chegando muitas
vezes a ignorar as suas distantes detenninações dentro da norma espanhola jurídica, não escrita da época: "aceita-se mas não se cumpre".
Eram as Audiências as mais altas cortes reais de apelo, nos seus respectivos distritos e, ao mesmo tempo , conselhos consultivos do Vice-rei. Estavam, assim, numa situação, em muitos casos, semelhante à do Conselho das fndias em relação ao monarca espanhol. 20 Entretanto , se inicialmente foram o fiel transplante das Reais Audiências e chancelarias
da Espanha, logo adquiriram algumas características pecuHares, pois
suas funções governativas passaram a ter um pujante desenvolvimento ,
ao lado das suas tradicionais funções de caráter judicial . Na esfera judicial , a ação das Audiências se fazia sentir em três níveis diferentes: a
Visita, a Revista e a Suplicação. Contra as suas falhas, cabia recurso ao
Conselho das fudias. 2 1
A história das Missões da Província Jesuítica do Paraguai se inicia
com um destes procedimentos, a Visita do Ouvidor Alfaro . Os Ouvidores das Audiências, como neste caso , eram nomeados inspetores ou, delegados especiais e enviados em Visita para a regulamentação de impostos, inspeção periódica ou pesquisa extraordinária em caso de uma grave
e notória injustiça. 2 2
As Reais Audiências foram uma peça fundamental da burocracia
do Império Colonial Hispano-Americano . Sobre elas repousou a maior
parte da ação administrativa do estado espanhol , tendo mantido este
papel político importante mesmo após a centralização levada a efeito
pelos Bourbons, no século XVIII. Desempenharam , em relação às Missões jesuíticas,· um papel tão importante , quanto o do Conselho das fudias na metrópole. A complexidade de suas funções, ao mesmo tempo
jurídicas e administrativas, talvez possa ser explicada pela desconfiança
dos monarcas e favoritos reais em relação aos Governadores e Vice-reis,
pelas dificuldades de comunicação com a metrópole e pelas enormes
distâncias que as separavam de Madri. De qualquer maneira, tiveram na
América uma série de funções que as Reais Audiências metropolitanas

15 Ibid ., p. 72. Capdequi, J . M. Ots. El Estado Espafiol en las Indias. 3. ed. Buenos
Aires, Fondo de Cultura Economica, 1957. p. 66-7 . Haring, toe. cit., p. 119 .
16 Bruxel, loc. cit., p. 59.
17 Chaunu, Pierre. loc . cit., p. 30-1. Haring, loc. cit., p. 94.
18 Bruxei, loc. cit., p. 59.

20 Haring, loc. cit., p. 95, 119.
21 Capdequi, toe. cit., nota 11, p. 66-8. Bruxei, loc. cit., p. 58. Chaunu, toe. cit.,
nota 9, p. 29-30.
22 Ibidem, p. 68. Bruxei , toe. cit., p. 59~0. A Visita de Ouvidor Alfaro é um
exemplo de como uma decisão local podia levar elementos à Real Audiência, ao
Vice-rei, ao próprio C.Onselho das fndias e chegar mesmo a influenciar o monarca,
após um lento mas contínuo processo jurídico-administrativo .

19 Chaunu , Pierre. L 'Amérique et les Amériques. Paris, A. Colin, 1964, p . 126. O
autor afirma terem sido os Vice-reis personagens mais decorativos do que eficazes.
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jamais possuíram,23 tomando-se um organismo que chegou no sécul?
XVII a dividir com os Vice-reis as funções de governo e mesmo a fiscalizá-los, bem como aos Governadores.
Dentro do quadro da administração colonial espanhola, os atores
políticos mais próximos das Missões da Província Jesuítica do Paraguai
eram os Governadores, sempre em contato direto com o Provincial ou o
Superior. Nomeados pelo Rei, tinham a máxima autoridade políticojud icial so bre a Província que governavam. A Província Jesuítica do
Paraguai caía dentro da autoridade de três Governadores e, portanto, de
três Províncias do Vice-reinado do Peru: Tucumán , Paraguai e Rio da
Prata . Entretanto , os Trinta Povos estavam somente sob a jurisdição de
dois destes Governadores, o de Buenos Aires e o de Assunção, após a
divisão da antiga Província em duas. Como Capitães Gerais, eram os
Governadores também a suprema autoridade militar local. Na documentação da época, são diretas e daras as relações políticas destes com os
jesuítas, pois é o Governador que designa o Cura do Povo, nomeia o
Corregedor e os Alcaides índios, visita oficialmente o Povo e convoca as
tropas do exército guarani. 24 Para alguns autores, esta jurisdição foi
sempre real e efetiva sobre os Trinta Povos. Para outros, "os Governadores, como as outras autoridades coloniais (Vice-reis, Audiências, etc.),
têm teoricamente ali tanto poder como nas outras regiões submetidas à
sua jurisdição. Mas na prática, a tutela confiada aos Jesuítas restringe
consideravelmente sua autoridade". 2 5 As palavras de Cardiel explicam
esta relação política, como ela se produzia no séc. XVIII, tendo os Jesuítas como intermediários:

Los sefíores Gobemadores ... cuando quieren mandar algo
à los lndios, no lo hacen cone/los inmediatamente. Si es cosa
de poca monta escriben ai Superior, y éste, por media de los
Curas se lo intima à los z'ndios, como venido de éstos sefiores.
Si es cosa de mucha importancia, escriben ai Provincial, éste ai
Superior, y el Superior se lo hace saber a todos los Curas, encargándoles se lo intimen y hagan ejecutar à los z'ndios. 2 6
23 Capdequi, loc. cit., nota 15, p. 60, 64-5.
24 Furlong, GuiUerme. Misiones y sus pueblos de guaranies. Buenos Aires, lrnp.
Balnes, 1962 . p. 358-9. Capdequi, op. cit., nota 11, p. 73. Bruxei, op. cit., p. 60.
Haring, o p. cit., p. 138-9.
25 Haubert , Maxime. la vie quotidienne au Paraguay sous les jésuites. Paris, Hachette , 1967. p . 216 . Rastoul, Armand. Une organisation socialiste chretiénne: les
jésuites au Paraguay. Paris, Blond, 1907. p. 37-8.
26 Cardiel, José. Declaración de la verclad , § 7, n? 63, apud: Hernandez, Pablo.
Organisacion social de las doctrinas guaranies de la Compaflia de Jesus. Barcelona,
G. Gilli, 1913 , v. 1, p. 136.
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Os Governadores, assim , exercem o seu poder através dos jesuítas,
e especialmente a partir da relação com as autoridades mais gradas da
hierarquia local da Companhia de Jesus, ou seja, o Provincial e o Superior. A mesma coisa acontecia com as missões das outras ordens religiosas e mesmo com os ' 'Pueblos de Índios" encomendados. Destes últimos, era o Governador igualmente a autoridade suprema e dele dependia a nomeação do administrador leigo e do Cura indicado pelas autoridades religiosas locais. Sua autoridade permanecia legalmente ativa e
reavivava-se através das Visitas que realizava. Apenas as distâncias e as
dificuldades de comunicação, ou mesmo o descaso dos governantes, fazia com que Jongmquos "Pueblos de Jndios" laicos, ou mesmo Missões
franciscanas, mercedárias ou jesuíticas, permanecessem longe do alcance
da autoridade provincial espanhola. 2 7 Dentro dos marcos jurídicos da
sociedade colonial espanhola, dependia do Governador da Província a
aprovação da lista dos Cabildantes das Missões (eleições anuais), a aprovação do Corregedor do Povo (igualtnente anual), bem como a designação do Cura respectivo. Além disto, os governantes constantemente
convocam os índios, vassalos diretos da Coroa Real, para trabalhos coletivos que beneficiavam o estado, tais como, as obras em fortalezas, as
expedições purútivas contra tribos hostis ou mesmo campanhas militares contra a expansão luso-brasileira em direção ã área do Prata. O Governado r exercia jurisdição direta quando de suas visitas oficiais às
Missões, quando os Cabildantes ou os demais índios podiam apresentar
seus pleitos, se houvessem. Nestas visitas, a população lhe rendia as
homenagens devidas ao representante do próprio monarca espanhol. 215
Enquanto as Missões, sob a jurisdição da Província do Paraguai,
localizaram-se muito próximas de Assunção , estando inclusive quatro
delas no caminho que levava a Corrientes, as da Província do Rio da
Prata ficavam distantes de Buenos Aires, o que tornava mais difíceis as
visitas. Por outro lado, como esta cidade era um porto muito exposto a
ataques vindos do mar e o caminho natural de entrada para a região
27 Susnik, Branislava. El índio colonial dei Paraguai. Assunción, Museu Etnográfico " Anclrés Barnero", 1965. t. 1, p. 206.
28 Hemandez, loc. cit., p. 132-5. Em 164 7, o Governador Lariz fez uma Visita
às Missões da qual resta uma descrição pormenorizada das homenagens a ele prestadas. Ibidem, p. 138. Um exemplo desta ação decisória dos Governantes sobre as
Missões , é o fato ocorrido quando da Visita do Governador Blasquez de Valverde,
, .
em 1657. Erroneamente, ele associou quatro Red uções (Santa Ana , Candelária,
São Cosme e São José) à Província do Paraguai. Tanto o Bispo como o Governador de Buenos Aires continuaram a afirmar sua preponderância administrativa e
eclesiástica sobre elas (1660). A lenta burocracia administrativa espanhola encaminhou o litígio até o Conselho das fudias, e pela Cédula Real de 1700 decidiu-se
que elas deveriam ficar mesmo para a Província do Paraguai. Ibidem, p. 130-2.

27

platina, os Governadores locais relutavam em abandoná-la por isto.
Mesmo assim, estas visitas de inspeção ocorreram e estão documentadas. Em 1743, o próprio rei Felipe V atribuía o bom estado das Missões, em parte, ao resultado das "continuas visitas de los gobernadores". 2 9 Existem mesmo requerimentos dos Provinciais Jesuítas convidando os Governadores para visitar os Povos. Alguns destes governadores
não aceitaram o convite, provavelmente por impedimentos maiores ou
desencorajados pelas centenas de léguas de urna viagem incômoda.3 0 O
número de governadores que visitaram os Trinta Povos, no decorrer do
século XVII, é significativo por si mesmo. Dos Governadores da Província do Paraguai, dez realizaram visitas (Manual de Frias, Luís de Céspedes Jeria , Martin de Ledesma Valderrama, Pedro de Lugo, Sebastián de
León y Zarate, Juan Blázquez de Valverde, Alonso Sarmiento de Figueroa, Juan Díez de Andino, Francisco Rege Corvalán, Francisco de Monforte ) 3 1 e seis não (Grego rio de Hinestrosa, Diego de Escobar y Osorio,
Bernardino de Cardenas, Andrés Garavito de Léon , Cristóbal de Garay
y Savedra, Antonio de Vera y Mujica). 3 2 Além destes, podem ser citados ainda o Fiscal D. Diego Ibafiez de Faria e o Presidente da Real Audiência de Buenos Aires, D. Pedro de Rojas y Luna, que visitaram as
Missões juridicamente colocadas sob a autoridade do Governador de
Assunção . Quanto à Província do Rio da Prata, foram poucos os Governadores que chegaram até as Missões do vale do Rio Uruguai: Hernandárias de Saavedra (antes da separação da Província) e D. Jacinto de Láriz.
Este último visitou também as Missões do rio Paraná (Província do Paraguai). Diversas foram as autoridades administrativas enviadas para visitar
as Missões do Uruguai: D. Juan Blázquez de Valverde, D. Pedro de
Rojas y Luna, D. Diego lbafiez de Faria. Como eram raras as visitas, algumas vezes foram a Buenos Aires os Corregedores das Missões do vale
29 Cédula Real de 18 de dezembro de 1743 (Cédula Grande). Citada por Hernandez, loc. cit., v. 1, p . 141.
30 Cortesão, Jaime org. Jesuítas e bandeirantes no Itatim . ln : - . Manu scritos da
Coleção de Angelis. Rio de Janeiro. Biblioteca Nacional, 1952. v. 2, p . 109-11.
O documento é de cerca d e 1652. Trata-se de um Requerimento no qual o Provincial da Província Jesuítica do Paraguai, P. João P-astor, cónvida D. André Garabito
de León para visitar as Reduções de Itatim. Hernandez, loc. cit., v. l , p. 141,
igualmente cita outro documento sobre o mesmo tema, no qual o P. Baeza escrevia à Real Audiência de Buenos Aires: "Bien sabe vuestro Presidente Don José
Martínez de Salazar y Don Juan Díez de Andino las instâncias que el Padre Provincial hizo para que fuesen à dicha Visita que es sena! que los Padres no rehusan ,
si no lo desean".
31 Hernandez, toe. cit., v. l, p. 138-9.
32 Dest es citados, três estiveram às voltas com os distúrbios de Cárdenas em
Assunção . Vera y Mujica governou apenas alguns meses. O próprio Cárdenas já
visitara e elogiara as Missões, quando Bispo de Assunção.
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do rio Uruguai, para prestar obediência aos novos Governadores. 3 3 Três
das visitas oficiais aos Trinta Povos se destacaram pela minuciosidade do
censo realizado. Foram as realizadas, em 1648 , por D . Jacinto de Láriz;
em 1657, por D. Juan Antonio Blázquez de Valverde e , em 1677 , por
D. Diego lbanez de Faria. 3 4
Tanto os Governadores de Província, como os Visitadores ou outros Comissários enviados sempre foram recebidos com honras militares
e muita ce rimô nia, 3 5 como Láriz muito bem descreveu no relatório
de sua Visita.
Alguns autores chegam mesmo a afirmar que as fórmulas de cortesia utilizadas pelos Governadores espanhóis aos religiosos da Companhi a de Jesus seriam uma demonstração de fraqueza e evidente falta de
autoridade. Por outro lado, nas cartas enviadas por estes mesmos Go vernado res ao Rei, afirmam eles terem dado "ordens" aos religiosos
encarregados das Missões. O mesmo acontece na correspondência entre
o Provincial ou o Superior das Missões e os Curas respectivos , onde as
"ordens", e não " pedidos", dos governantes são transmitidos. Uma outra evidência que emerge do exame da documentação é a impossibilidade administrativa de um Governador estar continuamente presente em
todas as partes das enormes Províncias sob sua autoridade. Assim, a
delegação de poderes se fazia para os Tenentes de Governador nas cidades espanholas e para os Curas missioneiros nos "Pueblos de Índios".
Desde o início, 3 6 os Governadores autorizaram a ida dos missionários
para os territórios indígenas ainda não controlados pela Espanha, dando-lhes plena autoridade para fundar Reduções, instalar chefes nativos
que eles julgassem oportuno nomear, concedendo-lhes a autoridade que
33 Hernandez, toe. cit., v. l, p. 13940. Esta relação das visitas realizadas corresponde aquelas cujos dócumentos foram publicados. ~ impossível saber se correspondem ao total de visitas realizadas efetivamente.
34 Pastells, Pablo. Historia de la Compania de Jesus en la Provinl:ia dei Paraguay.
Madrid, Libreria General de Victoriano Suárez, 1912-1933. v. 5, p. 51-4. Os dados
são de Memorial do P. Francisco Burges, Procurador da Província Jesuítica do Paraguai, de 6 de março de 1705. Hernandez, loc . cit., v. 2 , p. 613 publica os dados
da Visita de Lariz, segundo documento do Arquivo das Índias. Vinte foram as Reduções visitadas, 28 .714 indígenas recenseados, dos quais 9.180 aptos para a guerra. Não foram visitadas as Reduções do ltatim . Outras autoridades que também
fizeram censos for am D. Martim de Ledesma Valderrama e D. Pedro de Lugo. José
Mérida, no seu livro História social de Paraguay (1600-1650). Sevilha, Escuela de
Estudios Hispano-Americanos, 1973 . p . 38, fornece o s dados sobre o levantamento fei to por D. Juan Blázquez de Valverde.
35 Charlevoix, Pierre. Histoiredu Paraguay. Paris, Didot , 1756. v. 1, p. 251.
36 D. Francisco de Céspedes, Governador de Buenos Aires, em documento datado
de 4 de julho de 1626, citado por Armani, Alberto. les lnstitutions Politiques et
Sociales das les Réduc tions du Paraguay. Sciences hcclésiastiques, Bruxelas 13 (3):
404-5, 1961.
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eles julgassem necessária para o serviço da Coroa ~s~anhola. Os ~o~u
mentos most ram que, durante o século XVII, as atividades dos rruss10nários jesuítas evoluiu dentro da esfera jurídica da legislação espanhola,
mesmo se existisse para as Reduções uma legislação pa rticular, sob certos aspectos, como será visto, por exemplo, em relação ao exército. Por
ou tro lado, este fato se não confi rma uma autoridade independente nas
Missões, por outro lado não transforma os Jesu ítas em si mples funcio.
,
. 37
nários enca rregados de velar sobre os md1genas como agentes reais.
Agi ndo sobre o Conselho das fudias , as Reais ·Audiências, ou
mesmo exercendo sua influência sobre Visitadores ou Governadores, a
Província J esu ít ica do Paraguai obteve das relações políticas permitidas
no interior das estruturas normativas da admin istração espanhola da
época um máximo de sucesso. Destacou-se , por o utro lado , na sua habilidade em tornar inoperantes ou atenuadas as medidas que contrariavain
seus interesses ou os obje tivos da pró pria ação missionária. Entre tanto ,
esta ação política, desenvolvida principalmente p or seus Procuradores,
em nada afetam a submissão ao Rei e a aceitação de sua autoridade
como o supremo árb itro do regime político espanhol. " A prestação de
serviços mi li tares, jun tamen te com o tributo , é a mani fes tação mais
característica da submissão dos Guaranis ao Rei da Espanha",3 8 e nunca as suas decisões reais deixarain de ser cumpridas. Numa época em
que as determin ações executivas fo ram acatadas mas nem sempre
cump ridas, os jesu ítas e os Guaranis das Missões eram os ún icos a
" observar escrupulosainen te as leis do poder central" . 3 9 Para os ind ígenas das Missões , o monarca era o A1buru bichábete, ou seja , o maior
dentre os Caciques . Frente ao seu retrato, n a praça cen tral das Missões,
gritavam em saudação: Toicobengatú íiande 111buru bichá Guazú; Toicobengatú íiande R ei marangatú; To icobengatú fíande Rei (Viva nosso
Cacique grande; viva nosso bom Rei; viva nosso Rei) .4 0 Este longínquo
personagem era considerado pelos índios como infalível e sagrado , investido de poderes para a dominação universal e pa ra a luta contra as
nações "satânicas" que não reconheciain a sua suse rania, como, por
exemplo , Portugal. Para os inimigos dos jesu ítas, en tretanto, a monarquia absoluta teria servido somente de álibi, pois, dentro das Missões,
somente os religiosos seriam os príncipes. Estas insinuações levaram o
37 Ibidem, p . 405.
38 Haubert , op. cit., p. 216. Rastoul, o p. cit., p. 38 .
39 Haubert , op. cit., p. 216 .
40 Vogt, Frederico . Estudios historicos, la civilización de Los Guaranies en los
siglos XVII y X VIII. Buenos Aires, Imp. Guadalupe, 1903. p. 54. Cardiel, José.
Declaración de la Verdad. Buenos Aires, lmp. Juan Alcina, 1900. p. 239 .
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Padre Ge ral a tornar obrigatória, a partir de in ícios do século XVIII, a
existência de um retrato do Rei espanhol na sala das armas das Doutrinas.4 1
Como vassalos diretos da Coroa hispânica, os ind ígenas das
Missões tinham como deveres a aceitação do cristianismo e da vida correspondente, sem abandonar, de sua vida antiga, aquilo que se julgasse
possível co nservar. Deviam igualmente pagar um tributo diretamen te ao
Tesouro Real , em Buenos Aires, através da CompanJú a de Jesus. Quando convocados, deviam prestar serviços de ordem militar às Províncias
hispânicas platinas. E como " presidiários da fro nteira" com a colônia
portuguesa do Brasil, deviam defender os núcleos espanhóis locais contra as "investidas do leste".4 2 Prestaram grandes serviços às autoridades
espanholas locais também ao fazerem frente às rebeliões de Assun ção
(Cárdenas e Antequera), sob o comando dos Governadores, e em inúmeras oportunidades em expedições contra os nômades do painpa uruguaio ou do Chaco.
Todos os ' 'Pueblos de Indios" que haviam sido reincorporados à
Coroa espanhola, assim como as Missões das diversas ordens religiosas,
eram vassalos livres do Rei e tinhain que pagar um tributo em dinheiro
ou em espécie, da mesma maneira que os índios das encomendas o pagavam aos "encomenderos" nas aldeias indígenas repartidas em "encomiendas". O .tributo tinha um caráter pessoal e estavain sujeitos a ele
todos os ind ígenas adultos, dos 18 aos 50 anos de idade. Eram isentos
os caciques e seus filhos mais velhos, assim como os indíge nas em cargo
de AJcaide. As tribos que se haviam submetido pacificainente , como é o
caso dos Guaranis das Missões jesuíticas, ou os índios das Missões de
outras ordens religiosas, estavam isentas do tributo durante os primeiros
dez anos de vassalagem ao monarca. Eram os Visitadores que calculavam as taxas a serem pagas, estipulando-as moderadamente , de um
modo ge raJ. 4 3
Por Cédula Real de 1647, o Rei da Espanha liberou os índios das
Reduções da Companhia de Jesus, na regiã'o platina, do "serviço pessoal" 44 tornando-o s tributários diretos da Coroa . Já em 1643 , outra
'
Cédula Real prorrogara para vinte anos a insenção de tributação normalmente estipulada em dez anos, devido à situação especial das Reduções,
face ã fro nteira ameaçada pela expansão bandeirante. A referida Cédula
41 Haubcrt, op. cit., p. 216.
42 Bruxel, o p. cit., p. 50.
43 Rasteul, op. cit., p. 37 .
44 Pastells, op. cit., t. 2, p. 135-6 . Cédula Real assinada em Madri e datada de 14
de fevereiro de 164 7, enviada ao Governador da Província do Paraguai .
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Real mostra bem as relações políticas existentes, na época, entre os diversos organismos da administração espanhola e sua estruturação sob a
liderança da monarquia absoluta:

... co"an los diez que ahora se les pro"ogan, desde el dia que
ésta mi Cédula llegare á aquellas provincias; y á los que todavia
los estuvieres gozando, desde que los cumplieren. Desuerte que
todos los indios de las dichas Reducciones hayan de estar
exemplos de tributar los veinte anos. Y mando à todos mis
Gobemadores de ellas, cumplan y ejecuten lo contenido en
esta mi Cédula, sin ir contra e/la, en manera alguna. Y que para
lo que hubieren de tributar después los dichos índios, hagan la
tasa antes que se cumpla e/ dicho tiempo, y la envien ai dicho
mi Consejo, en la forma que se les ordena por Cédula mia de
veintecinco de Noviembre dei afio pasado de seiscientos e
cuarenta y dos, para que vista en él, provea lo que convenga.
Que as( es mi voluntad. 4 5
Durante anos a questão do tributo foi examinada e reexaminada
na lenta burocracia espanhola. Após ter expirado o prazo concedido
pelo monarca espanhol para a insenção, as discussões sobre a quantidade do tributo, quem seriam os indígenas tributários e os isentos, se o
pagamento seria em dinheiro ou em espécie , qual a fonte arrecadadora
do tributo, continuaram durante muito tempo, até tudo ser resolvido
pelo Conselho das índias já no final do século XVII.
Quando a Companhia de Jesus iniciou a sua atividade na bacia
platina, apenas missões volantes foram realizadas, com o batismo de
milhare'S de indígenas . Entretanto , quando se decidiu implantar a Província Jesuítica do Paraguai e reduzir-se os índios a núcleos sedentários
e levá-los a urna forma mais estável de cristianização, o problema do
tributo e da vassalagem ao Rei teve início. Por isto, como mandava a
legislação em vigor na época, já em 1607, o monarca assinava Cédula
Real dando aos indígenas reduzidos nas Missões da Companhia, os tradicionais dez anos de isenção.4 6 Submetidos ao Rei da Espanha, voluntariamente , a vassalagem se efetivava através do tributo, que serviria para
o sustento dos Curas e do culto das igrejas, tornando assim as Missões
pouco onerosas para o Tesouro Real. O tributo imposto pelas Leyes de
Jndias era o da capitação: seis Pesos Huecos, equivalentes a 36 reales de

45 Hernandez, op. cit., v. 1, p. 514. Cédula Real assinada em Madrid , datada de 7
de abril de 1643 .
46 lbidem, v. 1, p. 142. Examina extensivamente a questão do tributo, que aqui
sintetizamos.
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prata. Assim, a isenção de dez anos foi prorrogada para mais dez anos e
ainda a quantidade do tributo foi diminuída.

Esta quantidade foi modificada no que diz respeito aos
lndios Guarani das Missões da C.Ompanhia, em razão dos notáveis serviços prestados à C.Oroa, que já tinham sido realizados,
e do ofício que lhes dava esta de 'corpo de guarnição de fronteira', e obedecendo ao Rei que, em Cédula de 14 de fevereiro
de 164 7 ordenava ao Vice-rei que lhes desse alívio do tributo (. .. ). 4 7
Por este motivo, o Vice-rei Conde de Salvatierra, em decisão de
junho de 1642, reduzia o tributo de vassalagem a um peso de oito reais
por índio. Isto foi confirmado por outras Cédulas Reais, como as de
1661 , 1663 e 1679.
Em meados desse século, entretanto, a questão do tributo foi
objeto de sucessivos avanços e recuos, discussões e contemporarizações.
O Governador do Paraguai, D. Juan Antonio Blázquez de Valverde,
Visitador oficial para todas as Missões da Companhia de Jesus

tentou persuadir aos jesuítas a começar o pagamento do tributo, a partir de 1659, inclusive, de um peso em dinheiro por índio, de acordo com as condições estipuladas pelo Vice-rei, em
1649, mas foi em vão. Os jesuítas fizeram várias reclamações
quanto aos registrós tributários. 4 8
O então Provincial P. Simón de Ojeda não aceitou, criticando
diversas determinações das autoridades coloniais espanholas. Segundo
ele, os Caciques deveriam ser isentos de tributo. Este não poderia ser
pago em dinheiro por indígenas que não viviam numa sociedade monetária e que teriam, para isto, que se dirigir aos núcleos espanhóis, longe
das Reduções, para vender seus produtos, o que traria muitos problemas. Sugeriam os jesuítas, o pagamento do tributo com o salário dos
Curas, o que era sustentado pelo Geral da Companhia. Mesmo que as
relações entre Valverde e os jesuítas tenham sido muito cordiais, no
decorrer desta Visita, "a demora em resolver a questão do tributo, que
ele era obrigado a relatar ao governo central, deve ter colocado os jesuítas numa posição não muito favorável" .4 9 Mesmo assim, no seu relatório testificou a lealdade dos jesuítas e de seus índios missioneiros. A
Cédula Real de 1661, enviada pelo monarca espanhol ao ex-Governador

47 Ibidem , p . 143. Furlong, op. cit., p. 377-80.
48 Mõrner, qp. cit., pota 9, p. 125.
49 Ibidem, p. 125.
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do Paraguai Valverde, nesta época Ouvidor da Audiência Real de Charcas determinava que o tributo deveria ser cobrado dos indígenas de 14
anos bem como reconfirmava a vassalagem direta ao Rei de todos
a
os Guaranis das Reduções. 5 0 Mas foi somente em 1679 que uma Cédula
Real pôs um termo ao problema, determinando legislação definitiva
51
sobre o tributo e aceitando muitas das reivindicações dos jesuítas. A
arrecadação do tributo ficou a cargo da Procuradoria e Ofício das Missões, que o obtinha diretamente das exportações de erva-mate, entregando-o ao Tesouro Real em Buenos Aires. Foi no ano de 1677 que o
Visitador Ibaõez de Faria fez o censo completo das Missões, que deu
origem a esta nova especificação do tributo, em 1679.
A questão do tributo mostra o encadeamento das Missões na estrutura política do Império Hispano-Americano, bem como a sua vassalagem à monarquia. Entretanto, este relacionamento político dos Trinta
Povos ou mesmo da Provínciâ Jesuítica do Paraguai com a administração espanhola não foi sempre de total integração, nem de completa
dependência . Inseridas dentro do mundo espanhol, as Missões tiveram
sempre nos jesuítas defensores esclarecidos e procuradores hábeis em
fazer frente aos meandros burocráticos, quer da administração metropolitana, quer da colonial. O sucesso desta ação política não repousa apenas nas boas relações que mantiveram com Buenos Aires, e, em bem
menor grau, com Assunção, nem mesmo com um poderio pretensamente tão forte que colocaria os Governadores "na contingência de agir de
seu grado", como já se afirmou, 52 mas, principalmente, numa figura
política, até pouco tempo ignorada, o Procurador da Província jesuítica
na Corte, e que Morner soube tão bem analisar.53 Agindo em relação
constante com os diversos níveis da administração, desde o contato
direto com os Governadores e Visitadores nas próprias Missões, até o
nível das reuniões do Conselho das Índias ou do contato direto com o
próprio monarca, os jesuítas agiram dentro da esfera jurídica espanhola
da época, e souberam obter dela aquilo que era possível para os seus
objetivos missionários, sem ultrapassar estes marcos e admitindo sempre
a hierarquia da estrutura de poder político da sociedade global espanhola.

50

50 Pastells, op. cit., v. 2, p. 646-9. Cédula Real assinada em Madri, datada de 16
de outubro de 1661. Este documento também está transcrito em Hemandez, op.
·
cit., v. 1, p . 516 .
51 Hernandez, op. cit., v. l, p . 519-24. Cédula Real assinada em Lerma, datada de
2 de novembro de 1679. Furlong, op. cit., p . 380.
52 Vellinho, Moysés. Capitania d 'El Rei. Porto Alegre, Globo, 1964, p. 41. Cita
a obra de Jaime Cortesão, " A Fundação de São Paulo - Capital Geográfica do
Brasil". Rio de Janeiro, Livros de Portugal, 1955. p. 30-1.
53 M"'orner, op. c1t
. ., nota 9 .
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Mesmo esta sua ação teve momentos de maior sucesso e fases de
retrocesso. Após os conflitos com os Bispos Cárdenas e Mancha y Velasco, por exemplo, uma série de acusações foram feitas sobre as Missões, que depois passaram a ser repetidas de tempos em tempos, e que
lançaram dúvidas sobre o caráter dos dirigentes da Província Jesuítica
do Paraguai, principalmente seu Procurador, em Madri , P. Francisco
Díaz Tafto. Em 1658 , os amigos de Cárdenas estavam na Corte tentando
sua reabilitação, enquanto este se encontrava no Alto Peru, evidentemente às custas da reputação dos Jesuítas, seus inimigos no conflito de
Assunção . Após isto, em 1660, o Conselho de Estado em Madri solicitou ao P. Geral Nickel que enviasse um Visitador à Província Jesuítica
do Paraguai, pois, segundo as acusações, os jesuítas teriam tentado
evadir-se da jurisdição local dos Bispos, manobrando para obter o favor
dos Governadores locais, em litígio com os referidos bispos , mas iludindo a ambas as autoridades. Já em 1661, o Conselho das fndias determinava o não-pagamento do salário dos Curas, enquanto nã'o se efetuasse
a coleta do tributo devido pelos indígenas à Coroa Real, e ao mesmo
tempo proibia ao Procurador da Província usar o título de ''Protetor
dos fudios", decretando igualmente que as an:nas que se havia permitido
aos guaranis, fossem recolhidas pai:a Assunção, onde ficariam à disposição, mas sob a vigilância do Governador local. 5 4
Já num outro momento, em pleno século XVIII, Felipe V assinava uma Cédula Real na qual se pode observar o ótimo conceito que gozava face ao monarca a ação missionária dos Jesuítas:

. . . no aver en parte alguna de las Indias mayor reconocimiento à mi Domínio, y Vassalage, que el de estos Pueblos, ni el
Real Patronato, y Jurisdicción Ecclesiastica, y Real, tan radicadas, como se verifica por las continuas visitas de los Prelados
Eclesiasticos, y Gobernadores, y la ciega obediencia con que
están à sua Ordenes, y en especial quando son llamados para la
defensa de la tierra ... 5 5
Como se pode perceber, a estrutura política do Império Espanhol,
como a de qualquer outra sociedade, nunca foi rígida ·e imutável, mas
sim uma totalidade de ações políticas, de desempenhos de papéis políticos institucionalizados, modificados pelos atores ou agentes dentro da
coreografia política da época~ em função das ações políticas desencadeadas pelos indivíduos ou grupos sociais . Dentro dos quadros estruturais da política do Império Espanhol do século XVII, os jesuítas desem54 Ibidem,p.127.
55 Charlevoix, op. cit., v. 3, p. 267 . Cédula Real assinada em Buen Retiro, e data-

da de 28 de dezembro de 1743.
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penharam sempre um ativo papel e suas relações c?m os diversos org~
nismos da burocracia hispânica mostraram uma maior ou menor capacidade de ação política, mas nunca uma ausência desta. Entretanto, os
jesuítas não são os únicos atores sociais a se movimentarem nesta e~t~
tura P.Olítica hispânica relacionados com as Missões. O papel pohtlco
desempenhado pelos próprios indígenas e o seu desempenho, dentro
desta estrutura, deve ser igualmente analisado.

2.2. As instituições locais: caciques e cabildos
Quando as análises históricas se referem ao fato histórico de longa
duração como foram as Missões da área platina, uma cer~a con~u~ão se
estabelece entre os denominados Trinta Povos e a Província Jesuitica do
Paraguai. Algumas vezes, mesmo uma certa imprecisão se percebe, quando se fazem referências ao Governo da Província do Paraguai e à Província Jesuítica do Paraguai.5 6 Em realidade, dentro da estrutura política da época, caracterizada pelo Real Patronato, as Missões devem ser
vistas sob um duplo aspecto, pois fazem parte de dois organismos distintos. Juntamente com as Missões do Chaco e dos Chiquitos, os Trinta
Povos são elementos integrantes da Província que a Ordem Religiosa
dos Jesuítas denominou Paraguai, e que se expandia pelo território de
três governações, mantidas pela administração espanhola no Prata, ou
seja, os Governos das Províncias de Tucumán (onde ficava a sede da
Província J esuítica), Paraguai e Rio do Prata, separadas em 1617. Como
Pueblos de Indios, os Trinta Povos se caracterizam como elementos
integrados na administração hispano-americana, pois tem seu Corregedor e seus Cabildos, bem como seus Capitães, ou seja, caciques com o
papel de 1íderes militares. No estudo do regime político das Missões,
este é um aspecto que tem sido muito apontado pelos autores jesuítas,
completamente ignorado pela maioria. A incompreensão do fenômeno
político do Cabildo indígen.a e mesmo do papel político do Cacique,
verdadeira pequena nobreza · "espanhola", com seus títulos honoríficos de Don, pode ter levado a interpretações errôneas sobre o significado político das Missões. Os Caciques e os Cabildos indígenas são verdadeiros grupos políticos, inseridos na estrutura política hispânico-americana e reconhecidos juridicamente dentro da esfera normativa das insti56 Vellinho, loc. cit., p. 84, 113. Os índi~s missioneiros da Doutrina de São João
Batista, estando diretamente colocados sob a jurisdição de Buenos Aires, só podem ser denominados de ..paraguaios" por fazerem parte da Província Jesuítica
do Paraguai, pois nunca fizeram parte da jurisdição do Governador de Assunção.
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tuições espanholas. Tanto o Cacique, antiga realidade política que permanece viva após a vassalagem à Coroa, como o Cabildo, a nova realidade política que estabelece a integração do grupo tribal à estrutura ~olí
tica da monarquia espanhola, são duas parcelas de um todo social, a
Redução-Doutrina. Sem a análise desta, a idéia sobre a vida política das
Missões é falsa e incompleta.
A organização política das Missões americanas, que as diversas
ordens religiosas implantaram, foi sempre um amálgama de elementos
transicionais, pois as tribos cristianizadas iniciavam um fenômeno irreve rsível de aculturação. Este importante processo histórico permite
observar uma organização política influenciada por duas correntes. A
primeira é a local, representada pela própria tradição tribal e pela figura
polftica do Cacique. A outra é externa e internacional, representad~
pelos religiosos e pela administração local espanhola. Como esta organização é influenciada por seu meio ambiente local e internacional? Pode
esta nova organização chegar, por sua vez, a modelar ela própria este
meio ambiente e decidir o seu próprio processo histórico como o sugerem muitos autores?
importante o estudo desta organização sóciopolítica e suas possibilidades de ação e reação face ao meio ambiente
local, na área do Prata, bem como internacional, no caso específico, o
Império Espanhol. 5 7
Na análise da organização política interna às Missões, dois aspectos devem ser enfocados. Em primeiro lugar, o recrutamento dos indivíduos para o desempenho dos papéis políticos, necessários para a persistência da organização política e de seu funcionamento. E em seguida,
a diferenciação estrutural dos papéis, ou seja, o fenômeno de modificação e transformação dos papéis políticos, na medida em que estes se
tornam mais especializados ou mais autônomos, ou mesmo cedem lugar
à criação de novos desempenhos políticos. No primeiro caso, a análise
do processo de eleições do Cabildo e da persistência da hereditariedade
dos Caciques são os fatos políticos mais importantes. No segundo caso,
a gradual mudança de significação política do Cacique e a emergência
de uma nova elite administrativa são os fatos de destaque. Não são,
pois, apenas, novos papéis que nascem, mas, sim, toda a constelação de
relações políticas que se transforma. 5 8

e

57 Almond & Powell, op. cit., p. 12-13 , 19.

58 Ibidem, p. 19-20.
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a) O Cacique
Nem atualmente, nem no passado, as tribos Guaranis chegaram a
atingir o estágio de uma organização éstatal, pois os grupos conhecidos
sempre se mantiveram num tipo de cultura tribal. Segundo o que se
conhece, a autoridade do Cacique servia para resolver os litígios internos, quase sua única ocupação em tempos de paz, bem como liderar o
grupo tribal na guerra. Este chefe devia conhecer as tradições, demonstrar riqueza de expressão verbal, saber falar e escutar o conselho dos
anciãos ou chefes das grandes famílias, quando frente a problemas graves que envolvessem os destinos tribais. Era muito comum que, durante
as jornadas de guerra, o comando fosse conferido a outro guerreiro,
normalmente outro Cacique, eleito para este fim. O Cacique Guarani
era denominado Tubichá, na sua língua. 5 9
A liderança política dos grupos tribais Guaranis sempre esteve relacionada com a dominação carismática do médico-feiticeiro , ou "pajé".
Ao lado desta chefia tribal, coexistem, nos grupos atualmente conhecidos, uma assembléia rudimentar ou conselho, formado pelos chefes das
grandes familias, e com uma função política deliberativa ou consultiva.
Nos documentos coloniais, a liderança tribal é hereditária, bem como
nos Guaranis paraguaios atuais.6 0 O líder político podia ser escolhido
entre os mais valentes guerreiros ou entre os que se destacavam pela
palavra e o carisma. Mas a tendência era o Caciquismo hereditário, e,
em muitos casos, a existência do Cacique-pajé. Independentes entre si,
os líderes políticos tribais governavam um número muito limitado de
famílias , havendo mesmo em alguns casos, um cacique mais poderoso
acima dos demais. Era assim mínima a diferenciação de papéis nesta
estrutura política de papéis múltiplos. Neste aspecto, o Caciquismo
Guarani em nada ou em muito pouco se diferenciava dos demais sistemas políticos tribais conhecidos, em geral tão pequenos, não ultrapassando em média uma centena de famílias , que não comportavam a constituição de grupos dirigentes institucionalizados mais complexos.6 1
Entretanto, mesmo que não tenham nunca instituído um governo
comum, uma certa consciência de pertencerem a um mesmo grupo étni59 Tissera, Ramon. Actualidad de las misiones guaranies; ensayo sobre el espiritu
ortodoxo. Resistência Univ. Nacional del Nordeste, 1968. p. 15 . Hcrnandez, op.
cit., v. 1, p. 112-5 .
60 Schaden, Egon. Aspectos fundamentais da cultura guarani. São Paulo, Difel,
1962. p. 99-100. Mesmo atuahnente o líder poHtico é ao mesmo tempo o chefe
religioso e seu prestígio de médico-feiticeiro é a base para a sua autoridade política.
61 AJmond & Powell, op. cit., p. 155-6. Lapierre, op. cit., p. 211.
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co pode ser percebida, pois se identificavam culturalmente e suas tribos
mesmo separadas se organizavam de maneira semelhante, com idênticas
modalidades de organização cultural . Mas estes laços são muito fracos
do ponto de vista político e ainda hoje
as aldeias grandes de Guarani, com 200 ou mais almas, subdividem-se em diversos grupos locais, cada, um dos quais constitu idos por uma parentela que tem como núcleo afamz1ia-grande de uma personalidade de prestígio, geralmente um chefe
religioso ( . . . ). Somente em determinadas circunstâncias, como
em importantes festas religiosas, a horda ou aldeia toda aparece realmente como unidade. 6 2
Semelhantes ao ayllu peruano ou ao calpulli mexicano, formas de
organização tribal pré-hispânicas que antecederam os grandes impérios
indígenas incaico ou asteca, estas tribos Guaranis tinham nas suas relações sociais um sentido igualitário e comunitário, nã'o havendo estratificação social em classes ou estamentos, mas uma separação por sexo e
nível de idade .63 Entretanto, mesmo que nã'o existam ainda grupos privilegiados neste tipo de sociedade, o papel político-econômico dos
Tubichás ou dos médicos-feiticeiros, sua ascendência carismática sobre a
aldeia, são o ponto de partida e a base dos privilégios de que desfrutam,
como a corvéia de seus liderados.
Os grupos de indígenas Guaranis, como outras tribos semelhantes,
têm a tendência a formarem tipos de organização social onde.
não existem fronteiras nítidas entre os sistemas de ação econômicos, políticos e religiosos. Se bem que a ação religiosa,
política e económica sejam diferentes, na sua substância e na
sua estrutura, as modificações na divisão do trabalho e na orientação apropriada a estas diferentes formas de ação social são
intermitentes. As fronteiras · entre elas não são nítidas e os
membros destas sociedades não têm igualmente uma consciência clara da passagem de uma forma de ação à outra. 6 4
Mesmo depois de instalados nas Reduções e envolvidos no processo de aculturação, esta situação ainda predominou, pois mesmo na so62 Schaden, loc. cit., p. 19.
63 Bagu, Sergio. Estructura social de la colonia, ensayo de historia comparada de
América Latina. Buenos Aires, El Ateneo, 1952. p. 16. Popesco afirma que os
Guaranis levavam a sua vida social em grupos unidos por laços de consangüinidade
ou afinidades. Reuniam-se em certo número de famílias, quatro ou cinco, construíam um rancho comum e viviam em suas "chacras", ou plantações, sob a direção dos caciques. Popesco, Oreste. Sistema económico en las misiones jesuiticas:
un vasto experimento de desarollo indoamericano. 2. ed. Barcelona, Ariel, 1967 .
p. 97-8. O autor cita também Hernandez (v. 1, p. 86).
64 Almond & Powell, op. cit., p. 156.
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ciedade espanhola no século XVII, o Real Patronato conciliava os interesses políticos e religiosos de maneira a tornar difícil a percepção do
que era comum a um ou a outro destes setores.
A estrutura social da sociedade indígena Guarani não foi afetada
substancialmente, quando suas aldeias cederam lugar ao Pueblo de
Indios das Reduções. Os jesuítas reconheceram as antigas prerrogativas
dos Tubichás, deram-lhes o título de Don e chegaram mesmo a ligar, do
ponto de vista jurídico, a propriedade da terra à instituição política do
Caciquismo. O que os jesuítas fizeram, e que significou uma inovação,
foi reunir uma dezena de Caciques numa única Redução, dando mais
consistência aos laços de organização social e uma maior magnitude ao
todo social. 6 5

Os jesuítas nada mais fizeram do que suavizar os laços brutais da obediência originária; extendendo-a também aos caciques, transformaram-na em uma relação geral de subordinação
dos índios a eles mesmos. Porém, a relação de obediência originária índio-Cacique não desapareceu por completo. Juridicamente, era o Cacique e não o índio, o proprietário da terra. E
os índios do seu 'cacicado' continuaram sendo Mboyás ... , 6 6
ou seja, "vassalos" dos caciques. Somente que, acima de todos, passava
a haver a autoridade real, do qual eram súditos, pela vassalagem espontânea oportunizada pela ação missionária. Esta vassalagem ao monarca
implicava também a integração do Cacique aos organismos de administração coloniais e à esfera jurídica da sociedade global espanhola. Mesmo na Missão vai ser introduzida a prática do Cabildo e implantar-se a
autoridade do Corregedor. Mesmo que este seja quase sempre um cacique, "frente a esta vasta administração, o Cacique ou Tubichá, passou a
ser um título mais honorífico que real", 6 7 com a modificação do papel
político.
O Cacique desempenhou um papel de extrema importância nos
momentos iniciais da implantação da Redução. Foi a eles que os jesuítas se dirigiram, ao chegar nas aldeias indígenas, e era a eles que a submissão à autoridade real era pedida. "Ganho o cacique, podia-se dizer
65 Popesco, op. cit., p. 98. Segundo Hernandez, op. cit., v. 1, p. 112-5, foi a Cédula Real de 12 de março de 1697 que declarou os caciques iguais aos fidalgos de
Castela. Furlong, op. cit., p. 367.
66 Bruxei, op. cit., p. 139-42. Popesco, op. cit., p . 107 . Métraux, Alfred. Jesuit
Missions in South America. ln: Steward, Jucien, ed. Handbook of South America
indians. Washington, Smithsonian lnstitution, 1949. v. 5, p. 647.
67 Maluenda, René. Antropologia religiosa de las misiones jesuíticas en el Para·
guay. Paris, 1968. p. 154.
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que toda a parcialidade estava ganha". 6 8 Eles sempre foram tratados
com grande consideração, tanto pelos jesuítas como pelas autoridades
espanholas, e esta atitude era sincera. Dentre os caciques de uma Redução é que era escolhido o Capitão militar, bem como as demais autoridades civis, tais como o Corregedor e os Alcaides. Entretanto, isto transformou a natureza do papel político desempenhado até então pelos caciques na aldeia indígena. O líder político não era mais o primum inter
pares, apenas, mas passava a ser também um funcionário da administração colortial hispârtica. 6 9 Entretanto, com o título de Don, os caciques
passa ram a ser uma pequena nobreza reconhecida pela legislação colonial, mantendo a posse da terra e parte de sua autoridade sobre seus liderados , que "os acompanhavam nas tarefas públicas e os ajudavam nas
suas culturas e outros trabalhos privados". 70 Assim, os Tubichás mantiveram certas características tradicionalmente guaranis, ou tribais, no
desempenho de seu papel político de liderança, ao mesmo tempo que
elementos novos eram introduzidos, característicos da sociedade espanhola e dos seus marcos legais.

Quando examinamos esquemas de cultura, traçamos algumas vezes uma linha de demarcação precisa demais entre as
sociedades caracterizadas por culturas tradicionais e aquelas
que caracterizam uma sociedade moderna. 7 1
Esta delimitação característica das tipologias pode levar a esquecer que "encontramos, no seio de todos os sistemas políticos, culturas
e políticas mistas". 7 2 As próprias Leyes de Indias e a legislação posterior, no caso das Missões religiosas implantadas na América, favoreceram esta situação, pois ao mesmo tempo em que afirmavam que a dignidade dos chefes nativos devia ser mantida, mesmo que seu poder fosse
diminuído, também estipulavam que as aldeias nativas deviam ser administradas o mais possível semelhante às cidades espanholas. 7 3 Os jesuítas, ao colocarem em prática estas normas espanholas, procuraram dar
sustentação política ao Cacique, mesmo quando alguns caciques, provavelmente por terem recebido por herança o título e não possuírem o
68 Bruxei, op. cit., p. 140. Furlong, op. cit., p. 367.
69 Haubert, Maxime. L 'oeuvre missionaire des jésuites du Paraguay (1585·1768) .
Paris, 1966. p. 178-9.
70 Haubert, op. cit., nota 25, p. 219. Segundo Hernandez, op. cit., v. 1, p.112-5 ,
foi o Ouvidor Andrés Garavito de León que manteve, em 1652, os direitos dos
caciques.t um exemplo de cooptação política, segundo Lapierre, op. cit., p. 215.
71 Almond & Powells, op. cit., p. 26.
72 Ibidem, p. 27.
73 Métraux, op. cit., p. 64 7.
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mesmo carisma de seus antepassados, decaíam e não tinham nem condições para se fazerem respeitar por seus vassalos, como bem o demonstra
um documento do século XVIII. 74 Se os cabildantes continuam a ser
escolhldos entre os caciques, e como se sabe que o Cabildo dura apenas
um ano, entre uma eleição e outra, percebe-se bem o mecanismo de funcionamento interno da organização política da Missão, no que diz respeito ao recrutamento dos indivíduos para o desempenho dos papéis
políticos necessários à persistência do governo municipal. Por outro
lado, o apoio dado pelos jesuítas aos caciques é necessário para que
estes possam melhor desempenhar seu novo papel e responder eficazmente ãs reivindicações dos indígenas. Este novo papel dos caciques,
relacionado com o Cabildo, não os fez apenas "uma espécie de pequena
nobreza mais ou menos decorativa", 7 5 nem simples "chefes de setores " 7 6 porque seus vassalos ficavam morando uns próximos aos outros
nas casas da Missão, mas sim comprovam a persistência do Caciquismo e
a transformação estrutural do papel político que longe de decair ou de
desaparecer, torna-se mais complexo ao se inserir numa nova realidade
política.
Mas os jesuítas não deixaram de favorecer igualmente a emergência de indivíduos talentosos e que não estavam diretamente colocados
na linha de herança de um Cacique. Como bem o destacou Haubert,
quando no catecismo, na Igreja ou no trabalho, os jesuítas reconheciam talento numa criança do povo, não deixavam de
separá-la de seus companheiros. Assim, aos jesuítas não desagradava pois manter uma certa rivalidade e impedir que o poder das pessoas bem situadas viesse a ser muito grande. 7 7

74 Em 1742, o Provincial lembrou aos Curas a necessidade de dar apoio aos caciques que empobreceram. Este fato é erroneamente interpretado por alguns autores, como urna prova de decadência do caciquismo , de uma maneira geral.~ o que
afirmam Haubert , op. cit. nota 25, p. 219, e Clovis Lugon, em A república comunista crista- dos guaranis. 3. ed. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1977. p. 88. Este último chega mesmo a afirmar que a autoridade dos caciques desapareceu, quando
mesmo no século XVIII eles comandavam as tropas dos Sete Povos na Guerra
Guaranítica e, mais tarde, mantiveram contatos com as autoridades espanholas
encarregadas da expulsão dos jesuítas. O documento é claro : " alguns se aviltaram
e se empobreceram de tal maneira que não podem mais se fazer respeitar nem
obedecer por seus vassalos: o Cura os ajudará fornecendo-lhes roupas necessárias
e conformes ao seu estado ... " . Apud: Haubert, op. cit., nota 25, p. 219.
75 Lugon, loc. cit., p. 88 . Uma análise desta mescla de elementos nativos e espanhóis na organização política pode ser encontrada na obra de Baudin, Louis. Une
théocracie socialiste, l 'étatjésuite du Paraguay. Paris, M-T. Génin, 1962. p. 20-1.
76 Lugon, toe. cit., p. 88.
77 Haubert, op. cit., nota 25 , p. 220.
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Entretanto , se um dos elementos importantes do Caciquismo é a
hereditariedade, os filhos dos caciques são batizados em primeiro lugar
e aquinhoados com as honras das funções e títulos da sociedade espanhola, servindo portanto ao recrutamento para a liderança política. Esta
nova elite, emergente de talento, que será ocupada com as tarefas administrativas, poderá rivalizar, mas jamais substituir a antiga elite cacical, a
não ser que se faça uma alteração substancial nas normas jurídicas do
regime político, o que não aconteceu.
Na antiga aldeia Guarani, o cacique era o primum inter pares e o
guia político, econômico e religioso escolhido espontaneamente pelas
qualidades de seu poder pessoal carismático, tenha sido este natural ou
mágico. Quando os indígenas se integraram no mundo colonial hispânico, estes líderes políticos passaram a ser funcionários da Coroa e encarregados de sustentar a nova ordem política que derivava de sua vassalagem à monarquia hispânica. Ao lado desta transformação do Caciquismo , ocorre a emergência de um novo poder, o do jesuíta que desempenha a função de Cura da Missão. Este é visto pelos indígenas como um
chefe semelhante aos chefes tradicionais, pois os atributos naturais e
mágicos de seu poder são também a generosidade, a eloqüência e sua
condiçã'o de "mágico-feiticeiro". E como o jesuíta, representante de
Deus e do Rei, dirige a Missão, designando os Caciques que serão Cabildantes ou funcionários da administração local, fala na língua guarani,
sendo um estrangeiro, e conhece os mistérios de uma nova tecnologia,
não será tudo isto prova de um poder mágico incomum? 78 Assim, com
a transformação do papel político do cacique e com a emergência de
um novo poder político-religioso representado pelo Cura da Missão ,
percebe-se a gama de transformações por que passou a constelação de
relações políticas, desde os primeiros contatos dos missionários com a
aldeia guarani até a organização da Missão num sistema misto hispânicoguarani . E estes novos líderes, os jesuítas, receberam dos caciques sempre o apoio necessário , sem o qual seria impossível a obediência da
comunidade indígena. Estes mantiveram até o fim as suas esperanças
nesta nova comunidade que se criava, em grande parte pela confiança
que possuíam na eficiência dos novos chefes de sua nação. 7 9

78 Haubert , loc. cit., nota 69, p. 179-80.
7 Haubert , Maxirne. lndiens et Jésuites au Paraguay. Rencontre de deux Méssiarusmes. Archives de Sociologie des Religions, Paris (327) : 133, 1969.
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b) O Cabildo
Após os episódios da Reconquista, implantara-se na Espanha uma
monarquia centralizada que, gradualmente, esvaziou os poderes políticos regionais, não apenas feudais, mas igualmente municipais. Entretanto, transplantado para a América, o município criou forças , devido às
novas circunstâncias geográficas e sociais. Esta vitalidade surpreendente
dos primórdios da colonização americana, entretanto, perde o seu vigor
quando as instituições municipais são dominadas por verdadeiras oligarquias locais e quando a administração se estrutura, sendo implantados
os conhecidos organismos das Reais Audiências, Governos de Províncias, Vice-reinados e Conselhos. Assim, mesmo se, inicialmente, o município hispano-americano fora um fiel transplante do antigo município
castelhano medieval, como o salientou Capdequi,8 0 pouco a pouco o
controle burocrático do absolutismo espanhol dos Habsburgos se instalou, ao mesmo tempo em que a sociedade de pioneiros colonizadores
inicial, se estratificava e os grupos de interesse político se estabeleciam.
Este período inicial, que corresponde à primeira metade do século
XVI, foi de ampla autonomia, favorecida pelas distâncias e pela precariedade dos núcleos incipientes de colonização. E este ensaio de autogoverno iria guardar uma lembrança constante até a época da independência, sobrevivendo mesmo à fase em que o poder real reduziu a autonomia municipal, nas dinastias dos Habsburgos e dos Bourbons.8 1 Entretanto, esta situação de autonomia ainda não persistiria nas fronteiras
mais afastadas do Império Colonial Hispano-Americano, onde, em pleno
século XVII, as frentes de expansão pioneiras viviam as mesmas experiências das do século XVI?
Gradualmente nas cidades coloniais se formaram os Ayuntamientos ou Cabildos, que governavam os municípios. Presidido por um "Alcaide Maior" que era assessorado por "Alcaides Ordinários", o Cabildo
era um conselho formado por "Regedores" e seu objetivo era a administração e a justiça locais.8 2
Quando as atividades missionárias dos franciscanos, jesuítas e outras ordens religiosas começaram a estabelecer os Pu.eblos de Indios,
com indígenas que pediam espontaneamente para se submeter à vassalagem real como uma forma dé escapar ao genocídio da encomienda,
surgiu o problema jurídico da organização destes governos municipais,
já no século XVII. A implantação dos Cabildos indígenas nos Pueblos
80 Ca pd cqu1,op.c1t.,nota
.
.
11 , p. 75 .
81 Chaunu , op. cit ., p . 28.
82 Ibidem , p . 28. Haring, op. cit ., p. 162-4.
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de fudios laicos, no séc . XVI foi uma prática que deu bons resultados e
por isto continuada posteriormente. Em 1554, um membro da Audiência Real do México já confirmava, ao falar destes governos municipais
ind ígenas:

Lo temporal entre estes naturales está tan puesto en orden
y policia, con la orden que se /es há dado de vivir a nuestro
modo, que tienen sus alcaides y regidores y alguaciles y ministros de justicia, y entiéndenlo tanbien, que poca ventaja les
hacemos. 83
Assim, no início do século XVII, as primeiras Reduções da Província Jesuítica do Paraguai também começaram a ter os seus Cabildos
indígenas. Na Carta Ânua de 1626 e 27, o Padre Mastrilli Durán que foi
Provincial na época, já se refere à instalação destes Cabildos nas Missões,84 que haviam sido aprovados pelo Rei Felipe III, em 1618. Assim,
a partir da instituição das Reduções jesuíticas, a organização tribal Guarani passou a corresponder às exigências de uma sociedade global mais
complexa, a hispânico-colonial, e em cujo seio assumiria uma posição de
subordinação e dependência.
Se até o início do século XVII predominara a liderança dos caciques nas Missões, a partir da criação dos Cabildos indígenas, tornava-se
necessário uma definição dos papéis políticos a serem desempenhados
pelos antigos líderes tribais e pelos cabildantes. Assim, o Ouvidor Alfaro
nas suas Ordenações estabelece que cada Pu.eblo de lndios terá um Alcaide e dois Regedores para cada grupo de oitenta casas, aumentando
este número em função da densidade demográfica da população . Quanto aos papéis políticos, dividiu as responsabilidades, ficando para os
Alcaides o governo municipal do Pueblo e, o governo das divisões do
mitazgo, a cargo dos caciques.8 5 Referia-se ele aos indígenas submetidos à encomienda e à mita, nos Povos laicos. Mas foram estas Ordenações, inclusive no que nelas se tratava das Missões religiosas, posteriormente, transformadas em Cédula Real, após os exames do Conselho das
lÍldias, que introduziu apenas pequenas alterações no original de Alfaro.86 As atribuições dos líderes tribais e dos membros do Cabildo indí83 Bayle, Constantino . Cabildos de índios en la America Espaftola. Missioná/ia
Hispanica, Madrid, 8 (22) : 27, 1951. Os primeiros Cabildos ind ígenas foram instalados j á no século XVI, mas apenas por Cédula Real de 10 de outubro de 1618,
foram criados os Cabildos nas diversas Missões americanas. Ibid. p. 6.
84 O P. Nicolás Mastrilli Durán foi o Provincial de 1623 a 1628 . A Carta Ânua referida faz parte dos Manuscritos da Coleção de Ângelis e é citada por Hernandez,
Op . cit., V. 1, p. 107.
85 Susnik ,·op. cit., p. 219.
86 Estas Ordenações de Alfaro de 1611, confirmadas em 1618, foram posteriormente introduzidas na " Recompilación de las leyes de Índias" (Lei 15 , t ítulo 3,
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gena foram seguidas pela legislação espanhola seguinte sem grandes modificações.
Já existentes antes da Carta Ânua de 1626-27, os Cabildos passaram a ter "sus cabezas, Alcaldes, Fiscales y demás ministros'', 8 7 como
ficou registrado nas visitas que os Governadores fizeram. Em 1647, na
Visita realizada pelo Governador Jacinto de Laríz, da Província do Rio
da Prata, são citados os membros do Cabildo e nesta relação surge um
novo cargo, o de Corregedor, que não constava nas Ordenações de Alfaro. Criado com uma função de líder militar e de dirigente administrativo superior aos diversos Alcaides existentes, o Corregedor passou a ser
nomeado pelos Governadores provinciais, já desde 1633 e 34. 8 8 O número de cabildantes sempre variou, em função da densidade demográfica da Missão, ou da época. Mas de uma maneira geral, pode-se afirmar
que a sua constituição era a seguinte: um Corregedor , posteriormente,
um Tenente de Corregedor, se necessário, dois Alcaides Ordinários (um
de l ~ voto e outro de 2~ voto), dois Alcaides da Irmandade, um Alferez
Real , 4 Regedores, um Alguazil Mor (ou 2 se necessário), um Mayordomo e um Secretário. 89 Na lfugua guarani, o Corregedor era denominado Poroquaitara (o que dá as ordens), os Regedores eram os Cabildoiguara (pertencentes ao Cabildo ), o Alcaide era o lbirayaruzú (o que leva
o bastão), o Escrivão ou Secretário denominava-se Quatiaapohara (o
que escreve) e o Cacique continuava a se denominar Tubichá. 90
Livro 6), segundo Hernandez, v. l, p. 107.
87 Carta Ânua de P. Nicolás Mastrilli Durán, citada em Hernandez, op. cit., v. l,
p. 107 . Furlong, op. cit., p. 366.
88 Ibidem, v. 1, p. 108. Os mandatos enviados pelo Governador D. Martin de
Ledesma Valderrama, em 1634, aos Cabildos das Reduções de Itapua e Corpus,
mostram que o cargo já existia no mínimo em 1633.
89 Hernandez, op. cit., v. 1, p. 108. Fassbinder, Maria. Der 'Jesuitenstaat' in Paraguay. Halle, Max Niemeyer Verlag, 1926, p. 36, indica a mesma lista que Hernandez, mas sem se referir ao "Mayordomo". Outros autores também fornecem dados
sobre o governo municipal, escrevendo no século XVIII, tais como: Muratori, Ludovi~o. Relation des missions du Paraguay. Paris, Bordelet, 1754. p. 165-70. Peramas, José. La republica de Platón y los guaranies. Buenos Aires , Emecê, 1946.
§45-50. Furlong, op. cit., p. 367-72.
90 T.1ssera, op. c1t.,
. p. 28 . Hernandez, op. cit., v. 1, p. 110-2. Os alcaides eram encarregados da administração, da "polícia" e da justiça. Os Alcaides da Irmandade
eram encarregados mais especificamente do policiamento dos campos. O Alferes
Real erá o portador do estandarte real no dia de festa do patrono. Os Regedores
eram os con~~e~os municipais. Todos estes citados eram "varistas", ou seja,
portavam a ms1grua de sua autoridade simbolizada numa vara ou bastão. Para
dist~~ destas, a do Corregedor tinha um castão de prata. Os Alguazis eram
com1ssanos encarregados da execução das ordens e o "Mayordomo", ou Procurador, era o encarregado da guarda dos depósitos e dos "assuntos econômicos".
Haubert, op. cit. nota 25 , p . 217. Como bem salienta Lapierre, op. cit., p. 215,
para a manutenção e o reforço da obediência civil "o poder político distribui
'h
•
•
o ruas que reforçam a lealdade dos que elas aumentam o prestígio: decora-
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As instituições políticas das Missões reuniam num todo uma dupla visão :

na ótica americana, a tribo constitui a unidade, seu chefe gu.arda suas prerrogativas, seus membros restam separados dos
outros grupamentos; ao contrário, na ótica espanhola do 'século de ouro : os chefes devem ser eleitos. 9 1
Não foram apenas duas culturas que se defrontaram e se mesclaram, mas igualmente duas épocas históricas que se tocaram separadas
por séculos de desenvolvimento diferente. Nesta organização política,
os representantes destas duas sociedades, destas duas concepções de
mundo, foram o Cacique e o jesuíta. Juntos tentaram a síntese política
destas duas sociedades diferentes.
Ambos, caciques e jesuítas, agiram através do Cabildo, a instituição hispânica governativa municipal. Este organismo era liderado pelo
Corregedor, quase sempre um cacique de maior experiência e de plena
confiança do Cura da Missão, que o assessorava com seu contínuo conselho . O Cabildo foi assim o organismo que colocou em ação o objetivo
comum, que pôs em prática os projetos de reorganização da sociedade
tribal, ao abrigo dos escravagistas espanhóis ou portugueses. A função
política de Corregedor foi assim de extrema importância nos Pueblos
de índios do Século XVII e XVIII.
Nos Pueblos de índios laicos, havia um administrador espanhol
responsável perante o Governo Provincial. Mas, igualmente, havia um
Corregedor índio, e também um Cabildo índio. Este Corregedor era o
Gobernador índio do Povo, segundo as Leis das fudias. Outorgava-se a
vara de Corregedor a um Guarani, geralmente nomeado pelo Governador, com a seguinte cláusula: ' .. . para que cuida de los trabajos comunes asistiendo a1 administrador en todas sus determinaciones, evite los
pecados públicos, disensiones y parcialidades entre los naturales de su
pueblo ...9 2 Também nas Missões, a função de Corregedor estava sob
a jurisdição do Governador de Província e necessitava de sua sanção o
novo Corregedor para ser validada sua posse.
O cargo de Corregedor dos Pueblos de índios laicos já havia sido
criado em 1531, no México. Desde o governo de Lope Garcia de Castro,
igualmente no Peru começaram a ser colocados Corregedores nos povoações, distinções honoríficas, graus, títulos, lugares de honra nas cerimônias públicas, elogios pronunciados ou homenagens ...". Realizou~e assim, na América
Espanhola, já desde o século XVI, um fenômeno de cooptação política, quando
os próprios caciques foram transformados em Cabildantes.
91 Baudin, op. cit., p. 20-1.
92 Susrúk, op. cit., 210.
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dos de índios sob encomienda. Estas primeiras nomeações de 1564-69
foram continuadas pelo Vice-rei Toledo, que regulamentou o cargo. 93
Mas, durante muito tempo não se pensou em instalar nas Missões
também o Corregedor, como também foi demorada a instalação da instituição do Cabildo . ! no início do século XVII que estas duas instituições começam a ser instauradas. E com inúmeras tendências diferentes
'
já que as próprias decisões do Conselho das fudias e da monarquia espanhola ainda não eram claras. Um exemplo disto é a tentativa feita pelo
Governador da Província do Rio da Prata, D. Francisco de Céspedes, de
instalar em cada urna das Missões que os Jesuítas estavam estabelecendo , Corregedores espanhóis. Isto provocou reações por parte dos indígenas, que aceitavam a vassalagem ao Rei para escapar à encomienda,
mas queriam uma certa distância em relação aos espanhóis por temor à
escravidâ'o. Assim, em 1627, o Cacique principal da Redução de Conceição e outros indígenas de destaque declararam não aceitar outros
juízes ou administradores diretos que não fossem os jesuítas. Deixavam,
entretanto, claro que "era voluntariamente e com boa fé que eles tinham jurado vassalagem ao Rei da Espanha e obediência ao Góvema.
dor ,, .94 A o mesmo tempo, cnaram
urna atmosfera de tal antagonismo
face aos Corregedores espanhóis, que Céspedes havia enviado, que estes
resolveram partir, amedrontados. Após isto , e em virtude de se definir
uma política mais global face ao problema,9 5 as autoridades espanholas
não tentaram mais repetir a reinstalação de Corregedores brancos nas
Missões e tomaram comum a nomeação de Corregedores indígenas. As
Ordenanças de Alfaro, .de 1611, já haviam proibido o estabelecimento
de Corregedores espanhóis nos Pueblos de Indios. E em 1666, também
a Audiência de Buenos Aires renovou a decisão de não serem colocados
Corregedores brancos nas Reduções, quando o problema foi novamente
levantado.9 6
O Corregedor indígena nas Missões era, antes de tudo, a autoridade maior, face à administração espanhola. Mas, na prática, era um auxiliar do Cura, pois este, ao deter o poder religioso nas mãos, era o líder
político e espiritual. O Corregedor desempenha um importante papel
político na sua função de "Cacique principal", censor dos costumes,
inspetor das atividades econômicas e da armazenagem dos bens comuns
93 Haring, op. cit., p . 142-3.
94 Armani, op. cit., p. 405.
95 D. Francisco de Céspedes governou a Província do Rio da Prata de 1624 a
1631. Quando O. Martin de Ledesma Valderrama governou o Paraguai de 1633
'
a 1636, o consenso já havia sido obtido (ver nota 88).
96 Hemandez, op. cit., p. 117-9. Furlong, op. cit., p. 369-70.
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da Missão, juiz e mantenedor da ordem. 97 É o Presidente do Cabildo
e dirige todas as suas reuniões. Em todos os documen tos das Reduções
refe rentes ao Cabildo e às suas decisões, a fórmula inicial coloca o nome
do Corregedor em primeiro lugar e após o do conselho: Che Co"egidor
haé Cabildo. 9 8
Nem os Jesuítas, nem as autoridades espanholas jamais cogitaram
de incentivar uma reunião geral dos Corregedores ou mesmo de uma
autoridade que se estabelecesse acima de cada uma das Reduções, numa
instituição política de âmbito mais geral e englobando os Trinta Povos.
Foram obstáculos, para isto, a falta de iniciativa neste sentido por parte
dos próprios indígenas, a inexistência de precedentes na legislação da
época, a existência de~te tipo de organismo político na figura do Superio r das Missões e na própria situação jurídica do índio que era considerado menor. 9 9 Os órgãos públicos, que poderiam estar relacionados a
esta instituição supra-Trinta Povos, "poderiam ter sido os 30 Cabildos
co1n seus corregedores à frente, juntamente com os conselheiros e idealizadores e executores de todas as medidas que eram os curas, e superior
das Missões, e Provincial", de que fala Bruxei ao se referir ao "altodomínio" dos Povos? Uma "reunião ocasional de todos os Corregedores",
como sugere Lugon? Nada neste sentido se realizou no território abrangido pelas Missões da Companhia de Jesus, nem no das outras ordens
religiosas missionárias. O que torna dificilmente aceitáveis as afinnações
dos autores que querem ver nos Trinta Povos uma Federação de Repúblicas, ou que sugerem a existência de um Federalismo na organização
política das Missões. 1 0 0
O Cabildo e seu Corregedor gozavam de situaçã'o especial, na Missão , pois era aos magistrados e funcionários índios que se destinavam os
primeiros lugares na Igreja e seus filhos tinham o privilégio de ir à escola. Eram igualmente isentos de tributação. Recebiam rações duplas de
carne, boas vestirnentas e outros suplementos. 101 Não chegavam a
fo rmar uma casta ou grupo separado do restante da sociedade indígen?
missioneira. Entretanto, além dos privilégios do Caciquismo antigo, pos97 Maluenda , op. cit., p . 155 .
98 Hernandez, op. cit., v. 1, p. 110. Como aconteceu ser muitas vezes o mesmo
cacique escolhido como Corregedor da Missão, os Provinciais recomendaram que
ele não pudesse manter o cargo mais de cinco anos. Haubert,op. cit. nota 25,p. 220 .
99 Lugon, op. cit., p. 269, critica os jesuítas julgando que os Superiores das Missões foram os únicos obstáculos. Sobre a menoridade do indígena, Bruxei, op. cit.,
p. ~O, afirm a: " ... os índios, também os caciques e corregedores, eram de fato e
de Jure considerados como menor de idade ..." .
100 Bru xei, op. cit., p. 80. Lugon, op . cit., p. 269.
101 Haubert,op. cit. nota 25,p. 219.
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suíam agora as honras das funções que exerciam, quando para elas eram
escolhidos.
As Ordenações de Alfaro, nos seus itens 8 e 9, regulamentavam o
processo eletivo dos Cabildos, e foram a base para o texto da Cédula
Real de Felipe III, de 1618. Segundo estas, no final de cada ano, o Cabildo que ~ncerrava seu mandato escolhia os Cabildantes do ano seguinte. Esta eleição recebia a aprovação do Cura, que tinha poderes inclusive
de modificar a lista se julgasse necessário. Este sistema " aristocrático"
de escolha das lideranças entre os membros da própria elite, era o mesmo seguido pelas cidades espanholas da época, onde apenas as pessoas
gradas podiam ser escolhidas. 102 Assim, o número de eleitores era reduzido aos Cabildantes, que deixavam seu posto, e era quase integralmente formado por caciques. A lista dos candidatos era previamente
apresentada ao Cura e suas sugestões quase sempre aceitas. Esta eleição
deveria ainda ser oficializada pelo Governador de Província, e para isto
o Secretário do Cabildo elaborava uma ata do escrutínio . As Missões do
vale do Rio Uruguai a enviavam ao Governador da Província do Rio da
Prata, em Buenos Aires, enquanto as do vale do Rio Paraná eram enviadas ao Governador da Província do Paraguai, em Assunção. Anualmente, pois, aos governadores eram submetidas as listas eleitorais dos novos
Cabildos dos Trinta Povos, para a provação oficial dos representantes do
Rei, e, através deste ato, mantinha-se constante a inserção dos governos
municipais das Missões dentro da máquina burocrática da administração
colonial espanhola. 1 0 3
A função política de Corregedor não era submetida a eleição, mas
sim sujeita à nomeação por parte do Governador de Província. A partir
de sugestão do Cura encarregado da Missão, o Governador nomeava o
cacique indicado para o cargo. Esta nomeação implicava igualmente em
contatos anuais de todas as Missões com a administração colonial espanhola para a efetivação do preenchimento do cargo. Quando a função
de Tenente de Corregedor foi oficializada no século XVIII, também este
cargo foi submetido à nomeação do Governador. 1 04 Este último se
contentava em aceitar os nomes que lhe eram submetidos, assim como
sancionava a lista dos novos membros do Cabildo sem conhecer os indí-

genas que nela constavam. Era apenas uma mera formalidade, mas que
tinha uma importante conseqüência, a manutenção do controle da metrópole, através de seu representante local, sobre todos os segmentos da
sociedade global. Como se vê, a ação dos Governadores era constante,
mesmo se as visitas aos Povos não se efetuavam em maior número.
Para alguns autores, estas eleições para o Cabildo teriam sido uma
instituição capaz de levar os indígenas ao autogoverno. Sagot afirma
que "no interior das Missões, só uma instituição podia fazer b~ançar
a autoridade dos missionários: era o sistema de eleições das autondades
indígenas" . 10 5 Maluenda ainda vai mais longe e afirma:

102 Bayle, op. cit., p. 16, 32. Haubert, op. cit. nota 25, p. 217 . Na ''Recompilación de las Leyes de lndias", as eleições dos "Pueblos Indígenas" estavam regulamentadas na Lei 15, Título 3, Llvro 6, segundo Hemandez, op. cit., v. 1, p .108109. No Brasil colonial eram igualmente os homens de prestígio, os "homens bons
do lugar" que eram eleitos para as Câmaras Municipais.
103 Hernandez, op. cit., v. l, p. 108-9. Furlong, op. cit., p. 368.
104 Haubert, op. cit. nota 25, p. 216-7. No Brasil, como as Aldeias de indígenas
cristãos eram menores, o sistema era mais simples, mas a aprovação por parte do

Governador, também era a regra. O P. Vieira, visitador das Missões brasileiras da
Companhia de Jesus, entre 1658 e 1661, deixou uma série de recomendações que
se transformaram em regras para a organização social das Aldeias. Leite, Serafon.
História da Companhia de Jesus no Brasil. Lisboa, Livraria Portugalia, 1938-1950.
V. 4, p. 120.
105 Sagot, François. Le communisme au nouveau monde. Paris, Larose, 1900.
p. 52.
106 Maluenda, op. cit., p . 160.
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A única instituição interior à vida das Reduções, que poderia favorecer a promoção dos índios a tomar parte nas responsabilidades de autogoverno e direção de seus povoados era o
sistema de eleição dos dirigentes indígenas; porém, a intromissão dos missioneiros nas votações convertia o escrutínio em
uma votação controlada. 106
Estas observações mostram apenas que não se deve examinar o
governo político das Reduções-Doutrinas do I?Onto de vista das normas
liberais de democracia. Numa democracia, a autoridade emana do poder
do povo . Nos regimes autoritários, como é o caso do Absolutismo da
época, o poder emana da própria autoridade suprema. Mesmo que um
funcionário subalterno, como é o caso dos Corregedores e mesmo dos
Curas Jesuítas, tenha autoridade, esta lhes foi delegada por autoridades
superiores: Reis, Vice-reis, Governadores, P. Geral, P. Provincial, Superior de Missões. Na monarquia absoluta da Espanha dos Habsburgos,
como em qualquer outro estado absolutista da Idade Moderna, os Reis
delegavam a autoridade, mas jamais o poder. Nos marcos jurídicos da
administração hispânica colonial, tanto os Corregedores indígenas como
os Curas das Missões de qualquer ordem religiosa estavam submetidos
aos rígidos controles reais ou teóricos de um regime político que se estruturava no Direito Divino dos monarcas metropolitanos. Me8!11o a
análise da eleição que se realizava mostra um ato político extremamente
conservador e nada liberal, pois a maioria dos indígenas dela não participava, como a maioria da população espanhola não participava das elei-
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ções para os seus Cabildos locais. Como nunca se desconheceu, "as eleições destes Cabildos se faziam de forma idêntica à dos Cabildos das cida des" espanholas coloniais ou metropolitanas, "e como nestes, o Corregedor tinha o bastão, os Alcaides varas e suas insígnias próprias os
demais Cabildantes". 10 7 Guardavam-se as fórmulas jurídicas, os prazos
legajs, votavam os Cabildantes, mas o conselho do Cura, sua direção
sempre presente e definitiva demonstram também que lado a lado com
o conservantismo e o autoritarismo típicos do regime político absolutista, estava uma outra autoridade cuja ascendência moral e religiosa influíam de maneira decisiva no processo eletivo. 10 8
A nomeaçã"o de todos os demais funcionários das Missões era feita
pelo Cabildo eleito: o mestre da capela, o sacristão, os chefes militares,
os encarregados dos depósitos, os encarregados das corporações dos
meninos, meninas ou mulheres. 109 Este encadeamento de nomeações e
delegação de autoridades, desde o Governador até o simples funcionário
índio da Missão , criava uma série de laços de cooptação em relação ao
conjunto do regime político e às autoridades superiores. Mesmo o exército guarani , formado pelos guerreiros armados, estava submetido a este
encadeamento de relações políticas.
A posse do novo Cabildo era revestida de solenidade e pompa. No
primeiro dia do ano , todos os habitantes da Missão se reuniam na frente
da igreja, na praça central. Sobre uma mesa com cadeiras, estavam depositadas as insígnias e atributos das funções dos diversos magistrados e
·funcionários, ou seja, o bastão com punho de prata do Corregedor, as
varas dos Alcaides, as chaves da igreja do Sacristão, etc. A cerimônia era
presidida pelo Cura da Missão, que pronunciava inicialmente um sermão
sobre a importância de uma boa administração. A seguir, proclamava a
107 Furlong, Guillermo. Las misionesjesuiticas. ln: Levene, Ricardo, oi:g. Historia
de la nación Argentina. Buenos Aires, hnprenta de la Universidad, 1937. v. 3,
p. 610. Charlevoix, op. dt., v. 1, p. 239.
108 Já no século XVIII, Charlevoix, op. cit., v. 1, p. 239, reco nhecia que a liderança política repousava sobre os ombros do Cura jesu íta: "On ne peut douter
que le Gouvemement intérieur des Réductions ne roule principalement sur Ies
Missionaires". Bayle, op. cit., p. 29, também afirmou : " ... aquello de hacerse la
elección 'en presencia dei Cura' lo entendia con consejo dei Cura, bajo su dirección, patente u oculta, pero real, definitiva; la cabeza bien asentada única en el
Pueblo". Já Voltaire, na sua obra Essai sur les Moeurs, republicada em Paris, por
Gamier Frêres, em 1963, no segundo volume, página 390, faz uma descrição totalmente errônea das instituições políticas internas das Missões. Ele as descreve
assim : "O Provincial jesuíta, assistido por seu conselho, redigia as leis; e cada reitor , auxiliado por outro conselho, as fazia observar; um procurador fiscal, sorteado do conjunto dos habitantes de cada cantão tinha sob seu mando um tenente.
Estes dois oficiais faziam todo o dia a visita de seu distrito, e comunicavam ao
superior jesuíta tudo o que se passava".
109 Haubert , op. cit. nota 25, p. 217.
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lista dos novos dirigentes. Cada um se ajoelhava perante o Santo Sacramento e recebia a sua insígnia, ocupando o assento a ele destinado. A
cerimônia era encerrada com urna missa solene e um banquete oferecido
aos novos magistrados pelos jesuítas. 1 1 0
Nos Pueblos de Indios laicos do Paraguai , a escolha para os diversos cargos de liderança terminou por formar uma "elite Guarani" hispanizada, pois aquela finalmente recaía sobre as mesmas pessoas devido à
experiência que já possuíam na administração. Mesmo sendo dirigidos
pelo administrador espanhol do Pueblo, o papel destes indígenas era
mais ativo e mais individualista do que o dos demais. Neste grupo estavam os caciques, com seus títulos de Don é seus direitos hereditários. 1 1 1
Também nas Missões dos jesuítas, o talento e a capacidade individual pôde, numa certa medida, prevalecer sobre os direitos do sangue e
as normas de hereditariedade. Assim como não eram todos os filhos de
caciques que recebiam cargos públicos, pouco a pouco aumentou o número de indígenas que assumiram funções administrativas nas Missões,
devido aos seus próprios talentos. 11 2 Nunca chegaram, entretanto, a
substituir o Cacique.
A ascensão aos cargos públicos, entretanto, nã"o se fazia apenas
devido ao talento , ou ao fato de se estar na linha de hereditariedade de
um cacique. Os indivíduos ascendiam por seu mérito e valores pessoais,
entre os quais se destacava uma vida cristã exemplar, pois "era preciso
estar entre os mais dignos". 113 Este fato colocava nas mãos do Cura e
dos membros do Cabildo uma atividade política importante, qual seja,
a de julgar continuamente o comportamento dos integrantes da comunidade missionária e selecionar, de11tre os mais hábeis e praticantes dos
valores cristãos, os que poderiam ser selecionados para uma ascensão
social. Para isto, as Congregações criadas desempenharam importante
papel. Nelas eram admitidos os indivíduos dos dois sexos. Assim, na
110 Ibidem, p. 218. Hernandez, op. cit., v. 1, p . 109 . Furlong, op. cit. nota 24 ,
p. 368. Nas demais Missões, de outras Províncias jesuíticas ou de qualquer outra
ordem religiosa, as eleições e posse do Cabildo indígena local, não se revestiam de
todo est e legalismo e cerimonial das Reduções-Doutrinas guaranis. Bayle, op. cit.,
p. 30-1, transcreve um trecho do diário de Fray Ramon Bueno , das Reduções do
Orenoco, onde se relata a escolha e a posse dos dirigentes índios locais : " Hoy,
primcro de enero , después de misa, nombré Justicia nueva, segun las facultades
que tenemos. Un indio se resistió a tomar la vara ; y habiéndole mandado llevar al
cepo, a corta distancia se volteó para mi diciendo : 'Ya la recibo : que voy a hace;
en el cepo, aprendendo a ser flojo? ' No dejó de caerme en gracia el dicho ; pero
disimulé por entonces y el quedó muy conforme en el cargo".
111 Susnik, op. cit., p. 213.
11 2 Haubcrt, op. cit. nota 25 , p . 220. Lugon, op. cit., p. 219.
113 Ibidem, op. cit., p. 95 .
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Congregação de Maria participavam os caciques e todas as pessoas mais
consideradas e mais virtuosas da Missão. A Congregaçã'o de São Miguel
era para os jovens de 12 até os 30 anos. Foram criadas ainda as Confrarias da Boa Morte e do Sagrado Coração de Jesus. Supõe-se que as Congregações religiosas reunis~m pelo menos uns 10% dos fiéis . Se os cargos públicos estavam reservados para os mais dignos, poder-se-ia pensar
que entre estes estariam os membros das Congregações? "Entre a virtude e o poder não há uma direção única" . 114
Dentre os homens comuns, os Aba Guaipí ou Aba Ní, 11 5 ainda
podem ser destacados os guerreiros que compunham as tropas guaranis
que guarneciam as fronteiras com o Império Português, por incumbência real. Estes, não desempenharam papel político significativo como
indivíduos isolados, mas sim em grupo e como força de choque na defesa da própria integridade das Missões e do território da colônia hispânica.
Se para alguns autores o governo civil das Missões "era um governo efetivo e não meramente nominal como se poderia crer", l l 6 para
outros, "o estabelecimento de todos estes 'títulos' tinha um objetivo
educacional", assim "os Jesuítas de forma alguma entregariam o seu
controle e liderança para a comunidade índia". 1 1 7 Nos documentos da
época, os jesuítas nem sempre emitem opiniões muito favoráveis quanto
ao exercício do governo civil pelos indígenas. Em 1644, o P. Provincial
Francisco Lupercio de Zurbano assim descrevia a incipiente organização política das Reduções:

Elegem-se cada ano magistrados que carregam um título
esplêndido, que dirigem nominalmente as R eduções mas não
podem nada inovar, nada castigar, nada ordenar sem autorização expressa dos Padres. Poderíamos mesmo dizer que eles se
glorificam de ter recebido este poderio ocioso e a autorização
de carregar as varas.
O P. Cardiel foi muito mais crítico nas suas afirmações, 1 1 8 no
século XVIII.
114 Haubert, op. cit. nota 25 , p. 222.
115 Ibidem, p. 218 . Os vocábulos significam homem comandado , doméstico ou
sem valor.
116 Furlong, op. cit., p. 610.
117 M..
· nota 9, p. 100.
orner, op. c1t.
118 Haubert , op. cit. nota 25, p. 218. A citação do Provincial é da Carta Ânua de
1644 . Cardiel assim descreve o governo murúcipal, em 174 7 : " Não há nestas eleições rivalidades e ainda menos gratificações. A menor ambição seria suficiente
para se fazer excluir, como é o caso na nossa instituição. Todos os magistrados e
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A instalação dos Cabildos e dos Corregedores nas Missões foram
verdadeiros "ensaios" de aculturaçã'o, nos quais o absorvente trabalho
dos primeiros missionários cedeu lugar à orientação e à educação. Nos
Pueblos de lndio s laicos do Paraguai, a liberdade do indígena era submetida às ordens do sempre exigente encomendeiro, às ingerências do
Cura doutrineiro e mesmo pelas imposições dos caciques, responsáveis
pela mita e pelo trabalho servil de seus vassalos. 11 9 Nas Missões, a própria religião cristã, idéia central do funcionamento de toda a organização, era a responsável pelo atenuamento das relações sociais, facilitado
este pela ausência do encomendeiro e do administrador espanhol. Os
indígenas eram um bloco sólido, armado, frente aos dois Curas das
Missões, podendo a todo o momento impor uma série de reivindicações
políticas se julgassem necessário. Admitiam, porém, a honra dos títulos
do Cabildo, sem demonstrarem maiores desejos de alterações na situação política vigente, mesmo no que se refere à atuação contínua dos
jesuítas nas decisões políticas.
Qual teria sido o papel exato desta organização política de dupla
origem, indígena e hispânica? Teria sido um instrumento que devia regulamentar e manter estruturas sociais pré-existentes? Levando-se em
conta que os Trinta Povos não cessaram de se transformar, no decorrer
do século XVII, desde o estágio inicial de aldeia indígena visitada por
um missionário, até as grandes Doutrinas do início do século XVIII,
percebe-se que a gama de relações políticas implantadas pouco a pouco
estiveram antes a serviço da mudança do que da estagnação. Desempenharam de maneira eficaz as funções básicas de qualquer organismo
político, garantindo a segurança externa, mantendo a ordem interna e
sendo um ótimo instrumento de progresso.
Não se deve também inverter a ótica de análise. Se este sistema
interno das Missões é perfeito ou não, ou se ele é aceitável aos olhos do
homem civilizado contemporâneo, não vem ao caso. Deve-se questionar
se ele era aceitável para o indígena Guarani, acossado pelos paulistas e
pelos espanhóis, que viam nele apenas um objeto a ser escravizado . Se
ele era o melhor, nas circunstâncias históricas da época, somente as
tribos que emergiam da floresta e se defrontavam com a escravidão do
funcio nários desempenham para o Cura, o papel que desempenham num oolégio
os auxiliares do Reitor ou, para dizer melhor, o que desempenham, numa escola
maternal, dois outros alunos que o mestre designou quando ele tem muitas crianças, para que eles cuidem que seus camaradas executem suas ordens; oomo estes,
eles não podem punir ninguém , mas somente prestar oontas ao mestre do que se
passa; e eles também são crianças, serio um pouco mais capazes do que os outros:
se eles merecerem, eles também são punidos oorn o açoite. 'Asi és acá': eis corno
vão as ooisas nas nossas Reduções".
119 Baylc, op. cit., p. 16.
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mundo espanhol , de um lado , e a do mundo português, de outro, poderiam ter julgado. Não era impossível o abandono da Missão, onde apenas dois Curas representavam o mundo branco. 12 0 Talvez a permanência dos indígenas e a ausência de rebeliões sejam um testemunho significativo , principalmente se for levado em conta que os Guarani eram tribos guerreiras conhecidas pela sua valentia. Na sociedade tribal, o poder
era dado pelos componentes do todo social aos seus chefes . Funde-se
aqui , portanto, duas orientações distintas. Se por um lado a autoridade
espanhola impõe ao índio o seu representante branco, que é o missioneiro, por outro lado , este foi aceito pelos indígenas por suas qualidades
excepcionais: eloqüência, carisma e magia.

2.3. As instituições locais: coerção e liberdade
A organização política das Missões tem despertado interpretações
as mais desencontradas, por parte dos autores que já escreveram sobre
o assunto . Da crítica mais contundente à louvação irrestrita, toda uma
gama de afirmações foram feitas. Criticando o sistema penal , que caracteriza a ação coercitiva do regime político, Voltaire afirmou:
Por uma política incompreensível, os jesuítas do Paraguai
flagelavam os pais e as mães de família, sobre as nádegas nuas.
Quando não existir outra razão para a expulsão dos Jesuítas,
esta será suficiente. 121

Fülop Miler chegou a dizer que a organização política das Missões
respondia às exigências democráticas mais modernas, visto que,
longe de formar uma massa oprimida por funcionários todopoderosos, os cidadãos não viam suas liberdades entravada.s
senão na medida em que o interesse geral o exigisse. 12 2

Dois aspectos se destacam, que merecem uma análise mais detalh.ada para ilustrar melhor esta aparente contradição nas análises feitas
so bre a organização política dos Trinta Povos. Em primeiro lugar, a

120 Graham , Robert. A vanisched arcadia. ln : Morner, Magnus. cd. The expulsion
ofthe jesuitsfrom Latin America. New York, A. Knopf.1965 . p . 72-3, 77.
121, Vo ltaue.
. D'1ct1onnaue
.
. p hilosophique. ln : - . Deuvres completes. Paris, Ganúer
Freres, 1879 . v. 20 , p. '558.
122 F u··1··op Miler. L es 1eswtes
·· ·
et /e secret de leur puissence. Apud : Lugo n, op. cit.,
p. 87.
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coerção do sistema penal. Em segundo lugar, a problemática da liberdade e da reivi ndicação política.

a) Coerção
Seguindo a tendência da crítica de Voltaire, alguns autores acusaram os jesuítas de utilizarem a força bruta para manter os Guaranis num
tipo de organização que os reduzia à servida-o. Assim , Garay afirma que
"muitas mulheres grávidas abortavam ao receberem os açoites de maneira cruel" e que o chicote fazia saltar "suas carnes em pedaços". 1 2 3
Acusa também a organização política, de uma maneira geral, de ser
coercitiva, quando diz que "os índios iam à Igreja compelidos por uma
força superior" e que eles não podiam "buscar expontaneamente o lugar onde poderiam com mais recolhin1ento e unção elevar suas preces". 1 2 4 Lembram a existência de um sistema penal, de sua aplicação e
da possibilidade da coerção.
Os Povos leigos, situados no Paraguai, e que mantinham os indígenas no siste1na de encomienda, possuíam sistemas penais altamente
coercitivos. Existiam castigos, que eram aplicados pelos administradores
espanhóis, leigos ou curas, para obrigar os indígenas a cumprir com suas
obrigações comunais, principalmente na produção do que era mais rentável para a administração. Além disso, os índios Guaranis encomendados, ainda sofriam castigos nas mãos dos seus encomendeiros, que maltratavam os seus mitayos e yanaconas. 125
Nas Missões da Província Jesuítica do Paraguai, o Código Penal
estava inserido no Livro de Ordens, onde se registravam todas as determinações que emanavam quer das autoridades da Companhia de Jesus,
quer das próprias da administração espanhola. O Código Penal proibia
as punições privadas, pois o castigo deveria servir como exemplo aos
demais e assim também se impediam os excessos. O pior critne que se
poderia cometer, o homicídio, era punido com prisão perpétua, não
havendo pena de morte. Cada crime tinha estipulada a pena, nã'o po123 Garay, Blas. E/ comunismo de las misiones; la revolución de la independencia
dei Paraguay. Assunción, Inst . Colorado de Cultura, 1975 . p. 76-7. O autor não
cita as suas fontes. O único documento a que se refere é uma carta do P. Rada, de
1664, onde se confirma a proibição de aplicação de penas às mulheres casadas em
geral.
124 Ibidem, p. 42-3. O autor não cita font es, nem precisa que força superior poderia ser esta, nem qual seria este outro lugar de ora~o que existiria na Missão.
125 Susnik, op. cit., p . 208-9.
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dendo jamais ser aumentada, mas somente diminuída, pois eram levadas
em conta as boas disposições do culpado . 126
As crianças eram punidas por um máximo de quatro ou cinco
açoites, de acordo com a idade, aplicadas por quem estivesse no controle de sua atividade. As mulheres só podiam ser punidas por um máximo
de vinte açoites, sendo a sentença sempre executada por outra mulher
para evitar violência nos golpes. As mulheres grávidas estavam isentas de
castigo. Para os homens, as penas podiam ser maiores, mas jamais ultrapassavam vinte e cinco chicotadas diárias, mesmo se a pena fosse superior a isto.
As referências a prisões nas Missões são .inexistentes, ou se referem a prisões domiciliares. Entretanto, o P. Geral Thyrsus Gonzales
(1687-1705) refere-se a uma prisão comunal mantida por diversas Doutrinas.1 2 7
Seguindo os costumes espanhóis, que jamais permitiam a punição
de autoridades em praça pública, os caciques também não sofriam esta
pena. Os culpados jamais eram acorrentados ou algemados, seus casos
sempre estudados e as testemunhas ouvidas e acareadas. A punição
usual nas Missões era a reprimenda. Ocorria também, em casos muito
extremos, o ostracismo de certos criminosos para Missões longínquas e
mesmo o banimento .1 2 8
Após ter sido castigado, o indígena beijava a mão do Cura, dizendo: Abuiyé beté, Chernbá, chemboara quaá haguera rehé (Deus lhe
pague, meu Padre, porque me deste o entendimento). Cardiel explica
este costume, criticado muitas vezes como um sinal de aviltamento do
indígena, explicando que "Os Padres ( ...) tratam aos índios não como
escravos, mas como filhos" . E conclui : "O escravo não beija a mão do
seu senhor, nem dá graças pelo castigo. Isto só faz o filho, e não qualquer um, mas o bem criado". 1 2 9

126 Sobre as puruções apl.i~adas, ver Lugon, ~P· cit., p. 93-4. Charlevoix, op. cit.,
v. 1, p . 252. Caraman, Philip. The lost parad1se; an acount of the jesuits in Paraguay: 1607-1768. London, Sidgwick and Jackson, 1975. p. 163-7. A pena de morte por homicídio foi reduzida para dez anos de reclusão, em 1718.
127 Caraman, op. cit,, p . 166. O autor se refere ao " Regulamento das Doutrinas"
do final do século XVIl . Furlong, op. cit.) nota 24 , p . 376.
'
128 Lugon, op. cit., p. 93-4. No Brasil, as aldeias dos jesuítas tinham também suas
normas quanto aos castigos a serem impostos aos indígenas. Os padres podiam
repreen~ e~ e mesm.? m~ndar castigar os que dclinqüissem . O castigo mais utilizado
era a pnsao por tres dias. Para penas superiores a isto, o Superior deveria ser consultado .. Estas regras foram estabelecidas por Visitador P. Vieira (1658-1661) . Leite, op. c1t., v. 4, p. 119.
129 Cardiel, op . cit. nota 26, p. 232.
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Havia também uma espécie de patrulha, criada especialmente para
guardar a Missão do perigo de ataques súbitos de tribos ainda não pacificadas. Mas esta também servia como uma espécie de força preventiva,
mais doméstica e paternalista do que coercitiva. Patrulhavam a área da
Missã'o , de três em três horas, observando o estado dos doentes e relatavam os desvios de comportamento observados. À noite esta patrulha,
além de cuidar da segurança de todos, também, procurava saber porque
as pessoas saíam de casa e onde iam. 1 3 0
O fato de ser a punição sempre pública e aplicada pelos próprios
índios, limitava a possibilidade de abusos e excessos na aplicação das
penas. Caraman cita uma exceção que confirma esta regra, ao se referir
a um padre que teria sido punido com reclusão na casa dos jesuítas, por
ter sido imoderado na aplicação de uma pena. Foi este incidente que
levou o P. Geral Francisco Retz a determinar que "qualquer missionário que for excessivo na punição dos índios será imediatamente removido das Reduções". 1 3 1
O sistema penal nunca foi rigoroso em excesso, o que foi extraordinário para uma época em que as punições, mesmo na Europa, eram
ainda violentas. A coercitividade era, assim, mínima, e durante um século e meio não fizeram os Guaranis nenhuma revolta contra os jesuítas,
enquanto no mesmo período as reações contra os encomendeiros foram
violentas e freqüentes, tendo uma delas quase custado a vida do Governador Alonso Sarmiento de Figueroa . Só um sistema penal não rigoso
pode explicar como apenas dois padres podiam controlar uma Missão
inteira. A disciplina, como bem o salientou Sagot, era mais rigorosa do
ponto de vista coletivo, social, do que individualmente, quando era
pouco exigente. Mesmo o crítico acre que foi Azara, reconheceu que os
padres foram moderados na aplicação da lei. E não poderia ser diferente, pois esta organização política, para não degenerar em tirania, exigia tanta docilidade por parte do indígena como zelo desinteressado dos
missionários. A execução das decisões políticas não depende apenas de
uma ação mais ou menos coercitiva por parte dos representantes do aparelho executivo. A existência de apenas dois jesuítas numa aldeia de
centenas de indígenas mostra que é necessário estarem os membros da
comunidade dispostos a obedecer, a conformar a sua conduta às regras
institucionalizadas e a participar das ações coletivas que lhe são ditadas.
Na análise da vida política das Missões, alguns autores tiveram a tendência de confundir a obediência dos Guaranis com submissão, e conside130 Charlevoix, op. cit., v. 1, p. 261. Caraman, op. cit., p. 165. Furlong, op. cit.
no ta 24, p. 372.
131 Caraman, op. cit. , p. 164.
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ram que todas as ordens dos jesuítas deveriam ser necessariamente coercitivas. O que , entretanto , nos mostra a documentação é que a obediência era consentida sem ser ameaçada pela coerção da força. Os Guaranis
obedeciam não por medo de serem punidos, mas por que acreditavam
nas regras que lhes eram prescritas. Foi mínima a contestação aos jesuítas porque a sua autoridade era considerada legítima, antes de tudo por
serem os representantes da religião aceita pelos Guaranis. A crença na
religião cristã e no acordo político da vassalagem direta ao monarca
espanhol dava à aútoridade político-religiosa do Cura da Missão uma
legitimidade ã qual ninguém recusava obedecer. A raridade dos casos de
contestação documentados comprovam que a liderança dos jesuítas
se fazia antes de tudo pela palavra, pelo prestígio ou pelo seu senso de
justiça, numa sociedade Guarani onde estes foram sempre os atributos
do poder. 132
g evidente também que a coerção existente na sociedade dos
Trinta Povos não pode ser explicada apenas pela ação dos missionários.
As próprias regras de conduta da tradição dos Guaranis, bem como a
ação autoritária dos caciques, continuou a existir sempre. A manutenção da ordem social era feita continuamente pelos caciques, de maneira
direta. Já a ação política dos missionários neste sentido era indireta.
Como era costume nesta época, tanto na Europa como na América,
mesmo se era a Igreja que julgava, eram as autoridades leigas que puniam. Entretanto, se o funcionamento legal deste regime nos Trinta
Povos foi semelhante ao da Espanha e América colonjal, a coerçã'o interna nunca chegou ao mesmo nível dos exceSsos que se cometeram na
época, pois a Inquisição jamais agiu no interior das Missões indígenas.

b) Liberdade
A análise pura e simples do direito penal aplicado nas Missões da
Província Jesuítica do Paraguai ríão basta para dar uma idéia clara da
problemática da reivindicação política e da Hbêrdade. E sobre este
132 Rastoul , op. cit., p. 31-2, 37. Na Europa, nesta éPoca, a pena de morte era
aplicada mesmo a certos roubos qualificados. Ca.rarnan, op. cit., p . 164-5. Sagot,
op. cit., p . 59. Furlong, op. cit. nota 107, p. 608, afirma incorretem em erro os
autores que dizem que os indígenas "estavam ligados a uma disciplina monástica" .
Lugon, op. cit., p. 96. l..apierre, op. cit., p. 210. O controle político-social sobre
os indígenas, mais rígido do ponto de vista coletivo do que individual, era exercido pelos próprios caciques. Segundo Furlong, cada uma das Reduções estava divi·
dida em seis, oito ou mais bairros, sendo cada um deles fonnado por cinco ou
mais caciques com seus respectivos vassalos. Cada cacique era responsável pela
conduta dos seus vassalos, enquanto que todos os caciques de um bairro tinham

60

aspec to da realidade política, muitos autores foram contundentes nas
suas apreciações, desde a emergência do liberalismo no século XVIII.
No Sécul o das Luzes, Voltaire realiza uma crítica constante sobre a
opressão que os jesuítas teriam imposto aos indígenas, mesmo que
ad mire, por o utro lado, o progresso das Doutrinas :

Os jesuítas, em verdade, serviram-se da religião para tirar
a liberdade às populações do Paraguai: mas eles os controlaram; eles os fizeram industriosos, e chegaram a governar um
enorme país, como na Europa se dirige um convento. ( . . . ) fizeram da submissão do selvagem, pela instrução e pela persuasão, uma virtude. 133
No final do século XIX, um outro crítico dos jesuítas, Garay, já
não tem mais dúvidas entre Progresso e -Liberdade, e afirma com convicção:

Ninguém negará tampouco que os resultados distaram muito de redundar em benefício dos indígenas, que mediante o
triunfo dos padres saíram de uma servidão temporal na maioria
das vezes muito suave, para entrar em uma servidão perpétua
e ser sujeitos a trabalhos e temos ... 1 3 4
Percebe-se que a interpretação mudou no sentido de que a supressão da liberdade, mesmo que tenha gerado o progresso, o fez em proveito dos jesuítas. Afirma também o autor que a servida-o dos encomendeiros era mais suave do que a imposta aos índios missioneiros. Mais recentemente, esta interpretação ainda pode ser encontrada em obras que
interpretam o fenômeno rustórico das Missões:

A situação dos {ndios a serviço dos padres, dado o respeito
a que estes se impuseram, a impessoalidade de seus interesses, a
fascinação que o cerimonial litúrgico exercia sobre o ânimo
assustadiço e impressionável dos neófitos, - compreende-se
que f asse mais tolerável, menos desumana que a outra - a que
os senhores leigos lhes impunham - mas nem por isso deixava

sobre si a autoridade de um dos cabildantes em exercício . Furlong, op. cit. nota
24, p. 372. Assim, a manutenção do papel político dos caciques , bem como da
organização social do caciquismo, é um elemento importante para que se compreenda a pouca coercitividade político-legaJ desempenhada pela administração dos
missionários.
133 Voltaire, op. cit. nota 108, t. 2, p. 387.
134 Garay, op. cit., p. 82.
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de assentar na total supressão da liberdade. Num e noutro caso, era a mesma, diferente apenas no grau, a triste condição
social do índio. 1 35
Garay não faz esta concessão, afirmando que " era preferível a
sorte dos índios encomendados à sorte dos índios missioneiros". 136 O
autor que vai mais longe, entretanto, na análise do problema da liberdade nos Trinta Povos, é Azara. Segundo ele, para impedir qualquer fuga
dos indígenas e para limitá-los nas suas possibiJidades de mobilização, os
jesuítas fizeram cavar grandes fossos e construir paliçadas, com portas e
fechaduras , instalando guardas e sentinelas nas saídas que impediam
qualquer pessoa de entrar ou sair sem uma autorização escrita. Chegaram mesmo a impedir aos indígenas de montar a cavalo. Nas novas
Missões que se iam fundando ,, novos fossos, novas portas, novas sentinelas eram colocadas. E mesmo as enormes estâncias de gado eram cercadas de fossos e trincheiras com a mesma finalidade. 137 Já uma outra
interpretação é a de que "a população missioneira era dotada de grande
mobilidade no espaço. As aldeias, mesmo sob a administração jesuítica,
. para out ro ,, . 138
povoavam-se e despovoavam-se de um dia
Estas afirmações tão díspares se situam num gradiente muito
amplo . De um lado existiria uma grande mobilidade espacial e de outro
uma extrema limitação da mobilidade por meios coercitivos. Para uns, a
total supressão da liberdade seria a tônica dominante, para outros, as
Missões seriam um modelo de democracia. 1 3 9 A tendência de analisar
o problema da liberdade nas Missões, a partir de pressupostos ideológicos contemporâneos é uma constante.
135 Vellinho, op. cit., p. 80.
136 Garay, op. c1t.,
· p. 83 .
137 Azara , Felix. Voyages dans l'Amérique Méridionale. Paris, Dentu, 1809. v. 2,
p. 243-4 .
138 Cesar, Guilhennino. História do Rio Grande do Sul, período colonial. Porto
Alegre, Globo, 1970. p. 230-1. O autor indica como argumento do êxodo indígena das Missões, os dados demográficos relativos ao ano de 1693, do Povo de São
Miguel. Afirma que o total flutuou de 4 .260 para 4.190 almas, o que dá uma diferença de apenas 70 indivíduos. Aurélio Porto , na sua obra História das missões
orientais do Uruguai., publicada em Porto Alegre pela Editora Selbach, em 1945
v. 2, p. 66 , indica para a mesma Doutrina de São Miguel, nesta mesma época, um
crescimento no número de habitantes: 4.195 em 1690 e 4.592 cm 1694. Nest e
intervalo , São Miguel ainda contribuiu com 2.832 almas para a fundação da vizinha Doutrina de São João Batista. Em 1698 é que houve uma drástica redução
de população, devido a uma peste, e o número de habitantes baixou para 1.885.
Estas epidemias de varíola eram devidas aos contatos com os espanhóis. A população recuperou-se lentamente, e em 1707 já atingia 3 .100 almas.
139 Descola, Jean. Quand les jésuites sont au pouvoir. Paris, A. Fayard, 1956.
p. 44 . Para este autor, nas Missões havia uma perfeita democracia. " Sua organização precedia a das futuras democracias modernas".

62

Invertendo novamente a análise, poder-se-ia perguntar se finalmente os indígenas renunciaram a alguma coisa ao aceitar a vassalagem
do Rei da Espanha e , portanto , decidiram submeter-se ao sistema espanhol da Redução . Em primeiro lugar, a liberdade natural de que desfrutavam nos rios e florestas estava seriamente ameaçada pelas frentes
de expansão espanhola e portuguesa. Paulistas de um lado e paraguaios
de outro caçavam o indígena para transformá-lo em ma-o-de-obra, mesmo sabendo que com isto se desarticulava toda a sua cultura e se decretava o genocídio das tribos. Entre a escravidão luso-espanhola e a solução que propunham os missionários franciscanos, jesuítas ou mercedários , nã'o havia apenas uma diferença de grau, como já se afirmou, mas
uma diferença entre a vida e a morte. E em última análise , eles "não
renunciavam a nada, porque eram já, como pré-civilizados, gregários por
natureza; sua obediência à tradição, ã mutualidade, ao rito , não é optativa". 140 Assim, como a própria existência física e cultural das tribos
Guaranis se encontrava em jogo, gerando movimentos messiânicos, a
aceitação da Redução por parte destes guerreiros deve ser compreendida
dentro dos quadros históricos da época. E mesmo após um século de
experiência das Missões, a maioria continuava a optar por este tipo de
organização social. O que não impedia, é evidente, que alguns tenham
abandonado o território dos Trinta Povos e buscado novas soluções individuais, ou premidos pela coerção do banimento imposto pelo código
penal, ou levados pela própria iniciativa. Cardiel assim descreve este
segundo tipo :

Outros muitos, como são 'noveleros' e inconstantes, vão-se,
ou com sua mulher ou sós, às estâncias e às cidades dos espanhóis, e ali ficam alguns anos empregando-se em vários offcios,
e uns permanecem e outros voltam depois de quatro, seis ou
dez anos. 1 4 1
Assim, o fato primordial no que tange a este aspecto é que os indígenas não foram forçados a entrar em nenhuma das Reduções fundadas em toda a América espanhola e portuguesa, assim como não foram
obrigados a ali permanecer contra a sua vontade. Ainda dentro desta
ótica, seria o momento de se levantar a questão: "Possuía acaso a colônia um pensamento mais liberal que o administrado pelos jesuítas?". 14 2
140 T1ssera,
.
op. CJ·t ., 19 •
141 Cardiel, op. cit. nota 26, p. 225. Sagot, op. cit., p. 70. Naidenoff, Georges. La
république des Guaranies. Missi, Lyon (4) : 114-21 ,1975 . O autor chega a afirmar :
..'Os Guaranis eram livres de voltar às suas florestas se a vida das Reduções não lhes
convinha. Isto chegou a acontecer algumas vezes" (p. 120).
142 T.1ssera, op. et·t ., p. 18 .
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A Redução, para os Guaranis, representou um acordo político,
após tantos anos de guerras desastrosas contra os brancos luso-espanhóis
armados de armas de fogo. A manutenção de sua liberdade foi uma exigência que fizeram aos jesuítas, que por sua vez lhes explicaram que a
vassalagem direta ao Rei de Espanha era o único meio para se atingir
este objetivo. O acordo foi oficializado pelas autoridades coloniais espanholas, dentro de uma tradição que remontava ao século XVI e que
instituía que todos os índios, que se sub.metiam pacificamente ao governo espanhol, poderiam ser declarados vassalos da Coroa, escapando
assim ao escravagismo dos colonos espanhóis. Assim, mesmo que a Liberdade de que desfrutavam os Guaranis, no ambiente das Reduções, possa
parecer insuficiente para os homens atuais, "parecia suficiente aos Guaranis e os colocava acima dos índios dos estabelecimentos espanhóis, os
quais viviam a m.aior parte de suas vidas em escravidão". 1 4 3
Muito próximos aos povoados dos missionários jesuítas, outros
Pueblos de Indios nesta mesma época se revoltaram contra os excessos
do escravagismo colonial espanhol. Em 1657, quando o Governador
D. Juan Antonio Blázquez de Valverde, da Província do Paraguai, fazia
a sua Visita a todos os Pueblos de sua província, os Guaranis de Caazapá
e Yuty se revoltaram com as armas nas mãos, resistindo à mita e ao
censo que o Governador realizava com fins de atualização dos tributos.
A caro custo o doutrineiro loca! conseguiu acalmá-los e obter do Governador o seu perdão e a suspensão da punição. Em 1660, novamente
Pueblos não jesuíticos foram o centro de uma revolta, mais grave que a
anterior. O Governador paraguaio, D. Sarmiento de Figueroa, ao visitar
com poucos soldados o Pueblo de Arecayá , se viu às voltas com uma
revolta armada. Já era a terceira vez que este povoado se revoltava e o
Cura franciscano, Fray Zorilla del Valle, nada pôde fazer para impedilo, pois o líder da revolta foi o próprio Corregedor índio, Rodrigo
Yaguariguay, assessorado pelo cacique Nambuai. Esta revolta quase pôs
fim ao governo e à vida de Sarmiento de Figueroa. Cercado com seus
soldados, foi salvo por um exército das Missões jesuíticas do Itatim que
acorreu em tempo recorde e aplacou a revolta, após horas de luta. 144
Revoltas deste tipo não ocorreram nas Missões da Província Jesuítica do Paraguai . Entretanto, isto não quer dizer que os "assustados" e
"impressionáveis" neófitos Guaranis tivessem abandonado toda e qualquer espécie de reivindicação política. Os próprios documentós jesuíticos nos atestam que o mito da eterna sujeição do indígena foi um exa-

143 Graham, op. cit., p. 77-8.
144 susm'k , op. c1t
. ., p. 230.
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gero não só dos críticos dos_jesuítas, como mesmo de alguns dos próprios missionários.
Na Carta Anua de 1661 das Reduções do Paragua i se encontra
uma descrição de reivindicação política , que fez durante algum tempo
enfraquecer-se o apoio político dado aos jesuítas, principalmente nas
Reduções da Província do Paraguai. Nesta época, as necessidades dos
núcleos espanhóis da área do Prata exigiram uma série de intervenções
das tropas guaranis: contra os Guaicurus, sob o comando do Governado r do Paraguai Sarmiento, ou para transladar a cidade de Santa Fé,
devido aos ataques dos Calchaquis. Entretanto, a causa mais importante
foi decorrente da Visita de Valverde às Missões, em 1657. Ele realizara
o censo e propusera a imediata cobrança do tributo de um peso em
dinheiro por índio, já a partir de 1659. Os jesuítas se mostraram contrários a esta medida. Mas, realizado o senso, o Governador enviou os relatórios a Madrid, enquanto o problema continuava sendo comentado nas
Missões, o Conselho das fudias preparava a Cédula Real que determinou, em 1661 , a imediata cobrança do tributo . 1 4 5
Este fato terminou gerando uma contestação política contra as
in tervenções dos jesuítas nos assuntos temporais, pelo menos nas Missões de ltapua, Corpus Cristi, São Carlos e Loreto. Destas quatro, as
duas primeiras eram muito populosas e o número de índios pagantes de
tri butos elevado. Assim , em ltapua, para uma popuJaçã'o total de 2.292
ind ígenas, Valverde encontrara 4 76 tributários. Na Missão de Corpus,
para um total de 1.331 índios, haviam 334 tributários. 1 4 6
O movimento contestatório teve início na Redução de Itapua,
onde uma junta de caciques reuniu-se para discutir seus temores e suspeitas. 14 7 Como nos primeiros tempos da catequese, quando se discutia
se a Missão não seria apenas uma forma de enganar os indígenas para
entregá-los aos encomendeiros e à escravidão, agora voltavam os Guaranis a se perguntar se os padres não os estavam amansando com o Evange U10 para os entregar ao serviço dos espanhóis. Alguns chegavam a
afianar , com evidente desconfiança, que era espanhol o hábito da Companhia de Jesus, e os mais revoltados chegaram a denominar os índios,
que obedeciam aos jesuítas, de "servos dos espanhóis".

145 Hernandcs, op. cit., v. 1, p. 13940, 516-9.
146 Mcn'da, op. ctt.,
· p. 38 .
147 Vianna, Helio , org.Jesuitas e bandeirantes no Urugu,ai (161 1-1758). Rio de
Janeiro, Biblioteca Nacional, 1970. p. 176-207. Carta Ânua das Reduções do
Paraná e Uruguai , de 1661. O relato dos acontecimentos é um resumo do conteúdo deste documento.
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Na Redução de São Carlos, a contestação já existente agravou-se
com o retorno de um Capitão índio denominado Pedro Mbaiuga,
filho do cacique principal da Missão, Belisário. Pedro fora escolhido
como chefe do grupo que se dirigira ao porto de Buenos Aires. SegWldo
a narração do Provincial, pelo fato de terem sido recebidos pelo Governador D. Pedro Baigorri Ruíz e chamados por este de "Capitães Espanhóis", teriam voltado com fausto e ostentação, "atrevidos", ao som de
tambores e o comandante com duas filas de arcabuzeiros à frente. Ao
chegarem à Redução, o Cura local, P. Miguel Gomez, disse-lhe que a vara
do comando o estava deixando orgulhoso. Pedro Mbaiuga devolveu a
vara de comando, juntou-se às outras autoridades indígenas da Redução, penetrou na Igreja e fez todos os índios, que lá estavam, sairem e
mandou todos ·p ara as suas casas, no que foi obedecido. Narra o Provincial que foi muito difícil fazer voltar os indígenas à Igreja e as demais
autoridades retomar as suas varas. Como se percebe muito bem, face
a uma situação de reivindicação política, os indígenas aceitavam a liderança do herdeiro cacical e, ao abandonar a Igreja e devolver as varas
do Cabildo, repudiavam de uma maneira emotiva e apenas temporária
o acordo que se estabelecera no passado.
Pedro Mbaiuga começou a congregar gente em sua casa para
reuniões, hospedava pessoas de passagem pela Redução e enviava bilhetes aos seus conhecidos ausentes, mostrando assim em tudo uma autoridade crescente. Os índios mais vellios e obedientes aos jesuítas eram
tratados de "tontos" por ele. Afirmava que os padres solo han de cuydar de lo espiritual. E acrescentava, uma opinião política decidida:

Nosotros somos los Capitanes dei Gobierno temporal dei
Pueblo fj por esso nos hizo el Rey Capitanes y nos lo encargó.
T lo li el Pe. huviere menester, nosotros, sino estuviere bien,
y fuere para bien nro pueblo, lo mandaremos hazer y lo q no,
no. 14 e
O movimento cresceu e atingiu outras Missões, pondo em contestação a autoridade dos Jesuítas. Segundo a interpretação do próprio
Provincial, a gama da reivindicação política aumentou, pois o tema da
liberdade é ventilado :

Esta su doctrina fué de"amando y esparciendo por muchas
Reducciones muy . ai dissimulo y solapadamente tanto que
apenas hoy se acaba de conozer a quantos enhechizó porq
como alia a libertad cosa tan sabrosa era abrassada con gusto
14 8 No início do documento parece haver dúvida quanto à grafia do nome, pois
este aparece como Pedro Ba .. .gna. Mantivemos aqui o nome Pedro Mbaiuga, pois
parece tratar-se sempre do mesmo cacique.
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y no podia executarse tã disimuladamente, q no brotasse y sus
effetos desdijessé mucho. 1 4 9
Ainda segundo o documento , duas das Missões do rio Paraná e
três do Uruguai foram influenciadas por Pedro Mbaiuga. E ainda, segundo os J esuítas, este desejaria tomar o governo temporal de todas as
Reduções, o que talvez seja só uma suposição do Provincial . De qualquer maneira, o novo líder indígena não cede nem mesmo às exortações
do Superior das Missões, que convocara urna grande junta com os principais caciques e autoridades das Reduções do rio Paraná, e para a qual
haviam sido mandados sete Jesuítas para tentar acalmar os ânimos. Não
apenas o inusitado de tal tipo de reunião, mas igualmente a presença de
sete padres e inclusive o Superior das Missões pode nos dar uma idéia da
gravidade do movimento e da própria instabilidade do poder dos padres
.missionários, pois apesar de tudo, nada foi conseguido e o movimento
re ivindicativo persistiu.
Pedro Mbaiuga, segundo a própria narração do Provincial, parece
ter provocado uma ruptura extremamente séria com os representantes
locais da Companhia de Jesus. Contestava o julgamento e as punições
que o Cura local determinava, livrando mesmo indígenas de penas já
decididas, acompanhado pelo Cabildo e o povo da Redução. Começou
a distribuir justiça e punir, sem que ninguém tivesse coragem de ir avisar
o Cura. Conclamava o povo ao som de tambor, desde sua habitação, distribuindo tarefas, como um verdadeiro chefe e substituindo assim o jesuíta e o Cabildo nos seus papéis políticos tradicionais. Nem ele, nem
nenhuma das autoridades do Povo iam mais às festas, nem ele comparecia diante do padre local, a não ser se convocado expressamente. Quando o Cura solicitava a sua presença, comparecia acompanhado pelo Cabildo e caciques, o que demonstra bem a sua liderança. Quando o padre
lhe perguntou porque dera liberdade aos indígenas já julgados e com
penas detenninadas, segundo o testemunho do Provincial, teria respondido de maneira muito determinada: "Porque quis".
Se esta descrição ilustra bem um tipo de contestação havida, a
con tinuaçã'o do documento mostra claramente a reação possível da
Companhia de Jesus e quais eram suas possibilidades de manobra política e uso da coerção.
A primeira medida tomada fora extremamente conciliatória e tentara, na reWliã'o de Loreto, buscar um acordo político através da persuasão. Mas o objetivo dos jesuítas não foi atingido, e na reunião se destàcaram os enviados da Redução de Corpus, liderados nas suas reivindica•

l49 Ibidem, p. 178 .
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ções por seu Capitanejo, como o denomina o documento de forma depreciativa.
O movimento , entretanto, não parecia ser muito radical e nem ter
uma maioria a seu favor, pois os Jesuítas desterraram, sem reações, algun s indígenas de Corpus para outras Reduções, dentre os mais "salient es e desavergonhados". Mas, não querendo provocar a radicalizaçã'o do
descontentamento , esperaram os jesuítas a mudança do novo Cabildo,
no final do ano, tanto em Corpus como em São Carlos para ver se aJguma mudança ocorria. Entretanto, o próprio sistema de eleições era continuísta, pois o Cabildo, que terminava seu mandato, é que escolhia o
seguinte. E a opinião do Cura, que era sempre seguida para a confecção
da lista, parece desta vez ter sido ignorada. Os antigos Capitães continuavam a predominar sobre o ânimo da maioria e o Cura continuava
sem ser obedecido. Provavelmente por ordens superiores, dois Jesuítas
e um irmão foram enviados à Redução de Corpus, onde falaram com
cada um dos rebelados e os prenderam. Segundo o documento, outros
padres chegaram y gente con armas secretas. Andaram toda a noite e
parece terem chegado pela manhã, após o momento da prisão. Os culpados foram levados para a praça fronteira à Igreja, onde foi feito um
sermão sobre o seu mau procedimento. Após terem sido açoitados, foram transladados com mulheres e filhos para outras Reduções. Parece
que todos eram cabildantes, pois se afirma que a Missão ficou sem Corregedor ou Alcaides e só com um varista. Dias após, outros seguidores
foram também presos. A falta dos líderes, entretanto , e uma peste, que
se abateu sobre a Missão, parecendo castigo divino, parecem ter feito a
contestação desaparecer, pelo menos em atos visíveis, e favoreceu a
retomada da situação pelos jesuítas.
Em São Carlos, os fatos se passaram de maneira diferente. O Cura
foi mudado, e quando tentou o novo missionário poner en concierto
algu.nas cosas dei pueblo, Pedro Mbaiuga instruiu um Capitanejo e outro
Alcaide para que liberassem a guarda das estâncias e currais, como um
ato de contestação contra o padre. Entretanto, também nesta Redução
parece não ter havido consenso entre os índios, pois o novo Corregedor,
um tio do líder da contestação, avisou o Cura e Pedro Mbaiuga foi preso
com algun~ de seus seguidores. Isto não poderia ter sido feito pelo missionário a não ser com o apoio de um setor importante da Redução.
Antes de ser enviado para a Redução de ltapua, Pedro foi açoitado pelos caciques , quando então declararam que ele havia se imposto a
todos pelo temor e a ameaça. Seus seguidores, presos igualmente, foram
enviados para a Redução de Santo Inácio.
O documento ainda testemunha sobre os móveis políticos e psicológicos da ação contestatória de Pedro Mbaiuga e dos demais. Ao encon-
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t rar em Itapua um antigo Capitão da Redução de São Carlos, Pedro terlhe-ia dito que ele, Francisco Cye, também devia estar preso, pois fora
o instigador de sua rebelião. Ao que Cye teria respondido: "Yo, hermano, lo hazia por amor de nfos vassaJos y por librallos de q syrviessen a
Jos espafíoles". 1 5 0
Através deste documento é possível uma vislfo muito clara do tipo
de reivindicação política dos indígenas face à Companhia de Jesus e
seus missionários. A aceitação da vassalagem real , da vida em Reduções
e da preponderância política e religiosa dos jesuítas se explica em função da promessa mantida pelo monarca e pela legislação hispânica de
que os indígenas, que fossem súditos voluntários do Rei, escapariam da
escravidão e do serviço dos encomendeiros. A ameaça de rompimento
deste pacto, em data pouco anterior ao da citada Carta Ânua, deflagrou
um movimento contestatório, no seio do qual foi possível a emergência
de lideranças capazes de contestar inclusive a intromisslfo do poder religioso no governo temporal das Missões.
Por outro lado, o documento ilustra muito bem a aplicação do
código penal, decidido após a conternporarização, mas só possível com
apoio de outros indígenas, cuja visão do problema não havia transformado em contestação a confiança que depositavam nos missionários. É
clara, igualmente, a aplicação da pena do banimento e o remanejo que
se podia fazer com os indígenas descontentes. O caso de Pedro Mbaiuga
é um caso extremo : seus vassalos foram enviados para outras Missões, e
ele , que era cacique, terminou humilhado e sem súditos.
É possível também observar, através dos fatos narrados pelo Provincial, a integração existente entre o Cacique e o Cabildo, bem como a
coexistência das duas instituições, a indígena e a espanhola, como complementares.
Mas talvez uma das evidências mais importantes, que este documento nos pode dar , é a da lenta transformaçã'o por que passou a liderança dos jesuítas sobre o indígena. Nos primórdios da atividade missionária, o tipo de dominação do jesuíta sobre o indígena é do tipo carismático como o definiu Weber,1 5 1 ou seja, fundada no prestígio dos
novos líderes religiosos e em suas qualidades excepcionais, o que leva ao
devotamento pessoal de seus neófitos. Mas, posteriormente, este tipo de
dominação política começa a se transformar. A própria introdução da
Missão dentro dos marcos jurídicos da sociedade global espanhola provoca uma tendência de implantação de uma autoridade que se impõe
150 Ibidem , p. 182-3.
151 Weber , Max. Le savant e t la politique. ln : Freund, Julien. Max Weber. Paris,
Presses Universitaires de France, 1969. p . 111-2, 55.
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por sua legalidade. O jesuíta acredita no estatuto legal do Estado espanhol, na monarquia por direito divino, e segue as suas normas jurídicas
porque acredita na competência destas regras estabelecidas racionalmente . Por outro lado, a conservação dos caciques e a sua aliança com o
regime político hispânico é fundamental , pois mantém a ótica indígena
do poder legítimo tradicional, baseado nos costumes imemoriais. Como
bem o salientou Weber, o carisma surge nas sociedades em via de transformação e em plena crise de mudança, o que é o caso das tribos Guaranis em contato com as frentes de expansão ibéricas. Entretanto, uma
vez estabelecida a Redução-Doutrina, implantada uma nova ordem política com bases no Cacique-Cabildo, criada a instituição do exército
indígena e integrada a sociedade tribal na sociedade hispânica, a situação geral é de estabilidade. E são os regimes estáveis que se caracterizam
pela legitimidade política tradicional ou legalista. O documento de
1661 , acima estudado, mostra que esta estabilfdade poderia ser frágil
e que a lembrança da grande crise por que passara a sociedade indígena
ainda não se apagara da memória dos Guaranis. Mas, mostra, também,
que a autoridade baseada numa idéia religiosa, o Cristianismo, que havia
conquistado os indígenas, não poderia mais ser considerada um corpo
estranho passível de ser extirpado ou uma organização ainda em fase
de implantação. Integrada na sociedade tribal Guarani, a organização
criada nas Missões só poderia agora ser abalada com profundidade por
alguma decisão vinda da cúpula da hierarquia hispânica, ou por uma
guerra contra a imperialismo português. O que chegou a acontecer no
século XVIII.
A análise do funcionamento da organização política das Missões
deve sempre levar em conta dois tipos diferentes de ações internas: as
reivindicações políticas que existirem e o apoio político dado à situação
existente. A análise das reivindicações políticas mostra que , durante o
século XVII, os indígenas se concentraram em torno de uma idéia fundamental: a liberdade do "serviço pessoal", ou seja, do sistema de encomiendas e da mita correspondente. Em 1661 , quando a convocação
para a prestação de serviços militares às cidades espanholas vizinhas
(Buenos Aires, Assunção e Santa Fé) somou-se aos boatos de que os
tributos que se ameaçavam cobrar seriam em verdade a implantação da
encomienda, uma contestação surgiu ao sistema implantado . Por outro
lado, a análise do apoio político à organização vigente mostra que ele
se efetuou de diversas maneiras. O apoio material se efetuou através da
atuação pelo trabalho, pagamento do tributo e a prestação de serviços
militares. O apoio não material se efetuou pela obediência às leis e regulamentos, pela atenção dada às decisões governamentais e às do Cura da
Missão e pelas manifestações de respeito às autoridades públicas.
70

2.4. A política econômica
Os jesuítas enviados para as Missões implantadas na América
espanhola ou portuguesa eram cuidadosamente selecionados, bem preparados e adestrados, com vigor físico , moral e espiritual, disciplinados e
obedientes, forças motrizes fundamentais para a realização de um vasto
objetivo de cristianização de populações nativas. A estrutura hierárquica
da própria Ordem era eficaz e contínua, e uma das coisas que caracteriza
a Companhia de Jesus nesta obra de construção de uma nova sociedade,
fundindo o mundo ocidental europeu ao mundo indígena, é o seu gênio
administrativo. Para isto, o fato de terem sido técnicos que formavam
equipes interdisciplinares em muito colaborou, pois foram educadores,
psicólogos , engenheiros, arquitetos, metalúrgicos, agricultores, artesãos,
médicos, farmacêuticos, pintores e escultores. 1 s 2
Esta habilitação possibilitou uma ação política decisiva dos líderes jesuítas das Missões na esfera econôrnica. Como esta atuaçfo se fez
em muitos casos de maneira autoritária e não espontânea, comportando
assim um caráter de obrigação, ela foi um prolongamento da ação política dentro da esfera econôrnica. 1 s 3 A gradual, porém decidida trans{ormação da aldeia Guarani em uma povoação, com bases econôrnicas
fi rmemente estabelecidas na .exportação da erva-mate, bem como na
agricultura e na pecuária desenvolvidas para o consumo interno, mostra
o resultado de decisões políticas tomadas racionalmente.

Sob o governo jesuítico se destaca, ao lado de um aumento
geral do nível de vida, um deslocamento das necessidades de
caráter inferior até as mais refinadas. Sem dúvida concorreu
para isto a firme política dos missioneiros. 1 5 4
A tutelagem que os jesuítas mantiveram sobre o indígena no plano político-religioso terminou se estendendo igualmente sob a esfera
econôrnica. A vassalagem direta à monarquia espanhola dera aos Guaranis a posse da terra e liberação da escravidfo. A tutelagem econôrnica
do jesuíta tentou ensiná-los a fazer um correto uso desta sua liberdade
e da propriedade para uma valorizaçã'o dos bens de produção, dentro da
ótica cristã' da época. Esta assistência dos jesuítas aos atos econôrnicos
dos índios missioneiros, entretanto, não deve ser vista como um incentivo à busca do lucro ou à criação de uma potência econôrnica nos Trin15 2 Furlong, Guillenno. Los jesuítas y la cultura Rioplatense. Montevidéu, Urta y
Curbelo, 1933, oferece urna visão ampla e muito clara sobre esta multiplicidade da
ação dos jesuítas. Popescu, op. cit., p . 76.
153 Lap1erre,
.
. p . 36 .
op. at.,
154 Popescu, op. cit., p. 95.
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ta Povos. Para os jesuítas, nem a liberdade nem a propriedade constituíam elementos integrantes de seus conceitos religiosos. Em se u lugar,
predonúnam os votos de obediência e pobreza . Para a Companhia de
Jesus e seus membros, a principal preocupação é de natureza metafísica.
As ações econômicas serão incentivadas se e enquanto se rvirem a este
fim supremo que é a salvação e a felicidade espirituais.

A confusão na compreensão do sistema jesuíta provem do
fato que os padres, por um lado, fomentavam o interesse pelos
bens materiais, e por outro lado, o /reavam Não é esta uma
contradição em sua atitude. Ela indica que perseguiam por um
lado o aumento do nível das necessidades, até uma altura que
fosse concordante com o supremo fim religioso. Porém uma
vez alcançada esta determinada altura, o nível de vida atingido
deveria permanecer constante e qualquer intento de romper o
equilíbrio devia ser censurado,
pois dentro da concepção dos jesuítas, a riqueza e os bens econômicos
não constituíam um fim em si, mas eram "só um meio para atingir um
fim metaeconômico". 1 5 5
A economia implantada nas Missões pelo dirigismo dos jesuítas
não é apenas um reflexo ou um prolongamento da economia mercantilista européia do século XVIII. Mesmo que o jesuíta seja um representante da sociedade européia, sua concepção de mundo e seus valores são
distintos daqueles de um mercador espanhol, português ou inglês. Por
outro lado, ele encontrou diante de si uma sociedade tribal cuja esfera
econômica se resumia na caça, na pesca, na coleta e basicamente numa
agricultura elementar para o consumo comunitário ou familiar. Como
representantes de uma sociedade global espanhola, cuja economia era
mercantilista, e em cuja esfera jurídica a propriedade privada desempenha um papel importante, os jesuítas implantaram nas Missões o Abambaé, ou seja a propriedade (mbaé) particular de cada indfgena ( abá).
Mas, de uma maneira muito mais expontânea, pois originou-se do comunitarismo jesuítico e tribal dos Guaranis, instalou-se também o Tupambaé, ou seja, a propriedade (mbaé) de Deus (Tupã) e portanto da
coletividade. Esta coexistência dos dois tipos de propriedade denota
perfeitamente o resultado da ação política agindo sobre a esfera econômica. A existência anterior da propriedade privada nas instituições econômicas hlspânicas serviu como sugestão para a implantação do Abambaé. A existência de uma propriedade comunitária da Companhia de
Jesus, e igualmente das tribos Guaranis, serviu também como modelos
anteriores para o estabelecimento do Tupambaé. Entretanto, nem o
155 Ibidem, p. 95-6 , 105.

72

Abambaé nem o Tupambaé foram reproduções ou transplantes perfeitos dos modelos anteriores, mas sim fruto de decisões políticas exigidas
pelas novas cond ições que se impunham com a instalaçã'o das Missões.
Tanto a implantação do Abambaé, como do Tupambaé exigiram uma
tu tela econômica. A propriedade comunal não era concebível sem um
ce rto dirigismo econômico, sem uma direção da produção, já que era
uma instituição de caráter coletivista que , tanto no caso da Companhia
de Jesus, como no da tribo Guarani , tinha seus dirigentes. A propriedade privada , por inexistir na esfera de ações econômicas do indígena,
exigia uma tutela especial para integrá-lo perfeitamente dentro do seu
funcionamento, ensiná-lo a fazer uso de sua liberdade de produção e
valorizar, sem exageros, os bens econômicos.
Esta ação política tutelar dos jesuítas, agindo sobre a economia
das Missões, e a coexistência de dois tipos de propriedades, darão às
Missões da Província Jesuítica do Paraguai características especiais.
Estas têm sido o ponto de partida para interpretações as mais diversas
sobre a constituição econômica básica dos Trinta Povos. 1 5 6

Em definitivo, é certo que em uma economia baseada exclusivamente na propriedade coletiva deverá existir sempre
uma direção económica. Porém, uma economia dirigida é compatível, tanto com um regime de propriedade coletiva, como
com um de propriedade individual privada. 1 5 7
Na política econômica dos jesuítas, o Tupambaé passou a ter mais
valor e importância, não apenas porque na sociedade tribal Guarani a

156 Dentre as obras que se dedicaram à análise mais profunda da eco nomia das
missões jcsu íticas da província do Paraguai se encontram as já citadas de Popescu
e de Bruxei. Entretanto, outras referências podem ser obtidas cm: l..acombe , Robert. Sur la terre com me au ciel: l'expérience économique des jesuites au Paraguay . Sciences Ecclésiastiques, Montreuil, (17 ): 304-18, 1955. A obra de Morner,
ci tada na nota 9, é igualmente fundamental. A ela pode-se ainda acrescentar " La
vida eco nómica de los índios en las reduciones jesuítas dei Rio de La Plata durante
los siglos XVII y XVIII", publicada no número 79 da revista de Estudios de la
Academia Literária dei Plata, Buenos Aires, 1948 . Este artigo é anterior à tese,
que foi publicada em 1953 . Para a análise económico-social é também importante
a o bra de Robert Graham. A vanished arcadia : being some account of thejesuits
in Paraguay. 1607-1767, que foi republicada em Nova York , pela Haskel House,
em 1968. Os próprios jesuítas, na época, comet eram alguns enganos na análise
econômica. Peramás, que foi durante três anos "doutrineiro ", apesar de descrever
tanto o " Abambaé " como o "Tupambaé", no seu tratado "Del Régimen de los
Guaraníes" na parte intitulada " De administratione Guaranüica", § XLV, "não
distinguiu bem entre um e outro, nem entre o direito e a generalidade dos fatos".
Hernandez, op. cit., v. 1, p. 216. Furlong, op.. cit. nota 24, p. 399400.
157 Popescu, op. cit., p . 110.
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propriedade comunal do solo correspondia à consciência social
da população, mas ainiia porque o trabalho coletivo podia ser
melhor organizado e controlado mais facilmente pelos missionários. 158
Entretanto, as Cédulas Reais de 1565 e 1598 de Felipe 11 , depois
integradas na Recompilación das Leis das Índias (Lei 14, Título 4, Livro 6), estabeleciam as regras que deveriam ser guardadas para a administração dos bens e rendas das comunidades indígenas, ou seja, que
nos Pueblos de lndios houvesse una masa de bienes comunes ao lado
dos bens particulares. 159 Como se percebe, tanto a legislação espanhola
anterior, como a organização social das tribos Guaranis e a própria concepção da Companhia de Jesus, se entrelaçam num somatório de elementos diretivos que culminaram na institucionalização do Tupambaé.
O Abambaé, inexistente como propriedade privada voltada para a produção na tribo Guarani, foi institucionalizado a partir da legislação espanhola colonial, e passou a funcionar como a propriedade das famílias
que estavam reunidas em torno dos caciques. Era controlada pelos
Alcaides e o produto era guardado em sacos nos depósitos, com a identificação do proprietário que deles retirava o que necessitava. Era com
os frutos do Tupambaé, entretanto, que se mantinham as viúvas e os órfãos, se atendiam aos necessitados, quando o produto do Abambaé terminava, alimentavam as expedições que partiam em busca de erva-mate
ou em direção das estâncias de gado, para fornecer víveres para o deslocamento das tropas indígenas da's Missões, quando em campanha militar
ou em marchas de reconhecimento, para a manutenção da igreja e dos
padres (o Cura e seu Companheiro) e finalmente para garantir as reservas para a próxima semeadura. 160 Tanto as atividades do Abambaé
158 Armani, op. cit., p. 409-10.
159 Hemandez, op. cit., v. 1, p. 424-425. Em 1743 através da Cédula Grande, o
monarca Felipe V iria reconhecer que, apesar de todas as regulamentações, somente nos Povos guaranis dos jesuítas se havia evitado "la mala distribuición e malversación que se experiementa en casi todos los Pueblos de Jndios de uno y otro reino". (Cédula Real de 28 de dezembro de 1743, ponto 4~) . Hernandez, op. cit.,
v. 1, p. 424-5. Bagu afirma, de uma maneira muito simplista, que só houve influ ência indígena no sistema de propriedade: "A Missão jesuítica foi organizada
sobre a comunidade agrária indígena pré-existente, da qual conservou sua estrutura econômica fundamental". E, logo a seguir: " ... a Missão jesuítica conserva uma
estrutura econômica de forte sabor pré-colombiano e é, em verdade, uma comunidade agrária indígena primitiva adaptada para servir à nova realidade colonial.
Diferencia-se do 'ayllu' e do 'calpulli' por destinar a Missão jesuítica considerável
parte de sua produção ao comércio". Bagu, Sérgio. Economia de la sociedad
colonial; ensaio de Historia comparada de América latina. Buenos Aires, El Ateneo, 1949. p. 27-8.
160 Hcrnandez, op. cit., v. 1, p. 207-10. Garay, op. cit., p. 51, no s dá uma visão
diferente da vida econômica das Missões, sem citar suas fontes: os jesuítas teriam
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como do Tupambaé eram sujeitas à vigilância dos Alcaides, pois os missionários "consideravam que os índios, devido à sua indolência e negligê ncia, necessitavam cuidadosa superintendência, mesmo quando esta1 1
vam fazendo seu próprio trabalho privado . 6
Este dirigismo econômico não gerava a coerção, mas servia para
estimular a produtividade, tanto privada como comunitária. Apenas
dois dias na semana eram dedicados ao trabalho no Tupambaé, sendo os
restantes dedicados ao trabalho individual. Não se tratava, pois, de uma
direção rigorosa, mas sobretudo de uma adminitração e de uma assistênci que tinha como objetivo levar o indígena ao bom uso de suas terras e
de sua liberdade potencial. Esta ação política desenvolvida pelos jesuítas, através dos Alcaides índios, não é contrastante, mas, ao contrário,
se complementa com a solidariedade que se percebe entre os integrantes
destas comunidades missionárias.

Solidarismo puro, no sentido do estado de ânimo de todos
os sujeitos econômicos e todas as suas várias categorias sociais,
inclusive a dos missionários; e solidarismo de grande dimensão
por tratar-se de um organismo de grande amplitude, tanto em
sua extensão temporal como em seu volume demográfico ... 1 6 2
Os indígenas Guaranis estavam acostumados a uma produção
agrícola apenas suficiente para o seu consumo imediato. Assim, não
podiam compreender o tipo de economia acumulativa e de intensa atividade da mã'o-de-obra dos encomenderos. Nem percebiam muito bem a
idéia de progresso social e material, baseado na produção de erva-mate
e couros para a exportação, que os jesuítas defendiam. Assim, esta tutela econômica, que se instalou e que levou à tomada de decisões políti-

negado aos índios bois para ararem a terra, obrigando-<>s, assim, eles mesmos a
puxar o arado, e os "hostilizavam de vários modos"; as colheitas eram escassas ou
malogravam, e faltava aos índios o que comer, pois tudo o que era produzido nas
terras comunais era guardado pela Companhia de Jesus; como havia fome e os
índios tinham uma "moral acomodatícia'', roubavam uns dos outros o que comer;
tudo o que era produzido nas Missões era destinado à realização dos "planos" dos
jesuítas. Esta visão econômica de Garay, um crítico exagerado dos jesuítas, é
justamente o contrário do que de fato os jesuítas realizaram em termos de poHtica
·econômica. O consentimento à obediência foi em parte obtido porque, com apenas dois dias de trabalho semanal no "Tupambaé", mobilizavam-se de tal maneira
os recursos econômicos, que a sua distribuição e os serviços por eles prestados
reforçavam a lealdade dos Guaranis. Desde o P. Roque Gonzales, no início do
século XVII, até o P. Cardiel, no século XVIII, os jesuítas reconheceram que
somente quando o "material" era satisfatório, ia bem o "espiritual". Poderíamos
acrescentar : e o político também.
·
9 ,p. 163 .
161 M"orner,op.ett.nota
. p. 97 .
162 popescu, op. c1t.,
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cas , que agiram de maneira decisiva sobre o contexto econômico, foi
uma maneira de levar os indígenas a entender o tipo de economia que se
praticava no mundo dos homens brancos. Por isto a implantação da propriedade privada e a preocupação com os índios neste sentido. Garay,
que critica os jesuítas por não terem estimulado a propriedade privada,
cita um documento espanhol no qual se percebe o dirigismo das autoridades da Província Jesuítica do Paraguai, na tentativa de implantação e
desenvolvimento do A bambaé: "No permita que los nuestros ocupen
demasiado a los índios assi porque tengan lugar para beneficiar sus
tierras, y atender a sus labores . ..". 163 Mesmo assim, no século XVIII,
o P. Carcliel ainda se queixava de que os indígenas plantavam sempre o
estritamente necessário , sem pensar nunca em excedente de produção.
Reconhece , entretanto , que se todos plantavam núlho, legumes, batata
e mandioca , alguns já chegavam a plantar cana e tabaco e raros chegavam mesmo a plantar trigo, 1 64 nas suas propriedades particulares.
Segundo Armani, os jesuítas dirigiram a implantação da propriedade
privada em dois momentos distintos. Um primeiro no qual o indígena
possui um lote de terra pertencente à Redução e entregue aos caciques
como representantes jurídicos das tribos Guaranis. Esta primeira forma
de apropriação, na qual as famílias dos vassalos dos caciques trabalham
a terra, é uma etapa de "possessão individual", transitória, onde predomina ainda o costume indígena. Num segundo momento, instala-se a
propriedade privada de fato, como se percebe na distribuição dos lotes
individuais, que o P. Sepp realizou quando da fundação da Missão de
S. João Velho, em 1698, afirmando ser agora de cada um deles. 1 6 5 Ao
contrário do que afirmou De Moussi, em 1865, e que foi retomado por
Lugon, em 1949, já desde o século XVII, o dirigismo dos jesuítas introduziu a propriedade privada entre os Guaranis. E não apenas no século
XVIII, após a Guerra dos Comuneros de Assunção e a Cédula Real de
Felipe V, de 1743.1 66
163 Garay, op. cit., p. 48. O documento citado na página 46, nota 2 é do Provincial Gregorio Horozco, datado de 6 de fevereiro de 1689, e parece ~r dirigido ao
Superior das Missões.
164 Cardiel, op. cit., p. 12. As afirmações de Cardiel na-o esclarecem totalmente
o problema da venda do excedente dos particulares. Segundo Furlong, nos "Pueblos de Abajo", haviam "tambos", ou hospedarias, para os mercadores de Assun~o que ali vin~am comerciar livremente com os indígenas. E nos Arquivos, as
lis~as_ dos conteudos da balsa anual, que cada Missão mandava para os Ofícios das
M1ssoes com a produção de erva-mate para a exportação, indicam que haviam
sempre no m ínirno a produção particular de dez indígenas para serem vendidas
como produção privada. Furlong, op. cit. nota 24, p. 420-3.
165 Ar maru,. op. c1t.
. , p. 4 07 et seq.
166 Ibidem , p. 408-9. Lugon apenas retoma as idéias já ventiladas por De Moussi
em 1865 , na sua obra Mémoire historique sur la décadence et la ruine das Missions
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Tanto o estabelecimento de uma economia com base em dois tipos de propriedades, como a nítida tendência de progresso material e
desenvolvimento sócio-econômico, colocam muitos problemas sobre a
tutelagem econônúca que os jesuítas implantaram nas suas Missões.
Buscar uma explicação para esta decidida ação política sobre a vida
eco nômica missioneira , baseada em motivos etnográficos, como o faz
Mõrner, 1 6 7 justificando assim a afirmação do P. Cardiel sobre a maior
obediência dos Guaranis, é insuficiente . Se a organização interna das
Reduções-Doutrinas guaranis mostra , sem dúvida alguma, um grau muito elevado de progresso em relação às outras Missões, diversos fatores
histó ricos podem ser apontados, mas a ação política desenvolvida sobre
as atividades econômicas não pode ser ignorada. Esta política econômica do s jesuítas é a responsável pela introdução da propriedade privada
entre os indígenas, pela transformação da agricultura em atividade permanente, pelo desenvolvimento de um setor extrativo de erva-mate e
couros visando à exportação, pelo progresso tecnológico local graças ao
aporte das inovações técnicas européias e pela instituição da propriedade de Deus ( Tupambaé), com finalidades distintas da antiga propriedade
tribal comunitária. Dentre estas ações econômicas, tomadas por decisões de cunho político, destaca-se a produção de erva-mate , um dos
alicerces econônúcos do progresso material dos Trinta Povos. Já muito
difundida entre os índios e prontamente adotada pelos espanhóis, era
extraída principalmente da Serra de Mbaracayú, no nordeste da Província do Paraguai. No século XVII, gradualmente , a produção começou a
se r intensificada, mas foi somente após o estabelecimento das Reduções
jesuíticas que esta começou ali a ser produzida racionalmente, com o
des Jesuites dans le bassin de la Plata. Para eles, inicialmente, a propriedade
comunitária foi·absoluta, e a propriedade privada apenas foi introduzida no século
XVIII por pressão das autoridades espanholas (Cédula Grande, de 1743). Esta
op inião não está justificada pela documentação . As fontes de De Moussi são
posteriores às Missões : o P. Gay , que foi pároco de São Borja em 1855 , alguns
missionários franciscanos que estiveram entre os Mojo e os Chiquito no século
XIX, e o filho do último "mayordomo" da Missc!o de La Cruz , D. Pancho Gutierrez, nomeado pelos espanhóis para o cargo após a expulsão dos jesuítas. Segundo
Popescu, as opiniões sobre o sistema de propriedade nas Missões podem ser
agrupadas em três categorias: a) Era apenas um regime de cunho coletivista ;
b) Foi um regime concomitantemente de propriedade privada e comunitária ;
c) Foi um regime coletivista , e apenas no final introduziu-se a propriedade privada. Juntamente como Armani e Mõrner, após a análise destas três categorias de
opiniões, afirma : " .. . a conclusão que se impõe, é incontroversa : o regime da
propriedade nas Missões era misto.( .. .) ambas as instituições coexistiram desde o
começo até o fim do governo jesuítico". Popcscu, op. cit., p. 110-2. Bruxei, na
sua obra sobre o sistema de propriedade das Missões, já citada, não chega a conclusão diferente. Furlong, op. cit. nota 24, p. 425~ .
167 Mõrner, op. cit. nota 9, p. 199.
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plantio racional, enquanto que os espanhóis se contentavam em colher
a e rva selvagem sem lhe dar um maior beneficiamento .1 6 8
Tanto a produção de erva-mate como a de couros, produtos voltados para o consumo interno, mas, igualmente, para a e xportação, bem
como a necessidade de importação de metal, vidro, tecidos e tecnologia,
obrigaram ã regulamentação do comércio. Os líderes jesuítas haviam
estruturado nas nascentes Reduções uma economia baseada na autosuficiência e na economia natural de trocas. Interna.mente, o comércio
se limitava às trocas reduzidas dentro de cada Missão e um pouco mais
acentuados entre os Trinta Povos, devido à natureza da localização geográfica de certas Missões, mais ricas em rebanhos umas, em erva-mate ou
algodão outras. Com o aumento demográfico dos núcleos espanhóis no
Prata , representando um mercado para a erva-mate , e mesmo com as
possibilidades de comercialização do produto para o Peru, as possibilidades de comércio externo se ampliaram. Os jesuítas decidiram criar um
organismo encarregado deste comércio exterior das Reduções-Doutrinas, os "Ofícios" ou Procuraderias de A1isiones. Localizados em Santa
Fé e Buenos Aires, estes Ofícios das Missões controlavam a exportação
de e rva-mate, algodão, fumo , couros, açúcar e produtos artesanais, bem
como a importação de ferro , facas, tachos, espadas, escopetas, tintas,
prata , ouro , telas, panos, contas de vidro, medalhas, cruzes, etc. 16 9
Cada ano, as Missões mandavam para uma ou outra destas cidades um
barco carregado de bens. Serviam estes para pagar o tributo devido ao
monarca, e o restante para cobrir as despesas de cada um dos Povos com
os bens que importavam, inclusive artigos para a decoração das igrejas.
Também em Corrientes e Assunção, mesmo que não existisse a figura
do Procurador das Missões, havia comércio externo com os Trinta Povos, pois o próprio Procurador dos colégios jesuítas locais preenchia
esta função . 1 70 Mesmo que a quantidade de bens exportados ou impor168 Merida, op. cit., p . 71 -2. Lacombe, op. cit. nota 156 , p. 304. Como na maior
parte dos países americanos, no século XVU e XVIII , o papel de moeda era preenchido por uma mercadoria. Nas Missões jesuíticas era a erva-mate a moeda correntemente utiliza<;la no interior dos Povos. Nas contas oficiais e no comércio entre as
Reduções-Doutrinas, emprega va-se o peso espanhol, "mas tratava-se sobretudo de
um a moeda para a regulamentação da escritura contábil. Ela realmente não circulava". Lacombe, op. cit. nota 156, p. 306.
169 Popescu, op . cit., p. 141-8, 155 . Fur lo ng, op. cit. no ta 24 , p . 41 9-20.
170 Bruxei, op. cit., p . 85. Mõrner , op. cit. nota 9, p. 163, faz algumas críticas
a este sistema, afirmando que o Procurador costumava alugar os índios das Missões, que vinham trazendo a barca anual dos produtos, aos habitantes das cidades,
como trabalhadores braçais. "Sua posição de intermediários, tomou possível aos
Procuradores obter lucros, ora para si mesmos, ora para os Colégios, às expensas
das Reduções". Acrescenta que alguns destes Procuradores foram negligentes em
enviar às Reduções-Doutrinas os bens que est as necessitavam, ficando em débito
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tados pela Missão não fosse muito grande, o volume de comércio no seu
conjunto o era , e levou os superiores da Companhia de Jesus a criarem
os Of ícios das Missões e nomearem, para os cargos de Procurador, jesuítas com capacidades administrativas e políticas, pois na'o só por eles
passavam as exportações e importações de todos os Povos, mas eram os
que entravam em contato com a sociedade espanhola local e seus fun1
cionários reais. 1 7
O desenvolvimento da produção de erva-mate , a organização da
pecuária, o estabelecimento de um sistema de transporte da produção
em barcas ou em mulas, a criação dos Ofícios das Missões, a introdução
de técnicas novas, tudo levou a um progresso material das Missões, que
denota a eficiência desta tutela exercida pelos jesuítas na vida econômica missioneira. ~ certo, também, que criou a inveja dos mercadores estrangeiros e espanhóis, bem como dos colonos platinos e dos portugueses. Este dirigismo, aplicado à vida econômica das Missões, deixou
marcas nítidas e diversas características desta o demonstram. Enquanto
na propriedade privada se percebe a persistência do tradicionalismo
indígena e seu desinteresse pelas atividades econômicas lucrativas, já no
Tupambaé, percebe-se um racionalismo aplicado na economia comunal ,
dirigido pelos jesuítas no sentido de uma reflexão crítica na seleção dos
meios, na planificação a largo prazo e mesmo princípios de cálculo na
direção dos negócios. Se no Abambaé há uma liberdade de produção
com limitado controle, nota-se uma direção central no Tupambaé. Existe uma administração unitária para cada Missão, mas Ofícios das Missões centralizam as atividades de comércio exterior . Esta administração centralizada evidencia também uma relação de obediência de
natureza pacífica e livremente consentida, baseada na religião e na proeminência que estes administradores jesuítas tinham , por serem, ao mesmo
tempo, os líderes espirituais dos Guaranis. Mesmo que se possam colocar algumas dúvidas sobre fatos individuais, no conjunto esta administração foi sempre exercitada no próprio interesse dos indígenas 1 7 2 e os
proveitos da atividade econômica reaplicados na própria Missão. Esta
com estas. Nas contas da Procuradoria de Buenos Aires, em 1685 havia um débito
de 28.527 pesos para com onze Doutrinas; em 1689, havia um débito de 23.133
pesos para com dezoito Doutrinas, e 2.021 pesos em haver de cinco Povos; em
1692, havia um débito de 27 .705 peso s para com dezoito Doutrinas, e 4 .225 pesos em haver de seis Povos. Morner extraiu estes dados do Archivo General de la
Nación, em Buenos Aires. Mõrner , op. cit. nota 9, p. 183 (nota n~ 30). Garay,
op. cit., p. 67 , acusa os Procuradores de levarem somas em dinheiro quando iam
para a Europa, mas diz também, sem citar suas font es, que os jesuítas enviavam
"importantes somas" através de outras pessoas: ' 'por conducto de los ingleses y
de los portugueses", o que sem dúvida parece bastante improvável.
171 Bruxei, op. cit ., p. 87.
172 Popescu, op. cit., p. 175-6 .
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cresceu materialmente, no decorrer do século XVII, e mesmo no século
seguinte, até o momento das crises decorrentes do Tratado de Madri.
Deve-se , entretanto , sublinhar que esta tutelagem exercida pelos
jesuítas não pode ser interpretada como uma restrição da liberdade do
indígena, nem mesmo em relação ao usufruto dos bens de produção.
Como já foi visto em relação ao funcionamento interno das instituições
políticas, a atuação dos líderes religiosos das Missões, na esfera econômica, tinha como objetivo final criar condições de vida material para a
realização de fms meta~conômicos, religiosos. Não se pode esquecer
que a ação dos jesuítas foi , antes de tudo, nlissionária. Toda a atuação
dos padres neste seu papel de administradores econômicos só pode ser
compreendida se for levado em conta que eles souberam sustentar a
atividade missionária com uma boa direção da vida material indígena.
A sociedade Guarani, em plena fase de transição cultural e integrandose, paulatinamente , na sociedade espanhola, não foi obrigada pela força
à atividade econômica. A sustentação do esforço foi dada pela própria
fé difundida pelos jesuítas, pela mística e pelo solidarismo da religião
cristã. Para a sustentação de um desenvolvimento gradual econômico ,
este espírito foi mais importante do que o capital financeiro ou técnico,
praticamente inexistente na região. 173
A ação desenvolvida pelos jesuítas, na esfera econômica das Missões, parece estar inicialmente em contradição com o próprio objetivo
religioso da atividade missionária. Entretanto, não se pode esquecer a
época em que esta ação missionária se desenrola. Na Europa do século
XVII, enquanto o protestantismo é mais condescendente com a vida
urbana e com o capitalismo mercantilista que se desenvolve, os Jesuítas
representam a Reforma Católica e são defrontados pelo problema da
atividade econômica. Foram eles os primeiros, na Igreja Católica, apreconizar e defender o empréstimo a juros, e compreenderam rapidamente , como os protestantes, as necessidades do mundo moderno que se
desenvolvia e as suas transformações estrutuais. Encontram-se pois
certos parentescos entre as duas reformas também no pensamento
econômico desta fase. Não foram os jesuítas anticapitalistas, nem contrários à propriedade privada. Não foram também mais capitalistas do
que os senhores de engenho do Brasil, nem do que os encomendeiros
espanhóis do Rio da Prata, assim como não foram também mais realistas do que o próprio Rei. 1 7 4 Condenaram apenas o abuso do poder
173 Lacombe, Robert. Probleme et mystere des Jésuites du Paraguay . Sciences
Écclésiastiques, Paris 17 (1): 97, 17 (2) : 283-295 , 1965 . Popescu ,op. cit., p. 104-5 .
174 Mauro , Fréderic. L 'expansion européene (1600-18 70). 2. ed . Paris, Presses
Universitai.res de France , 1967. p . 3 72 .
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econômico, a an1bição dos bens materiais e a supervalorização do temporaJ em relação ao espiritual.
O que se constata com segurança , é o realismo dos jesuítas em
relação à sociedade guarani , que pretendiam manter na fé cristã e livrar
da escravidão luso-espanhola. Sem perpetuar o ances tral, também não
anteciparam modelos sócio-econômicos contemporâneos. O dirigismo
jesuíta utilizou a idiossincrasia comunitária aborígene e seu gregarismo,
bem como o solidarismo da fé crista-, para levar os indígenas a avançar
por um caminho de desenvolvimento econômico, sem romper com a
idéia de comunidade cristã. A economia missioneira foi um resultado
dirigido, controlado e mantido dentro dos princípios da ética cristã.
Seus diretores não incorreram

na abastração freqüente deste gênero de empreendimentos erro também das ortodoxia.s - e que consiste em confundir o
que se quer com o que se utiliza, a transformação com o que
se deve transformar. 1 7 5

175T·1ssera, op. ett.,
· p. 58 .
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3. O PAPEL POLITICO DOS JESUITAS

3.1. O real patronato, a Igreja e as Missões
Os obstáculos encontrados pelas Missões no seu progresso, durante o século XVII, não se originaram apenas dos contatos com populações nativas locais hostis ou com os próprios europeus escravagistas
tais como os paulistas ou encomendeiros paraguaios. Múltiplos problemas nasceram dos contatos com as próprias autoridades civis e religiosas
espanholas, ou seja, das relações dos missionários com o Real Patronato
e com os Bispos. No primeiro caso, o conflito se caracterizava pela jurisdição e interferências do Estado em assuntos religiosos. No segundo,
pela jurisdição e interferências dos Bispos na ação desenvolvidas pelas
Ordens Religiosas encarregadas da atividade missionária, ou seja, no
caso dos Trinta Povos, da Companhia de Jesus. 1 O papel político do
jesuíta encarregado de cada uma das Missões da Província Jesuítica do
Paraguai está diretamente relacionado com a Companhia de Jesus, da
qual ele faz. parte, com os representantes locais da Santa Sé, cujo Papa
ele prometeu servir e obedecei'., bem como ao Rei de Espanha, ao qual
este mesmo papado concedeu privilégios de jurisdição em matéria eclesiástica. Esta constelação de papéis políticos estava já institucionalizada
1 Bangert, William. A history o[ the Sqciety .o/ Jesu~. St. Luís, Institut of Jesuits
Sources, ~9.72. p. 169-70.

desde o século XVI, e os missionários jesuítas da região platina tiveram
que nela se inserir.
A Igreja não estava equipada para atender às necessidades enormes do Novo Mundo que se descobria nos século XV e XVI. Envolvidos
com a balança de poder e os conflitos hegemônicos europeus, preocupados com a ameaça turca que representava um grande perigo para a Europa cristã, os papas deram aos monarcas ibéricos o privilégio de suprir
os Bispos para as sedes vacantes, administrar a estrutura de taxaçã'o da
Igreja e mesmo servir de supervisor do clero nacional, em troca de fazer
frente às despesas de envio de missionários pregadores para as Missões,
sua manutenção nas terras descobertas, bem como da construçfo das
próprias igrejas. 2 Os conflitos provocados pela Reforma e Contra-Reforma, apenas fortificaram ainda mais esta aliança entre o Papado e os
reis da Espanha e Portugal, defensores do catolicismo numa Europa
onde a revolta protestante diminuía progressivamente a esfera de influência de Roma.
Quando, mais tarde, o Papa tentou recuperar suas prerrogativas,
isto foi impossível. O absolutismo luso-espanhol não cedeu. E chegou
mesmo a atingir o auge do Real Patronato ou Real Padroado, quando
da expulsão da Companhia de Jesus, no século XVIII.
O poder que a Coroa espanhola exerceu através do Real Patronato, e a de Portugal através do Real Padroado, foi tal que a Igreja terminou se transformando num verdadeiro segmento da complexa burocracia administrativa hispânica, bem como numa nova forma de controle
político sobre as terras colonizadas. De fato, foi uma constituição civil
do Clero o que a Santa Sé aceitou, pois na América espanhola, a Igreja
terminou se transformando quase numa verdadeira igreja nacional que
vivia na órbita do Conselho das fudias e mantendo com Roma apenas
tênues laços. O episcopado hispano-americano, sempre monarquista,
terminou se transformando numa poderosa agência para a manutençio
da dominação política da monarquia espanhola, através de sua influência moral e espiritual sobre as distantes colônias de além-mar. 3 A Igreja
terminou, pois, submetida aos monarcas espanhóis nas colônias ameri2 Ibidem, p. 170. Ayarragaray, Lucas. La iglesia en Americasy ladominadón espanola. Buenos Alles, J. Lajouane, 1920. Em 28 de jullio de 1508, através da Bula
" Universalis Ecclesia", o Papa Julio U concedeu o Patronato Real sobre todas as
igrejas das Índias ao monarca espanhol Fernando, o Católico, sua filha Joana e
seus sucessores. nesta bula que o Patronato está claramente expresso e detalliado em minúcias, enquanto que na Bula de Alexandre VI, de 1493, ele está sugerido (p. 1624 ).
3 Haring, C. H. The spanish empire in America. New York, Oxford University
Press, 1947, p. 182. Ribeiro, Darei. O processo civilizatório. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 1966. p. 134. " ... a monarquia espanhola obtém os privilégios
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canas tanto do ponto de vista econômico como político, e "o sistema
idealizado pelos Reis Católicos e levado ao máximo grau de perfeição
por Felipe II operou admiravelmente do ponto de vista dos interesses
imperiais espanhóis". 4 Mesmo que não tenha havido uma fusão entre
a mo narquia espanhola e a Igreja, os laços políticos foram sempre
muito cerrados. Entretanto, isto não impediu que pudesse haver algumas vezes divergência de opiniões e interesses. O papa mantinha-se como autoridade máxima e plenária sobre as longínquas Missões, mas o
veto que o Conselho das fudias podia dar aos documentos papais a serem divulgados nas colônias limitava muito esta jurisdição. O Real Patronato e o Real Padroado investiam os reis da Espanha (o Católico) e
de Portugal (Mui Fiel) de grandes responsabilidades, em relaçã'o à atividade missionária, mas em compensação lhes fornecia imensos benefícios, principalmente políticos. Infelizmente, este acordo entre a Santa
Sé e as monarquias ibéricas terminou se transformando em drama para
as Missões jesuíticas no século XVIII. Já no século XVII, as duas coroas
ibéricas estavam mais preocupadas com a manutenção das prerrogativas
e dos direitos do que dos deveres, interferindo continuamente junto ao
Clero por razões políticas ou meramente administrativas.
No século XVII, Felipe IV seguiu a política de seu antecessor Felipe II, demonstrando muita firmeza em relação às exigências feitas à
Cúria romana. Foi assim um rei regalista, ou seja, um defensor do poder laico, e decididamente oposto aos ultramontanos, defensores dos
interesses papais. Covarrubias e Solorzano foram os juristas que o
apoiaram nesta política regalista. O conflito maior se estabeleceu contra
o Papa Urbano VIII, contrário à influência política espanhola na Itália
e que muitas vezes favoreceu à política francesa. Chegou mesmo a colocar no fudex as obras de muitos regalistas, e entre eles a de Solorzano,
pois defendiam ser o R.eal Patronato inerente aos príncipes por razões
de soberania temporal, pertencendo-llies consuetudinariamente e por
implícitas concessões da Igreja, enquanto que para os canonistas roma5
nos este seria apenas originário e essencial à Santa Sé.
de erigir e dirigir a Santa Inquisição através de sacerdotes intennediários; de cristianizar o gentio na qualidade de 'Vigários Apostólicos' investidos da condição de
'Patronato Universal'; e até o direito de cobrar os dízimos e outras rendas da Igreja que seriam ressarcidas depois pela Coroa".
4 Bagu, Sergio . Economia de la sociedad colonial; ensaio de historia.co'!1p'!'ada de
America Latina. Buenos Aires, El Ateneo , 1949. p. 79 . Para Darei Rtberro (loc.
cit., p . 134 ), se estabeleceu assim ' 'uma estrutura de poder aristocrático-clerical
·que regeria, daí por diante, os destinos dos povos ibéricos" .
5 Devéze, M. L 'Espagne de Philippe IV ( 1621-1665). Paris, Sedes, 1970. p. 275276. Ayarragaray, Ioc. cit., p ..151. Roma coloca no " fndex" a obra "De lndiarum
Jure" , de Solorzano Pereira, editado pelo Conselho das índias, e veritável código
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Em meados do século XVII, os papas se deram conta
que, tendo as circunstâncias se transformado no deco"er dos
anos, o Real Patronato se transformara num desafio muito
forte à autoridade da Igreja. Na mesma época, através dos
impérios coloniais, determinações legais e jurídicas estavam
destruindo a harmonia da empresa missionária. 6
Tanto a energia como o talento dos nússionários terminavam sendo
gastos em polênúcas vãs, em questões tais como a extensão da jurisdição,
as relações das ordens religiosas entre si e a legitimidade da autoridade
exercida pela hierarquia e administração colonial . Freqüentemente, os
conflitos de personalidades entre bispos, governadores e missionários,
vinham aumentar o problema. 7 Pelo regalismo espanhol, era a escollia
real que decidia a investidura dos bispos, as Bulas papais somente tinham força de lei se comunicadas aos bispos e nússionários pelo Conselho das IÍldias; as paróquias eram estabelecidas pelo monarca e os bispos
ou missionários nada podiam fazer sem sua autorização .8
Inseridos dentro desta estrutura política, os missionários se tornaram ainda mais dependentes das decisões emanadas de Madri , ou dos
rep resentantes da monarquia espanhola na América. Foi devido a isto
que, após a terrível demonstração de poderio do absolutismo real francês, espanhol e português expulsando a Companhia de Jesus, o Marquês
Pedro de Ceballos, governador de Buenos Aires, escreveu em defesa dos
jesuítas, afirmando que tudo o que eles haviam feito tinha sido por
do Regalismo , onde estavam expostos os direitos da monarquia espanhola de dirigir todos os negócios eclesiásticos das terras conquistadas, em virtude das bulas
papais. Entretanto, em virtude da ação do Conselho das fudias e de seus poderes
de censura sobre as instruções papais, a condenaçã'o não pode ser promulgada na
América Espanhola. Lugon, Clovis. A república "comunista" crist4' dos gu(ll'anis.
3. ed. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1977. p. 251.
6 Bangert , op. cit., p. 170.
7 Ibidem, p. 170.
8 Lugon, loc. cit., p. 252. Capdequi, J. M. Ots. E/ estado espaffol en las Indias.
Buenos Aires, Fondo de Cultura Economica, 1957. p . 75. Segundo o autor,
além de receber os díziJnos, a Coroa indicava todas as autoridades eclesiásticas nas
colônias. Tinham também os reis a obrigação de erigir as igrejas e sustentá-las, não
podendo nenhuma ser construída sem autorização real . O Conselho das índias
podia, ou nfo, dar andamento às Bulas e Breves papais dirigidos às fudias. Capdequi, J . M. Ots. Transplante en indias de las instituciones castellanas y organización
legal de hispano-america hasta fines dei siglo XVII. ln : Levene, Ricardo , dir. História de la nación argentina. Buenos Aires, lmprenta de la Universidad, 1937 . v. 3,
p. 78: "O Conselho teve que velar cuidadosamente pela estreita observância destas
prerrogativas reais, muitas vezes discutidas pela Curia Romana, examinando as
Bulas e Breves pontifícios, para conceder-lhes o 'pase' e poss ível vigência nos territórios coloniais". Flores, Moacyr. Aspectos culturais das Missões Jesuíticas. Veritas, Porto Alegre, 22 (90):143, 1978.
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comando expresso do Vice-rei ou com a sua sanção. Talvez este tenha
sido também o principal obstáculo para a realização, na América hlspano-portuguesa, do sonho da emancipação da escravidão indígena, pois
a dependência excessiva da Igreja e a defesa que as próprias autoridades
faziam da escravidão foram fatores fundamentais. 9
Além de estarem sujeitos ao Real Patronato, os missionários também estavam inseridos numa outra instituição complexa, da qual dependiam desde a própria fwtdação da Companlúa de Jesus: a Santa Sé.
Extremamente proeminente na própria Espanha, a Igreja também o era
nas colônias americanas. No início do século XVII, um décimo da população de Lima, 25.000 habitantes na época, era composta de eclesiásticos. E mesmo se a intenção da Coroa era manter os padres regulares em
ativo trabalho missionário, uma parte destes também permanecia nas
cidades, em monastérios, colégios ou universidades. 1 0 Não se pode
assim imaginar o Império sem a Igreja, nem estes sem a obra de evangelização missionária, tão durável como a de "espanholização". Por outro
lado, a Igreja está profundamente ligada à monarquia espanhola através
do Padroado, e por isto ela sofre as flutuações do Estado espanhol.
"Nós notamos sinais de degradação quando da morte de Felipe II. Elas
se precipitam na segunda metade do século XVII, antes dos renascimentos duvidosos do século XVIII". 1 1
A Espanha refletia na América espanhola a indissolúvel união
existente entre o altar e o trono, entre a monarquia e a Igreja. Enquanto
a Igreja defendia o direito divino dos reis e a santidade de seu poder político, a Coroa mantinha a autoridade ecumênica da Igreja Católica
Romana. Esta união entre a Igreja e o Estado conciliou de um lado a
ortodoxia religiosa e de outro a onipotência política do Estado. Se a
Igreja era protegida pela monarquia, dava a esta também meios de suprema eficácia. Foi, entretanto, na Espanha que a monarquia levou a
sua capacidade de ação e de controle sobre o Clero a um alto grau, superior mesmo ao de qualquer outra monarquia católica da Europa. E
isto, graças ao Real Patronato que os papas conferiram aos reis hlspânicos, nã'o tanto pela Bula de 1493, mas principalmente com as de 16 de
9 Caraman. Philip. The lost paradise; an account of the jesuits in Paraguai: 16071768. London, Bidgwick and Jackson, 1975. p.107. Lugon, loc.cit., p. 252.
10 Momer, Magnus. The political and economic activities of the jesuits in the La
Plata region; The Hapsburg era. Stockolm, V. Pettersons, 1953. p. 33. Para uma
visão mais aprofundada da atuação da Igreja na colônia Hispano-americana, ver
Leon, Antonio 1. La iglesia y los eclesiasticos espafloles en la empresa de lndias.
Barcelona, Salvat, 1954.
11 Cbaunu, Pierre. C.Onquête et exp!oitation des nouveaux mondes. Paris, Presses
Universitair.e sde France, 1969.p. 239.
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novembro de 1501, do Papa Alexandre VI, e a de julho de 1508, do
Papa Júlio 11. 1 2
Esta aliança entre o trono e o altar explica porque a conquista e a
colonização da América espanhola foram feitas por um duplo sistema,
de maneira concomitante. Um sistema religioso, preponderantemente
fundado sobre a força espiritual, e do qual as Missões foram a expressão
máxima. O outro, um sistema laico preponderantemente baseado na
força material e do qual as encomiendas foram a máxima expressão.
Para não se incorrer em erro, é necessário compreender de maneira simultânea e correlata esta dupla ação, ou seja, a da naç§'o colonizadora e
a dos missionários evangelizadores que ela enviou e sustentou. Não são
dois sistemas incompatíveis ou opostos, pois coexistiram historicamente, ambos tiveram a mesma origem na nação hispânica, e tanto os governantes, os encomendeiros
. ou os missionários, foram espanhóis. Na
colonização espanhola da América, tanto a cruz como a espada avançaram em conjunto,

às vezes lado a lado, às vezes adiantando-se uma, outras vezes a
outra, como batedores do mesmo exército, de "ambas majestades': levantando o duplo Império de Oisto e de Cesar; ora os
frades, ora os soldados, porém sem romper a unidade do mútuo apoio. 1 3
As relações entre a Igreja e o trono espanhol não foram sempre
harmoniosas, pois a possibilidade de intervenção dos representantes do
monarca, ou seja, dos integrantes da burocracia espanhola, nos assuntos
internos eclesiásticos gerava muitos problemas. A designação de bispos, arcebispos e abades era feita pelo próprio monarca ao Papa, mas os
postos subordinados eram nomeados pelos "vice-patronos", Vice-rei ou
governadores, a partir de listas triplices indicadas pelos bispos. Ora eram
os bispos que tentavam persuadir as autoridades a indicar o primeiro
nome da lista tríplice, ora era a Coroa que pressionava os Cabildos Eclesiásticos (Capítulo da Catedral) para que indicassem o Bispo designado
pelo Rei da Espanha, antes mesmo da chegada da bula de confirmação
papal. Devido a isto, muitas vezes surgiram conflitos entre o poder eclesiástico e o temporal, agravados ainda pelos conflitos de personalidades
entre os governadores e bispos. Era igualmente fregüente a ascensão de
12 Haring, op. cit., p. 179-80.
13 Bayle, Constantino. Las misiones, defensa de las fronteras; Maynas. Misioná/Ja
Hispanica, Madrid, (24 ):419, 1951. Eguia Ruiz, Constancio. Espana y sus misioneros en los paises dei Plata. Madrid, Ediciones de Cultura Hispanica, 1953. p. 3940. Popescu, Oreste. Sistema económico en las misionesj~suiticas: un va1to ·experimento de desarollo indoamericano. 2. ed. Barcelona, Ariel, 19.69. p. 21.
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prelados a postos adrrúnistrativos, e houve ocasiões em que altos dignitários da Igreja foram investidos dos cargos de Vice-rei ou Governador de
Província, o que estava em completa harmonia com a liderança que o
monarca exercia sobre a Igreja espanhola devido ao Real Patronato . 14
Do ponto de vista político, a Igreja foi útil à monarquia espanhola
de duas maneiras distintas. Auxiliava o controle da população branca espanhola ou mestiça, através da Inquisição, e da populaça-o indígena através das Missões. A Inquisição funcionou a partir de 1570 em Lima e
1571 no México, mas jamais chegou a inquietar as populações indígenas, julgadas incapazes de heresia pela sua própria condição jurídica de
menores e por serem considerados os índios crianças grandes. 1 5 O clero
secular não interferiu, através da Inquisição , nas Missões evangelizadoras
que se estabeleceram do pampa argentino ao norte do México. Ignorando as línguas indígenas, os prelados estavam mais voltados para atender
às necessidades espirituais da população branca e mestiça. Eram igualmente atraídos pelas recompensas materiais e políticas que a administração espanhola propiciava. 1 6 Em Assunção, o Bispo Cárdenas tentou
apossar-se das Missões da Companhia de Jesus quando percebeu que o
tipo de organização que se instalava com as comunidades guaranis estava mostrando uma viabilidade econômica e de aproveitamento de
mão-de-obra superior à das encomiendas locais, mas este tipo de interferência não era usual. Assim, a conversão do indígena ao cristianismo,
obra capital da Igreja no Novo Mundo, ficou a cargo das ordens religiosas dos franciscanos, dominicanos, agostinianos, mercedários e jesuítas,
e foram estas que levaram a cabo a tarefa que o Papa investira o Rei
através do Real Patronato.
Já desde a Bula Inter Coetera Divinae Maestati, de 1493, o Real
Patronato obrigava o monarca a enviar os missionários para as suas colônias, 1 7 como bem o compreendeu Isabel, a Católica:

14 Morner, op, cit., p. 30-1. No século XVII, de 1678 a 1681 , o Vice-rei do Peru
foi o Arcebispo Melchor de Lii'íán y Cisneros.
15 Chaunu, Pierre. Histoire de l'Amerique !Atine. Paris, Presses Universitaires de
France, 1961. p. 334.
16 0 1aunu, loc. cit. nota 15, p. 33-4. Lugon, op. cit., p . 252-3.
17 Segundo a Bula " Inter Coetera Divinae Maiestati", de 4 de maio de 1493, os
monarcas eram obrigados a enviar missionários para as colônias: " Mandamus vobis ... ad terras firmas et insulas praedictas viros probos et deum timentes, doctos, peritos et expertos, ad instruendum incolas et habitatores praefactos in fide
catholica et bonis moribus irnbuendum, mittere debeatis". Hernandez, Pablo.
Organización social de las doctrinas.guaranies de la Compaflia de Jesus. Barcelona,
G. Gili, 1913. V. 1, p. 381.
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Cuando nos fueron concedidas por la Santa Sede Apostolica
las islas y tierra firme dei mar Océano, nuestra principal intencion fué de procurar inducir y traer los pueblos de ellas y los
convertir à nuestra santa fe católica, y enviar prelados y religiosos, clerigos y otras personas doctas y temerosas de Dias,
para instruir los vecinos y moradores de ellas, y los convertir à
nuestra santa fe católica. 1 8
Os reis sentiam-se protetores dos índios, como um cargo de consciência. Mas ao mesmo tempo, devido às distâncias e falta de administradores ou clero regular, delegaram este atributo de Pai e Protetor dos
indígenas principalmente aos missionários, nas fronteiras longínquas do
Império. A Missão era a única solução para a pacificação das fronteiras
coloniais espanholas. Os próprios Vice-reis foram os primeiros a indicar
ao monarca esta solução, pois nas condições que as autoridades espanholas encontraram as colônias americanas, era "mayor la conquista
de un misionero que la que puede ofrecer un numeroso ejercito". 19
Os monarcas espanhóis sempre apoiaram as Missões das diversas ordens
religiosas, inclusive as dos jesuítas, através de seus representantes coloniais, e o título de Su Majestad Católica não deve ser entendido como
apenas um título a mais, desprovido de sentido ou função . A Missão
junto aos indígenas respondia à dupla finalidade de os colocar sob o
predomínio permanente tanto da Igreja como do Estado. E os missionários eram os representantes destas "duas majestades" junto aos seus
neófitos, nas Reduções que se implantavam. O estabelecimento das
novas Missões obedecia à legislação em vigor na época e era aprovada
tanto pelas autoridades eclesiásticas como reais. 2 0 Assim, sobre todas as

18 Lei Primeira, Título 10, Livro 6, da "Recopilación de las Leyes de Indias", citada por Hernandez, op. cit., v. 1, p. 52-3.
19 Bayle, loc. cit., p . 432. O autor cita uma justificativa do Conde de Superunda,
Vice-rei do Peru, no qual este destaca a importância das Missões: " Los paises no
conquistados son unas selvas y montaõas de dificil transito, y los llanos muy húmedos (...). Las naciones que allá habitan son bárbaras (. ..). Reducirlos por
armas se ha tenido siempre por irnposible, aspecto de que, con andarse de un lugar
a otro e intemarse en lo mas espeso de la montafta, como lo han hecho en las ocasio nes que se les ha buscado, quedan frustradas las diligencias, perdidos los gastos .
Y expuest as muchas vidas por las enfermedades que se contraen. Y es la única esperanza que admitan misioneros, y éstos con halagos y otras industrias los atraigan, que ha sido el modo con que se han logrado las Reducciones que van referidas; y será mayor la conquista de un misionero que la que puedc ofrecer un numeroso ejército ; pero esta es obra de Dios y no de los hombres" (p. 432).
20 Segundo Maxime Haubert, em L 'oeuvre missionaire des jésuites du Paraguay,
1587-1768, Tese publicada em Paris, no ano de 1966, normalmente a rotina seguida era a seguinte : o cacique ia à povoação espanhola próxima e pedia à autoridade local os padres, escolhendo a ordem religiosa ou um padre Secular: o pedido
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Reduções que as diversas ordens religiosas fundaram em nome da
religião cristã e com a finalidade de conversão do indígena, pairou
sempre a bandeira da monarquia espanhola e sua jurisdição. "Para o
religioso nas fudias, Espanha não foi a Igreja , mas sim sua representante
e alicerce; e em proveito da Igreja e de seu próprio trabalho de cristianizar, espanholizava".2 1
Como instituição religiosa estabelecida na fronteira, era função
da Missão introduzir a fé entre os indígenas pagãos. Uma vez desempenhada esta função, a atividade missionária deveria cessar, sendo
substituída por uma atividade paroquial. Sendo uma instituição de
fronteira, a Missão devia ser deslocada juntamente com a fronteira.
Após dez anos da fundação, a Redução fundada pelos missionários deveria, segundo a legislação em vigor, ser entregue ao clero secular e a
terra comum da Missão distribuída entre os índios. Esta legislação, entretanto , não pôde ser cumprida no contato com povos nas fronteiras
do Império Espanhol . Criada em função da experiência com as populações indígenas mais desenvolvidas do Peru e do México, rio contato com
os índios caçadores ou agricultores nas demais fronteiras, esta legislação
teve que ser modificada, pois a atividade missionária durou mais tempo.
Os missionários resistiram â secularização das Reduções, antes que o seu
trabalho estivesse pronto. Entretanto, cedo ou tarde, as condições de
fronteira instável desapareciam e o missionário deveria deslocar-se, pois
seu trabalho era entre os indígenas "infiéis", nos postos mais avançados
das frentes de expansão. A Redução, uma comunidade que atingia então uma maioria de cristãos, transformava-se na Doutrina, ou seja, uma
paróquia de indígenas cristãos e espanholizados. Pode-se perceber o entrelaçamento existente entre Estado, Igreja e atividade missionária das
ordens religiosas, bem como a superposição dos objetivos de cada \1ma
destas instituições. 2 2
Como serviam ao Estado espanhol, as Missões eram mantidas por
ele, principalmente no que tange aos aspectos fmanceiros e militares.
era transmitido ao Provincial, no caso dos jesuítas, mas a licença oficial para a
instalação da Redução era dada pelo Governador. As terras passavam automaticamente para a propriedade dos indígenas. A Redução seria dirigida por um Cabildo
indígena. Sempre colocaram ao lado do Cura, um Companheiro, para auxiliá-lo
e tornar-se experiente pois quase sempre era um missionário jovem e recém chegado.
21 Momer, op. cit., p. 31. Bayle, toe. cit., p. 418.
22 Bolton, Herbert. The mission as a frontier institution in the Spanish-American
colonies. American Historical Review, New York (23):46, 1917. No caso espec1Tico das reduções jesuíticas platinas, todas elas passaram a ser Doutrinas, e os
jesuítas párocos (Curas), a partir de 1655. Hernandez, loc. cit., v. 1, 280, 284.
Charlevoix, op. cit., v. 1, p. 236.
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A Coroa espanhola esperava que os indígenas se tornassem logo autosuficientes, quando então os gastos iniciais seriam contrabalançados
pelo tributo. De qualquer maneira, este financiamento para a compra
de sinos, paramentos, objetos de culto, instrumentos de ferro e contas
de vidro para os índios, bem como o auxílio militar em armas, soldados
ou fundação de presídios próximos, dependiam, evidentemente, dos
objetivos políticos do monarca espanhol. Os reis, mesmo sendo muito
piedosos, apenas concediam auxílios quando a implantação das novas
Reduções coincidia com os objetivos políticos da Espanha.2 3
Assim como as Missões dependiam da monarquia espanhola para
a sua própria existência em território que pertencia à Coroa da Espanha,
igualmente elas eram dependentes, em idêntico grau, da própria Igreja
Católica Romana. As ordens religiosas são comunidades que não têm
seu fim último em si mesmas. Elas nascem no seio da Igreja e têm necessidade dela para continuar a existir. O fato de terem elas necessidade da
concordância da Igreja lhes lembra sempre, de maneira irrefutável, que
todo o seu desenvolvimento interno e externo apenas honra este contrato. Assim, a Companhia de Jesus devia honrar um duplo contrato, quer
com a Coroa espanhola, quer com a Igreja. Seus missionários não estavam a serviço da Igreja nem mesmo do Rei da Espanha, mas a serviço da
salvação dos indígenas, objetivo tanto do Estado, como da Igreja e
mesmo da própria Companhia de Jesus. Sua ação deveria se fazer, entretanto , dentro dos quadros institucionais e da esfera jurídica da sociedade global espanhola e da própria Igreja Católica Romana. Como bem o
caracterizou Charlevoix, em meados do século XVIII, foi com este consentimento e sob esta autoridade que os missionários empreenderam a
sua ação. 24 A Igreja é uma instituição hierocrática que tem o poder de
dispensar ou recusar a salvação aos seus fiéis, como representante da
divindade. 2 5 A Companhia de Jesus, como as demais ordens religiosas
que se dedicaram às Missões, receberam o encargo de representar a Igreja face aos neófitos indígenas e levar a cabo este objetivo maior da salvação. Passaram a ser não só os únicos representantes da autoridade
eclesiástica e civil, como também de toda a civilização ocidental, seus
valores e tradições.

23 Bolton, op. cit., p. 49 .
24 Charlevoix, Pierre François. Histoire du Paraguay. Paris, Didot 1756. v. 1
p. 248. "Ces missionaires n'ont conduit à sa perfection ce grand ou~age qu'ave~
le oonsentement et sous l 'autorité des evêques, et jamais n 'ont affecté aucune indépendence dans l'exercice de leurs fonctions ..." .
25 Freund, Julien. Max Weber. Paris, Presses Universitaires de France, 1969.
p. 55 .
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Mais do que qualquer outra ordem religiosa, a Companlúa de
Jesus estava sob o controle e a autoridade do papado romano, inclusive
no que diz respeito às Missões. Na sua condição de Curas das Doutrinas
indígenas, a partir de 1655, estavam diretamente ligados igualmente à
hierarquia local do clero católico. A área onde se desenrolou a atividade
missionária dos jesuítas da Província do Paraguai estava inserida no
Arcebispado de La Plata de los Charcas. Esta Província eclesiástica dividia-se nos Bispados de. Assunção, Córdoba de Tucumán, Buenos Aires,
Santa Cruz de la Sierra e La Paz. A Província Jesuítica do Paraguai
mantinha assim relações com os Bispados de Assunção, Buenos Aires e
de Tucumán, principalmente este último, pois era na cidade de Córdoba
que os jesuítas haviam instalado sua sede. Os Trinta Povos mantinham
relações com os Bispados de Assunção e Buenos Aires, a cujas dioceses
estavam ligados os Curas das Doutrinas. Tanto as paróquias como as
dioceses eram imensas, despovoadas e com poucos clérigos, dos quais
todos criollos, raros mestiços e nenhum indígena (até o Concílio de
Lima de 1772). A falta de padres levou à transformaçã'o de missionários
em Curas das Doutrinas, quando os Pueblos de Indios foram transformados em paróquias. 2 6
Foi nos anos de 1654 e 1655 que ficaram estabelecidas as relações
definitivas dos missionários jesuítas platinos com o Real Patronato, com
a sua transformação em Curas das Doutrinas. A Cédula Real de 1654,
obtida pelo P. Pedraza, Procurador Geral da Companhia de Jesus junto
à Corte, e pelo P. Simon de Ojeda, Procurador da Província Jesuítica
do Paraguai em Madri, reconhecia mesmo ao Provincial o direito de
transferir ou demitir Curas nas Doutrinas sem o aviso das autoridades.
Entretanto, os Curas seriam escolhidos a partir de uma lista tríplice,
indicada pelo Provincial. Esta escolha, feita pelo representante local da
Coroa espanhola, o Governador da Província, terminava sempre incidindo no primeiro nome da lista, pois para este "vice-patrono" os nomes constantes nas listas eram desconhecidos. 2 7 Até esta data, os missionários haviam sido sempre designados pela própria Companhia de
Jesus. A partir de 1654, o Real Patronato exigiu que um missionário da
Missão fosse designado pela monarquia espanhola, já que era agora
pároco da Doutrina. Como a Companhia de Jesus não aceitou esta
imposição, ameaçando inclusive abandonar as Missões, a Cédula Real de
26 Morner, op. cit., p. 30. Ayarragaray, op. cit., p . 94, 99.
27 Mõrner, op. cit., p. 123-4. Em nota à página 139, o autor indica que a situação
dos franciscanos, como Curas das Reduções-Doutrinas de Yutí, Ita e Caazapá só
ficou definida após a visita do Governador Valverde. De fato, já desde 15 74 estavam os padres regulares submetidos ao Real Patronato e o Consellio das fndias
devia aprovar os Provinciais enviados pelos P. Gerais das ordens religiosas (p. 31).
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15 de junho de 1654 de Felipe IV determinou que o Governador local
escolhesse o Cura de uma lista tríplice , o que foi aceito pelos jesuítas. 2 s
Ap~nas est~ receberia salário de pároco, sendo que 0 seu companheiro
sena mantido pela Companhia de Jesus . Os indígenas das Missões
estari~ submeti~os, como todos os outros fiéis católicos, à jurisdição
d~s ~is~o.s , nas dioceses nas quais haviam sido fundadas as Reduções. o
rruss1on~I10, a~resentado pelo Provincial e aprovado pelo Governador,
recebena do Bispo local todos os poderes eclesiásticos. Os Bispos, como
os Govern~do.res, de~eriam fazer Visitas periódicas de inspeção nestas
novas paroquias, poJS deveriam administrar o sacramento da confirmação dos neófitos. Cabia também ao Bispo enviar aos Curas das
Doutrinas os Breves papais , os decretos da Igreja, seus conselheiros e
mandamentos. 2 9
. _ O pri~cipal objetivo das ordens religiosas era o de promover as
Missoes ..Assim, era necessário obter-se da Coroa espanhola a permissão
para a VIagem para as colônias americanas, bem como as diárias pagas
pela Fazenda Real e a assistência necessária ao trabalho a ser realizado
Por este motivo, os contatos com o Conselho das fudias ou a Casa d~
Cont~a~ação em Sevilha, eram constantes. Já desde 1570, as ordens dos
agostlllianos, franciscanos e dominicanos foram convidadas a nomear
um repr~sentante, o "Comissário Geral" da Ordem , para que em Madri
e em S~~a realizassem todos os contatos e tomassem todas as medidas
~ecessanas para o desempenho das tarefas administrativas da sua ordem
Junto aos r:~resentantes do Real Patronato. Os jesuítas, ao se instalarem na Amenca espanhola platina, já tinham o seu "Procurador Geral"
da Companlúa de Jesus, e nomearam um "Procurador da Província do
28

Furlo~, Guilleni:io.

Las misiones jesuiticas. ln : Levene, Ricardo , Dir. História

<f:...la nac1on 1rgentma. Buenos ~ir.es, Imprenta de la Universidad, 1937. p. 611.

6{:er, op. cit., p . _122 . ~ P~ovmcial da Companhia de Jesus, Juan Pastor (16511
did ) compareceu a Audie~cia de. C~arcas e afinnou que os jesuítas estavam decios ª. ~ntregar as Reduçoes, pnncipalmente porque estas haviam provado seu
;~or miht~ como ~ardas fronteiriças ao expulsar as bandeiras de 1651 (p. 122),
Mu~aton, Ludoyico. Re~tion des missions du Paraguay. Paris, Bordelet, 1754.
~·a 66 8. O:arlevoix, op. :it., v. 1, p. 249. Hernandez, op. cit., v. 1, p. 327-9 A
, nsformaçao das Reduçoes em Doutrinas ficou plenamente estabelecida já ·na
~~dula
Real de 15. de junho ~e 1654, e nesta ficou instituída a jurisdição dos
1
SP<:>s. <:°!11º au~or~dades !11penores aos Curas missioneiros. A Companhia obteve
0
~nvilegio de indicar tres ~ornes para que fosse escolhido um, bem como 0 de
~ er remover os Curas se Julgasse necessário, indicando imediatamente outros
:;: ~on;,e,s p~a a nova es;ol!tª· Devido às relações do Real Patronato, o Governal
am em ~inha ascendenc1a sobre este Cura, como representante do monarca
es~!ºF• op. ~1t., p. 260, ao contrário de Hemandez, nfo dá muita importância~
ne ato, .afrrmando qu~ foram assinados decretos por Felipe II (1550 e 1554)
16s5t4e sentido, sem ,~e tivessem qualquer efeito, mas nfo se refere às decisões de
, postas em pratica em 1655.
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Paraguai" . Assim, poderiam também agir junto à lenta burocracia da
monarquia espanhola para defender os seus interesses e obter os seus
direitos. Havia ainda a possibilidade de uma ação do Padre Geral da
Compai:tlúa de Jesus diretamente junto ao Rei da Espanh? , ~u indiretamente através do próprio Papa. Os Procuradores da Provmc1a eram enviados a cada três anos, à Europa: um dirigia-se a Roma e o outro a
Madri., Era este último que servia de elo de ligação entre a Província e o
Real Patronato . Desde 1607 existiu sempre um representante dos jesuítas platinos na Corte . Para o seu envio , eram. necessárias~ autoriza~ões
dos três Governadores e dos três Bispos platmos: Tucuman , "'\ssunçao e
Buenos Aires. Eram os Procuradores que levavam as Cartas Anuas dos
Provinciais. 3 0 A principal incumbência, junto à Corte, era a de preparar
administrativamente a vinda dos novos missionários para as Missões.
Excepcionalmente, a sua ação podia ser decisiva, do ponto de vista político como 0 foi a do P. Montoya quando advogou perante o Conselho
das 'mdias a necessidade de se armar com armas de fogo os indígenas
guaranis para que pudessem fazer frente aos bandeirantes paulistas na

que se submetiam ao Real Patronato, deviam fazer um juramento à
bandeira e à Coroa de Espanha:

Juráis a Dias y prometáis al Rey seguir constantemente sus
banderas, defenderias hasta verter la ultima gota de vuestro
sangre y no abandonar ai que os estuviere mandando en fun·
ción de gue"a o en preparación para e/la?, 3 2

fronteira ameaçada .
A ação dos Procuradores junto à Corte é um exemplo das relações
de ordem política e administrativa que a Companhia de Jesus, como as
demais ordens, era obrigada a manter çom os representantes do Real
Patronato. 3 1 Tanto o Comissário Geral dos franciscanos, como o Procurador Jesuíta das fudias , estavam sob a dependência direta e a autoridade da monarquia espanhola, e todas as suas ações deveriam ser acompanhadas de Cédulas de Permiso. Igualmente os novos missionários autorizados a partir para as colônias espanholas. Estes, no momento em

ao qual todos deviam responder sim. Tanto o Procurador como os novos missionários eram submetidos a demorados controles pelas autoridades de Sevilha (depois Cádiz), principahnente se havia algum estrangeiro. Após uma longa viagem e novas averiguações no porto de desembarque, entraram na órbita de influência dos Governadores e Bispos locais,
através dos quais tanto a Coroa espanhola como a Igreja continuavam a
exercer a sua influência e autoridade. 3 3
Assim como os Governadores o fizeram inúmeras vezes, também
os Bispos deveriam fazer Visitas às Doutrinas sob sua responsabilidade.
Inúmeras eram, entretanto, as dificuldades apontadas por estes, e que
terminavam retardando tais viagens. Em primeiro lugar, havia o problema das distâncias a serem percorridas. Se havia Doutrinas muito próximas de Assunção, já por outro lado, Buenos Aires estava a 200 léguas
de distância da Missão mais próxima, rio Uruguai acima. A viagem era
feita em tendas de campanha, ou barracas transportadas pela própria
comitiva, sem nenhum conforto para os Bispos já idosos. O território a
ser atravessado pelo Bispo de Buenos Aires era continuamente assolado
pelos indígenas hostis do pampa uruguaio. O salário mensal recebido
por um Bispo, na época, era baixo, em comparação com o de seu superior imediato. Enquanto que o responsável pela diocese recebia apenas

30 Morner, op. cit., p. 31, 209. Hernandez, op. cit., v. 1, p. 372-4.
31 T;nto Morner como Hernandez descrevem muito bem estas ativida~es. Inicialmente os Procuradores deviam solicitar a licença do Conselho ~ª!índias .P~ª enviar um determinado número de novos missionários para as M1ssoes. Sobc1tav~
ao P. Geral da Companhia a relação de quais as Províncias ou Casas,~ue pre.c1savarn de novos padres e as quantidades. Não havendo jesu~tas espanholS em disponibilidade, 0 Geral indicava também de que estabelecunentos. da ordem, no
estrangeiro , estes deviam ser recrutados. Esta lista final era submetida ao Co.nselho
das fndias, que sempre relutava em aprovar os nomes de jesuítas e~trangerros. A
seguir, a " Casa de la Contratación" era ~o.rmada, para que se o~tivesse o trans·
porte e 0 aux11io de viagem. Somente apos isto, o Procurador podia retornar com
os novos jesuítas. Tanto o Procurador Geral dos Jesuítas, co~o os Proc~a.?ores
de cada Província, e mesmo o auxiliar que se instalou em Se~ha paraª~?" JUn~o
à Casa de Contratação, estavam sujeitos ao Real Patronato, ~ssim como~ Com1s·
sário Geral" dos Franciscanos e os representantes das demais ordens. MQrner, op.
cit., p .·33 e nota à p. 40. Hernandez, op. cit., v. .l,_p. 375-7. Este autor desta.ca
ainda que era uma·das funções do Procurador agrr JUnto ao Con~lho das _!'ndias
para desfazer aí as intrigas e acusações dos inimigos da ?>mpanh~a (~cusaçoes de
escravidão do indígena, de possuÍiem minas preciosas, mdependenc1a das Redu-

ções-Doutrinas, etc). Acompanhava processos (como o de Cárdenas), escrevia Memoriais, apresentava documentos e provas solicitadas pelos Conselheiros. O trabalho burocrático mais fastidioso era a obtenção das "Cédulas de Permiso". Havia
necessidade de uma para trazer missionários estrangeiros, outra para os objetos de
culto , outra para a viagem, etc.
32 Eguia Ruiz, op. cit., p. 454. Pinheiro, José F.F. Visconde de Scto Leopoldo.
A nais da Província de S. Pedro. Rio de Janeiro, Imprensa Nacional, 1946. p. 184.
Este último afrrma serem os jesuítas quase todos estrangeiros e sugere que foram
Curas dos índios contra as regras do próprio Instituto, demonstrando com isto
desconhecer a documentação existente. Mesmo em Portugal a situação não foi
diferente .
33 Hernandez, op. cit., v. 1, p. 378-9. A expedição de retorno do Procurador,
com os novos missionários, saía de Sevilha após rígida inspeção dos juízes de embarque da Casa de Contraraçio, que conferia todos os papéis e os "permisos".
Como anuahnente só partiam duas frotas, uma para o México e outra para o Panamá (e de lá ao Peru), era possível se obter um "navio de permiso", direto ao Rio
da Prata. Após quatro meses de viagem (no mínimo), de Sevilha a Buenos Aires,
novos controles e conferêntja de todos os ..permisos~·. Depois, a longa viagem em
direção às Missões. A Companhia terminava pagando três quartas partes da viagem,
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3.000 piastras, o Arcebispo recebia 60.000 piastras.34 Segundo Muratori , a única satisfação do Bispo nessas Visitas que fazia às Doutrinas dos
índios Guaranis era "imitar as viagens dos primeiros Apóstolos", e a
recepção propiciada pelos indígenas enternecia os prelados pelo fervor
dos neófitos.3 5 Esta visão ideal de uma visita não correspondeu sempre
à realidade. O conflito com o Bispo Cárdenas, de Assunção , e Mancha y
Velasco, de Buenos Aires, levou os jesuítas a se oporem de maneira radical às interferências descabidas dos prelados nos assuntos da Companhia. As Visitas eram sempre bem acolhidas, mas as interferências criavam atritos, por serem contrárias às normas da Companhia de Jesus,
aprovadas pelo Papado. Como sucedeu com as Visitas dos Governadores, as dos Bispos também criavam algumas divergências de opinião, o
que gerava longos processos ou simples solicitações de ordens reais a
respeito de assuntos muitas vezes de pequena importância, mas nos
quais estavam sempre em jogo as relações políticas de autoridade e obediência.
Assim como as Visitas dos Governadores de Assunção foram mais
numerosas do que dos de Buenos Aires, o mesmo aconteceu com as
Visitas dos Bispos. Sete Bispos fizeram nove Visitas na Diocese do Paraguai, enquanto que apenas três ocorreram na Diocese de Buenos Aires,
no decorrer do século XVII. Os Bispos do Paraguai, (ou seus representantes), que realizaram viagens pelas Missões foram : D. Cristóbal de
Aresti (1631 e 1632), D. Bernardino de Cárdenas (1643), 3 6 D. Gabriel
de Peralta (1649), D. Adrián Cornejo (1657 e 1660), D. Gabriel de
pois a soma que o Conselho das Índias destinava aos missionários era insuficiente .
Ainda segundo Hernandez, de 1686 a 1727 , 113 missionários jesuítas morreram
em naufrágios, o que mostra que as dificuldades da viagem podiam ainda ser piores do que a que fez o Procurador P. Francisco Burges, aprisionado por piratas
holandeses, levado para Amsterdam e que só retornou à península Ibérica, para
reiniciar a viagem, dois anos após (p. 377-9) .
34 Muratori, op. cit., p. 169.
35 Ibidem, p. 169.
36 Garay nega que jamais bispo algum tenha visitado as Missões " livremente". E
cita como exemplo o Bispo Cárdenas que teria sido expulso do Paraguai por ter
querido visitar os povoados Guaranis. Os jesui'tas não só teriam proibido a Visita,
como ainda "levantado contra ele uma tempestade, expulsando-o do Paraguai".
Nesta explicação sumária do conflito de Cárdenas, a mais séria guerra civil que
Assunção conheceu no século XVII, Garay ignora a visita que Cárdenas realizou
cm 1643 , quando enviou carta a Madrid , elogiando o trabalho dos mfasionários.
O autor ainda firma que nos povoados missioneiros só eram admitidos os Bispos,
"quando se pretendiam informes favoráveis". Garay, Blas. El comunismo de las
misiones; La revolución de la independencia dei Paraguay. Assunción, Inst. Colorado de Cultura, 1975 . p. 72-3. O Visconde de São Leopoldo também afirma que
os jesuítas "subtraíram-se com ardileza à vigilância das autoridades", " arteiros
jubilados" que eram, e impediram também a visita de Cárdenas, bem como as dos
governadores. Pinheiro , op. cit., p. 189.
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Guillestigui (1670), D. José Bernardino Cervin (1674) e D. Faustino de
Las Casas (1676 e 1686, sendo que à Missa-o de Santiago em 1678, 1682
e 1684). 37 Os Bispos de Buenos Aires, ou seus representantes, que realizaram Visitas às Missões foram: D. Cristóbal de Mancha (1648), D.
Gregório Suárez Cordero (1675), D. Antonio de Azcona Imberto
(1681). 38
As visitas não foram em número elevado, apesar de terem sido
necessárias e solicitadas, devido principalmente à necessidade de ministrar o sacramento da confirmação. 3 9 Os Pueblos de lndios localizados à
distância e nas fronteiras ainda hostis das frentes de expansão da colonização espanhola não poderiam esperar por uma situação mais privilegiada do que as cidades povoadas pelos espanhóis.
. Assim, as Missões junto aos indígenas se' processaram tanto sob a
bandeira da Igreja como sob a de Espanha, dentro da fórmula ''a serviço
de Deus e de Sua Majestade". O papel histórico desempenhado pelos
missionários, de um modo geral, e pelos jesuítas, no caso específico dos
Trinta Povos, somente pode ser compreendido se levarmos em conta
esta sua dupla função política de representantes da Igreja e do Império.
Inseridos dentro destes marcos institucionais, as ordens missionárias
tentaram atingir os seus objetivos.

3.2.

Mi~ionários

e civiliz.adores

Evangelizar e civilizar os indígenas "pagãos" foram os principais
objetivos das Missões religiosas na América espanhola, dentro do espírito de cruzadismo que ainda imperava tanto na Espanha como em Portugal, transposto agora para as novas terras que se descobriam e povoavam.
Esta expansão ibérica em direção à região platina, deveria precipitar o fim do mundo Guarani, por meio da colonização e da escravidão.
A Missão religiosa, através da expansão do Cristianismo, foi um esforço

37 Destes, Peralta era Deão e Cervin Provisor, mas de qualquer maneira imbuídos
de autoridade eclesiástica para a realizaçã'o da Visita. Hernandez, op. cit., v. 1,
p. 339 .
38 O Bispo do Paraguai, D. Gabriel de Guillestigui, que visitou as Missões em
1670, o fez igualmente em nome do Bispado de Buenos Aires, já visitara as Missões em 1631-2, mas não pôde realizar a Visita quando Bispo do Rio da Prata,
por ter adoecido. As Reduções haviam enviado 80 indígenas para escoltá-lo pelo
caminho. Hernandez, op. cit., v. 1, p. 339 et seq.
39 Charlevoix, op. cit., v. 1, p. 249.
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para a minimização ou interrupção deste processo de desagregação sócio-cUltural. Dentre as diversas parcialidades dos tupi-guaranis apenas
sobreviveram culturahnente - e mesmo fisicamente - aqueles que se
submeteram às Reduções ou que conseguiram afastar-se das frentes de
expansão, escondendo-se em territórios não atingidos pelos encomienderos ou pelos bandeirantes. 40 Em plena crise intelectual e religiosa a Renascença e a Reforma - o mundo cristão recebia um continente
inteiro, "povoado por uma humanidade não primitiva, mas em estado
de civilização adolescente, ao mesmo tempo violenta, ingênua e incapaz
de uma verdadeira defesa". 4 1 Os missionários tentara~, com honra,
evitar a criação de uma nova escravidão e através do fermento religioso
elevar este amálgama de povos indígenas da barbárie à civilização. 4 2 Las
Casas, Francisco de Vitória, José de Acosta, Antonio Vieira e os jesuítas
das Reduções da região platina alinharam-se todos no sentido de proclamar com energia que os "selvagens" eram homens, diferentes talvez do
branco europeu, mas não menos capazes do que este de atingir à salvação eterna. Deveriam assim poder gozar da dignidade de ''filhos de
Deus" e, portanto, de todos os direitos correspondentes, na medida em
que todos os homens eram iguais pelo batismo e pela natureza. 4 3 São
inúmeros os trabalhos escritos por sociólogos e economistas que se limitam à descrição do estabelecimento das Missões e à análise de suas instituições, sem se referir às motivações religiosas que incentivavam a ação
missionária. Há uma tendência a se imaginar a aplicação prática de alguma utopia, enquanto que a ação evangélica de transformação do ind ígena em um ''homem completo" através da evangelização e de sua subtração à escravidão é ignorada, muitas vezes, mesmo se a documentação
dos primeiros missionários seja clara a este respeito . Aos ollios dos missionários, o indígena só seria um homem completo e feliz em função da
conversão, objetivo último das Missões, em relação ao qual os meios
temporais exerceram mero papel auxiliar. A idéia religiosa estabelecia
sempre a meta final da ação política, mesmo que "a proteção e elevação
do indefeso e bárbaro indígena fosse em si mesma uma empresa digníssima do esforço de qualquer cristão ... ". 4 4 É evidente que se analisar-

mos as causas do sucesso das primeiras Reduções, do ponto de vista do
indígena, o caráter de refúgio que estas representavam contra os encomendeiros ou os bandeirantes, o tratamento justo e caridoso oportunizado pelos padres, bem como os seus conhecimentos científicos e a
tecnologia nova que aportavam, todos estes fatores de ordem material
agiram de maneira decisiva. Do ponto de vista do missionário, a ação
religiosa apoiada nos meios materiais empregados nos mostra que "o
pensamento religioso não somente não foi excluído, como constituía o
móvel mais forte para aceitar a adnúnistração temporal e impor uma
administração mais ou menos comunitária". 4 5 Foi em função desta
ação da Companhia de Jesus na bacia platina que Montesquieu afirmou:
"b glorioso para ela ter sido a primeira que mostrou nestas regiões a
idéia de religião unida àquela de humanidade". 4 6
A ação desenvolvida pelos missionários foi igualmente civilizadora, pois nas Reduções foram implantados valores não indígenas. O comporta1!1ento das pessoas e dos grupos da sociedade tribal guarani estava
orientado para valores muito diferentes dos da sociedade espanhola ou
mesmo dos da Companhia de Jesus. Os indígenas não optaram livremente por todos os valores da sociedade ocidental européia que os jesuítas representavam. Para alguns destes traços culturais, como a tecnologia do ferro, por exemplo, houve uma transmissã'o desejada pelos índios. Mas outros valores foram transmitidos de maneira autoritária, por
decisões que se transformaram em obrigações, como é o caso da aceitação da vassalagem ao monarca espanhol, do pagamento do tributo ou da
instalação do Cabildo segundo o modelo espanhol. Eram condições sine
qua non para a libertação do serviço pessoal e da escravidão. Instituiuse, pois, nas Reduções uma cultura política nova, caracterizada pela
coexistência do sistema tribal dos caciques e d-o Cabildo espanhol. Este
autoritarismo, exercido nã'o apenas no plano político como nos demais
setores da cultura, também não se efetuou através do emprego da força
por parte do missionário, da mesma maneira que o autoritarismo que se
desenvolve na fam11ia, nos grupos de amigos, nas organizações econômicas, educativas e mesmo religiosas.4 7 Durante o processo de evangeliza-

40 Saguier, Ruben & Clastres, Hélene. Aculturación y mestizaje en las Misiones
Jesuiticas dei Paraguay. Separata de Aportes, Paris (14):26, 1969.
41 I.acombe, Robert. Problême et mystere des jesuites du Paraguay. Sciences
Écclésiastiques, Paris 17(1)91, 17(2):283-295 , 1965.
42 Ibidem, p. 91.
43 Haubert, Maxirne. L 'ég/ise et la défense des 'sauvages'; Le Pére Antoine Vieira
au Brésil. Bruxelles, Konink.lijke Academie, 1964. p. 243.
44 Bruxei, Arnaldo. O ·sistema de propriedade das reduções guaran(ticas. Pesqui-

sas, Porto Alegre (3):181, 1959. Sagot, François. Le communisme au nouveau
monde. Paris, Larousse, 1900. " Mas estes homens, aos olhos dos missionários, não
serão completamente felizes e não justificarão os esforços de seus apóstolos, senão
quando forem convertidos. Este o objetivo final das Reduções ; em relação a
este fim espiritual, o fim temporal exerce um papel auxiliar" (p. 207). Lacombe,
op. cit., p. 292.
45 Bruxei, op. cit., p. 182.
46 Montesquieu. De l'Esprit des Lois, Livro IV, cap. 6. ln :-. Deuvres compMtes.
Paris, Du Seuil, 1964. p. 542.
4 1 lapierre, Jean-William. L 'analyse des systemes politiques. Paris, Presses Univer-
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ção , e paralelo a ele, os missionários realizaram uma obra de vulgarização política ao convencerem os caciques e os demais Guaranis de suas
convicções, inclinações e valores. Foi com a implantação das Reduções
que os jesuítas puderam agir sobre as crianças índias, inculcando-lhes
as novas atitudes e valores políticos. E sobre os adultos, também, na
medida em que eram recrutados para assumir os papéis políticos da
nova organização , num processo de cooptação política onde os caciques
foram um importante fator.
Ao enquadrar a sociedade Guarani dentro dos marcos formais
jurídicos da sociedade espanhola, visaram os jesuítas transformar os
indígenas em seres "políticos" e "humanos", pois a única maneira
de fazê -los levar uma "vida política e humana" era através da Redução
e de uma certa concentração urbana. 4 8 A partir de então, os indígenas
poderiam adquirir um comportamento racional e analítico, bem como
uma experiência política que lhes possibilitasse ultrapassar o estágio de
"costumes bárbaros e selvagens" e de "infidelidade", à vida política
como a concebiam os europeus e espanhóis na época. As atitudes tradicionais poderiam ser abandonadas e substituídas pelas atitudes que os
jesuítas consideravam, do ponto de vista da cultura política, como a
organização ideal. Para atingir este objetivo, sem o qual não poderia
have r uma conveniente cristianização, era necessária a Redução , pois
como ficara muito claro no Segundo Concílio de Lima, de 1567, os
costumes anteriores dos indígenas não se coadunavam com a religião
cristã. Para uma perfeita cristianização, era necessário levá-los a viver
"politicamente", a reduzi-los, pois somente a Redução poderia remediar
a sua " irracionalidade" de andarem dispersos pelos montes e matas,
vivendo como feras e adorando "falsos ídolos". 49 Nesta ação transformadora, os jesuítas encontraram uma forte oposição por parte dos feiticeiros, ou pajés, e um apoio que terminou sendo fundamental e decisivo
por parte dos caciques.
Os jesuítas entraram em contato com os Guaranis num momento
de intensa crise , devido aos contatos e conflitos com as frentes de expansão colonizadora luso-espanhola. Os Guaranis não parecem ter sido
oprimidos antes da conquista, pois, ao contrário, eram povos conquistadores e se expand iram sobre uma enorme área geográfica. Entretanto,
o contato com a expansão colonizadora e a redução à escravidão tanto
por parte dos bandeirantes como por parte dos encomendeiros espasitaires de France, 1973. p. 37.
48 Meliá, Bartolomeu. Las Reducciones jesu íticas del Paraguay: un espacio para
una utopia colonial. Estudi.os Paraguayos, Assunción, 6 (1 ) :157-8, 1978.
49 Ibidem, p. 158.
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nhóis geraram tremendos conflitos e a ameaça da desintegração étnicocultural. Nesta situação colonial, surgiu o messianismo como uma resposta dos oprimidos indígenas às condições de opressão. Pode, inclusive ,
o messianismo ser considerado como ' 'um índice de contradição interna
desta sociedade, de uma profunda inquietação desta cultura e talvez o
sinal precursor de sua morte próxima". 5 Como bem o salientou Métraux, o Paraguai habitado pelos indígenas Guaranis conheceu durante
o século de colonização espanhola e ataques dos bandeirantes paulistas
inúmeros messias e profetas indígenas. "Nenhuma região conta com
tantos movimentos de liberação mística", e é ainda mais espantoso
"constatar que os Tupinambás e os Guaranis que participam de uma
mesma tradição cultural tenham sido mais sujeitos a crises políticoreligiosas do que outros grupos". 5 1 A posição privilegiada que ocupavam os pajés nestas tribos talvez explique os inúmeros messias e profetas surgidos. Ainda hoje, no Paraguai, eles gozam de extraordinário
prestígio, e esta crença sobrenatural dos Guaranis assegura-lhes uma
autoridade quase sempre superior à dos caciques e demais chefes.

º

Quase poderíamos falar de teocracia a propósito da organização social destes indígenas, mas o termo, pelas suas conotações, não convém à estrutura muito precária destas sociedades
florestais. 5 2
E por que os Guaranis seguiam os seus "chamans" nestes movimentos
messiânicos? Como muitas tribos americanas, eles acreditavam na "Terra sem mal", a qual se deveria procurar alcançar porque a terra em que
viviam estava destinada à destruição em futuro muito próximo, assim
como no passado já ocorreram o Incêndio e o Dilúvio Universais. Esta
crença "cataclismatológica" já existia no tempo das primeiras Missões
jesuíticas, e a crença neste paraíso que era a "Terra sem mal" se mesclou aos elementos aportados pelo Cristianismo. Foi para este lugar de
bem-aventurança, no além, ao qual se tem acesso sem a passagem pela
morte, que se retirou o Ancestral ou Herói Civilizador, após ter criado
o mundo e dado aos indígenas os conhecimentos essenciais à sua sobrevivência. t para este lugar privilegiado que vã'o alguns guerreiros ou
"chamans" excepcionais. t também para lá que irã'o todos os que "tiverem a coragem e a constância de cumprir todos os ritos necessários, sob
a liderança do poder sobrenatural de um chaman". Único refúgio que
50 Saguier & Oastres, op. cit., p. 25.
51 Métraux, Alfred. Religions et magies indiennes d 'Amérique du Sud. Paris, Gallimard, 1967. p. 23.
52 Ibidem, p. 14.
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restava aos homens no momento do fim do mundo, a crença na "Terra
sem mal" parece indicar uma concepção pessimista do futuro, pois se
relaciona com a idéia do retorno cíclico de um cataclisma universal. Os
pajés viam sinais precursores em cada fato insólito e indicavam aos
indígenas as mais negras profecias sobre o futuro, pois seriam comidos
pelos jaguares, ou exterminados durante a noite, ou aniquilados pelo
grande fogo ou pela grande inundação. 5 3
Os jesuítas não se deram conta, na época, da significaçãó messiânica do fenômeno religioso tupi-guarani. Estigmatizaram os pajés,
considerando-os como emissários do demônio. Em grande parte porque
os médico-feiticeiros foram os grandes opositores da ação dos missionários e da Redução. Entretanto, o indígena

naõ se equivocou ao aceitar o Cristianismo. Eram (os jesuítas)
chamans muito melhor dotados do que os seus próprios e que
não podiam decepcioná-los pois o paraíso ( 'te"a sem mal') que
prometiam não era deste mundo, enquanto que todas as buscas
anteriores, lideradas pelos chamans, sempre terminavam em
fracasso. 54
Por outro lado , a substituição dos antigos médico-feiticeiros pelos sacerdotes jesuítas, provocou profundas transfonnações na religião Guarani,
devido às influências cristãs. Houve um ponto de contato importante
que facilitou a conversão dos Guaranis. O ethos do Cristianismo se caracteriza como uma religião redentora e encontrou um ponto de aproximação com a completa convergência da vida do Guarani para os problemas
do além. Por outro lado, houve dificuldade em conciliar as duas concepções de morte e acesso ao paraíso. Para os Guaranis, não há ligação
entre o livre-arbítrio e o post-mortem, pois não há castigo após a morte
nem condenação eterna. As únicas dificuldades para o acesso à "terra
sem mal" são os acidentes do percurso que a alma tem que percorrer.
Isto implica também numa ausência de pavor ou desespero ante a morte
e a nã'o tolerância de qualquer tipo de cerceamento à sua liberdade. A
ação evangelizadora dos jesuítas teve que ser extremamente moderada
e branda, devido a isto. Por outro lado, os valores do Cristianismo t~r
minaram por "acentuar certos valores centrais da própria doutrina tribal
primitiva, reinterpretando ensinamentos do Cristianismo segundo o

53 Schaden, Egon. Aspectos fundamentais da cultura guarani. São Paulo, Difel,
1962. p. 161-3. Segundo este autor, no litoral, os índios que chegavam ao mar em
busca da "Terra sem mal" dançavam noites e dias seguidos para ficarem mais leves
e voar para o paraíso: Métraux, op. cit., p. 15-6.
54 Saguier & Castres, op. cit., p. 25.
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espírito desta". 5 5 Esta situação toda colocou os missionários perante
uma situação extremamente complexa. Se por um lado a religião Cristã
possuía elementos de contato com a dos Guaranis (paraíso, messianismo, preponderância do médico-feiticeiro), por outro lado existiam dificuldades que exigiam un1a conversão cuidadosa. O combate levado a
efeito contra os pajés se resolveu favoravelmente pelas próprias capacidades dos jesuítas como líderes religiosos superiores, recebendo
ainda o apoio político dos caciques. Mas o Cristianismo não pode ignorar a ligação existente entre o destino do homem , ou de sua alma, e a
responsabilidade moral do indivíduo. A doutrina cristã, ao contrário da
indígena , não pode ser concebida sem a noção de que no além a alma
será julgada pelos seus atos e condenada ou recompensada, em virtude
de seus atos aqui na terra. Isto implicava fazer frente, de maneira
autoritária, a uma série de costumes- como a antropofagia, a poligamia
e as bebedeiras cerimoniais. Mas como fazê-lo de maneira autoritária
a um indígena que, por convicções culturais e religiosas, não admite
restrições à sua ação e à sua liberdade? Como fazê-lo sem perder o apoio
dos caciques? Furlong afirma que "mais do que a organização, foi o
método o que deu o triunfo aos jesuítas nos povos Guaranis", já que
a organização em pouco se diferenciava do que as demais Missões dos
jesuítas e das demais ordens religiosas estavam fazendo na Califórnia
e Sonora, no Amazonas e Quito, entre os Mojos e os Chlquitos, etc. 5 6 E
quanto ao método, tudo foi pensado nos mínimos detalhes, desde os
materiais relacionados com a instalação das Reduções com condições de
sobrevivência econômica própria, até os detalhes mais simples, como os
de não falar muito cedo aos caciques sobre o mandamento da lei divina
que lançava restrições aos contatos com a mulher do próximo. Não teriam sido os castigos corporais aplicados aos indígenas uma forma mais
evidente de punição para justificar a idéia da responsabilidade moral de
cada wn sobre os seus atos, tendo em vista atingir-se à compreensão da
idéia de um Julgamento Final?
Através da ação evangelizadora, meta religiosa mais importante,
realizou-se um processo de mudança cultural dirigida pelos missionários.
A partir da mudança do animismo para o monoteísmo cristão, tentou-se
fazer o indígena ultrapassar uma etapa histórica, passando do pensamento mágico ao racionalismo qualitativo, da lógica da participação à
lógica do conceito. 5 7 Entretanto, é discutido entre os autores o grau de
conversão dos índios ao Cristianismo, assim como os jesuítas discutiam
55 Schaden, op. cit., p . 105, 110, 143.
56 Furlong, op. cit., p. 605.
57 Mousnier, Roland. Les XVIe et XVIle Siécles. ln: Crouzet, Maurice, org. His-
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na época o grau de racionalidade do pensamento indígena, mesmo após
decênios de vida nas Missões. Problema de difícil solução mas que poderá nos ajudar a explicar o papel desempenhado pelo missionário jesuíta
ante seus neófitos.
Nos primeiros momentos da ação missionária, os resultados foram
mínimos. Contrastando com o zelo e os riscos que os jesuítas corriam,
impôs-se apenas um Cristianismo exterior às populações tribais ainda
muito dispersas para que a ação evangelizadora pudesse ser eficaz. Os
valores cristãos eram retidos se associados com crenças já estabelecidas:
Cristo pôde ser facilmente associado a um Herói Civilizador e os Santos
a "chamans".

Por outro lado, o aparato do. culto, os símbolos da autoridade sa.cerdotal, através dos quais os jesuftas pensa.vam tocar
a imaginação dos índios, tomaram-se os atributos mesmo do
poder do qual os missionários estavam investidos. 5 8
•

Todos os documentos da época, sejam de jesuítas, sejam de autoridades
administrativas ou eclesiásticas que visitaram as Missões, confirmam a
freqüência às missas e aos sacramentos. Entretanto, o ritual é o aspecto
externo da religião. Assim, a missa e os sacramentos são aspectos externos que se relacionam com elementos internos, valores e dogmas da religião. O cumprimento do ritual não é necessário para que se deduza a
internalização dos valores religiosos, ainda mais que esta absorção dos
elementos da nova religião não é crescente no tempo, mas se faz em
graus diferentes, num longo processo de racionalização. A inexistência
da palavra Deus levou os jesuítas a substituí-la por Tupã, uma das grandes divindades da mitologia Guarani, e a que talvez mais se aproximasse
da idéia da suprema divindade. Entretanto, é Tupã uma divindade relacionada com as forças da natureza e representa o trov!o. O próprio
Cristo era Tayrá, presumivelmente um herói índio de ações legendárias,
divinizado pela imaginação popular. O Guarani não tinha igualmente
palavras tão depuradas como /maculada Conceição, e a expressão era
substituída pelo equivalente à gestação sem ato sexual. 5 9 Para Schaden,
''houve realmente uma conversão". Ainda atualmente os termos Pa'í,
Pajé e Ketxuita são praticamente sinônimos. Inclusive confuridem-se
muitas vezes a figura de Kétxu Kíritu (Jesus Cristo) e a de Kétxuita Ge-

toire genérale des civilizations. Paris, Presses Universitaires de France, 1965. v. 4,
p. 438.
58 Métraux, loc. cit., p. 14.
59 Tissera, Ramón. Actualidad de las misiones guaranies; enmyo sobre el espfritu
ortodoxo. Resistencia, Univ. Nacion~ del Nordeste, 1968. p. 24.
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suíta). Todavia, "são muito precários os nossos conhecimentos sobre o
sistema religioso Guarani anterior à época das Missões jesuíticas", o que
torna difícil saber quais os grupos contemporâneos que não trazem o
aporte da influência cristã jesuítica, ou mesmo as reminiscências do
período colonial.6 0 Para Saguier &: Clastres, a conversão deu origem a um

caso de pluralismo cultural paralelo, no qual se manifestou, naturalmente, uma expressão dominante constitu ida pela religião
dos colonizadores apoiados pelo exercícilJ real do poder. A
reinterpretação de certos símbolos mitológicos indígenas Tupã, São Tomé, etc. - promovida pelo grupo dirigente para
seus fins de substituição cultural, coadjuvou contrariamente ao
previsto, a permanência das crenças religiosa.s guaranis, vigentes
em nossos dias.
E ainda: "Se alguma vez foram cristãos, o foram de maneira totalmente
superficial", pois o Cristianismo representou para os índios "a única
possibilidade que tinham de continuar sendo Guaranis ..." , e a religião
atual é provavelmente o que era antes da ação missionária, pois manteve
íntegra a sua ideologia. 6 1 A multiplicidade de documentos existentes,
que descrevem e elogiam os hábitos profundamente cristãos dos indígenas, bem como a persistência, após a derrocada das Doutrinas jesuíticas,
das antigas tradições da religião guarani, mostram a necessidade de uma
pesquisa a ser ainda desenvolvida no campo da antropologia religiosa.
Não se deve insistir na idéia de uma conversa-o superficial do indígena,
pois foi sempre característica dos Guaranis a sua religiosidade intensa,
como bem o definiu um missionário: "Es toda esta nación muy inclinada a religión, verdadera o falsa ...". 6 2
Dentro deste quadro, destacam-se os novos líderes religiosos dos
Guaranis e a sua ação evangelizadora, civilizadora e política. Métraux
foi o primeiro a denominar os jesuítas de "novos pajés" dos Guaranis,
destacando o caráter sagrado do papel que desempenharam ante os índios. Eram sacerdotes e faziam o papel de pajés, mas de uma espécie
particular. Eram muito mais poderosos do que os feiticeiros guaranis,
faziam a sua arte gratuitamente, interpretavam as catástrofes e os acontecimentos insólitos (os eclipses, por exemplo), afinnavam ter relíquias
mais eficazes do que as dos pajés para facilitar os partos ou fazer melhorar os doentes. A mise en scene dos novos líderes religiosos era extraordinária, pois os paramentos, a cruz, a procissão, os cânticos e as
60 Schaden, op. cit., p. 110. Schaden, Egon. Aculturação Indígena. Revista de
Antropologia, São Paulo, (13):103, 108-9, 1965.
61 Saguier & Castres, op. cit., p. 26.
62 Meliá, op. cit., p. 163.
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imagens exerciam muita influência. Além disto eram paci~1cadores, pois
evitavam as guerras entre as tribos e assim obtinham o reconhecimento
de todos. 6 3 Poder-se-ia acrescentar ainda que eram poderosos representantes de um monarca longínquo e tinham contatos com o mundo dos
brancos, em função dos quais poderiam decidir o futuro da tribo , colocada ante a ameaça da escravidão e da desintegração cultural.
Diversas razões poderiam levar os indígenas a ver nos missionários
jesuítas verdadeiros mágicos: atravé~ da oração afastam os maus espíritos das doenças e epidemias, e as cruzes erguidas nas praças das novas
povoações mantêm estes espíritos afastados; rezam para que chova e
para que as colheitas sejam boas; guardam no seu espelho a alma do índio que para ele olha; as rosas vermelhas, feitas de pano, para o altar,
são um milagre ; sua capacidade de curar como médico é igualmente
mágica . As suas ações são também as de um grande chefe de tribo ou
pajé . São generosos, pois distribuem facas, anzóis, lâminas de machado,
contas de vidro, tecidos de cores vivas, etc. Organizam a tribo, do ponto
de vista material. E, como bem salientaram os primeiros missionários,
"é suficiente oferecermos um machado a um cacique para que ele saia
das florestas , das montanhas e de outros refúgios e se reduza nas nossas
aldeias com todos os seus vassalos". Apoiados numa tecnologia européia
e fazendo parte de uma ordem religiosa extremamente organizada, os
jesuítas demonstravam mais poder do que os mágicos indígenas, que
agiam de maneira dispersa e somente tinham como poder aquele que
lhes era conferido pelo prestígio pessoal. A vitória dos jesuítas aparecia,
aos olhos dos indígenas, como sinal inequívoco de dons sobrenaturais
superiores aos dos pajés. Os próprios jesuítas acreditam nisto também e
sempre souberam dar aos milagres, com os quais foram favorizados, a
maior publicidade. Os jesuítas desenvolveram uma ação que era típica
do pajé , do cacique e mesmo do Herói Civilizador. Entretanto, jamais
chegaram a ser considerados deuses pelos indígenas. Tendo em vista o
caráter instável do poder dos caciques e dos pajés neste tipo de sociedade tribal, os jesuítas necessitaram corresponder sempre à confiança de
seus neófitos para que o seu poderio e a sua dignidade de chefes locais
não se enfraquecesse. Todo o seu poderio terminaria e seriam abandonados pelos seus novos súditos, no momento em que não mais correspondessem à confiança dos Guaranis. 6 4

A ação política desenvolvida pelos jesuítas e o tipo de liderança
que exerceram nas Reduções-Doutrinas não podem ser compreendidos
apenas por suas relações com a sociedade global espanhola, por referências aos marcos institucionais hispânicos ou eclesiásticos. ~importante
t ambém a compreensão do tipo de liderança exercida em função das
expectativas dos Guaranis, em função das suas exigências e aspirações.
Mesmo que a denominação de "novos pajés" empregada por Métraux
não represente nenhuma nova tentativa de ampliar a tipologia já existente sobre as Missões, é uma idéia que deve ser ampliada. O missionário
jesuíta, novo médico-feiticeiro , novo líder político colocado acima
mesmo dos caciques, e Herói Civilizador que aporta uma tecnologia sofisticada e novas formas de sobrevivência material, adquirirá espontane amente uma autoridade política muito grande dentro das Reduções.
Poder este que , para os inàígenas, é conferido pelo próprio consenso
comunitário e pela correspondência à confiança de todos. Assim, a ação
evangélica de aporte do Cristianismo terminou transformando os jesuítas em líderes incontestes destas populações. Se por um lado este poder
e esta autoridade lhes são delegados pelas instituições hispânicas, por
outro lado lhes são espontanemente conferidos pela admiração e confiança de seus neófitos.
Esta nova liderança jesuítica teve como obstáculo maior o s pajés,
ou "homens-deuses", que se pretendiam messias, ou profetas ou mesmo
deuses. Representaram sempre o mais sério obstáculo à idéia de Redução e foram contínua reação contra a mudança sócio-cultural representada pela ação missionária. Esta reação se efetuou de duas maneiras : ora
se portavam como se fossem superiores em poderes aos jesuítas, ora
defendiam os hábitos e costumes tradicionais nos quais desempenhavam
um importante papel. Chegaram muitas vezes a demonstrar já um sincretismo religioso, pois misturavam elementos cristã'os à mitologia guarani.6 5 Assim se exprime um destes médico-feiticeiros ao se opor contra
as Reduções que se instalam, segundo o depoimento de Ruíz de Montoya :

La libertad antigua veo que se pierde, de discurrir por valles
y selvas, porque estos sacerdotes ex tranjeros nos hacian a pueblos, no para nuestro bien, sino para que oigamos la doctrina
tan opuesta a los ritos y costumbres de nuestros antepasa-

dos. 66

63 Métraux, Alfred. Jésuites et indiens en Amérique du Sud. Revue de Paris, Paris,
(6) :108-9, 195 2.
64 Haubert, op. cit. nota 20, p . l8 (0 autor cita a opi.-úão de Ruiz de Montoya,
impressa na sua obra " Conquist a Espiritual" , p. 64). Ibidem, p. 317, 356.
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65 Métraux, loc. cit. nota 51, p. 27-32.
66 Meliá, loc. cit., p. 159 (citando Ruiz de Montoya, "Conquista Espiritual", p.
74 ). Segundo Ruiz de Montoya, os "magos" recomendavam aos neófitos fugirem
para suas antigas aldeias. Eram "ministros do demônio" e se "opunham ao Evan-
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Um outro chega mesmo a realizar uma análise de fundo político ao reagir ante a atividade missionária e contra a nova liderança dos jesuítas:

Deus e com suas mentiras se havia apoderado daquela gente,
seu comer ordiruírio era carne humana . . .

Porventura foi outro o património que nos deixaram nossos pais, senão a liberdade? A mesma natureza que nos livrou
de antiga servidão, não nos fez também livres de viver ligados a
um sítio? Não foi até agora nossa vivenda comum tudo quanto
rodeia estes montes, sem que adquira possessão em nós mais o
vale do que a se"a? Pois por que consentis - disse Potirava ao
chefe-sacerdote Nesú - que o nosso exemplo sujeite nossos
índios, e o que é pior, nossos sucessores, a este dissimulado
cativeiro a que nos desobrigou a natureza?6 7

Esta ameaça tornava-se ainda maior, quando o cacique era igualmente
pajé, pois então o jesuíta perdia a possibilidade de agir junto à liderança
"leiga" indígena:

Partindo de perspectivas opostas, tanto os médico-feiticeiros Guaranis como os jesuítas reconheciam na Redução - e portanto na ação
evangelizadora e civilizadora que ela representava - a causa principal da
tremenda mudança cultural que se processava.

Mais política e humana, para o missionário, porém destruidora do antigo modo de ser e limitadora da liberdade, para o
dirigente guarani. Para o sistema tradicional guarani, a relativa
dispersão é a espacialização que assegura a liberdade e a possibilidade de manter a identidade étnica. 6 8
Quando os jesuítas iniciaram a transformação da sociedade tribal indígena, todo o poder de seu ataque se voltou contra os feiticeiros e contra
alguns rituais religiosos (tais corno o da antropofagia), enquanto que o
poder dos caciques era mantido e cooptado como aliado. Neste antagonismo entre os jesuítas e os pajés, o fator religioso preponderou de forma extraordinária, e ambos os adversários viam no outro o enviado das
potências do mal de suas respectivas religiões. De fato, travava-se um
conflito político entre lideranças de grande poder carismático.
A ação isolada e temerária dos primeiros missionários jesuítas da
região platina é bem documentada. Montoya assim descreve a ameaça
dos pajés sobre a ação evangelizadora:

•
Cada dia tinha notícias de juntas (de feiticeiros) que contra
mim se faziam. O que mais ardia de furor e desejo de me comer era um Mago chamado Guirabera, o qual se fez chamar
gelho". Os caciques que já eram cristãos, ou traziam o s feiticeiros para que ouvissem as prédicas dos padres, ou então os rechaçavam para longe. Ruiz de Montoya,
A. Conquista es-piritual hecha por los religiosos de la Compania de Jesus, en las
províncias dei Paraguay, Paraná, Uruguay, y Tape. Madrid, Imprenta dei Reyno,
1639. p. 82-5.
67 Meliá, loc. cit., p. 159 (citando José Maria Blanco, História documentada de la
vida y gloriosa muerte de los Padres Roque Gonzales de Santa Ouz, Alonso Rodriguez y Juan dei Castillo. Buenos Aires, 1929. p. 525).
68 Ibidem, p. 159.
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Chegamos (P. Montoya e P. Cataldino) a uma grande povoação, cujo Governador era um grande Cacique, grande Mago,
e feiticeiro, e amigo familiar do demônio, chamado Taubici,
que quer dizer diabos em fileira, ou fileira de diabos; era muito
cruel, e por qualquer coisa mandava matar lndios aos seus
olhos, e assim era respeitado ... 6 9
Do ponto de vista político, a aliança que se estabeleceu entre os
caciques dos Guaranis e os jesuíta.s foi decisiva nesta e nas subseqüentes
fases da ação missionária e civilizadora. Tem sido muito ignorada a importância deste fato, quase sempre substituído por explicações que se
embasam numa situação de infantilismo do indígena ante o missionário.
A belicosidade das tribos Guaranis, ainda em fase de ataques contra os
núcleos de colonização hispânica, e a própria situação de crise étnica e
de messianismo fizeram com que o ambiente encontrado pelos jesuítas
fosse de insegurança mas, ao mesmo tempo, de violência instável. Alguns missionários pagaram com a vida por isto. Mas, por outro lado, as
lideranças tribais pareciam divergir quanto às soluções a serem postas
em prática. Enquanto os pajés exorcizam seus demônios, ameaçam com
visões de fim de mundo e propõem a partida para a busca sofrida da
'terra sem mal', os caciques tentam levantar a coragem dos guerreiros
para ataques aos núcleos de colonização ou ãs frentes de expansão, nos
quais as derrotas ante as armas de fogo são decepcionantes e humilham
toda uma tradição de conquistas e expansão passadas. ~ neste quadro
histórico sombrio que a proposta dos jesuítas irá tombar como uma
solução política possível: o pacto com a sociedade branca, através da
69 Ruiz de Montoya, loc . cit., p. 12, 44. A interpretação das relações dos pajés
com o demônio é uma constante nos documentos da época e na obra de Montoya.
Mas faz parte de uma interpretação muito mais ampla, pois coloca todos os obstáculos à ação missioneira, como um todo, sob a responsabilidade das forças do mal.
Um exemplo disto é a explicação qu~ se deu ao fracasso das Reduções do Chaco,
entre os índios nômades. Na Carta Anua de 1653-54, o P. Diogo F. Altamirano
assim explica o fato: "Estraiia fue siempre la resistcncia con q el Demonio se a
opuesto a êi celosos de la exaltacion dei nombrc de Christiano an procurado desaserlc de las unas las infelices quanto desamparadas almas de todo humano auxilio
y aun dei eficaz divino tanto q a uno y otro assalto se a reconocido incxpugnable
(aquella fortaleza) en êi el dragon infernal encastillado a su salvo los despedaça".
Cortesão, Jaime, org. Jesuítas e bandeirantes no Itatim. ln~ -. Manuscritos da co·
leçõb de Angelis. Rio de Janeiro, Biblioteca Nacional, 1952. p. 127.
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vassalagem direta ao monarca espanhol. Mas para se atingir esta paz
possível com uma frente de expansão, que se caracteriza pela escravidão do vencido e sua lenta morte como força de trabalho, o caminho
proposto é o da Redução, ou seja, o da concentração urbana de diversas
tribos e caciques.
Esta proposição parece ter sido fundamental para levar ao compromisso com os caciques. Já havia uma tendência entre os Guaranis à
fo rmação de aldeias mais amplas, como o próprio nome Tape parece
indicar. Mas, este não era ainda um traço cultural de todas as tribos,
pois algumas aldeias ainda eram constituídas de poucas casas. Nas aglomerações mais amplas, onde havia já muitos caciques, fortalecia-se o
papel político do Cacique Principal . E dentro desta tendência que se
pode perceber

o interesse que mostravam certos caciques na formação de aldeias maiores e potencialmente mais fortes. Um chef e guarani
de prestigio ou ambicioso podia encontrar no missionário e na
Redução que este trazia, um aliado virtual para seus propósitos, o que por sua vez servia ta.mbém para o plano missionário.
Inúmeras convenções foram assinadas entre os missionários e um ou vários caciques, como era costume. E, se algum cacique tinha na sua aldeia, ou nos arredores, algum pajé que se opunha a este " pacto colonial", com suas visões proféticas ou seus apelos à manutenção das antigas tradições, "cacique e missionário chegavam,. às vezes, a se converterem em aliados para eliminar o caráter contesta tório do 'feiticeiro',
marginalizá-lo e assim anular sua possível influência". 7 0 A implantação
das Reduções foi fatal para os médico-feiticeiros, pois como não eram
admitidos no seu interior e a isto se recusavam, terminavam agindo em
regiões mais e mais despovoadas de indígenas, pois as bandeiras paulistas e os encomendeiros continuaram em sua ação. Na Redução, ao
contrário, a vida se ordenava em tomo dos novos sacerdotes das tribos
Guaranis, os quais "mostravam um misticismo menos acentuado, porém
ofereciam recursos mais efetivos de ordem providencial, assegurando
subsistência regular, defesa contra os colonos e celebração de grandes
festas". 7 1 Quanto aos caciques, pouco a pouco também fizeram uma
série de concessões aos seus aliados jesuítas, principalmente no que tange à monogamia, 7 2 mas em compensação participaram com honras da
70 Meliá, loc. cit., p . 161-2.
7 1 Ibidem,p.162.
72 ~~m trecho da Carta Ãnua do Padre Romero (MCA, 1-29, 7, 25), citado por
Aureho Porto, o cacique Apicabiyiajá havia ameaçado o padre da Redução de São
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dignidade de Don e passaram a administrar a Redução-Do utrina através
do Cabildo, mantendo ainda seus t ítulos tribais, bem como os direitos
correspondentes aos antigos e aos novos papéis políticos.
A obra capital da atividade missionária foi a conversão dos índios.
Para isto, a ação civilizatória foi um elemento convergente. Entretanto,
assim como nos primeiros tempos os indígenas não atingiram mais do
que um Cristianismo sumário, igualmente a europeização foi parcial. Os
jesuítas obtiveram transformar simples aldeias em Povos, ou seja, em
centros de intensa solidariedade e de espiritualidade para os Guaranis.
Este fato é de extrema importância para a compreensã'o do fenômeno
político dos Trinta Povos e terá enormes repercussões sobre a atividade
econômica ali desenvolvida. A Missão permaneceu como um núcleo
central, não de uma situação transitória rumo ao estabelecimento de
paróquias com eclesiásticos do clero secular, mas de um processo de
crescimento que foi desde a Redução até as Doutrinas, e no seio do qual
se processou a aculturação indígena. A Missão representou a reunião de
diversas tribos numa mesma comunidade social, onde os elementos cult urais guaranis passaram a coexistir com novos elementos, cristãos e
ocidentais europeus. Se inicialmente ainda predominaram os elementos
tradicionais, gradualmente os jesuítas foram introduzindo novas formas
artísticas, novos rituais, uma economia mais produtiva e uma nova organização política.
Um fator importante nesta mudança cultural, foi a tecnologia e,
em especial, a metalurgia do ferro . Já no início do estabelecimento das
Reduções, os jesuítas registravam a importância do ferro para os indíge nas:

Y es cosa maravillosa y benigna providencia de nuestro Sefíor, que dando á cualquiera indio una cufía de hien-o (que vale
dos pesos ó menos) para rozar el monte, /uego está seguro, y
como con grillos y cadenas para quedar-se para siempre en el
pueblo y Doctrina, y hacerse cristiano; e asi dicen muy bien los
Padres que las almas aqui valen á cuna de hien-o. ·7 3

Carlos do Caapi por querer tirar-lhe as diversas mulheres que possuia. Mas, finalmente, cedeu e terminou casando-se com a primeira delas, liberando as demais
seis. Porto, Aurélio. História das Missões Orientais do Uruguai. 2. ed. Porto Alegre, Selbach, 1954. v. 1. p. 92.
73 Carta Ãnua de 1618-19, do P. Pedro de Oiiate, citado em Hcrnandez, op. cit. ,
v. 1, p. 385 . Ribeiro, Darei. Os Índios e a civilização. Petrópolis, Vozes, 1977.
p. 318 : " O índio vê o civilizado que avança sobre a sua aldeia como representante
de uma tribo poderosa e cruel, mas também como o detentor de um equipamento
que lhe impõe o maior respeito e é motivo da mais viva cobiça. São as armas de
fogo, os imtrumentos supercortantes, os panos, os adornos e uma série de outros
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As recentes pesquisas têm demonstrado que os jesuítas não se limitaram
apenas ao aporte dos instrumentos feitos em ferro, mas também à própria forja e aos métodos necessários para a obtenção in situ dos utensílios. 7 4 Cada elemento cultural inserido na sociedade tribal Guarani
provocou reajustamentos necessários. A introdução de ferramentas e da
própria metalurgia do ferro não foi traumatizante e mesmo terminou
sendo uma exigência constante por parte dos Guaranis, pois representavam uma vantagem clara e evidente em relação à tecnologia anteriormente utilizada. Entretanto, o processo de mudança não se limitou a
este elemento cultural, mas foi mais amplo, pois alterações importantes
foram feitas no vasilhame, na tecelagem, nos adornos e outros produtos
provenientes da Europa, como armas, pregos, etc.
De alcance muito mais amplo foram as alterações introduzidas na
organização econômica, visando à produção de bens, e mesmo no campo das idéias políticas e religiosas, alterando a visão de mundo dos guaranis e a própria opinião sobre sua própria identidade cultural. Os guaranis, face às frentes de expansão luso-espanholas, haviam sido atingidos
fortemente por um cataclismo sócio-cultural e estavam à beira da desagregação. Não haviam sido atingidos apenas no seu corpo, mas igualmente nos seus valores, e no seu próprio meio ambiente, agora transformado no território de caça ao homem pelos bandeirantes e encomendeiros. A partir da ação evangelizadora e civilizatória dos missionários, o
processo de mudança cultural encetado promoveu mudanças sensíveis:
a forma da aldeia, os tipos das habitações, o emprego do tempo, as funções sociais, a produção dos bens econômicos, a organização política e
o sistema de prestígio e autoridade , as relações entre os sexos, as regras
de casamento, etc. Uma série de novos valores foram impostos de maneira autoritária através da força da religião, outros valores foram espontaneamente exigidos pelos indígenas, sem, entretanto, que estes
tivessem uma visão global da cultura européia para que pudessem fazer
uma escolha. Esta escolha é realizada pelos novos líderes político-religiosos em função de seus próprios valores, ou imposta pelos marcos ju-

bens que vão sendo revelados aos índios à medida que se estreitam os contatos.
Em todas as pacificações, esse equipamento desempenhou papel capital".
74 Na Redução de Jesus Maria, as pesquisas arqueológicas realizadas encontraram:
34 cunhas de ferro, 2 lâminas de machado , 18 pontas de lança, 4 lâminas de faca,
1 foice, 1 fecho de espingarda, uma tenaz de ferreiro, 2 tesouras, 1 fivela, 4 pregos,
1 copo de florete, 1 crucifixo, 1 pino, 1gancho, 46 resíduos de forja : todos estes
elementos citados em ferro . E ainda 8 balas de chumbo achatadas. Mesmo que
alguns destes elementos tenham sido trazidos pelos bandeirantes, os instrumentos
de trabalho tiveram como origem a ação dos jesuítas.. Ribeiro, Pedro A. M. et alii.
A Redução de Jesus-Maria, Candelária, Rio Grande do Sul. Revista do CEPA, Santa Cruz do Sul, (4):29-32, 1976.
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rídicos da sociedade espanhola ou determinada pelas próprias contingências históricas da fronteira e dos embates entre a colônia espanhola e
a expansão luso-brasileira. À visão mais localista e imediata dos caciques
guaranis se superpõe a visão mais ampla dos jesuítas, não só melhor informada sobre o contexto histórico europeu e americano da época, mas
igualmente melhor informada para tomar decisões que possam se transformar em projetos a longo prazo. São, portanto, os missionários que se
destacam na !)Ova sociedade reducional que, se forma pouco a pouco,
como " heróis civilizadores", como representantes e intermediários das
forças sobrenaturais e como chefes capazes de assegurar o bem-estar
material e a segurança política e militar. E "em todos os domínios da
vida civil e religiosa os jesuítas terminaram por responder à esperança
dos seus neófitos, e eles se impuseram como caciques e chamans poderosos e generosos ... ". 7 5 Entretanto, ao contrário dos líderes tradicionais da sociedade tribal guarani, o missionário deveria desconcertar os
Guaranis pela maneira como utilizava o seu prestígio e a sua autoridade
para desmoralizar certos elementos da estrutura tradicional da tribo e
substituí-las por novos valores. Os pajés tinham sido ultrapassados pelas
tremendas mudanças por que passava a sociedade dos Guaranis, após o
contato com o mundo dos brancos. Os novos líderes religiosos se destacaram por saber orientar esta mudança cataclísmica e transformá-la
num processo objetivo e realista. Num momento de messianismo e de
liderança carismática, a fé e a razão dos jesuítas desempenharam papel
de relevância ante os indígenas. De tal maneira, que Haubert lança a
possibilidade de terem os indígenas se convertido menos ao Catolicismo Romano que aos seus representantes missionários. Submergidos
num momento histórico apocalíptico, no momento da evangelização
missionária, os Guaranis viram nos jesuítas os seus salvadores. Este fato
espantou muitos missionários, que chegaram mesmo a afirmar que os
indígenas pareciam predispostos ao Cristianismo.76 Jesuítas e Guaranis
foram assim os atores e autores de uma nova organização sócio-política.
Os missionários não parecem ter-se dado conta de que , ao mesmo tempo em que convertiam os seus neófitos, estavam sendo adotados por
estes como pais e novos líderes. A compreensão do papel desempenhado pelos missionários dentro da organização política das ReduçõesDou trinas somente pode ser comprendido levando-se em conta estas
circunstâncias.
A liderança carismática dos jesuítas é minimizada por muitos
autores que parecem esquecer a situação traumática em que viviam os
75 Ribeiro , op. cit., nota 73, p. 325. Haubert, op. cit. nota 20, p . .345~.
76 Haubert , op. cit., nota 20, p. 349.
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Guaranis e buscam uma outra explicação que imagina o indígena uma
argila mole e perfeitamente maleável nas mãos dos missionários. Azara
critica a administração jesuítica, afirmando ter sido ela "contrária à
civilização dos índios" e conclui dizendo que os Guaranis eram "incapazes de sair deste estado de infância". 7 7 Outros autores vão mais longe
na análise do indígena, afirmando que " além de tudo, o material humano ali experimentado, do mais baixo teor, era quase inaproveitável,
senão inaproveitável de todo, como fator de civilização" , pois "sobre
alicerce humano tão vil, não se constrói uma civilização". 7 8 Uma outra
interpretação da liderança jesuítica sobre os Guaranis indica a igualdade
mantida entre os indígenas como a responsável pela sua despersonalização:

... igualdade tão absoluta que aniquilou sua iniciativa individual ao tirar-lhes todo o motivo para emulação, todo o incentivo que os levasse a exercitar a sua atividade; pois tanto o mau
como o bom, o trabalhador como o torpe, eram alimentados,
vestidos e tratados segundo suas necessidades e não segundo
suas o bras . .. 79
Os próprios jesuítas e alguns cronistas são mais moderados nas suas críticas feitas aos indígenas, mas mesmo assim afumaram diversas vezes
77 Azara, Félix. Voyages dans l'Amérique Méridionale. Paris, Oeantu, 1809. v. 2,
p. 236.
.
78 Vellinho, Moysés. Capitania d'El Rei; aspectos polêmicos da formação riograndense. Porto Alegre, Globo, 1964. p. 88, 95. O autor afirma ainda, sem se referir às fontes, que "sua inteligência, sob a educação dos padres, evoluia satisfatoriamente até os doze anos, aí parava ou entrava em processo de involução" (p. 88).
O Visconde de São Leopoldo também demonstra idéias semelhantes: " quem os
ouve recordar a genealogia, e a história dos seus maiores, se persuadirá que nutrem
estímulos de brio e honra ; ao contrário, só propendem para uma vida brutal. A
preguiça é genial nestes índios, são vários, afeitos à novidade, sem o talento da invenção, mas fáceis para a imitação; as mulheres são de uma depravada incontinência, todos de uma moral relaxadíssima". Pinheiro, op. cit., p. 202. Não é recente
a noção de que o indígena é um ser humano igual ao homem branco, nas obras
escritas por laicos sobre o passado das Missões. Já em 1909, Hemetério Silveira
condenava os autores que viam nos indígenas apenas "máquinas inconscientes e
estúpidas" a seguir como autômatos as ordens dos missionários. Silveira, Hemetério
J . V. de. A s Missões Orientais e seus antigos domínios. Porto Alegre, ERUS, 1979.
p. 28.
79 Garay, op. cit., p. 45-6, chega mesmo a negar a ação civilizadora dos missionários, pois critica as casas das Reduções, afirmando terem sido "imundos falanstérios em que viviam aglomeradas numerosas famílias estranhas em vergonhosa promiscuidade, sementeira fecunda de adultérios e de incestos, e de concubinatos, e
de imoralidades de todo o gênero, contra as quais nada podiam as mal obedecidas
ordens dos Provinciais, talvez porque o vício viesse de mais alto" (p. 34 ), o que
é uma clara alusão aos Curas. Parece ignorar as casas comunais da sociedade tribal
guarani.
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serem "homens que têm pouca ou nenhuma capacidade inventiva; mas
que, ao contrári o , inútam admiravelmente tudo o que eles vêem fazer",
o que parece indicar um caráter habituado a aceitar e a se curvar perante forças que lhe são exteriores. 8 0 Em quase todos os textos coloniais
e para todas as sociedades indígenas, a apatia e a ausência de alguma
faculdade que permitisse a apreciação de valores espirituais mais profundos parecem ser a tônica nas descrições. Esta apatia parece que só
era sacudida pela guerra ou pelas bebedeiras cerimoniais. É uma atitude
fech ada, passiva e parece ser um traço psicológico de todo um continente, segundo Madariaga, que pensa não ser só fruto do choque da conquista, porque já sobre os impérios asteca, inca, etc. , os indígenas viveriam em submissão total .8 1
No Paraguai colonial, os administradores dos Pueblos de Indios
laicos também se queixam da ociosidade e da apatia dos indígenas, bem
como os sacerdotes, encomendeiros. Esta ociosidad e as n1alas inclinaciones, entretanto , poderiam bem representar uma forma de resistência
passiva à encomenda e ao regime imposto pelos colonizadores brancos.82 Os jesuítas tentaram uma açã'o civilizadora concomitantemente
com a evangelização. Chegaram mesmo a estimular consideravelmente a
iniciativa pessoal, através da criação de inúmeros cargos administrativos
nos Povos e da diversificação do artesanato e da propriedade privada.
Aparentemente sem muito sucesso, se forem seguidas as informações
dos jesuítas de ontem e de hoje , que destacam sempre a relação paternal
missionário-indígena como um elemento padrã'o :

o mesmo caráter infantil os tornava aptos para sentir intensamente o amor que lhes votavam os padres e para retribuí-lo
com a mesma intensidade e espontaneidade de crianças, possibilitando assim a relação de amorosa obediência que movimentava todas as forças nas Reduções. 8 3
8~ Madariaga, Salvador. Le déclin de l'empire espagnol d'Amérique. Paris, A.
Michel, 1958, p . 80. O autor cita o cronista peruano Garcilaso.
81 Ibidem, p. 75-6.
82 Susnik , Branislava. El índio colonial dei Paraguay. Assunción, Museu Etnográfico Andres Barbero , 1965 . v. 1, p. 209.
83 B~xel, op. ~it.~ p. 182. Porto, op. cit., p. 179-80 analisa bem o problema da
~pa~1~ad~ do md10, destacando como elementos importantes do êxito dos miss1o~anos as festas suntuosas que causavam admiração e' respeito; as grandes categonas ~u e s~ e!guiam impondo, às suas consciências em formação, um sentimento
quase mexplicavel de beleza, e as artes, todas elas, tocando uma sensibilidade que
despertav_a .P'.11'ª. a vida ". O autor cita iguahnente a comparação que Cardiel faz
entre ~s 1ruc1attvas ~e ~m. mulato , casado com uma cacique, que m.orava na sua
Doutnna, e _os demais md1os. Esta ociosidade , por outro lado, mostra iguahn'e nte
uma mentalidade e valores culturais específicos diferentes daquilo que era conside115

São os jesuítas de origem alemã e suíça os que parecem indignar-se com
0 infantilismo dos Guaranis, a partir dos fins do século XVII e no século
XVIII. Mas no início da implantação das Reduções, mesmo os missionários espanhóis algumas vezes demonstram impaciência ante as reações
psicológicas e as ações dos indígenas. Entretanto, ao lado destas críticas, encontram-se inúmeros elogios às realizações indígenas, e um dos
primeiros escritores sobre as Missões, Muratori, chegou a afirmar que

se os índios têm um sucesso medíocre nas suas obras, é porque
só tem obras medíocres diante de seus olhos. Pode-se crer que,
já que têm tanta disposição para as artes, são eles sem espírito?
Não é possível que se os z'ndios se dedicassem à ciência, seu
espzrito não tardasse a se desenvolver? 8 4
Sem nada conhecer da ciência maia ou conhecendo muito pouco das
realizações dos toltecas, ~stecas e incas, Muratori parecia adivinhar que
o problema dos indígenas não se resumia em uma incapacidade inata.
Como se pode perfeitamente compreender, todos os indígenas que
"tiveram oportunidade de participar de duas tradições em conflito e de
incorporar nas suas personalidades estes valores em choque", viveram
uma intensa crise.

Seus problemas foram reflexos mentais do conflito entre a
própria tribo e a grande sociedade. Embora tentassem alcançar
uma acomodação numa ou noutra sociedade, suas dramáticas
experiências em conciliar o irreconciliável lhes marcaram para
·sempre a personalidade. Viviam o 'drama de ser dois' de todos
. ' 85
os marginalizados que, ao fi m, so' conseguem ser nznguem.
rado "normal" pelos espanhóis, como se. pode bem perceber por este comentário,
de Peramas: "Lo que un espafiol haria sin prisas en una hora , el indio requeda
tres horas, si estaba solo, y cinco en compaiiia de otros, pues son grandes conversadores entre sí y grandes materos". Furlong, Gillermo. Misiones y sua fueblo s
de Guaraníes. Buenos Aires, lmp. Balmes, 1962. 788p., p. 451.
84 Muratori, op. cit., p. 187. " Qu' il me soit pourtant permis de le dire sur le
témoignage de plusieurs relations estimées, les têtes indiennes valent bien les nôtres. 11 ne manque pas à celles-lá que de l'étude e de la culture" (p. 187). Caraman,
op. cit., p. 695. O autor se refere às críticas e elogios que o P. Sepp faz aos ~nd~o s
de sua Missão. Furlong reproduz um texto de Sepp, no qual este se refere a md10s
que se destacam por uma grande capacidade musical, tanto para o canto como
para tocar instrumentos, bem como por suas habilidades artesanais e metalúrgicas.
Cita os índios Ignácio Paica e Gabriel Quivi, por suas realizações artísticas e elevada sensibilidade. Furlong, op. cit. nota 83, p. 450.
85 Ribeiro, op. cit. nota 73, p. 402 . Segundo depoimento de Hansel, uma dasestátuas de São Miguel feita nas Doutrinas dos Sete Povos de Uruguai teria traços
fisionômicos indígenas e um cocar de penas. O autor pensa igualmente que o
dragão poderia ser uma representação de um bandeirante. Este fato poderia indicar uma interpretação indígena dos modelos europeus aportados, como ocorreu
muitas vezes no Barroco americano. Hansel; José. A pérola das Reduções Jesuíticas. Canoas, La Salle, [s.d.] p. 120.

116

Se acrescentarmos a esta situação de anomia social a inexistência de
um sistema educacional apropriado nas Reduções, e a situação do indígena ante o jesuíta formado naquilo que a Europa tinha de melhor em
termos de ensino superior, fica esclarecida. Por outro lado, o desconhecimento sociológico e antropológico do século XVII evitou que as descrições da época ultrapassassem o nível dos "relatos curiosos'' sobre os
costumes dos indígenas. "Os missionários não penetraram no coração
da cultura indígena; eles apenas tocaram e perceberam a sua epiderme".
Além disto , os jesuítas tinham uma tal confiança na sua organização,
nos seus próprios métodos, na sua ação e nas suas convicções - que
eram estruturadas em função de uma crença religiosa, e portanto indiscutíveis - que lhes seria impossível obter esta compreensão necessária
de outra cultura que apenas recentemente as ciências humanas apresentam.
Eles sabiam para onde iam, mas não de onde estavam partindo. As crenças indígenas só tinham valor porque eram o que
os separava ainda da vida cristã. Os pagãos não eram homens
a serem compreendidos, mas a serem transfarmados. 8 6
Por outro lado, é possível imaginar-se o impacto causado pela disciplina
cultural dos missionários na mente indígena, impressionada pelos conhecimentos demonstrado nos menores gestos e ações. A própria autosuficiência dos europeus poderia também explicar "a impressão de penúria intelectual" que sentiam ante o indígena. Entretanto, esta inexistência de diálogo entre as duas culturas poderia bem ser a responsável
por uma "demissão psicológica" por parte dos nativos. 8 7
As Missões onde os jesuítas exerceram a sua autoridade religiosa e
política foram, portanto, o ponto de choque entre dois estados de espírito diametralmente opostos, entre duas culturas muito diferentes e
cujos valores provinham de processos históricos absolutamente diversos.
De um lado, o pensamento indígena tradicional, caracterizado por uma
ausência de reflexão crítica sobre a eficácia dos meios a serem empregados à procura de um fim a longo prazo, pela falta de planificação ou

86 Haubert, op. cit. nota 43, p . 252-3. Nota entretanto o autor, que na Índia
e na China, a situação foi diferente, pois os jesuítas se encontraram frente a sociedades mais desenvolvidas do ponto de vista cultural. O confronto entre o
Confucionismo e o Cristia:nismo se fez em pé de igualdade, tendo havido mútuas
influências. Os escritos dos missionários estão repletos de informações de cunho
etnográfico, mas não analisados do ponto de vista da ciência social, inexistente
ainda no século XVIl. São, entretanto, observações objetivas e muito lúcidas, em
muitos casos;
87 Esta é uma idéia de Trevisan, ao analisar a arte das Missões. Trevisan, Armindo.
A Escultura dos sete povos. Parto Alegre, Movimento, 1978. p. 38.
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previsão (a curto ou a longo prazo), e total falta de cálculo na direção
dos assuntos econônúcos. De outro, o racionalismo dosjesuítas. 88 Fruto da Escolástica e da Renascença, o pensamento dos missionários fez
face a um pensamento guarani que foi por eles classificado como não
inteligente, talvez porque os indígenas não estivessem acostumados araciocinar em termos escolásticos. 8 9 l! um erro afirmar que a limitada
"ocidentalização" do indígena seja fruto de uma ignorância inata . l!
igualmente errado afirmar-se que a responsabilidade recaia no " rígido
sistema de supervisão" e na "aplicação dos costumes cristãos à força",
como pretende Boxer,9 0 seguindo uma opinião muito difundida. As
Reduções-Doutrinas da Província Jesuítica do Paraguai foram muito
longe na criação de um desenvolvimento cultural indígena. Tipografia,
escultura, pintura, tecelagem, metalurgia, música e canto foram apenas
alguns dos setores que ali os nússionários incentivaram . Entretanto,
tinham os jesuítas, ou qualquer outra ordem religiosa missionária, como
objetivo transformar o indígena num europeu ocidental ou mesmo num
típico intelectual do século XVII espanhol? A resposta é evidentemente
negativa, pois jamais foram criados colégios nas Reduções. O ensino
reduziu-se a algumas noções básicas de aritmética e a alfabetização, basicamente para a elite dirigente. O que não quer dizer que o indígena
possa ser considerado menos homem por ter permanecido indígena, por
não ter adquirido a ambição do lucro e da riqueza pessoal, por não saber latim e por continuar a receber como instrução básica a tradição
cultural da tribo mesclada aos elementos europeus aculturados, fundamentalmente através da tradição oral. Por outro lado, este processo
apenas parcial de europeização mantinha nítida a superioridade dos
missionários, em termos culturais. Nada impedia, entretanto, que esta
autoridade religiosa e cultural que os jesuítas mantinham, e portanto
política, não pudesse ser sacudida violentamente por guerreiros que
tantas vezes derrotaram bandeiras paulistas e conquistaram as muralhas
protetoras da Colônia de Sacramento.
Não se pode exigir que, em pleno século XVII, os jesuítas tivessem criado nas Reduções-Doutrinas um sistema educacional intensivo
e extensivo , como o que existe em algumas nações atuais. 9 1 Com ape88 Popescu, op. cit., p . 85, 91.
89 Lugon, Clovis. A República "comunista" cristã dos guaranis. Rio de Janeiro ,
Paz e Terra, 1977 . Nota 11, p. 268.
90 Boxer , Ch arles. The golden age of Brazil: 1695-1750. 2. ed. Rio de Janeiro ,
Soe. Estudos Históricos D. Pedro O, 1964. p. 20.
91 É a crítica que faz Bailey Diffie, na sua obra " The fondations of Jesuit power". ln : Morner, Magnus, ed The expulfion of the jesuits from Latin America.
New York, Alfred Knopf, 1965, p. 89. Aurélio Porto esclarece que havia "escolas
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nas dois missionários em cada Missão seria materialmente impossível
este tipo de realização, mesmo que ele existisse na época. As instituições educacionais dos jesuítas eram reputadas como as melhores, tanto
nas colônias hispânicas como portuguesas. Entretanto, nem nas Missões
dos jesuítas, nem nas de qualquer outra ordem religiosa, nunca foram
instalados colégios. Estes eram um privilégio apenas de alguns centros
maiores. As pequenas cidades e aldeias de colonizadores brancos lusoespanhóis jamais tiveram escolas. Os missionários, mesmo assim, chegaram a ensinar latim para os filhos de caciques mais dotados. Uma tentativa fracassada do século XVI foi a instalação de um Cabildo de Jovens
em cada Redução , para a formação de futuros administradores e darlhes um senso cívico. 92 O abandono desta experiência limitou bastante
as possibilidades de formação de uma elite política indígena. Entretanto, continuou havendo a prepasaça-o dos filhos de caciques e de outros
notáveis, os quais aprendiam a ler e a escrever, bem como a fazer contas
e cantar. Preparavam~e os dirigentes dos setores de artesanato, os
administradores dos bens comuns e os dirigentes políticos do Cabil93
do.
Esta educação sumária selecionava a elite dirigente indígena do
Povo , e era uma honra para os velhos caciques ver seu filhos sendo preparados pelos missionários, como se percebe em documento de 1627:
d~ l~r, ~s~ever e de música" nos povos. Mas reconhece também que não eram os
missionanos os mestres dos filho s da elite local (filhos dos caciques, dos cabildant~s. ~ te.), mas "alguns índios loc~ado s no ensino que conseguiram cultura supenor a comum e demonstram notavel vocaçêfo para o ensino". Refere"'5e mesmo ao
fato de 900 crianças terem ido à escola na Redução de Sã'o Tomé em 1632 segund~ depoimento do P. Berthot. Parece claro, entret~to, que este 'tipo de en;ino
d~vena ser extremamente limitado, pela própria formação dos mestres. Porto, op.
c1t ·~ v. ~ , p. 177-8. Furlong fornece amplos detalhes sobre o ensino primário que
os Jesuit.as .desenvo~veram, a partir das determinações da monarquia espanhola e
~o .Provmc1al, P. Diego de Torres. Deve"'5e salientar, entretanto, que apesar das
limitações da epoca, nos arquivos ainda se podem encontrar centenas de documentos
escritos pelos indígenas em língua guarani. Alguns indígenas chegaram mesmo a
escre~er obras ~e História e Doutrina Cristi, como Nicolau Yapuguay, impressos
~;s tipografias instaladas nas Missões. Furlong, op. cit. nota 83 . p. 465-8 e 593-7.
Caraman, op. cit., p . 156-8.
93 ~uratori, op. cit., p. 141 . Nos domingos, após a missa, todos os fiéis repetiam
os ,nu~eros, e~ co!o (p . 14.2). Furlong destaca que para a maioria dos indígenas, a
propna orgaruzaçao d as Missões estabeleceu uma "educação popular mediante o
~abalho". Assim, foram ensinadas e aprimoradas as noções e técnicas de beneficiamento da erva-mat e, do couro e do algodão ; foram construídos instrumentos
mus~ais e rel?gios; de~envolveu-se a .escultura, a pintura a gravura e a arte de confecç~ ,d.e retab~los ; coaram~ condições para a confecção de sinos e <>bjetos de
uso d1ar10 atraves da metalurgia local. E como não havia exportação destes produto ~ artesanais, as igrejas e os povos foram se embelezando com estas produções locais, e a "?ciosidade" dos índios foi sendo substituída' pela realização artesanal.
Houve, assun, um ensino diversificado, para a elite indígena e para a maioria. Furlong, op. cit., nota 83, p. 454.
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El capitan Taupá me pidio los meses pasados con grande
afecto o pusiess~ a su hijo mayor D. Miguel (que es e/ principal
dei lguaçu) en Nra Casa para q se efíasse en fira pre . . . y supiera mejor las cosas de Dios. Lo qual accepte de buena gana y
anti el muchacho q sera de 14 o 15 anos vive en fira Casa es
humilde y de buen natal el Sr. le de salvo que dei depende gran
parte dei bien de esta Red. on q. do la obrá de governar. 94
Esta tutela educacional dos missionários sobre a elite, manteve sempre
o seu prestígio ante os demais componentes da sociedade tribal, pois
possibilitava a permanência de um grupo preparado para assumir os
papéis políticos e administrativos. Mas, por outro lado, manteve igualmente o predomínio intelectual dos missionários sobre esta elite indígena, o que vinha reforçar a sua preponderância político-religiosa.
As insuficiências da educação provocaram igualmente uma aculturação limitada, pois gerava uma sujeição psíquica em relação aos mestres. Pouco a pouco os padrões europeus começaram a predominar sobre a tradição tribal guarani. Arte e artesanato, religião e política, em
quase todos os setores da cultura predominaram os padrões e modelos
europeus. Esta absorção das pautas da cultura ocidental colocou os indígenas numa situação de falta de liberdade imaginativa, pois entraram
numa fase de cópia de elementos culturais que ainda eram incapazes de
dominar ou compreender perfeitamente . Da antiga tradição tribal, restou o uso de certos objetos de uso cotidiano, os costumes que não violavam os valores do Cristianismo e aqueles que os missionários julgaram
importante preservar, como o caciquismo e a língua guarani. 9 5 Esta última foi extremamente valorizada pelos jesuítas, que escreveram inúmeras obras em guarani.
Do ponto de vista político, entretanto, inúmeras são as críticas
que foram pronunciadas tendo em vista que a manutenção da língua
nativa apenas teria como objetivo o isolamento do indígena do mundo
lúspânico, e assim, a sua melhor dominação. Garay, por exemplo, afirmou que apenas por imposição da monarquia espanhola é que o espanhol começou a ser ensinado nas Doutrinas, 9 6 já no século XVIII.
Mesmo autores atuais afirmam que "a manutenção do guarani como
único vínculo de comunicação nas Missões, tinha objetivos políticos e

94 Vianna , Helio. Jesuítas e bandeirantes no Uruguai (1611-1758). Rio de Janeiro, Biblioteca Nacional, 1970. p . 71. Carta Ânua da Redução de Santa Maria do
lguaçu, de 9 de novembro de 1627 (MCA).
95 Saguier & Oastres, op. cit., p. 15, 18.
96 Garay, op. cit., p. 70. Aiuma o autor que este fato ocorreu apenas após a Cédula Grande de 1743.
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propósitos econômicos " , pois havia temor por parte dos padres "no que
diz respeito à ingerência de 'idéias perigosas' não só religiosas mas também politicamente falando". A manutenção da língua gurani teria tido ,
assim, dois efeitos importantes: a sujeição dos indígenas ao domínio das
Reduções, por um lado, mas por outro, a afirmação cultural dos Guaranis e a defesa de seu patrimônio lingüístico, preservado até hoje. 9 7
Se para as comunicações com a sociedade colonial a 1íngua espanhola era necessária, assim como a língua latina poderia ser imprescin·
dível para as relações com a Igreja e a cúpula da Companhia de Jesus,
então realmente havia uma barreira nas comunicações entre a sociedade
indígena e o mundo dos brancos. A falta de domínio da língua espanhola, por parte dos indígenas, impediria o uso dos símbolos de comunicação e mesmo a própria compreensão das instituições. Entretanto, esta
afirmação é por demais simplista, como simplista é a crítica feita aos
missionários de não haver insistido mais no ensino do espanhol, pelo
simples fato disto ser "pouco menos que inútil, já que a população espanhola falava correntemente o guarani e não o espanhol" 98 e 0 próprio indígena não demonstrava muita vontade, indo obrigado às aulas
que os missionários davam.
Entretanto, se o indígena fala predominantemente (e não exclusi·
vamente) o guarani e se faz entender por uma população espanhola platina que fala também o guarani, isto não elimina um aspecto político
importante que é a comunicaçã'o com as autoridades e as instituições.
Os representantes do monarca falam predominantemente o espanhol, e
toda a correspondência oficial é nesta língua . Ora, nas Missões, além
do jesuíta, somente a elite político-administrativa índia domina esta
língua e tem capacidade de escrevê-la e compreendê-la, a partir da preparação que lhes foi ministrada pelos missjonários e devido aos contatos
mantidos com a própria sociedade colonial, principalmente pela exportação dos produtos locais e pelos serviços prestados pelo exército junto
às tropas hispânicas. A Cédula Real de 1743, ao contrário do que diz
Garay, reconhecia a existência de um ensino de língua espanhola nas
Missões para os indígenas. Os jesuítas nunca negaram, entretanto, nos
documentos da época, que era para uma minoria, pois os Guaranis se
interessavam apenas pela sua própria língua nativa. Entretanto , na população paraguaia da época, o guarani era língua mais falada do que a
espanhola, nos séculos XVII e XVIII. O mesmo acontecia nas Missões
dos franciscanos e nos Pueblos de Indios leigos, entregues aos encomendeiros. Cardiel lembra ainda, que mesmo os indígenas que iam às cida97 Sanguier & Clastres, op. cit., p. 11-5 .
98 Furlong, op. cit. nota 28, p . 618 ; op. cit. nota 83, p. 473-4.
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des espanholas, nas Missões só falavam o guarani. 99 Assim, se o problema da língua é típico da estrutura social e cultural da colônia, não se
pode afirmar ter sido uma ação política dos jesuítas criar artificialmente
uma barreira lingüística para acentuar a sua dominação local. Não se
pode negar, entretanto, que a existência de uma maioria de indígenas
que apenas compreendia o guarani, nas Reduções-Doutrinas, fortalecia
tanto a posição da elite político-administrativa índia como a dos missionários, já que era através destes que as comunicações oficiais emanadas da autoridade real se faziam, bem como apenas estes poderiam exercer o papel de representantes das aspirações dos Povos ante a sociedade
global espanhola. ,
Os limites da ação civilizatória dos missionários jesuítas são levados ainda mais longe por alguns autores, sempre com a finalidade de
encontrar argumentos para justificar a ascendência política destes sobre
os indígenas. Para Descola, 1 00 além de proibidos de falar espanhol, os
Guaranis foram impedidos de entrar na ordem jesuíta ou mesmo de se
transformarem em sacerdotes do clero secular:
Parece que a recusa. dos jesuítas em formar padres guaranis
respondia a um estado de espírito sistemático: capazes, desde
que se tratasse de participar nos trabalhos da comunidade, os
Guaranis não possuíam a maturidade espiritual para entrar na
ordem...
E conclui: "Falando o espanhol, e portando o hábito religioso, eles seriam iguais aos jesuítas. Hipótese inconcebível!". Asssim, teria uma nítida finalidade política a decisão de impedir o sacerdócio aos índios
nussionários. Entretanto, ainda hoje, nos Andes, onde as populações
indígenas são a maioria, a Igreja é latina, branca ou mestiça, mas não
indígena. Em 1536, quatro anos antes da fundação da Companhia de
Jesus, o Imperador Carlos V abriu o Colégio Santiago, em Tlatelolco
(México), a cargo dos franciscanos, para a formação de padres nativos.
Com o fracasso da experiência, passaram a existir no seio da Igreja muitas restrições quanto à existência de um clero nativo, restriçõ~s estas
inexistentes em relação a um clero mestiço ou crioulo. O Segundo Concilio de Lima, em 1591 , terminou confirmando a proibição dos índios
às ordens sacras, o que foi mantido também pelas ordens religiosas
missionárias. 101 Tanto assim, que os mercedários e franciscanos, que
99 Cardiel, José. Declaración de la verdad. :auenos Aires, Imprenta Juan A. Alcina, 1900. § 54-57, p. 222-5.
100 Descola, Jean. Quand les jésuites sont au pouvoir. Paris Fayard 1956
p.101.
'
,
,
101 Bangert, op. cit., p. 171-2. Hernandez, op. cit., v. 2, p. 36-40.
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também tinham Missões entre os Guaranis, nunca conduziram nenhum
indígena ao sacerdócio. Somente no final do século XVIII, um guarani
de nome J avier Tubichapotá foi elevado ao sacerdócio, em Buenos
Aires. Em Assunção , nenhum. Foi através de um Breve de Clemente
XIII, de 1766, que se tomou a decisão de estabelecer seminários para os
indígenas da América do Sul. 10 2 Nas Missões jesuíticas se criaram Congregações religiosas, tais como a de São Miguel Arcanjo (para meninos
e meninas com mais de 12 anos, e adultos até os trinta), e a da Santíssima Virgem (adultos com mais de trinta anos). Estas realizavam comunhões mensais, festas do padroeiro e eleições anuais para o prefeito e os
assistentes da Congregação. 1 0 3 Nestas Congregações surgiram vocações
para o sacerdócio, mas que não foram aproveitadas para tal, quer pelos
preconceitos da sociedade espanhola em relação ao indígena, quer pela
inexistência de seminários estabelecidos pela Igreja para tal. A situação
jurídica do índio missioneiro o protegia contra o encomendeiro e mesmo contra a Inquisição, mas ao mesmo tempo o retinha nos Povos e
limitava as suas possibilidades de ascenção social, situação esta que nem
a sociedade colonial luso-espanhola nem a nossa sociedade atual puderam resolver satisfatoriamente.
O amparo oficial presente tende a isolar o indígena para garantir
a sua proteção. Entretanto, esta situação de tutela leva o ameríndio a
três limitações: revigora a consciência tribal devido à situação de privilégio, estabelece uma situação de incapacidade legal, e inibe de maneira
discriminatória o indígena para evitar conflitos com os brancos. 1 04 Na
sociedade espanhola colonial, a tutelagem das Leis das Índias criou
igualmente estas limitações. Nas Missões dos Trinta Povos, entretanto, a
ação dos jesuítas tentou compensar estas limitações através de uma
cooptação contínua do indígena a uma vida social e cultural intensa e
diversificada, através da participação na organização que se estabelecia.
Esta ação, em parte, compensou os efeitos do tremendo choque psicológico provocado pela conquista. Se a descoberta e a conquista do Novo
Mundo despojaram os indígenas da posse de seus territórios tribais,
mudando violentamente sua história e nlisturando-os de uma maneira
inexorável à raça branca, numa situação de inferioridad~, a evangelização dos missionários tentou através das Reduções minorar esta situação. A própria sobrevivência étnica dos Guaranis ficou assim garantida,

102 Olaechea, Juan. Sacerdotes índios de America del Sur en el siglo XVIII. Revista de Indias, Madrid, 29(115-8):371-372,1969. O autor indica que houve pedidos
da Coroa espanhola ao papado, neste sentido, nos anos de 1697 e 1725.
103 Hernandez, op. cit., v. 1, p. 309-10.
104 Ribeiro, op. cit. nota 73, p. 417.
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pois a tendência à perda da coesão interna provocada pelos contatos
interétnicos e pelo genocídio das frentes de expansão, foi em grande
parte suspenso. Entretanto, a coesão que se tentou implantar através
da religião cristã não parece ter impedido completamente o choque
psicológico da aculturação, que normalmente dificulta a conciliação de
valores da cultura externa e não motiva os indivíduos para o exercício
de seus papéis na vida social. 105 Este processo sócio-cultural ocorre

quando um indígena passa de uma condição de índio tribal em que sua consciência é seu 'ethos' específico - , para a condição genérica de índio civilizado', a antiga consciência começa
a ruir e a se decompor para dar lugar a uma nova forma que
permanece sendo étnica, mas já corresponde, como mentalidade, à sua nova condição. 1 0 6
Os missionários, sem ter consciência disto,. agiram sobre as sociedades
indígenas neste momento, procurando - e obtendo - uma nova forma
de vida que pretendiam cristã e hispânica mas que resultou em algo mais
complexo, pois possibilitou a sobrevivência étnica guarani, bem como
de sua cultura tradicional.
A liderança dos jesuítas em todos os povoados missioneiros foi
assim muito facilitada e posta em relevo, não por terem posto em prática um sistema que aniquilou a personalidade do indígena, mas por ter
agido de maneira objetiva de maneira a poder salvar o que fosse possível
da cultura guarani. Em nenhum momento, entretanto, esia ação civilizadora deixou de estar a serviço da difusão da religião cristã, e este objetivo suplantou todos os demais. Deve ficar igualmente claro que jamais
a Espanha cogitou tornar possível ao indígena um programa de integração completa na sociedade colonial, a médio ou a curto prazo. Esperava-se que a longo prazo esta integração fosse possível. Mas mesmo então, o indígena era visto antes como uma mão-de-obra útil do que um
igual ao espanhol. Não eram muitos os que achavam que a sociedade
espanhola devia propiciar-lhes a participação das vantagens da civilização em pé de igualdade. Os missionários, e entre eles os jesuítas, estavam entre estes poucos.

105 Ibidem, p. 335. Schaden, op. cit. nota 52, p. 19-20. Madariaga, op. cit., p. 90.
· , op. c1t.
· nota 7 3, p. 374.
106 R'b
1 euo
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3.3. A ação política dos jesuítas
Era o Padre Geral da Companhia de Jesus que escolhia e designava
os responsáveis regionais, ou seja, os Pad res Provinciais, de acordo com
o princípio unitarista. O desenvolvimento de uma determinada província, como é o caso da Província Jesuítica do Paraguai, repousava na eficácia e no êxito de seus Provinciais. O Padre Provincial da província platina residia em Córdoba do Tucumán , a centenas de quilômetros dos
Trinta Povos, que representavam apenas uma parte de sua jurisdição
to tal. No decorrer de seu triênio , o Provincial deveria visitar as Reduções-Doutrinas pelo menos uma vez, para inspecionar a observância das
regras do Instituto, as contas, os rebanhos, os soldados da milícia guarani , a justiça, etc. Nesta ocasião, tanto nas Missões de Buenos Aires
como nas de Assunção, ele presidia a uma assembléia, com todos os
missionários, nas quais eram estudadas e explicadas as regras, dirimidas
as dúvidas, discutidos os problemas que interessavam à vida religiosa dos
jesuítas e ao governo temporal dos Povos. Ao retornar a Córdoba, uma
carta-circular era enviada a todas as Missões, na qual o Provincial lançava as suas observações e as recomendações que julgava necessárias, fruto
das opiniões que recolhera durante a Visita. Em cada uma das Missões,
era transcrita esta carta no "Livro de Ordens". 10 7 Entretanto, a distância que separava Córdoba das Missões do Paraná-Uruguai, bem como a
necessidade de uma organização mais centralizada, levaram ao estabelecimento de um Superior das Missões, assessorado por dois vice-superiores para auxiliá-lo. Desde a criação desta função , em 1632, a sede dos
Trinta Povos ficou sendo a Redução-Doutrina onde se localizou o Superior, ou seja, Candelária. Esta unificação durou até 1693, quando dividiu-se a função e foram estabelecidos dois Superiores, um para a jurisdição do Paraná e outro para a do Uruguai. A partir de 1732 , a função
foi novamente reunificada. Antes de 1632, haviam existido Superiores
para o Guaíra, para as Reduções do Paraná e mesmo para as do Tape.
A unificação da função foi devida à retração da área de atividade dos
missionários, devido às investidas bandeirantes anteriores à Mbororé
(1641). A designação destes Superiores vinha do próprio Padre Geral,
em Roma, assim como a dos responsáveis pelos colégios , residências
e reitorias. 1 0 8 Foi ao nível das discussões entre os Superiores e os
missionários das Missões que no decorrer do século XVII se discutiu
inúmeras vezes sobre a manutenção ou não da Companhia de Jesus
107 Popescu , op. cit., p. 23. Haubert , Maxime. La vie quotidie1tne au Paraguay
sous les jésuites. Paris, Hachette, 196 7. p. 229.
108 Hernandez, op. cit. , v. l, p. 361-4.
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no gove rno temporal dos Trinta Povos. A exemplo do que havia ocorrido no Peru, onde a Província Jesuítica local não aceitou o governo
temporal das Missões, inúmeros jesuítas argumentaram ao Superior
Geral das Missões que a administração local envolvia demasiado a
atenção dos padres, e que se corria o risco de demasiado envolvimento
nos negócios, dando oportunidade às críticas de leigos e eclesiásticos
que acusavam a Companhia de desviar os recursos dos indígenas em
proveito próprio. Se esta opinião tivesse sido majoritária, ele poderia ter
sido levado pelos próprios missionários jesuítas a exigir o abandono da
administração do~ Povos. 109
Estes exemplos demonstram a teia de rel ações do sistema hierárquico da Companhia na região platina. Provincial, Superior das Missões,
Missionários dos Povos, formam uma série de f un ções entrelaçadas,
onde se mesclam o autoritarismo e a livre discussão dos problemas. As
decisões políticas tomadas, ora são autoritári as e emanam da cúpula,
ora são representativas das assembléias de jesuítas. Nesta teia de relações de comando e obediência, baseadas no consenso geral sobre a legitimidade das instituições da ordem jesuítica, o papel político desempenhado pelos Curas e Companheiros no governo de cada um dos Povos,
passa a ser limitado. A análise das relações missionário-indígena pode
dar uma idéia de extremo poder de decisão ao primeiro. De fa to, sua inserção dentro de uma cadeia de relações políticas hierarquizadas, no
seio da própria Companhia de Jesus, lhe permite apenas uma liberdade
de ação dentro de certas condições, nos limites impostos pelos seus
supe riores hierárquicos, pelas regras da ordem religiosa e pelas próprias
concepções do Cristianismo. É necessário nã"o perder de vista esta
realidade, quando se analisa a organização política dos Trinta Povos.
As ações políticas dos missionários jesuítas mantiveram sempre
uma certa uniformidade em virtude das instruções dos Padres Provinciais e dos Superiores das Missões, enviadas por carta e transcritas no
" Livro de Ordens". Individualmente, cada missionário devia seguir estas
normas, sem ter liberdade de mudá-las ou introduzir inovações sem
autorização superior. Era neste Livro de Ordens, fonte inestimável para
o estudo da vida interna das Reduções-Doutrinas, que estavam inscritas
igualmente as regulamentações que foram aprovadas para as Missões.
Em 1637, a Congregação Provincial aprovou a primeira codificação de
regulamentações referentes à organização interna das Reduções. Estas
normas estiveram sempre em vigor e a elas foram acrescentadas as novas
da regulamentação elaborada en1 1687 e aprovada em 169 1, pelo G~ral
da Companhia de Jesu s. Estas permaneceram em vigor até o final do
109 Bruxei, op. cit., p. 55-6.
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século XVIII, quando da expulsão dos jesuítas. Estes regulamentos
institucionalizavam o comportamento dos missionários e são imprescind íveis para a compreensão das funções desempenhadas na organização
política.
A Quinta Congregação Provincial, que se reuniu em 1632, aprovou
uma proposição, no sentido de que se estabelecessem normas para as
Reduções, já que era tão dife rente a sua administração, em relação aos
colégios e residências da Companhia. Aprovada a idéia pelo P. Geral
Mutius Vitelleschi, em 1637 a Sexta Congregação Provincial designou
uma Comissão para a elaboração deste primeiro Regulamento: Padres
Antonio Ruiz de Montoya, Claudio Ruyer, Miguel de Ampuero e Francisco Díaz Tano.Elaborada uma sé rie de recomendações, estas foram
posteriormente aprovadas pelo P. Geral. Nos anos que se seguiram, novas instruções, normas ou simples disposições foram sendo acrescentadas, juntamente com a Regulamentação de 37 , no " Livro de Ordens".
Em 1664, e de 1666-69, o P. Andrés de Rada (Visitador e Provincial)
deixou detalhadas instruções ao Superior das Missões e aos missionários,
às quais ainda acrescentou Usos y costumbres comunes á todas las
Doctrinas. Nesta época, o conjunto de normas formava um todo confuso e posteriormente se tratou de organizar tudo num novo regulamento,
por ordem do P. Geral Thyrsus Gonzales. Finalmente , em 1691 foi
aprovado pelo mesmo P. Geral, o Regulamento que as Missões haviam
enviado em 1689 ao Provincial Tomas Donbidas. 1 1 Foi também na
segunda me tade do século XVII que as Aldeias dos jesuítas do Brasil
rece beram o seu regulamento, elaborado pelo P. Antonio Vieira, entre
1658-1661. 111
No regulamento de 1637 se destaca claramente a subordinação
dos missionários à jurisdição do Superior das Missões e a sua função de
elemento de controle. No regulamento de 1689 , se us. poderes foram
aind a ampliados. Os sete primeiros itens do regulamento aprovado pela
sexta Congregação estabelecem que os Superiores possuiriam plenos
poderes sobre os missionários (item 1), que sediariam na Redução de
Candelária (item 2), que realizariam Visitas anuais (item 3) e que nestas
controlariam a administração dos sacramentos, o exercício do ministé-

°

110 Haubert , op. cit. nota 107, p. 229 . Mom er, op. cit.,p. 100, 162. Hernandez,
op . cit., v. 1, p . 439. Este regulamento do século XVI I vigorou até o final da administração jesu ítica. A ele foi acrescentada , em 1732, uma " Instrução sobre pleitos", para resolver os problemas que surgiam algumas vezes entre as Doutrinas a
respeito de limites, da posse dos ervais, etc . (Ver no Apêndice do tomo 1 da obra
de Hernadez, p. 398-9, o Documento n? 44). Porto , op. cit., v. 2, p. 182-3.
111 Leite, Serafim. Histórias da Companhia de Jesus no Brasil. Lisboa, Liv. Portugalia, 1938-1950. V. 4, p. 107-28.
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rio , a distribuição do tempo nas Reduções e como se guardavam as regras e o Instituto (item 4). Era sua função manter a uniformidade nos
Povos tanto no que tange aos sacramentos como nas festas (item 5). O
Superior teria corno consultores quatro missionários, os quais seriam
também os encarregados do conforto espiritual de todos os demais
(item 6). Poderia o Superior, após consultados os seus auxiliares e avisar
o Provincial, mudar os missionários de urna Redução para outra (item
7). No regulamento de 1689 , acrescentou-se ainda que o Superior teria
quatro Consultores no rio Paraná, e que haveria um Vice-Superior no
rio Uruguai também com quatro ; o Superior e o vice teriam ainda um
monitor cada para auxiliá-los (item 9). As Missões passaram ainda a ter
quatro Superintendentes de Guerra, também com consultores, localizados estrategicamente: um no alto Paraná e três no rio Uruguai, zonas
sempre ameaçadas pelos bandeirantes paulistas e pelos indígenas do
pampa uruguaio (item 10). Este regulamento estabelecia um rígido controle sobre o envio de qualquer balsa ou canoa, por parte das Doutrinas,
ficando os missionários de ltapua e Yapeyú encarregados do controle
(item 11 ). A existência do Libro de órdenes passava a ser instituído de
maneira obrigatória (item 31 ).
No centro de cada Missão, a igreja era o emblema da unidade
moral, religiosa e material da comunidade. E igualmente era o símbolo
da autoridade política máxima. Nela se materializava o poder do chefe
espiritual e temporal ante o qual se curvavam, por obediência respeitosa
e não por coerção violenta, caciques e guerreiros, mulheres índias e
crianças. Denominado Paí Tuyá (Padre Velho), o Cura Doutrineiro era
auxiliado por um Companheiro, ou Paí Miní (Padre Jovem), quase sempre um jovem missionário aprendendo com a experiência do mais antigo. 1 1 2 Devido às dificuldades de recrutamento , a Companhia busca
missionários em todas as possessões do Império Espanhol na Europa.
Devido a isto, os Curas e Companheiros serão espanhóis, na sua maioria,
mas também italianos, flamengos e mesmo austro-alemães. Todos estes,
como Companheiros, deverão aprender o guarani para poder se comunicar com os indígenas. Curas ou Companheiros, eles seriam aproximadamente 60 ou 70 missionários nos Trinta Povos, enquanto que a Província Jesuítica do Paraguai possuiu 175 padres jesuítas no total, espalha-

112 Hernandez, op. cit., v. 1. 322-3. Haubert, op. cit. nota 107, p. 227. Raras
vezes houve três ou apenas um missionário. Houve casos em que, em algumas aldeias de fase de instalação , não chegou a haver nenhum. O missionário de uma
Missão próxima ia visitá-los periodicamente. Foi o caso da Redução de Santa Tereza, fundada em 1632, próxima ao rio Passo Fundo, na Bacia do rio Jacuí. Porto,
op. cit., v. 1, p. 103.
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dos nos colégios, nas Missões e numa universidade. 1 1 3 Como se percebe, na estratificação social dos Trinta Povos, os padres formam uma espécie de casta, numericamente limitada, recrutando seus membros fora
da sociedade local e jamais se mesclando etnicamente com os indígenas
devido ao voto de castidade. Os missionários não são membros da sociedade local, nem são escolhidos livremente pelos seus paroquianos, mas
sim representam todos uma série de instituições espanholas, eclesiásticas
e jesuíticas que aumentam ainda mais o peso já considerável de sua
ascendência pessoal. 1 1 4
Os dois regulamentos são ricos em dados sobre a organização política interna das Missões. No de 1637 (item 8), fica claramente definido o papel do missionário face aos indígenas, ante cuja autoridade estes
deveriam demonstrar "respeito, sujeição e obediência" e no qual teriam
recurso. Os itens 47 e 12 estabeleciam a necessidade de manter-se sempre um missionário na Missão e a autoridade do Cura sobre o Companheiro. Este regulamento de 1689 estabelecia também, quanto aos aspectos políticos do governo civil, que o Cabildo indígena teria os mesmos varistas que os espanhóis (item 40), que as armas de fogo deviam
se r mantidas no depósito de armas da Missão (item 57), que mensalmente se deveria rezar uma missa para o Rei de Espanha (item 34) e que
os índios não trabalhariam nos dias que eram feriados para os espanhóis
(item 25). Estabelecia-se claramente a jurisdição dos Bispos, em caso de
Visita, quanto aos aspectos eclesiásticos da Missão, mas alertava-se aos
missionários que esta autoridade episcopal não poderia se intrometer
nos aspectos do governo temporal (de moribus et vita) por ser privilégio
da Companhia, dado por Cédula Real. O regulamento de 1689 ainda
fornece exemplos das punições que eram aplicadas e dos cuidados a serem tomados, pois se proíbe castigos nas Reduções novas (item 46), limita os castigos aos caciques proibindo que se o faça publicamente e recomendando que se lhes mostre estima e consideração (item 30), estabelece os casos de castigo e as penas (item 53). É neste item que fica
clara a inexistência de pena de morte, mesmo para o homicídio e a proibição de punir-se mulheres grávidas.

11 3 Furlong, op. cit. nota 28, p. 601. Destes 175 padres, só 110 eram sacerdotes.
Os dados citados pelo autor para o século XVII, são : 163 1 - 149 jesu ítas e 1647175 jesuítas. No início do século XVIII, em 17 10, havia 269 jesuítas. O Visconde
de São Leopoldo acusa os jesuítas de empregarem "ordinariamente" padres estrangeiros nas Missões, "por isentos da natural afeição e aderência ao Rei e à
nação espanhola", o que não concorda com as restrições que sempre o Conselho
das fndias impôs e o formalismo que se exigia para a aprovação da partida do Procurador com os novos missionários. Pinheiro, op. cit., p. 184 .
114 Haubert, op. cit. nota 107, p. 251.
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Os dois regulamentos ilustram também o papel religioso do Cura
como responsável pela moral, pelos sacramentos e pela própria religião
cristã. Um número muito elevado de artigos trata destes assuntos: prescreve a conduta tanto dos indígenas como dos missionários, e preocupase com a uniformidade na administração dos sacramentos (itens 4 e 5 de
1637 ; itens 16, 18, 19 , 20, 21, 22 , 29 e 58 de 1689), com a erradicação
da poligamia dos indígenas (item 11 de 1637 e 17 de 1689), com a
doutrina e o catequismo (itens 49 e 56 de 1689) e com a moral dos
membros da Congregação de Nossa Senhora e dos Cantores (item 38 de
· 1689). As normas que se relacionavam diretamente aos padres jesuítas,
no regulamento de 1689, determinavam a realização dos exercícios
espirituais e que estes predominassem sobre qualquer outra preocupação de ordem material (item 36), a manutenção da instituição da
clausura (item 37), proibia qualquer contato com as índias sem a
presença de um terceiro (item 3), a saída ã noite com lanterna e acompanhado (item 4) e mesmo a altura da cerca da casa para manter a privacidade dos missionários (item 2).
Mas talvez um dos aspectos mais importantes dos regulamentos
para avaliar o papel político desempenhado pelos jesuítas, seja a análise
dos limites impostos pelos regulamentos ã sua possível ação individual
extranormativa. Esta é uma faceta dos regulamentos que tem sido normalmente ignorada. Pelo regulamento de 1637, os missionários nada
poderiam mudar sem a autorização dos seus superiores. O estabelecimento da função de Superior das Missões passava a ser um limite importante ãs ações dos Curas, e estes estavam sempre sobre o seu controle
(itens 1 a 5), podendo inclusive ser transferidos (item 7). O item 1O limitava a sua ação, inclusive no que diz respeito aos bens de cada Redução , determinando que dela não poderiam ser retirados, mas antes redistribuídos aos necessitados. Os missionários não chegavam nem mesmo a
tocar na pequena soma em dinheiro a que tinham direito pelo cargo de
Cura, e que era enviada pelo Tesouro Real. Apenas enviavam, através do
Superior, a lista de suas necessidades, ou as da igreja e do culto, ao Procurador de Buenos Aires e este tratava de comprar o que fora pedido,
se houvesse dinheiro, pois era freqüente o atraso do dinheiro enviado
pela Coroa. No regulamento de 1689, o item 6 lembra ao missionário
que ele não pode levar nada da Doutrina, quando é removido, a não ser,
é claro, aquilo que fosse realmente seu. Mesmo para visitar uma outra
Doutrina era necessária a licença do Superior, ficando sempre um dos
dois padres para que os indígenas não ficassem sem seu pastor (itens
12 e 13). Os presentes a pessoas de fora da Doutrina eram também vetados, se fossem retirados do comum (item 28). Mesmo qualquer corres-

pondência a autoridades eclesiásticas ou civis era proibida, a não ser que
se realizasse através do Provincial (item 45).
Alguns padres podem ter demonstrado algumas vezes um grande
ardor pela gló ria da Companhia de J esus, ou pelo progresso material de
sua Doutrina, mas a maioria viveu pessoalmente muito próximo do
ascetismo, pois nada rece biam diretamente . Seus bens eram raros e se
limitavam a objetos de uso pessoal. Os bens do Tupambaé eram sempre
redistribuídos e a pequena exportação anual revertia para a comunidade. Qualquer riqueza pessoal, assim, era impossível não apenas pela própria regra do Instituto, mas pela inexistência de uma economia monetária. Cada um recebia apenas, periodicamente , seus hábitos, uma garrafa
de vinho por semana e dois livros por ano, além do fumo . Por outro
lado, como eram Curas, os paroquianos índios deviam prover os missionários c01n uma casa livre de despesas, enquanto que o comum deveria
cobrir as despesas com a igreja e o culto. 1 1 5 Assim, as limitações impostas pelos regulamentos não se referem apenas ao governo em si das
Reduções-Doutrinas, mas inclusive aos próprios representantes locais
das autoridades eclesiásticas e civis espanholas, bem como da Companhia de Jesus, ou seja, os missionários. Face à ação controladora dos
Superiores e dos Provinciais, às normas estabelecidas pelos Regulamentos internos, às decisões das Cédulas Reais e da própria estrutura jurídica do Império Espanhol, os missionários viram a possível representatividade, que existira nas primeiras Congregações Provinciais, ser substituída pela simples obediência. Inseridos dentro da esfera do formalismo
espanhol e do autoritarismo absolutista e da própria Companhia de
Jesus, os jesuítas das Reduções-Doutrinas viram-se numa situação semelhante ã dos indígenas. Sua correspondência era censurada, e a censura
é sempre um meio para se exercer o controle e conservar o poder . Os
curas eram submetidos a um rodízio constante nos Povos, não só devido
às necessidades locais, mas também para evitar os possíveis enraizamentos. Tomando o exemplo do P. Sepp, percebe-se que este esteve inicialmente em Yapeyú (em 1691), tendo sido transferido após para Três
Santos Reis, Nossa Senhora de Fé, São Inácio Guaçú, São Carlos e São
Miguel. Em 1697 instalava-se na nova Doutrina de São João Batista , na
qual permaneceu até 1710. Passou posteriormente às Doutrinas de São
Luís, S. Xavier, La Cruz e finalmente São José , onde faleceu em 1733.
Por outro lado , individualmente, os missionários nada possuíam e não
deviam ter mesmo muita idéia sobre as posses da Companhia de Jesus,
como instituição, na Província Jesuítica do Paraguai, quer fossem em
bens imóveis ou recursos económicos. No século XVIII a crítica anti115 Ibidem, p. 235 . Mõrner, op. cit., p. 162 .
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clerical chegou a afirmar que os missionários eram "ao mesmo tempo
legisladores, pontíficies e soberanos". 11 6 De fato , os missionários detinham nas suas mãos poderes de justiça, eclesiásticos e civis. Entretanto,
as instituições vigentes nas Missões da Província Jesuítica do Paraguai,
criadas no século XVII e mantidas até a segunda metade do século
seguinte, não autorizam semelhantes comparações. São inequivocamente líderes político-religiosos dos indígenas, mas antes de tudo, "pais,
protetores e pastores", 1 1 7 e não reis, ou papas ou legisladores. Portanto , assim como é impossível separar a autoridade dos missionários jesuítas da hierarquia que existia acima deles, é difícil também separar as diversas funções de sua ação como líderes das comunidades missioneiras.
Não podemos analisar ou criticar a organização política das Reduções-Doutrinas nem o papel desempenhado pelos jesuítas, a partir de
uma teoria da separação dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário. Esta doutrina é fruto das idéias do século XVIII, segundo a qual ':l
ação política comporta três domínios, que são complementares, mas
não devem interferir um na área do outro para evitar a existência da
tirania e do governo absoluto. No século XVII, o poder se concebia
como unitário . O missionário reunia nas suas mãos, por delegação do
Rei, uma autoridade que envolvia ao mesmo tempo elementos judiciários, legislativos e de executivo. Ao mesmo tempo , por delegação da
Igreja, era o Cura ou Pároco e tinha nas suas mãos igualmente a autoridade religiosa. A Companhia de Jesus, através do governo temporal e
paroquial das Missões, passava a ser uma instituição que preenchia mais
do que as funções sociais e religiosas previstas na sua fundação, no século XVI. O mesmo estava acontecendo com as demais ordens que assumiram o governo temporal de Povos indígenas. Através de seus missionários, tomava-se mais complexa a atuação das ordens religiosas na Amé-

116 Voltaire, na sua obra "Essai sur les MoeUis", (n? CLIV), citado por Decobert,
Jacques. Les Missions du Paraguay devant la philosophie des lumieres. Revue des
Sciences Humainas, Paris, (38) :32, 1973. O Marquês de Pombal, na sua "Relação
Abreviada", acusou os jesu ítas de usurparem o poder temporal, indo mesmo contra uma bula de Alexandre VII. Silveira, op. cit., p. 52, faz uma interessante refutação desta acusação infundada. Os dados sobre o P. Sepp se devem a Rabuske ,
Arthur. P. Antonio Sepp, S. J; O génio das Reduções. São Leopoldo , Unisinos,
1976 . p. 22-4. .
11 7 Malucnda, René. Antropologia religiosa de las misiones jesuiticas en e/ Paraguay. Paris, 1968. p. 188. "Nas aldeias dos índios, os curas foram sempre as únicas
autoridades" espanholas, afirma Silveira, pois "a intervenção de um administrador
temporal, com a pretensão infalível de ser o Cura um seu subordinado , traria (como sucedeu depois da conquista das Missões Orientais) contínuos atritos, em detrimento do governo local e até o despovoamento da aldeia". Silveira, op. cit.,
p. 53.
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rica, pois as ações desenvolvidas deixaram de ser meramente apostólicas.
Os missionários terminaram se envolvendo em
atividades menos apostólicas, tais como a agricultura, as artes
mecânicas, a administração, a fim de alimentar todos os habitantes das Reduções (. . . ) e foi assim que os missionários se
transfarmaram, em "trinta cidades paragu.aias, nos verdadeiros
chefes civis e religiosos da comunidade indígena. 1 1 8

Os ffi1SS1onar1os não puderam escapar a esta dupla função, ao
mesmo tempo política e religiosa. Como o P. Cardiel reconheceu: "si lo
temporal está bueno, lo espiritual va muy adelante; si malo, lo espiritual
.
va muy m al o; vanse a'] os mont es, bosques y campos . . .,,1190
.
s mISsionários deviam ter conhecimentos muito amplos, tanto no campo da
gestão econômica, como . no da administração geral, da administração
militar, da justiça, etc. Deveriam também ter capacidade de pôr em prática estes conhecimentos nos menores detalhes. Deviam conhecer alguma coisa de medicina, fabricação de tijolos, ou de um forno e mesmo
de metalurgia. "Estes talentos não foram empregados para a escravização dos indígenas, mas para melhorar a condição de vida destes últimos", mesmo que não possamos esquecer que os missionários eram
' 'uma espécie de encomendero : se ele deve, como padre, exercer sua
tutela com o máximo de benevolência, ele não deve diminuir o nível de
exigências". 120 Ora defendendo o indígena contra os encomendeiros e
bandeirantes paulistas, ora coordenando as atividades econômicas, no
seu papel de sacerdotes dos Guaranis ou como defensores da moral e
dos costumes cristãos, os missionários desempenharam funções múltiplas
e complementares. O Cura tinha também nas mãos uma autoridade que .
era ao mesmo tempo "moderadora" e ''interventora", pois se por um
lado dirimia os conflitos internos da comunidade, por outro lado ele
realizava uma enorme transformação da ordem política e social, através
118 Armani, Alberto. Les instituitions politiques et sociales dans les Réduticns
du Paraguay. Sciences Écclésiastiques, Bruxelles 13 (3):400, 1961. Hernandez, op.
cit., v. 1 p. 367-72. Furlong, op. cit., nota 83, p. 296-303 .
119 Cardiel, José. Declaración de la verdad. Buenos Aires, Imprenta Juan Alcina,
1900. p. 272. Lugon, op. cit., p . 224. Já no início da instalação das Missões, o
P. Crfatóvão Mendoz& aconselhava aos demais membros da Companhia de Jesus:
"Cuidai das minhas vaquinhas como das meninas de vossos olhos, pois índio sem
carne volta para o mato", segundo Rabuske, op. cit., p. 48, e Hansel, op. cit.,
p. 121. Um trabalho interessante para se compreender a preocupação dos missionários com os aspectos materiais de sua ação nas Missões, é a obra de P. Antonio
Sepp, "Algumas instruções relativas ao governo temporal das Reduções em suas
fábricas, sementeiras, estâncias e outras fainas", escrito na Missão de São José
em 1732, e transcrito em Rabuske, op. cit., p. 45-50.
120 Haubert, op. cit. nota 107, p. 228, 232.
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da religião , 1 2 1 o que levou Montesquieu a elogiá-los, ao afirmar que
". . . será sempre belo governar os homens tornando-os mais felizes". I 2 2
Por o utro lado, o caráter dualista de suas funções, ao mesmo
tempo espirituais e temporais, e o caráter misto que seus atos emprestavam a este dualismo, tornavam inseparáveis estas suas fW1ções. 1 2 3
Esta dependência dos missionários em relação a organismos políticos de decisão externos ao Povo, criou uma certa ambigüidade que
caracterizou sua ação política. Os Curas eram agentes de execução de
uma política que tem origens variadas: ora são decisões do Conselho das
fudias e da monarquia hispânica, ora são decisões tomadas pela Igreja,
ora são as da própria Companhia de Jesus. Ele representa , assim, as autoridades superiores junto aos seus paroquianos e administrados, principalmente pelo fato de ter sido nomeado para a função que exerce e
não pertencer à sociedade tribal guarani que depende de sua jurisdição
e de sua autoridade. Mas, por outro lado , o Cura representa os indígenas
missioneiros perante o Superior das Missões, os Bispos e os Governadores e deve transmitir a estes as reivindicações e aspirações dos seus paroquianos. Esta dupla função confere uma certa ambigüidade à sua ação
política, pois ao mesmo tempo que é representante de um grupo social,
deve transmitir a este mesmo grupo as ordens e decisões superiores. Um
aspecto capital nesta ação política, que é muitas vezes ignorado pelas
análises, é que o missionário não podia deixar de levar em conta os interesses locais dos indígenas, no momento de pôr em execução as ordens
das autoridades superiores, pois a sua própria liderança carismática dependia fundamentalmente das reações eventuais dos Guaranis. O apoio
que recebia dos índios e dos caciques podia ser decidido e espontâneo,
mas a perda da confiança da população missioneira faria periclitar seriamente sua autoridade, que se mantinha pela força da religião e por sua
personalidade própria, mas não pela coerção. Assim, é importante, na
análise do "poder político" que os missionários jesuítas possuíram,
caracterizar que a autoridade de que dispunham lhes permitia não só
executar as decisões políticas tomadas pela sociedade global, como
também defender os interesses da sociedade guarani local, sem cujo
apoio sua ação seria impossível. Isto implica reconhecer, na função de
Cura missioneiro, uma certa liberdade em relação aos órgãos de decisão
121 Sagot, op. cit., p. 72.
122 Montesquieu, op. cit., p. 542. Azara, ao contrário, critica os missionários e
sua função nas Missões parece extremamente limitada, pois se limitava à distribuição de uma ração alimentícia aos indígenas que nada faziam e passavam o dia a
comer e dormir. Azara, op. cit ., v. 2, p. 221.
123 Sagot, op. cit., p. 41.
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superior, pois suas opiniões emitidas nas assembléias locais de jesuítas
missioneiros, através do Superior e do Provincial, podiam chegar ao
Conselho das fudias e modificar mesmo a vontade dos governantes do
Império Espanhol, se estas aspirações não fossem contra os interesses da
sociedade global. Esta liberdade podia, pois, atingir o limite de desviar a
linha de cisória imperativa do absolutismo espanhol e fazer prevalecer,
eventualmente, os interesses locais da comunidade indígena, como
ocorreu na questão do tributo, das armas de fogo para a milícia indígena e da manutenção dos encomendeiros afastados dos indígenas missioneiros. Entretanto , jamais esta liberdade de defesa dos interesses políticos locais pôde atingir um grau de autonomia, devido aos controles sucessivos impostos pelas Visitas de Provinciais, Bispos e Governadores. ' 24
A ação missionária tinha como objetivo último a evangelização
e a conversão do indígena, mas terminou se ampliando com os encargos
do governo temporal e adquirindo uma faceta política não negligenciável. Esta mescla de atividades religiosas e político-administrativas deu à
ação desenvolvida pelos missionários uma segunda característica de ambigüídade. :h verdade que os jesuítas não se deveriam imiscuir em atividades políticas, como ficara definido claramente na Congregação Geral
de 1594 . 1 2 5 Entretanto, a própria ação missionária nas Reduções colocava os jesuítas em contato direto com os caciques locais, como representantes do monarca espanhol e com autoridade conferida pelo Real
Patronato, o que era, sem dúvida, atividade política. Igualmente política era a ação desenvolvida pelo missionário para obter, através da vassalagem direta ao monarca, que os Guaranís escapassem da escravidão ao
organizarem os povos reducionais. Política, também, a organização das
milícias indígenas equipadas com armas de fogo para fazer frente à expansão escravocrata dos bandeirantes. A própria situação fronteiriça das
Reduções terminou lhes conferindo importância política. Finalmente, a
liderança local nas Doutrinas e o próprio governo temporal destas envolveram definitivamente os evangelizadores na ação política do Império Espanhol. E se nas Missões os Curas eram a máxima autoridade em
124 Lapierre, op. cit., p. 206, caracteriza bem, a ambigilidadc do papel do agente
de execução das decisões políticas.
125 A Congregação Geral de 1594 aprovou texto , (citado por Morner) indicando
que os jesuítas deviam se abster do poder político: "Quoniam Societas nostra,
quase ad fidei propationem, & animarurn lucra a Domino excitata est, sicut per
propria Instituti ministeria, quae spiritualia arma sunt, cum Ecclesiae utilitate ac
pro~orum . a~dificatione, sub Crucis vexillo finem feliciter consequi potest,
quem mtend1t ; 1ta & haec bona impediret, & se maxirnis periculis exponeret, si ea
tractaret quae saecularia sunt & ad res politicas, atque ad status gubemationem
pertincnt" (Decretae V Congreg. Generalis). Corpus Societatis Iesu: (II, 2, 857).
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termos jurídicos, quer do ponto de vista da moral cristã como do ponto
de vista das leis espanholas, é inequívoco que "ditar o direito, ou fazer
as leis e distribuir a justiça são atividades especificamente políticas". 126
Esta ambigüidade político-religiosa da ação dos missionários não é exclusiva dos jesu ítas das Missões da região platina, mas de todos os franciscanos, ou mercedários ou agostinianos que se encontraram na mesma
situação de administradores e sacerdotes. No Brasil também esta questão surgiu. E, como nas Missões do Paraná-Uruguai, também os jesuítas
brasileiros discutiram entre eles e as autoridades lusas o problema, pois
este dava origem a conflitos e confusões, quer pelo entrechoque das
duas funções, espiritual e temporal, quer pelas críticas que geravam por
parte dos leigos, 1 2 7 que acusavam a Companhia de ambições políticas
e materiais. Esta dupla ambigüidade que reveste a ação do missionário,
ao mesmo tempo dirigente e subordinado, sacerdote e adn1inistrador,
não é unicamente um fenômeno missioneiro , mas caracteriza todas as
formas de organização sócio-política que não são exclusivamente leigas.
No momento em que voluntariamente o jesuíta decide entrar na
Companhia de Jesus, ele deixava de ser livre , pois "havia realizado o sacrifício da sua individualidade". O que não significa, também, que passaram a ser meros autômatos, prestes a obedecer a movimentos prestabelecidos, de maneira mecânica. "Põem sua mais lúcida inteligência,
sua audácia, para alcançar o objetivo proposto, porque a personalidade
se consubstanciou a tal ponto à instituição, que o interesse desta vem
a ser a ambição de cada um". 128 Entretanto, são submetidos à disciplina e vigilância mútua constantes, pois não só cada missionário ajudava o
seu companheiro a se manter dentro das nonnas da Companhia, como
haviam as periódicas visitas do Superior das Missões na qual os jesuítas
renovavam seus votos. Após esta visita, o Padre Superior fazia circular
uma carta-circular, com as suas observações, e na qual havia mesmo
ordens de substit uição de alguns missionários, o que levou os indígenas
a denominá-la cuzubi (turbilhão), pelas transformações que podia provocar . 129 Além disto, segundo Cardiel, todos os anos se faziam oito
dias de exercícios espirituais e a cada seis meses, três dias seguidos, com
renovação dos votos e confissão geral, normalmente coincidindo com a
Visita do Superior das Missões. A clausura era guardada com o mesmo
rigor que nos colégios da Companhia. 130
126 Lap1erre,
·
· p. 37 .
op. c1t.,
127 Le1te,
· op. c1t.,
. v. 4 , p. 97 et seq.
128 Tissera, op. cit., p . 19, 26.
129 Haubert op. cit. nota 107, p. 228-9 .
130 Cardiel, op. cit., p. 252.
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A manutenção das normas da Companhia de Jesus, entre os
missionários, levou Lugones a sugerir que as Missões haviam sido transformadas em verdadeiros centros religiosos onde os indígenas teriam
sido submetidos às regras jesuíticas. Mi opinión, afinna este autor,

es que los PP. tomando como base de organización social la de
su próprio instituto que logicamente les parecia la mejor, hicieron de las reducciones una grande 'Compafiia ', en la qual no
faltaban ni el comunismo regulamentaria, ni el silencio caracteris tico. 1 3 1
Ora, assim como as Reduções não foram apenas oriundas da sociedade
tribal Guarani, ou apenas um prolongamento da sociedade hispânica,
também não foram apenas uma pequena "Companhia de Jesus" em tamanho menor. Nem a denominação política dos missionários pode ser
explicada pela simples imposição das normas da Companhia aos indígenas. A ação política , para transformar as decisões em realidade, necessita de autoridade política. As condições em que se encontravam os indígenas na época do início da evangelização, bem como a aceitação que
dispensaram aos seus novos líderes jesuítas, não explica ainda a natureza da ação política que estes continuaram a exercer após esta fase traumática da vida dos Guaranis. Não foi o recurso às normas da Companhia, como sugere Lugones, que nos indica a manutenção do "poder
político" dos missionários durante um século e meio.
Se por poder político entende-se

a combinação variável da autoridade legitima (recurso ao consenso) e de poderio público (recurso à coerção) que torna certas pessoas ou certos grupos capazes de decidir pela (e em
nome da) sociedade global como um todo e de a comandar a
fim de fazer executar as decisões tomadas, 1 3 2
podemos afirmar que os jesuítas tinham apenas uma autoridade delegada. Tanto as instituições espanholas leigas como as eclesiásticas haviam
delegado apenas autoridade aos missionários, o poder permanecendo
privativo do monarca. Entretanto, esta autoridade se traduz em dominância política limitada, pois os missionários não tinham condições de
decidir em nome da sociedade global espanhola como um todo e nem
pelas comunidades missioneiras das quais eram párocos e administrado-

131 Lugones, L. E/ Imperio jesuítico. 2. ed. Buenos Aires, A Moen y hermano,
1907. p. 159 . Nesta segunda edição, o autor acrescentou o capítulo V, " La política de los padres".
132 Lap1erre,
·
· p. 35 .
op. c1t.,
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res. Ao se analisar a estratificação social das Missões, tem-se um bom
indicador de qual dos setores é o predominante, pois em todas elas o
Cura e seu Companheiro se superpõem inclusive aos caciques. Entretanto, ao se perguntar sobre o que contava mais para a atribuição desta situação de prevalência social da "casta" dos padres, ver-se-á que os elementos que jogam um fator importante são o prestígio, a honra e o grau
de participação no sistema político da sociedade global. 1 3 3 As análises
realizadas sobre o chamado "governo temporal" dos padres, sejam elas
favo ráve is ou não, 134 raramente deixam de apontar algumas característ icas mais superficiais. Mas, quase nunca ultrapassam este nível.
No momento inicial da evangelização dos Guaranis, o carisma dos
jesuítas desempenhou importante papel. Para Weber, a dominação carismática se funda sobre o prestígio da liderança, seja ela leiga ou sacerdotal e na confiança dos liderados nas qualidades excepcionais do líder.
Entretanto, após o estabelecimento das Missões, ultrapassada a fase trágica dos combates com os bandeirai1tes e dos êxodos do Guaíra e do
Tape, na-o continuou a ser somente carismática a dominação missioneira. O carisma assegurou a passagem de uma etapa anterior à colonização, estável , para uma nova estabilidade, a das Reduções e Doutrinas. O
poder carismático não se exerce indefinidamente. Mas, a partir da estabilização dos Trinta Povos nos vales do Paraná e Uruguai , o tipo de
dominação passou a ser norteado pela legalidade de uma nova organização sócio-política. Os novos missionários não repetem os feitos de Montoya ou de Roque Gonzales. Não são impulsionados pelo messianismo
dos primeiros jesuítas que penetraram a região platina e não descrevem
majs a sua ação como " um combate de santos contra as hordas do inferno" , mas "agora que eles reenviaram Satã ao inferno , eles tratam os
índios de homem para homem". 1 3 5
Os prinleiros missionários realizaram a predicação evangélica como uma instrução coletiva, entre os Guaranis, dentro da característica
de religião profética que o Cristianismo assumiu em função das Cruzadas, da Reforma e das Missões, na Espanha e no Novo Mundo . A atuação dos jesuítas no Guaíra, nos vales do Paraná, do Paraguai e do Uruguai , e mesmo no Tape, se revestia, perante os indígenas, daquelas qualidades típicas do carisma: forças e caráter aparentemente sobrenaturais,
pois inacessíveis ao comum dos mortais, enviado de Deus e um exemplo

133 Ibidem, p. 271.
134 Dois exemplos típicos são o capítulo XIV da obra de Muratori, op. cit.,
p. 165-70, e o capítulo Xlll do Livro de Azara, op. cit., p. 232-60.
135 Freund, op. cit., p. 55. Haubert, op. cit. nota 20, p. 372.
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a ser seguido. 136 Entretanto, de u1na nlaneira diferente do carisn1a
puro , os jesuítas não desdenhavam a economia quotidiana, tradicional
e racional, nem abandonavam a sua tendência a uina ação continuada e
dirigida para um objetjvo . Era uma "vocação " , no exato sentido do
termo, e uma " missão", mas não meramente interior e individual. Como
a sua ação decorria de uma empresa sace rdotal, o carisma destes desbravadores era sensjvelmente diferente daquele dos médico-feiticeiros que
tentavam levar os grupos guaranis em busca da " Te rra se1n mal". Mesmo
assim , os indígenas reconheceram nos jesuítas seus novos líderes carismáticos, e como este reconhecimento "é, psicologicamente, um abando no plenamente pessoal, cheio de fé, nascido ou do entusiasmo ou da
necessidade e da esperança", aceitaram a sua dominação pol (tica. 1 3 7
Logo , a do minação carisn1ática cedeu lugar a uma nova forma de dominação , embasada na legislação da época e consubstanciada nos valores
morais do Cristianismo. Os líderes político-religiosos tornaram-se uma
espécie de eLite "aristocrática", pela dependência dos indígenas em relação à nova categoria social. Como Weber salientou,
o carisma é um f enômeno inici.al tipo das dominações religiosas
(proféticas) ou políticas (de conquista}, mas ele cede às forças
da vida quotidiana, desde que a dominação é assegurada e, sobrerudo, desde que ela adquiriu um caráter de massa.

Assim, "com a rotinização, o grupo de dominação carismática desemboca nas formas de dominação quotidiana, patrimonial ou burocrática".
A partir de então, o carisma passou a ser transmissível de um portador
do hábito da Companhia a outro. O carisma se deslocou gradualmente
dos primeiros missionários para a figura, em ge ral , do missionário da
Companhia de J esus, tornando-se um "carisma de função" e não mais
individualizado. Entretanto, mesmo assim, como nas sociedades tribais,
a autoridade não se adquire por determinações da Corte ou por decisões
papais, mas
se conquista dia. a dia. pela evidência. de suas vantagens. Isto é
válido para os missionários como para todo o cacique, mesmo
se eles são reconhecidos e aceitas como heróis sobrenaturais:
a virtude dos deuses é quotidiana. 138

136 Weber, Max. Economie et Société. Paris, Plon, 1971. v. 1, p. 249, 487.
137 Ibidem, p. 249-52.
138 Ibidem, p. 259-60, 2534. Para Weber o "carisma de função" é aquele transnútido por um ritual, de um portador a outros. A crença na legitimidade não concerne mais à pessoa, então, mas às qualidades adquiridas e à virtude do ato ritual
(p. 25 4 ). Haubert , op. cit., nota 20, p. 171 . Muitos dos au tores que adotam posi-
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Além desta alteração política importante, uma outra também deu
às Reduções uma feição característica e fortaleceu igualmente a autoridade política dos missionários. É a sacralização da rotina social, e que
Meliá denomina "socialização sacralizada". 1 39 Não é apenas a liderança
político-religiosa que se rotiniza, mas todas as atividades passam a ser
ritual, e o emprego do tempo a ser organizado, de maneira minuciosa.
O bom uso do tempo, ou seja, "o uso religioso do tempo detalhadamente ritualizado" chegou mesmo a dar origem a uma obra em guarani : Ara
poru aguyyeyhaba. 14 Foi no emprego do tempo e na ritualização de
todas as funções que as Missões deram a todos os que as visitaram a
maior impressão de ordem e de acento religioso. Desde o levantar e a
missa matinal, até o término do dia e a oração vespertina, todas as atividades se encontravam transformadas num ritual. Os jesuítas obtiveram
sucesso mesmo na atividade agrícola, onde tradicionalmente apenas as
mulheres guaranis trabalhavam. Através da ritualização sagrada da atividade agrícola, e da ida ao trabalho em procissão com cantos, orações e a
estátua do santo padroeiro , se obteve mesmo que os guerreiros trabalhassem nos campos duas vezes por semana. Rituais eram também as grandes cerimónias, tais como as paradas militares, as visitas dos Bispos e
Governadores, Provinciais e Superiores. Estas cerimônias e grandes celebrações estavam perfeitamente inseridas na tradição dos autos sacramentais e do teatro jesuítico. 14 1
Entretanto , nem a rotinização da função do missionário, nem a
sacralização das atividades sociais nos permitem afirmar que as Missões
se transformaram em casernas, ou monastérios, nos quais a "tirania
coletiva nã'o termina jamais". 1 4 2 Os elementos básicos de uma organização política qualquer são os processos de decisão e as relações de

°

ções críticas em relação aos jesuítas destacam estes dois momentos, fazendo elogios aos missionários que implantaram as Reduções, " sem mais satisfação do que
aumentar o rebanho cristão": Garay, op. cit., p. 27; Pinheiro, op. cit., p. 192:
Vellinho , op. cit. , p. 74. Entretanto, após, "os jesuítas insensivelmente foram
deixando que os objetivos espirituais pregados por Loyola cedessem em favor dos
temerários planos temporais da Companhia". Vellinho, op. cit., p. 89. " Los que
fueron en un principio humildes y abnegados misioneros, tornáronse ambiciosos
dominadores de pueblos ...". Garay, op. cit., p. 27. Pinheiro, op. cit., p. 192-3.
º op . c1t.,
· p. 162 .
139 M'l
e ia,
140 Ibidem, p. 162 . É uma obra póstuma do P. Insaurralde, publicada em Madrid ,
ainda no século XVIII (1759-60). O P. Sepp nos dá uma boa idéia da jornada do
missionário e de sua ação religiosa e administrativa, no capítulo IX de sua obra.
Sepp, Antonio . Viagem às missões jesuíticas e trabalhos apostólicos. 2. ed. São
Paulo , Martins 1951. p. 140-3.
141 Baudin, Louis. Une théocratie socialiste: l'etat jésuite au Paraguay. Paris,
M·T . Génin, 1962. p. 23. Meliá, op. cit., p. 162.
142 Baudin, op. cit., p. 23. Garay, op. cit., p. 193.
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poder. Já vimos como se tomavam as decisões políticas, tanto ao nível
da sociedade global como ao nível da própria Missão jesuítica, e o papel
de destaque do missionário nas mesmas. No que tange às relações políticas existentes entre jesuítas, caciques e demais indígenas, as relações
existentes nestas comunidades eram antes de comando e obediência,
do que de dominação e submissão, pois as primeiras se embasavam num
consenso de legitimidade , enquanto que as segundas exigem a implantação de um poderio coercitivo. A coerção, aplicada pelo código penal,
era branda e inexistia a possibilidade de dois missionários se imporem
de maneira coercitiva sobre uma população de centenas ou mesmo milhares de indígenas. A coerção existente era antes de tudo moral e
religiosa, pois não podemos esquecer que tanto a Igreja, como as ordens
religiosas, podem exercer uma forma de coerção no plano espiritual ao
negar ao fiel a possibilidade de sua salvação. A potência coercitiva real,
que é a do es tado espanhol, estava sempre à distância e nunca chegou a
se exercer dentro do território das Missões. Mas apoiava a autoridade
que havia sido delegada aos missionários. O fato de serem as ReduçõesDoutrinas formas comunitárias de organização social , com forte embasamento religioso, explica a predominância da obediência política em
vez da submissão à coerção. Mesmo num estado moderno, onde existe o
monopólio do uso da força, existe uma série de formas de organização
social, tais como partidos, sindicatos, grupos esportivos ou familiares,
onde as relações de comando-obediência baseadas na legitimidade
predominam sobre as de dominação-submissã'o. Nas sociedades indígenas americanas, inclusive entre os Guaranis, a liderança tribal sempre se
fizera por consentimento dos governados, e a confiança depositada nos
caciques repousava na sua justiça, no seu prestígio e no domínio da
palavra. Nas Missões, os missionários herdaram este tipo de poder. Por
melhor que pudesse ser a organização do tempo e a sacralização das
atividades, é importante que os n1embros indígenas da comunidade
missioneira estivessem dispostos a conformar a sua conduta às regras
que lhes foram ditadas, bem como a assumir os papéis sociais que lhes
foram propostos. A ação política dos jesuítas, já extremamente fortalecida pelo aspecto político-religioso, tornou-se ainda mais consentida devido ao seu papel de distribuidores de recursos fornecidos pela atividade
econômica do Tupambaé. A expectativa desta redistribuição dos bens
do trabalho coletivo reforçava lealdade da população missioneira. 14 3

a

143 Lapierre , op. cit., p. 37, 210-1, 213. Cardiel, op. cit., p. 302 destaca o paternalismo : "Y como el Cura es el padre y la madre que todo lo dirige y reparte con
amor, esto es lo que engendere tanto respeto y amor". Lugon, op. cit., p. 237
lembra q ue um elemento de controle que o padre possuía era a confissão.
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Esta soma de atribu tos, que caracterizaram o papel do missionário , foi
sintetizada na palavra Pai, pelos ind ígenas. Quer fosse o Pai Tuy á, quer
o Pa i A1ini, a função , desempenhada pelos missionários, de Cura-administrador, termin ou se estruturando num autori tarisn10 de caráter
nitidan1ente paternalista. En tretan to , longe de se r opressor, este paternalismo foi utilizado para promover um dos poucos proje tos de desenvolvimento in dígena de que a colônia tem no t ícia. Os jesuítas julgam
inaceitável a crítica do paternalismo excessivo, pois os missionários ,
isolados numa aldeia a léguas de distância dos ce ntros mais civilizados,
fo ram ao limite de .suas forças e de sua paciência para dar aos Guaranis
um se nso, mesmo que rudimentar, de suas responsabilidad es, formando
uma elite, agrupada em torno das Congregações e desempenhando
funções político-administrativas importantes, que jamais as tradicionais
tribos guaranis haviam conhecido na fase anterior à Redução. 144 Este
era o se ntido das recomendações que o P. Antonio Vieira encaminhou
aos missionários jesuítas brasileiros, na segunda met ade do século XVII,
e t ratando especificamente do problen1a do patern alismo e da manutenção da elite dos caciques :

Da direção temporal, que sua Majestade nos encomenda, na
f orma da lei, importa muito que procedan1os paternalmente; e
sem modos que cheirem a império, não chamando enz nenhum
caso nomes afrontosos aos índios, nem os castigando por no ssas nzãos (. . . }, mas o castigo que nierecem se lhes dará por
n1eio dos Principais(. . .) os quais com isto se satisf azem, e nos
acrescentamos respeito e autoridade. 1 4 5
Este paternalismo não foi instituído em nome do arbítrio ou da ambição humana, mas sim em fun ção de uma religião. O próprio Cristianismo definia o papel do missionário , perante os indígenas, como um
mandato da própria divindade:

cada missionário sabia que o poder que lhes tinha concedido
Deus sobre aqueles homens não era o poder da opressão. O que
eles exerciam, mais do que domínio, era uma grande tutela.
Tutela do forte para proteger o débil; do sábio para ensinar o
ignorante; de autoridade, enfim, para def ender o direito de todos. E porque estes tutores eram fiéis ao seu destino e a seu
Deus, por isto os homens e as populações subm etidas se com144 Bru xei, o p. ci t., p. 164 . Caraman, op. cit., p. 278. Lugo n, op. cit. , p. 270 não
admite que se tenha formado uma elite n-ªs Missões. En tretanto, basta a leitura das
cartas do s Cabildos de São Luís e Santo Angelo reproduzidas por Jaeger em Porto ,
op. cit ., v. 2, p. 4 32-4 e a transcrita poI Silveira, o p. •it . p. 45 , do Cabildo de São
Luis e posterior à expulsão dos jesu1tas, para que se p erceba o grau de europeização dos ind ígenas.
145 Leite , op. cit., v. 4 , p . 119. O documento é da visita iniciada em 165 8.
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portavam como fiéis pupilos para com seus tu tores, e a harmonia reinava entre uns e outros, sem que ninguém sonhasse,
como hoje, lançar o grito frenético de liberdade nem de governantes contra Deus, nem de suditos contra governantes. 14 6
Assim , não eram apenas as instituições ou as normas es tabelecidas que
de terminavam os limites da ação do s jesuítas , no seu autoritarismo
paternalista, mas a sua própria consciência e o sistem a de valores imperantes numa época de Absolutismo e Contra-Reform a. Est es limites
eram muito nítidos nas regulamentações existentes na época, tanto no
sent ido de evitar a tirania dos padres em relação aos indígenas, mas
também na manutenção do status quo. Nãó apenas em meados do século XVII, quando houve inquietação entre os indígenas e mesmo críticas
à manutenção do poder temporal. nas mãos dos missionários, mas também no final do mesmo século quando o Provincial Tomás Dombidas
recomendou novamente:

. . . os índios mostraram, em algumas aldeias, o desejo de se
imiscuírem no governo po/ltico contra a autoridade dos padres; é suficiente que eles executem vossas ordens. 1 4 7
Esta frase, por sua vez, também era uma ordem .
Todo o autoritarismo corre sempre o risco de negar o valor da
liberdade e desprezar as capacidades do homem comum , pela crítica à
inteligência. E, como decorrência, fortalece-se a liderança política e a
autoridade política termina se legitimando por si mesma e pela crítica
146 Egu ia Ruiz, op. cit. 1 p. 27. Sagot afirma que o governo eclesiástico dos jesuítas parece ter estado d e acordo com os interesses dos índios: " . .. a tranq üilidade
quase constante das Reduções é uma prova convincente. Teria sido a mesma, se
este poder se tivesse mostrado abusivo e tirânico? " (p. 52). A inexistência de documentos sobre reações dos indígenas contra o paternalismo dos jesuítas é sempre
explicada pelos críticos da Companhia pela total anulação da personalidade indi"gena face aos seus líderes religiosos. Nem mesmo estes críticos levantaram a possibilidade de terem existido revoltas ocultas, cujos documentos comprobatórios pudessem ter sido escamoteados. Quatro do s povos que sempre permaneceram abertos, próximos a Assunção ("Pueblos de Abajo" ), foram sempre visitados pelos
espanhóis e teria sido impossível ocultar este tipo de notícia aos paraguaios da
época. Entretanto, nem mesmo Cárdenas ou An tequera, levantaram a hipótese.
Resta, portanto , apenas a insustentável possibilidade de uma desigualdade entre
os componentes da espécie "homo sapiens", sendo os índios Guaranis incapazes.
14 7 Haubert , op. cit. nota 107 , p. 222 . O P. Dom bidas foi Provincial duas vezes:
de 1676-7 e 1684-9 . Segundo Maluenda , op. cit., p. 190, tal administração nos
faz pensar no regime que Eanes Sepulveda (Séc. XVI) propunha, nas suas polêmicas
com Las Casas; ou seja , um regime temperado de paternalismo , no qual "o conceito de índ io não é outro que o de um menor de idade necessitando de tutela e contínuo contro le" (p. 190). Lugon, op. cit., p. 271 cita o irmão de Pombal, e este
reconhece contrariado a dedicação dos indígenas aos seus missionários.
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das soluções contrárias.' 4 8 Nas Missões dos jesuítas, o elemento moderador é a própria religião cristã e seus valores de caridade e amor ao próximo . Submetidos à contínua prova de confiança das centenas de indígenas de suas povoações, controlados pelos superiores da própria Companhia, sujeitos às visitas das autoridades governamentais e episcopais,
os jesu ítas não poderiam se transformar em pequenos tiranos locais, em
" monocratas" autoritários. A permanência da identidade de interesses
entre a massa de indígenas e os dois padres que coordenam a vida da
Missão somente se explica em função de uma satisfação mútua em relação aos objetivos materiais que se estão gradualmente obtendo, bem
como a crença firme no fato de serem fiéis de uma mesma religião,
pastores e ovelhas de um mesmo rebanho, segundo a tradição b1blica.
O jesuíta missionário é o líder inconteste admitido pelos Guaranis,
porque é ele que dirige a transformação da sociedade comunitária num
rumo que obtém o consenso da maioria, e também porque sua liderança
está embasada numa idéia comum que une os govenados sob sua autoridade, a religião da qual ele é o pastor. A autoridade que fortalece a ação
política dos missionários é fruto do sucesso da realização do desenvolvimento material comunitário e da aceitação da religião cristã, da qual ele
é o detentor do mistério e representante da divindade.
A ação política dos missionários jesuítas torna-se muito clara,
quando analisamos o "governo temporal" das Reduções-Doutrinas,
quando percebemos a existência de uma elite de caciques e funcionários
intermediários, entre a autoridade do padre e os restantes indígenas. O
papel político do missionário se exerce de maneira direta em relação à
elite guarani local, mas de maneira indireta em relação aos demais índios missioneiros. São os caciques e os funcionários do Cabildo, ou
outros, que dirigem a vida da Missão, em função das orientações do
jesuíta. Corregedores, Alcaides, Caciques, Artesãos, Regedores, Capitães, Mordamos e tantos outros desempenham papéis importantes para
a vida política da Missão. São eles que entram em contato com os indígenas e lhes dão as ordens e as fazem executar, dentro do plano geral já
discutido com o padre. Esta ação dirigente do missionário é diferente
daquela que ele executa como sacerdote representante da divindade. O
Cura e o Companheiro são os únicos a desempenhar este papel, ocupam
o primeiro plano e não possuem intermediários para a realização dos
rituais religiosos. Assim, é antes o papel de líderes religiosos da comunidade missioneira que explica, perante os índios, o seu papel também
importai:ite de dirigente político. Entretanto, se no desempenho da fun14 8 Burdeau, Georges. Traité de science politique. 10. ed. Paris, LGDJ, 1970.
V. 5, p. 462.
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ção reJigiosa a sua ação é direta e sem intermediações, no desempenho
da função político-administrativa, o seu desempenho é assessorado por
agentes de execução da elite tribal, sendo assim , mais indireto.
Como Cura da Missão , o jesuíta liderava os fiéis como supremo
representante local da divindade e dos superiores hierárquicos da Igreja .
Como dirigente político , o padre governava juntamente com os indígenas escoUli dos para o Cabildo e com os caciques. Neste caso, a cooptação pol ítica da elite indígena era acentuada pelos laços religiosos que
uniam o sacerdote aos fiéis .

A s Reduções, sob a autoridade dos padres, oferecem o aspecto de uma sociedade homogénea, ordenada e policiada,
onde reinam a disciplina e a moral. (. .. ) É verdade, os índios
se acham bem, em razão de seu caráter, ao praticar uma obediência. que muitos pensam ser penivel, mas por outro lado um
ativo sentimento os liga àqueles que eles consideram a justo
termo como seus protetores, àqueles nos quais eles são forçados a reconhecer o espírito de justiça e caridade. 14 9

t

evidente que numa análise global sobre a ação dos jesuítas não
se pode perder de vista a variação possível no desempenho de cada indivíduo. Se a função social do missionário é analisada em termos gerais,
ocorreram em termos reais desempenhos diferentes destas mesmas tarefas. Entretanto , o sistema de controle e visitas, bem como a própria
possibilidade dos indígenas de demonstrar a sua insatisfação , abandonando o Povo ou queixando-se ao Superior numa de suas visitas periódicas, tornavam estas variações, no desempenho do papel, mínimas,
pouco úteis para a análise e confirmadoras da regra geral. Sabemos que
ocorreram casos de mudança de missionários de uma Missão para outra,
mas é impossível saber em que medida foram meras rotações rotineiras
de pessoal ou velada punição por comportamento não bem harmonizado com as regras superiores, à luz dos documentos atualmente conhecidos.
149 Baudin, op. cit., p. 48-9. Para Rastoul , "o jugo dos jesuítas não pesava muito sobre seus súditos, porque ele era temperado pela religião .~ porque eles eram
cristãos que os Guaranis obedeciam docilmcnte às ordens dos missionários; é
igualmente porque eles eram cristãos que os missionários dirigiam o seu poderio
em benefício dos Guaranis . A lei clivina, salvaguardava o povo da revolta e o
soberano da tirania". Rastoul , Amand. Une organiiation socialiste chrétienne: les
jésuites au Paraguay. Paris, Bloud, 1907. p. 61. Entretanto, como bem o salientou
Métraux, do ponto de vista político, "apesar dos inúmeros funcionários, o poder
real na Redução permanecia nas mãos dos missionários" e " nenhum Cabildo atrevia-se a desafiar sua autoridade" . Métraux, Alfrecl. Jesuit missions in South America. ln : Steward , Julian, ed. Handbook of South American indians. Washington,
Smithsonian lnst., 1946-50. v. 5, p. 648.
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Desde o século XVIII foram muito exagerados, pelos inimigos dos
jesuítas e pelos defensores das idéias liberais e racionalistas, a tutela
exercida sobre o indígena, bem como o próprio progresso das Missões.
Entretanto, esta tutela só é explicada, levando-se em conta a época
histórica (século XVII), o estado cultural dos Guaranis, bem como o
formalismo exterior típico tanto da religião como das instituições civis
espanholas.

As faltas e más concepções que aparecem, de um ponto de
vista moderno, resultam mais de idéias do tempo do que de
motivos básicos. Se muita virtude era esperada dos nativos, se
suas vidas eram dirigidas por um formalismo religioso, em
grande parte é porque os jesuítas queriam que seus neófitos se
aproximassem o mais possível da perfeição cristã como eles
mesmo a concebiam. 1 5 0
Por outro lado, a submissão dos indígenas a esta tutela paternalista dos
missionários foi descrita como sendo devoção fanática, ou mesmo obediência cega: "A essência de um Esparciata era a obediência às leis de
Licurgo, e a essência de um paraguaio foi até entã'o a obediência às leis
dos jesuítas". 151 Entretanto, esta ligação entre jesuítas e guaranis não
é somente baseada numa cega obediência, no servilismo ou na escravidão. Jesuítas e indígenas defendiam em conjunto a honra e a liberdade
de toda a etnia Guarani. Como o afirmou Diego de Torres Bollo à Audiência de Charcas: "O que prometemos ao indígena, é necessário manter''. 152 Assim, a fé religiosa dos indígenas é o elemento político complementar deste paternalismo tutelar que caracteriza a ação dos missionários como administradores dos Povos. Todo o poderio da Companhia
de Jesus se encontra presente, representado nest,es dois jesuítas, pata
cumprir a promessa inicial feita aos indígenas. Sob ,a tutela e o paternalismo missionário, os indígehas obtinham uma riqueta material superior
à que conheciam anteriormente, bem como uma liberdade mais real
do que formal, o que é uma riqueza imaterial incomparavelmente mais
preciosa. A organização política criada nas Missões possibilitou um
nível satisfatório de relações com o mundo colonial, de organização
econômica e de religifo cristã. E, em fU11ção disto ~ o indígena se encontrou

150 Métraux, op. cit. nota 149, p. 645-53.
151 Voltaire, em "L'Essai sur les Moeurs" (citado por'Haubert, op. cit. nota 107,
p. 237).
152 Citado por Lacombe, op. cit., p. 97.
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liberto da escravidão e da servidão, da f ome e das necessidades
essenciais, de toda a inquietude metafísica. E ao longo dos
dias, ao longo dos anos, ei-lo rico da solicitude infatigável do
Cura, de paz pública, de relações sociais bem regradas, do desenvolvimento das artes e das técnicas, do esplendor do culto
e das festas. 1 5 3
A partir do século XVIII, o movimento anticlerical associou as
críticas contra a Igreja àquelas que estavam sendo feitas contra o Absolutismo. A religião e o clero tornaram-se sinônimos de conservadorismo
e foram apontados como responsáveis, junto com os reis e a nobreza,
pela miséria dos cidadãos. Entretanto, a religião que fora aportada no
século XVII, pelos missionários, para as Missões, não pode ser conside rada como um meio de levar os fiéis a suportar uma vida de misérias,
como se acusaria posteriormente a Igreja do Século das Luzes.

Ao contrário, juntamente com os valores do Cristianismo,
os jesuítas trouxeram a estes povos adolescentes uma relativa
prosperidade material, uma vida livre, adaptada a seus gostos
e a dignidade de portar armas vitoriosas. 1 5 4
Entretanto, isto apenas se fez porque dois padres, estrangeiros ao grupo
tribal, governaram milhares de índios sem nenhum socorro militar espanhol, apenas apoiados no respeito de seus paroquianos. Este respeito é
ao mesmo tempo religioso, político e cultural. Não houve submissão à
coerçã'o, pois no seu conjunto a autoridade era exercida em nome dos
valores cristãos, voltada para o progresso da comunidade bem como
para a sua segurança. Esta autoridade, tutelar ou paternal, não era arbitrária nem caprichosa e se embasava na confiança religiosa que os Guaranis possuíam em seus padres. Ê verdade, entretanto, que esta submissão é irrevogável, pois "tenham ou não os índios compreendido todas as
implicações e todas as exigências, eles est!o presos na engrenagem do
formalismo espanhol". 1 s s
153 Haubert, op. cit. nota 107, p. 251-2.
154 Lacombe, op. cit., p.97 .
155 Haubert . op. cit. nota 107, p . 249 . Haubert, op. cit. nota 20 , p 171. Este carisma dos missioneiros parece ter sido muito abalado pela posição ambígua em
que ficaram quando da Guerra Guaranítica . ..Que padre8 sá"o estes dos nossos
tempos? - clamavam nas ruas os insurretos. - Os antigos nos defendiam dos
nossos inimigos, os portugueses. Iam à guerra conosco, animavam-nos e ainda davam a vida por nós, como bons pastores. Mas os de agora nos querem despedaçar à
maneira de tigres, pois nos mandam dar as nos.us terras, as nossas estâncias, os
nossos trabalhos, o nosso suor e o nosso ·sangue aos inim~os que nos tem roubado, e agora, enganam o nosso Rei para tirar-nos tudo de uma vez; mandam que
saiamos desterrados para outros rincões, onde nos matará o trabalho insano e
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Na análise da ação política dos missionários jesuítas, pois, devemos reconhecer que os fatos relativos à autoridade legítima e as relações
de comando e obediência, superam em significação as relativas à coerção e à submissão. 1 56 Existentes nas Missões e colocadas em prática
através do código penal, estas relações de dominação-submissã'o , que
têm sido muito exageradas por alguns autores, são extremamente minoradas pela própria mentalidade religiosa que impregna a vida missioneira. Este tipo de relação política coercitiva e de submissão foi preponderante nos povoados de índios submetidos à encomenda, ou nas aldeias
admin istradas por leigos, quer na colônia espanhola como no Brasil. De
maneira inconsciente ou não, muitos autores tendem a mascarar os
fatos de dominação-submissão que no Império Colonial Espanhol nortearam as relações entre o mundo branco e as sociedades tribais. A grande
exceção à regra foi o esforço desenvolvido pelos missionários das diversas ordens religiosas para salvar o indígena da escravidão e da morte. A
tutela e o paternalismo que puseram em prática, inclusive os jesuítas, se
desenvolveram dentro de um quadro de relações de r'espeito e obediência face a uma autoridade imbuída de um ca risma religioso. É somente
dentro do panorama da sociedade global da época que a ação política,
desenvolvida pelos jesuítas, nas suas Missões dos rios Paraná e Uruguai,
toma sentido. É somente dentro dos marcos institucionais eclesiásticos
ou civis que se pode entender a sua inserção na esfera jurídica hispanoamericana do século XVII. Mas é apenas na análise das relações entre os
missionários e seus milhares de paroquianos indígenas que se pode
comprender toda a real complexidade da função desempenhada.

onde a terra não basta para nos sustentar". Teschauer, Carlos. História da Rio
Grande do Sul. Porto Alegre, Selbach, 1918-22. v. 2, p . 2234.
1561..a p1.erre, o p. c1t.,
. p. 35 .
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4. AS INSTITUIÇÕES MILITARES

4.1. A criação do exército guarani
Na América do Sul, muito antes de haver uma fronteira entre os
im périos coloniais ibéricos, houve apenas um limite, representado pela
linha imaginária do Tratado de Tordesilhas. Somente no século XVII,
de uma maneira gradual, a fronteira se delineou, com todos os problemas correlatos de oposição e coexistência que lhe são típicos. Isto ocorreu desde o vale amazônico até o estuário do Prata. Foi, entretanto, no
sul que a problemática fronteiriça tornou-se complexa, com dois momentos graves de atrito e guerra. Na primeira metade do século , afrontaram-se jesuítas e bandeirantes, e, a partir da década de 80, portugueses e espanhóis derramaram o sangue de seus exércitos, frente aos muros
da Colônia de Sacramento.
Nesta fronteira, que lentamente se delineia, entretanto, não se observa urna simples oposição luso-espanhola. Tanto a conquista portuguesa como a da Espanha deu origem a tantas fronteiras quantos conquistadores houve. Em cada uma das frentes de expansão se incubou
urna certa unidade própria, um conjunto de características distintas. 1 A
organização e a coesão interna das Missões da Provfucia Jesuítica do Paraguai, por exemplo, estão, em parte, diretamente vinculados à situação
1
Maiiach, Jorge. Teoria de la frontera. Porto Rico , Ed . Univ. Porto Rico, 1970 .
p. 39.

de fronteira. O-mesmo não poderia ser dito da independência relativa e
da coesão que se percebe, na época, entre os bandeirantes de São Paulo.
Nas frentes de expansão da América espanhola, as Missões foram
sempre um fenômeno universal. No norte, enquanto as Missões dos
Franciscanos se expandiam pelas fronteiras da Alta Califórnia, Texas,
Novo México e Flórida, as dos jesuítas ocupavam as terras que iam do
Arizona à Baixa Califórnia. 2 No sul, as Missões jesuíticas do Orenoco,
Amazonas, altiplano da Bolívia e bacia do Prata representaram sempre a
transição do limite imaginário de Tordesilhas para a realidade de uma
nova fronteira em formação. Uma frente de expansão diferente daquela
representada, por exemplo, pelos encomendeiros do Paraguai.
A frente de expansão da América portuguesa teve no bandeirante
o seu elemento universal, enquanto as missões religiosas do Amazonas
repetiam o mesmo fenômeno hispano-americano. Tanto de um lado
como de outro desta fronteira em movimento, jesuítas e bandeirantes
demonstraram "um espírito expansivo, pugnaz, de esforço individual e
que tudo arrisca, criado pela própria fronteira". 3
Esta oposição, que atingiu níveis críticos de atrito na Bacia do
Rio da Prata, levou à formação de um dos elementos institucionais mais
originais das Missões da Provmcia Jesuítica do Paraguai : o exército dos
Trinta Povos.
A segurança coletiva dos povos guatanis somente se encontrou
plenamente realizada quando à coesão interna se acrescentou um estudo permanente de defesa de suas fronteiras. Somente então as tradições e valores próprios puderam ser considerados a salvo.
Contra o caboclo luso-tupi, os jesuítas, ao se defenderem,
protegem a colônia espqnhola. O armamento dos indz'genas
( que a lei das lndias proíbe formalmente } e a organização das
milícias guaranis seriam incompreensíveis sem este episó-

. . ..4
dlO

Para Chaunu, é esta situaçtro de marca fronteiriça que explicaria não
apenas a própria existência das instituições militares dos Guaranis, mas
igualmente a tolerância que os próprios colonos espanhóis mostraram
frente a este exército.

2 Bolton, Herbert. The Mission as a frontier ínstitution. American Historica/
Review, New York, 23:45~. 1917.
3 Mafiach, loc. cit., p. 39.
4 Chaunu, Pierre. Au point d'impact de deux colonisations: l'Etat Jésuitique du
Paraguay, un empire du mate. Revue Annales, ficonomies, Sociétés, Civüisations.
Paris, 4: 563, 1956.
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As duas colonizações, a espanhola e a portuguesa, não se
aproximam - ao ponto de haver uma fronteira quase comum a não ser uma vez: entre o Paraná e o Uruguai. O Estado jesuí-.
tico se desenvolveu ali A Espanha o tolera, porque ele a
serve. 5
Durante todo o século Xvll, as Reduções se estabeleceram nas regiões fronteiriças do Império Colonial Espanhol, dentro do espírito de
coloniza~o pacífica defendido pela Coroa, para povoar e, ao mesmo
tempo, proteger os territórios ainda nã'o explorados. 6 Na Província /esuítica do Paraguai, entretanto, após a destruição das primeiras Reduções do Guaíra, Itatim e Tape, a falta de suporte militar espanhol e a
impossibilidad~ do envio de guarnições militares espanholas, a partir de
centros colonizadores então existentes, levou a Companhia de Jesus a
pedir e obter armas e licença para formar um exército. Aos olhos das
autoridades espanholas, a vitória de 1641 provou o acerto da medida tomada pelos jesuítas. As ações posteriores contra os índios nômades
( Guaicuru, Yaró, Minuano, Charrua, etc ), contra os portugueses da
Colônia de ~acramento, e mesmo contra os rebeldes de Assunção, consolidaram a decisã'o tomada, e as tropas guaranis passaram a ser regularmente utilizadas como tropas auxiliares pelos governadores locais : "O
país dos guararús era país de guerra". 7
Não foi a Provmcia Jesuítica do Paraguai a única a ter tropas armadas contra o inimigo externo. Nas fronteiras com o norte, as Reduções espanholas sofriam a hostilidade dos Apaches e Comanches, e todos os exércitos enviados de San Antonio do Texas, no século XVIII,
continham fortes contingentes de índios das Missões, que lutaram lado
a lado com os espanhóis. Os missionários contrabalançavam assim as influências externas entre os neófltos, desestimulando os índios "infiéis"
a mole111tar os estabelecimentos do interior .8
O mesmo ocorria na Bacia do Prata, onde índios hostis e bandeirantes pa~ram a temer os contingentes guaranis adestrados e equipados com armas de fogo.
~ impo~ível a análise das instituições políticas dos Trinta Povos
sem que se leve em conta a sua situação espacial, inseridos em plena
fronteira sul, e, portanto, dentro de um sistema de relações complexas
entre Portugal, Espanha, as comunidades indígenas, a Companhia de Je5.

Ibidem, p. 564.
6 Capdequi, José M. Ots. El estado ~spaflol en las Indias. 13. ed. Buenos Aires,
Fondo de Cultura Economica, 1957. p. 36.
7 Hernandez, Pablo. Organización social de las doe trinas guaranies d.e la Compaflia
de Jesus. Barcelona, G. Gili, 19.13 ..p. l~S~.
8 Bolton, loc. cit., p. 51. ·
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sus e a própria Santa Sé. " A fronteira, com seus aspectos políticos, econômjcos , cultura.is, etc, metaforicamente é uma situação-limite , já que
nela se extremam as circunstâncias, o s interesses e os problemas comuns
a ela e ao seu interior, quer dizer , a toda "pessoa" histórica a qual ela
serve de rosto ou de frente. 9 Se o bandeirante via nas Reduções apenas
este rosto ou esta fachada, a análise histórica deve aprofundar ma.is a
visão e perceber por trás do modelo por demais simplificado, expresso
pe lo termo "os Trinta Povos", toda a complexidade do processo histórico do Império Colonial Espanhol na área do Rio da Prata. Múltiplos
são os fatores em ação , múltiplas são as forças de pressão presentes neste cenário histórico. Tanto as Reduções jesuíticas como as demais ordens sofrem nesta fronteira ein guerra as pressões das diversas forças
em jogo. Em 1661, por exemplo, a Doutrina de Frei Francisco Rivas
Gavillán se estabelece no Baixo Uruguai , na Ilha de Vizcaíno, com
índios guaranis vindos de São Paulo perseguidos pelos mamelucos
paulistas. Já em 1664, esta Redução dos mercedários denominada San
Miguel dei Rio Negro foi destruída por um ataque violento dos Charruas. 1 0 Esta situação de instabilidade explica bem a importância do
exército guarani das Missões. Defesa natural do governo do Paraguai
contra a ameaça dos bandeirantes paulistas, ameaça de flanco à expansão lusa que descia pouco a pouco o litoral sul do Brasil, e reforço
militar para a proteção de Buenos Aires ou para os ataques à Colônia de
Sacramento, o exército guaram desempenhará função de destaque a
partir de sua localização estratégica nesta fronteira em movimento.
" Graças às Reduções Guaranis as margens dos rios Alto Paraná e Uruguai
tornaram-se parte das linhas de comunicação e transporte nas províncias
do Prata e a hinterlândia de Buenos Aires foi consideravelmente ampliada" .11 As autoridades locais se encontravam assim numa situação
de real dependência face aos jesuítas e seus índios armados, necessários
para a defesa da fronteira contra as incursões portuguesas e das tribos
índigenas ainda não reduzidas, do Chaco e do atual Uruguai.
Esta situação estratégica na fronteira ainda movediça é que levou
o Vice-Rei Salvatierra a promulgar a controvertida Provisión Real, de 21
de junho de 1649, na qual eram definidos os direitos e deveres das Reduções face à monarquia espanhola. Isentos da requisição para trabalhos
9 Maiiach , loc. cit., p . 32.
10 Bccker, I~ala & Ce~y1 !uana. Os índios da antiga banda oriental do Uruguai;
Charrua e Mrnuano : hlstonco , abastecimento e assentamento, sua relação com as
frentes de expansão . Separata de Estudos Leopoldenses, São Leopoldo , J4 (47):
139, 1978.
11 Mõrncr, Magnus. The political and economic activities of the jesuits in the La
Plata region, the Hapsburg era. Stockolm, V. Petersons, 195 3. p. 202.
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públicos ou privados ( Mita ), bem como do "serviço pessoal", e taxados em apenas um peso e oito reais por ano como tributo , os guaranis
deveriam em compensação aceitar

a importante tarefa de guardar a fronteira com o Brasil. Havia
um acordo tácito pelo qual, como previsto, as tropas das Reduções deveriani estar sempre à disposição das autoridades temporais para suas variadas necessidades militares. 1 2
Esta tendência, expressa no decreto do Vice-Rei, foi indicada por
Ruiz de Montoya, que morreu em Lima em 1652 , após ter defendido a
idéia da criação do exército guarani, tanto na Corte, em Madrid , como
junto ao Vice-Rei do Peru. Foi ele, indiscutivelmente, o artífice da institucionalização do invulgar exército das Reduções da Província Jesuítica do Paraguai.
Um argumento que contou sempre a favor da institucionalização
do exé rcito foi o fato de serem incapazes os espanhóis de defender o
território das Missões , pelos limitados efetivos militares presentes na
região. A única exceção a esta regra foi a ineficaz expedição de D. Pedro
de Lugo, em 1641, ao Tape. Mesmo quando cidades espanholas como
Vi la Rica e Ciudad Real, no Guaíra, foram destruídas pelos bandeirantes, a capacidade de resposta militar das tropas hispânicas loca.is foi quase nula. Assim, a região fronteiriça foi de fato desbravada e anexada à
Coroa espanhola pelos jesuítas e pelos Guaranis , m elhor adaptados à
guerra , nas regiões em que sempre tinham vivido , do que os próprios espanhóis. 1 3 Com suas armas e sua organização militar, as Reduções estavam aptas para a sua defesa e para auxiliar, inclusive , os espanhóis,
quando preciso. Mesmo o Bispo de Assunção , Cardenas, que teve
violentos atritos com os jesuítas, ao visitar as Reduções do Alto Paraná,
en1 carta enviada ao Rei da Espanha, em 6 de março de 1644, reconhecia o valor das Reduções como elemento de defesa contra os portugueses e recomendava o envio contínuo de jesuítas da Espanha. 14
As relações fronteiriças entre os dois Impérios Coloniais que se
expandiam , não eram apenas de contigüidade física, mas de verdadeira
oposição de interesses. E é dentro deste quadro histórico que as Reduções adquire1n sua si tuação de guarnições reais e marcas fronteiriças.
Esta característica singular e original das Missões, o seu exército ,
talvez se explique, também, pelo próprio caráter do índio guarani. A

l2 Ibidem, p. 120.
13 Armani , Alberto. Les instituitions politiques et sociales dans les Reductions du
Paraguay. Separata de Sciences Ecclésiastiques, BruxeUcs, 13 (3): 406 , 1961.
14 Mõrncr, loc. cit., p. 115 .
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apatia e a indolência dos tempos de paz se convertiam, de maneira
súbita e radical, em brios guerreiros, sempre que os seus interesses eram
afetados. 1 5 Os afáveis, atentos, dóceis e respeitosos guaranis convertidos
mantiveram seus dotes guerreiros e demonstraram sua belicosidade, tanto nas lutas contra os Charruas e Guaicurus, como contra os portugueses
da Colônia de Sacramento. Na língua guaranítica, a própria palavra
"guarani" significa "guerreiro". 1 6 Charlevoix parece exagerar ao considerar o guarani um "inteligente estratega",1 7 pois a maior parte dos autores parece concordar que eles não se distinguiam "pela perícia ou tática militar, mas eram valentes, denodados e com um arrojo incrível". 1 8
Esta idéia é clara nos documentos históricos espanhóis relativos aos assaltos à Colônia de Sacramento (1680 e 1704-5) e mesmo à vitória de
Yí contra os Charruas (1702). Igualmente , as análises sobre a guerra
Guaranítica confirmam esta idéia de Furlong. Esta descriçã'o do caráter
dos Guaranis explica também, parcialrnertte, o sucesso dos jesµítas nesta
região do Prata e o seu relativo insucesso frente às tribos nômades do
Chaco ou do pampa uruguaio. Se, por um lado, os Guaranis eram o povo
culturalmente mais adiantado da região, já acostumados a um relativo
sedentarismo , por outro lado, talvez tivessem, também, recebido a '4influência cultural e religiosa e a consciência política dos povos andinos" , 1 9 como indica Mõrner.
Para os indígenas, a própria existência deste exército, mesmo se,
em termos militares, possamos considerá-lo uma "tropa auxiliar", representava muito. Organizado à européia, este exército havia batido paulistas, intervira contra os colonos paraguaios nas guerras civis de Assunção,
auxiliava o s governos platinos nas expedições punitivas contra os indígenas insubmissos e nômades ou contra a expansão portuguesa rumo ao
Rio da Prata. 2 0 Estes guerreiros armados de arcos e arcabuzes, a pé ou
no dorso de seus cavalos, foram ingenuaqiente desenhados pelo jesuíta
austríaco P. Pauckem em pleno desfile com seus belos uniformes. 2 1
15 Charlevoix, Pierre François. Histoire du Paraguay. Paris, Didot, 1756. v. 2,
p. 93 ; Tissera , Ramón . A ctualidad de las misiones guaraníes; ensayo sobre e/ espiritu ortodoxo. Resistência, Univ. Nacional dei Nordeste, 1968. p . 4.
16 Hernandez, loc. cit ., t. 1, p . 167-70.
17 Charlevoix , loc. cit., t. 2, p. 93.
18 F urlong, Guillermo. Las Misiones Jesuíticas. ln : Levene, Ricardo, dir. História
de la nación Argentina. Buenos Aires, lmp. de la Universidad, 1937. v. 3, p . 613.
19 Mõmer, loc. cit., p . 201.
20 Lacombe, Robert . Probléme et mystêre des Jésu ites du Paraguay. Separata de
Science&tcclésiastiques, Paris, 17 (1) : 98, 1965 .
21 Paucke, Florian. Jesuiten Mission in Paraguay (1748-1 769). Viena, Wilhelm
Braumüller, v. 1, 1959 ; v. 2, 1966. Nesta ob1a podem ser vistos vinte e nove desenhos a cores. Compõem uma perfeita iconografia das Missões. O exército guara-
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Os jesuítas, forçados pelas circunstâncias à liderança guerreira,
"não eram homens de guerra sangrenta, nem para ela tinham sido formados nos santuários pacíficos das lides literárias e dos exercícios espirituais". 22 Entretanto, o padre devia dar e dava, efetivamente, o exemplo
de todas as virtudes, mesmo aquelas da guerra, pois também eram necessárias. Muitos missionários, tendo antes servido nos exércitos europeus
nas constantes guerras que então assolavam a cristandade ocidental, formaram a base do exército guarani, segundo o modelo militar espanhol,
entã'o um dos melhores do Ocidente. Os jesuítas, crucifixo à mfo, marchavam sempre ao lado dos indígenas armados, sob a invocação do Padroeiro do Exército , São Miguel. 23

4.2. O exército e a fronteira
Quando analisamos a História do Rio Grande do Sul, uma idéiafonte surge nas diversas interpretações, é a idéia de fronteira. Trevisan
nos dá uma relação interessante de citações sobre o assunto, em sua última obra. 24 "Somos uma fronteira", "uma fronteira em armas", " uma
fronteira movediça", " foi a fronteira que deu fisionomia histórica ao
Rio Grande do Sul", "drama de fronteira" s[o algumas das citações que
indicam a tônica de muitas interpretações. Uma fronteira , entretanto,
sempre tem duas faces e a oposiç[o fronteiriça, dois sentidos. Se para o
desenvolvimento histórico do Rio Grande do Sul, a " forma primeira, o
élan caracterizador" 2 5 foi a fronteira , igualmente ela o foi para as Reduções da Província Jesuítica do Paraguai localizada nos vales do Paraná e
Uruguai . Como Reduciones de la frontera já sã'o denominadas as do
Tape, em meados do século XVII. 2 6 No século XVIII, o Rio Grande do
ni é representado por um desfile de cavaleiros, com uniformes coloridos e estandartes, na sua parada na praça da Missão, sob a aclamação das mulheres e crianças.
Existe igualmente uma edição espanhola: Paucke, Florian. Iconografia Colonial
R ioplatense ( 1749-176 7). (Introdução por Guillermo Furlo ng). Buenos Aires
'
Vian e Zona, 1935.
2i tguia Ruiz, Constando. Espãna y sus misio neros en los paises dei Plata. Madrid , Cultura Hispânica, 1953. p. 465 .
23 Baudin, Louis. Une théocracie socialiste: l 'êtat jesuita du Paraguay. Paris, M-T.
Gérún, 1962. p. 49 .
24 Trevisan, Armindo . A escultura dos Sete Povos. Porto Alegre, Movimento,
1978. p. 19. Na primeira parte da obra, dedicada a gênese da cultu1a rio~anden
se, o autor dá ênfase às noções explicativas de "fronteira" e "militarismo" na formação histórica da região, a partir do século XVIII.
25 Ibidem, p. 14.
26 Vianna, Hélio. Jesuitas e ~ndeirantes no Uruguai (1611-1 758). Rio de Janeiro, Biblioteca Nacional, 1970 . (Manuscritos da Coleção de Angelis - MCA: 1-29,
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SuJ se caracterizava já como uma fronteira de oposição , com as forças
espanholas ou mesmo as do exército guar:m ítico dis~ostas a barrar a
expansão luso-brasileira rumo ao sul. No seculo anterior, foram_ as Reduções Guaranis que se estruturaram militarmente numa fronteira atacada por paulistas e pelos índios nômades "infiéis", ou ameaçada pelos
portugueses da Colônia de Sacramento e pelas suas avançadas rumo ao
gado da Vacaria do Mar.
.
.
Esta situação fronteiriça e militar fica perfe1tament~ caractenzad~
pela documentação espanhola da época. Em 164 7, a Ced_ula Real ~ss1nada por El-Rei Felipe N , em Madrid, no dia 14 de fevereiro, e enviada
ao Vice-rei do Peru, Marquês de Mancera, nos indica que o Procurador
da Província Jesuítica do Paraguai, o P. Juan Pastor, justificava ao Rei a
compra de armas y municiones y otras cosas necesarias para su defensa
en mucha cantidad, y de valor, que pasa de setecientas bocas de fuego,
obrigados que tinham sido a isto devido às invasiones que los dichos
portugueses les hacian. Felipe IV reconhecia, igualmente, ter-lhes dado
licencia para que en su defensa uso.sen dichas armas e que estes habüzn
defendido su tierra, echando á los portugueses de ella. Concluía o Monarca que isto havia sido feito ao seu serviço e que resultava na

defensa de la província dei Paraguay, que estaba con mucho
riesgo de que el enemigo intentase apoderarse de ella, por su
poca resistencia: y que si alguna había de tener para este caso,
era por estas indios, que en la ocasión que les llamase mi Governador de aquellas provincias, acudirian com sus armas y de! ensas à defender la tie"ª·
Sugeriu o Rei a diminuição dos tributos pagos pelos índios,

por lo bien que se dice han servido y defendidose de los rebeldes de Portugal, alentándoles para que lo continúen en las ocasiones que adelante se ofrecieren. 2 7
Como conseqüência desta ordem real, em 1649, o novo Vice-rei do Perú, ·<f:onde de Salvatierra, assinou, em Los Reyes de Charcas, um decreto
que institucionalizava o exército missioneiro, bem como o alívio dos
tributos :

. . . y desde luego sean declarados por tales y pertencientes á la
Real Corona, y por presidiarias dei presidio y opositos de los
portugueses dei Brasil: y que por ahora sean relevados de mitas
y servicio personal, puesto que asisten en el dicho presidio, en
1, 55 ). " Relação do que ocorre~ n_:1S_Reduções da Serra, es~~ci~e!1te d.e Jesus
Maria, depois da morte do P. Cnstovao de Mendonça, s/data . A ultuna linha do
documento refere-se às Reduções de Serra, no Rio Grande do Sul, como "reduções da fronteira". p. 282.
27 Hernandcz, op . cit ., v. 1, p. 514.
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que seles juzga bastantemente ocupados en servicio de S.M y
causa pública . .. 2 8
O termo "presídio", tanto na época como ainda hoje, tem a signifi cação de "ato de defender uma praça militar ou forte, tropa de guarnição , encarregada desta defesa, praça de guerra". 2 9 Este sistema, que se
define nestes documentos, explica, em parte , como a Espanha pôde
manter o poderio militar na Europa, engajada que estava ali em lutas de
caráter hegemônico, enquanto, gradualmente, tomava posse do Novo
Mundo com um punhado de conquistadores e de missionários, expandindo a sua cultura, religião e língua, por quase todo o continente americano, assim como nas Filipinas. Era impossível a fundação de estabelecimentos militares ao longo de toda a fronteira do Império Colonial
Americano. Não havia meios humanos disponíveis, nem mesmo pecuniários, pois o tesouro estava sendo sangrado pelas guerras européias. Nem
mesmo as cidades espanholas do Prata, nesta época, tinham recursos
para a sua defesa e o contingente demográfico era muito restrito. 3 0
Assim , durante todo o século XVI e parte do século XVII, os espaços americanos, situados entre os dois impérios ibéricos, foram inicialmente "confins", limites vagos de territórios subpovoados, mas onde
as frentes de expansão, gradualmente, tendiam a se tocar, principalmente nos vales do Rio Paraná e Uruguai, ultrapassando, algumas vezes, o
incerto meridiano de Tordesilhas. É no início do século XVll que no
Guaíra surgiu a primeira "fronteira", onde duas zonas de autoridade superior, de Estados soberanos, se "enfrentaram". Entretanto , se a geografia é condição básica para a fronteira , não constitui o seu essencial. A
fronteira é mais do que um fato físico, ou natural. Ela o é também político , ou mesmo psicológico, ou cultural. 3 1 E se desloca ao sabor dos
processos históricos da colonização. Inicialmente , no vale do Rio Paranapanema, após, no vale do Rio Paraná e mesmo mais ao sul, no vale do
Rio Uruguai, a fronteira deslocou-se por diferentes paisagens geográficas, ao sabor das oposições de interesses representados pelos bandeirantes e pelos jesuítas, sempre antagônicos.

28 fb idem, t. l , p . 515. Furlong, Guillermo. Misiones y sus pueblos de Guaranies.
Buenos Aires , lmp. Balmos, 1962, p. 391.
29 Ferre ira, Aurélio Buarque de Holanda. N ovo Dicionário da língua Portuguesa.
Rio de J an eiro , Nova Fronteira, 1975 . p . 1143. Ver também a explica ção que
fo rnece Aurélio Porto na su a obra História das Missões Orientais do Uruguai.
2. ed . Porto Alegre, Selbach, 1945. v. 2, p. 138 .
30 Caraman, Philip. The lost paradise, an account of thejesuits in Paraguay: 160 71768. Lo ndon, Sidwick and Jackson, 1975. p. 102 e 106. Somente no início do
sécuJo XVIII é que Buenos Aires possui 4.000 habitantes.
31 Manach , op. cit., p. 25-6 .
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Nos séculos XIII e XIV, a palavra fronteira tinha um senso militar e significava a linha de frente da batalha de uma tropa organizada
para o combate, para "enfrentar" o inimigo - este o seu significado
mais profundo . Hoje, tende-se mais a usar a palavra com o sentido de
"limites" (limes) ou de "fines", e daí confins. Mas, mesmo no século
XVI e XVII, a " fronteira" é o front, não mais de um exército, mas de
um país . Esta mud'ànça de sentido ocorreu através da idéia de que as
cidades da fronteira, com suas muralhas guarnecidas, suas torres e
ameias, suas guarnições militares, eram a " frente" de batalha contra o
inimigo situado além dos limites do Estado. 3 2 A idéia de fronteira e a
idéia de presídio , no sentido de guarnição militar de defesa, se justapunham. Ainda no século XVII, na França, a palavra frontiere tinha o
significado de "frente", de extremidade de um reino, onde os inimigos
se defrontam.3 3 Na Espanha, a palavra fronteira já aparece no Poema
do Cid , mas sempre no sentido de região que separa povos colocados
frente a frente , tendo dado origem ao termo "fronteiro", ou seja, o
chefe militar que comanda a fronteira.
Mas as fronteiras podem ser também continuidade, além de oposições. É continuidade no sentido em que se infiltram as influências, se
amortecem os impactos. ~ oposição, mas no sentido de alternância,
onde os interesses díspares podem ser mais ou menos variados e profundos, alternando-se durante o tempo histórico. 34 A fronteira sul foi
continuidade, enquanto durou o comércio luso-platino, principalmente
antes de 1640, com a migração de portugueses para Buenos Aires e o
interior da bacia platina. A mesma fronteira teve épocas diferentes de
oposição e intensidade de oposição dos interesses contrários. Foi intensa a oposição entre os jesuítas e bandeirantes até 1641 , quando estes
últimos empurraram, violentamente, os limites do mundo colonial espanhol para o oeste . Houve pouca oposição real, mas muita oposição
latente, após esta data, quando a fundação da Colônia de Sacramento,
em 1680, iria renovar as contradições.
Nesta fronteira platina, assim, defrontaram-se dois sistemas colonizadores. As "frentes de oposição" Gesuítas, Guaranis, bandeirantes,
lusos da Colônia, etc.) não devem ser estudadas, entretanto, apenas
como elementos da fronteira em si mesma. De fato , existem outras
zonas, outros grupos de pressão política, outros atores sociais, por trás
da área fronteiriça, que também desempenham um papel histórico im-

32 Febvre, Lucien. Pour une histoire à pari entiêre. Paris, Sevepen, 1962. p . 11-2.
33 Ibidem, p . 13. Cita o Dicionário Universal da Furetiêre, de 1690.
34 Manach , op. cit., p . 27.

portante e dos quais a fronteira e os grupos que nela se opõem são as
fachadas.
Eram eles a Santa Sé, as autoridades coloniais (Vice-reis e Governadores Gerais), as Monarquias, os comerciantes íbero-americanos, ingleses, holandeses , etc.) Nas colônias espanholas, as frentes de expansão
iniciais foram obra dos conquistadores. Após estes, no século XVII,
prevaleceram os missionários, principalmente, quando as fronteiras
fo ram empurradas mais adiante, para o interior. Então, a missão da
fronteira desempenhou o seu mais importante papel político, na sua
função civilizadora de "reduzir" o indígena e levar a fronteira "selvagem" n1ais e mais para o interior. Para Haring,3 5 além deste papel civilizador, as Missões prepararam também o caminho para a posterior colonização da fronteira , e para a manutenção da fronteira contra as
ameaças externas. Tal foi o caso , como já vimos acima, das missões do
Texas e da Califórnia. Na América do Sul, o mesmo ocorreu na Guyana,
no Orenoco, no Alto Peru e no Paraguai. Assim, na fronteira , a Missão
foi tanto um agente do Estado como da Igreja, uma parte vital do sistema espanhol de desbravamento pioneiro e de expansão territorial.
Neste panorama geral de desbravamento da fronteira por elementos que sã'o agentes do Estado e da Igreja nâ'o se pode ignorar 0 "Real
Patronato", que tornava possível esta dupla capacidade de serem os
missionários ao mesmo tempo servidores da Coroa e da Tiara Papal.
Entretanto, enquanto nos limites do norte do Império Colonial Espanhol Americano o Estado dava suporte militar às Missões, na forma de
pequenas guarnições em cada Pueblo, como bem o demonstrou Bolton,36 na fronteira sul o mesmo não aconteceu.
É fácil de perceber que isto constituía uma diferença essen-

cial en.tre a maioria das reduções de fronteira e as reduções
guaranzs, as quais, ao invés de possuirem uma guarnição agregada a elas, possuiam uma guarnição própria à disposição das
'
autoridades espanholas. 3 7
.
Não se pode esquecer, entretanto, que enquanto as missões jesuíticas da fronteira do México, tanto na Baixa Califórnia como na costa
oeste da Nova Espanha, se expandiam como Reduções de fronteira , no

35 Haring, C. H. The spanish empire in A merica. New York Oxford Univ Press
1947. p. 202-3.
,
.
•
36 Bolton, op. cit., p. 51.
37 Mórner, op. cit., p. 200 .
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fin al do século XVII e início do século XVIII, 3 8 o exército guarani se
institucionalizou n um momento em que a Espanha, em plena guerra
européia , não tinha condições de defender o Brasil do domínio holandês, nem de impedir a independência de Portugal , quanto mais de proteger o Paraguai dos ataques bandeirantes às Reduções Guaranis. A melhor
solução , na época, foi aquela proposta pelos jesuítas: armar os próprios
índios . Na área do Prata, os soldados de carreira eram poucos e com o
soldo , miserável, sempre em atraso. Estavam , na sua maioria, acantonados em Buenos Aires, pois deviam, em primeiro lugar , guarnecer uma
das portas de entrada do Império Colonial, e, em seguida, controlar o
co ntrabando. Quanto às milícias, eventualmente recrutadas entre a população colonial , compreendiam homens sem influência, sem dinheiro,
" pobres mise ráveis que têm no ventre apenas o ódio e a sede do saque". 3 9 Mesmo em 1716 , ainda eram os índios guaranis a melhor tropa
militar que o Govern ador de Buenos Aires podia convocar, como se
pode ver nas inst ruções recebidas de Felipe V:

. . . siempre que se o[rece ejecutar qualquier facción de mi real
servicio en aquellos parajes ó que la ref erida plaza se halle
necesitadad, los que con mayor brevedad acuden á soco" erla
son los indios de dichas Afisiones ... 4 0
Assi m, a insuficiência de meios levou a Coroa espanhola ao estabelecimento de uma guarnição de fronteira indígena como tropa auxiliar. Não eram mais necessárias tropas espanholas na fronteira das Reduções. Poderiam os soldados permanece r em suas bases de Buenos
Aires, Assunção ou Tucumán. Caberia aos índios missioneiros a custódia desta fronteira viva, frente ao Império Colonial Luso em expansão .
Durante o século XVII, foram raros os encont ros entre as tropas
espanholas e os bandeirantes. Foram mais constantes, é verdade, as
expedições punitivas contra os índios insubmissos, que ameaçavam
continuamente os estabelecimentos espanhóis, principalmente a partir
das vastidões do Chaco. Coube ao exército das Reduções Guaranis
tarefa dissuasória frente às incursões lusas em busca da mão-de-obra
indígena ou dos produtos do gado. Idêntico papel desempenharam,

38 Mõrncr, M. Th e expulsion of the jesuits from Latin America. New York, Alfred Knop f, 1965. Introdução, p. 13.
39 Haubert , Maxime. L 'ouevre missionaire des Jésuites du Paraguay. 1585-1 768.
Paris, 1966 . p. 66.
40 Hemandez, op. cit. v. 1, p . 494. Cédula Real de Fclipc V, de 12 de novembro
de 1716, ao futuro go vernador de Buenos Aires, D. Bruno Maur ício Zavala, dando -lhe instruçõ es para o cargo que irá desempenhar .
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posteriormen te, as Reduções dos Chiquitos e dos Mojos face ao avanço
pauJista rumo ao interior do continente americano. 4 1
Esta situação invulgar do exército guarani implicou privilégios
excepcionais. Na mesma Cédula Real acima citada , Felipe V refere-se
aos índios da guarnição da fronteira das Missões, recomendando-os ao
futuro Governador de Buenos Aires, D. Bruno Maurício Zavala :

. . . y asimismo os prevengo les guardéis y hagais guardar y
cumprir por vuestra parte todas las exenciones, franquezas y
libertades que por las citadas Cédulas les están concedidas,
para que de esta suerte, asegu,rados y satisf echos que en todas
las ocasiones que de hoy en ade/ante (más que nunca) se
podrán ofrecer, puedan acudir á m i real servicio con sus
personas y annas con la misma puntu.alidad, esfuerzo y fidelidad que hasta aqui lo han ejecutado. 4 2
Um sistema político qualquer, como no caso o da Monarquia
Espanhola, pode ser ameaçado de invasão em seus territórios por uma
nação rival ou mesmo ser invadido com a destruição parcial de suas
cidades fronteiriças (Vila Rica , Ciudad Real) ou de seus Pueblos de
Indios (G ua íra, Tape e Jtatim). Este sistema desco brirá que tem necessidade de tropas mais numerosas e de métodos de proteção fronteiriça
mais eficazes. Como organizar e repartir melhor seus recu rsos ameaçados? Para sobreviver, ele poderá ser obrigado à adaptação de suas estruturas locais, quer inventando novos papéis sociais quer criando novas
instituições, como no caso o "soldado-guerreiro" guarani e o "Exército
das Reduções", presidiários da fronteira com os domínios portugueses.
A persistência desta ameaça, durante todo o século XVII e XVIII, levou
a Monarquia Espanhola a uma mudança adaptativa mais profunda, com
a instalação de contingentes militares mais importantes na praça de
Buenos Aires, principalmente após a fundação da Colônia de Sacramento. O fo rte que guarnecia a entrada do Rio da Prata foi submetido ,
igualmente, a sucessivas melhorias, nas quais os índios Guaranis colaboraram como mão-de-obra auxiliar. Após a ruína do Guaíra e da investida bandeirante até o vale do Rio Uruguai, não restava à Coroa de Espanha uma outra solução imediata. Assim , a data de 1641 representa uma
situação-limite para as autoridades espanholas, assim como para as bandeiras escravagistas. Foi o momento de maior perigo para as Reduções
e o mais profundo ataque desfechado pelos paulistas, no território que
separa Assunção de Buenos Aires, quase atingindo o cen tro do nú cleo
4~ .Ibidem, v. 1, p. 175 e v. 2~ p. 47. Mateos, Francisco. Avances portugueses y

rrus1o nes espanolas en la Amen ca dei Sur . Missio na/ia Hispanica Madrid 5 (5):
459-504 , 1948.
,
'
4 2 Her nandez, loc. cit., v. l, p. 499. Ver também nota 40.
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de colonização hispânica, na área platina. Ao mesmo tempo, em poucos
anos, a fronteira situada até então no vale do Rio Paranapanema era
deslocada violentamente para o vale do Rio Uruguai, centenas de
quilômetros ao sul do mais próximo vilarejo luso-brasileiro . Entretanto,
esta avançada de 1641 foi igualmente o extremo da situação-limite para
os bandeirantes paulistas, já então muito distantes de suas bases.
Nesta fronteira movediça, onde se poderia estabelecer uma "fronteira natural"? Alguns pretendem ver uma no vale do Rio Uruguai, a
separar os limites dos dois impérios coloniais ibéricos. Entretanto,

uma fronteira geográfica (ou natural) é apenas uma frente de
avanço que se estabilizou. Depois de uma fase dinâmica de
exploração pacífica ou de conquista violenta, a luta pelo te"itório se detém, mais ou menos definitivamente. 4 3
Ora, mesmo após a derrota de Mbororé, quando os paulistas recuaram,
não cessaram as expedições de caça ao índio. Assim como não permaneceram os indígenas das Reduções imóveis na mesopotâmia ParanáUruguai. As Missões estabeleceram guardas em pontos avançados, como
o da Vacaria dos J>in4ais, e permanentemente enviaram destacamentos,
quer ao litoral uruguaio e rio-grandense, quer rumo à Serra Geral, para
prevenir qualquer avanço paulista.44
Assim, as Missões e o seu exército, durante todo o restante do século XVII e parte do século XVIII puderam, pela sua própria existência,
desviar a frente de expansão paulista e ameaçar a investida oficial portuguesa no Rio da Prata. A ofensiva bandeirante terminou voltando-se
para o oeste e para o norte, desbravando o vale amazônico e as regiões
de Goiás e Mato Grosso, atingindo o Itatim, abandonado pelos espanhóis. Rumo ao sul, fizeram-se mais raras as investidas, mas foram suficientes para fazer com que permanecessem nas mãos de Portugal territórios que nominalmente pertenciam ao Rei da Espanha.4 5 A linha
imaginária de Tordesilhas estava defitinivamente rompida, mesmo na
imaginação dos diplomatas espanhóis. Em compensação pelo território
perdido, o núcleo de colonização platino estava garantido, pois havia
agora ali " . . . une Milice, qui fait la süreté de leurs frontieres ...". 4 6
Localizadas na fronteira oriental dos domínios hispânicos, as
Missões e seu exército desempenharam assim um papel de extrema
importância na estratégia do deslocamento das frentes de expansão
portuguesa e espanhola.
43 Mafíach, op. cit., p . 52.
44 Hemandez, op. cit., v. 2, p. 47.
45 Momer, op. cit. nota 11, p. 201.
46 Charlevoix, op. cit., v. 1, p. 233.
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A situação do te"itório das Doutrinas era tal que só em
de[ ender os índios, suas te"as e moradias f~zia à Coro~ ~a
Espanha e as nações que de suas possessoes na Amenca
se f armaram, um serviço positivo e de grande importância:
o de defender as fronteiras e manter a integridade do seu
te"itório. 4 7
E justamente por isto, por serem a "face", a "fachada" da fronteira
hispânica e o obstáculo natural frente à expansão luso-brasileira ru~o
ao sul , foram sempre os alvos imediatos e primeiros, nesta fronteira
em guerra.
Tanto a contigüidade como a oposição sã:o manifestações típicas
da fronteira , e, em especial, das forças que nela se defrontam. Estas
fo rças são tanto militares (ou paramilitares, como é o caso das bandei~~s
e das tropas indígenas), políticas, econômicas ou simplesmente esptntuais, e geram as pressões e as resistências dos grupos e instituições que
se defrontam, distintos em crenças, cultura ou ideologias. "Obviamente,
o essencial desta força, o que faz com que o seja, é o poder".4 8 É o
poder político, numa fronteira política como esta que se formava no
século XVII, que incluía dentro de seus limites próprios as instituições
militares ali atuantes. "A fronteira política é o lugar onde o' querer leva
o poder de que dispõe'',4 9 e por isso, quando o poder de ação da religião deixou de fazer efeito sobre os bandeirantes, para limitá-los nas
suas expedições escravagistas, restou aos jesuítas a solução de buscar
o apoio do poder político do Rei da Espanha para agir de maneira coerci tiva sobre São Paulo, por um lado , e de criar os seus próprios meios
de defesa da fronteira, por outro. Esta segunda medida foi a única possível, principalmente após a emancipaçfo de Portugal e do Brasil da
União Ibérica. Estas decisões políticas, tomadas bem longe da própria
fronteira, mas com profundas repercussões sobre esta, sã'o um pano de
fundo indispensável para compreendermos a institucionalização

de uma espécie de guarnição de fronteira privilegiada, à disposição das autoridades espanholas de Buenos Aires, uma posição
não usufru ida por outras Missões, já que as outras Missões de
fronteira eram normalmente assistidas por destacamentos de
soldados espanhóis. 5 0
Para a obtenção desta medida política, em Madri, os jesuítas alegaram sempre "razões patrióticas" para poder sacudir a pesada e lerda
47 Hernandez, op. cit., v. 2, p. 46.
48 Maiiach, op. cit., p. 29-30.
49 Ibidem, p. 31.
50 Morner, op. cit. nota 38, p. 14.
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máquina burocrática da monarquia hispânica, procurando sempre demonstrar que as concessões "extraordinárias" se justificavam pela situação fronteiriça, face aos rebeldes portugueses, e que arcavam sozinhos
com a defesa do solo da colônia espanhola platina. 5 1 Esta visão " nacionalista" dos jesuítas espanhóis de meados do século XVU é muito característica dos membros da Ordem nascidos na América e que estavam
numa posição melhor para ter uma visão mais ampla do problema do
que os demais espanhóis, sempre preocupados com suas encomendas,
seus mitaios e seus problemas econômicos imediatos. Antonio Ruiz de
Montoya, Roque Gonzales de Santa Cruz, Diego de Alfaro e Cristóbal
Altamirano "eram muito sensíveis ao que era necessário ser exigido à
mãe-pátria pelas negligenciadas colônias". 5 2 Esta visão global dos problemas da área platina , também a encontramos nas sugestões do Governador Hernandarias de Saavedra e do primeiro Provincial da Província
Jesuítica do Paraguai, P. Diego de Torres, os quais tinham plena consciência da necessidade de ocupação da fronteira com o mundo português. 5 3 O exército, imposto pela fronteira, tornava o objetivo possível.
Entretanto, o fato de terem os jesuítas muitas vezes invocado o
problema político da fronteira, nas suas tentativas de movimentar o
vagaroso Conselho das (ndias, torna evidente que a direção da catequese, voltada para a fronteira , encobria uma ação missionária movida decididamente por motivos políticos da própria Companhia de Jesus?
Não seria o exército guarani, a cavaleiro da fronteira, uma arma da
Companhia para a ação política própria? As decisões políticas, tomadas
na zona periférica à retaguarda da fronteira, não teriam sido habilmente
conduzidas pela própria fronteira em si? Este problema tem sido muito
debatido e, na maior parte das análises, excessivamente simplificado,
principalmente quando se faz referência ao "imperialismo" jesuíta.
A fronteira das Reduções, do Guaíra e ltatim ao Tape, foi sempre uma "superfície de fricção", que manteve acordada e vigilante a
consciência coletiva, tanto da sociedade colonial espanhola como da
portuguesa, enquanto durou a animosidade entre bandeirantes e jesuítas . Posteriormente, transformou-se numa fronteira sem maiores polê51 Bruxei, Arnaldo . O sistema de propried ade das reduções guaraníticas. Pesquisas, São Leopoldo, (3) : 71, 1959.
52 Mõ rner, op. cit. nota 11 , p. 202.
53 Haubert, op . cit., p. 350. Muitos autores se deixaram levar pelos mitos da fronteira em guerra e simplificam exageradamente o problema, afirmando, por exemplo, que os jesuítas tinham um "ódio implacável" contra os portugueses e que se
utilizaram "dos índios para satisfazê-lo", como é o caso de Jaime Cortesão em
A lexandre de Gusmaõ e o Tratado de Madrid, Rio de Janeiro, Instituto Rio Branco, 1930-1960. 1~ parte, v. 2, p. 38.
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micas, entre os anos 40 e 80 do século XVII, e na qual a atividade
heróica dos primeiros tempos foi substituída por uma vida ativa, pacífica e inais voltada para o progresso material das Reduções. Restavam ,
entretanto, os " mitos e as idealizações da fronteira em guerra", "o
borde áspero onde se havia afiado têmpera de jesuítas e índios". 5 4 Os
documentos das Missões continuam a falar na guerra, após 1640, como
se ela es tivesse ainda presente. Na verdade, a situação havia-se estabilizado e a guerra se reduzira a um estado latente. A catequese se delimitava
por um certo período e a fronteira , guarnecida pelo exército, se aquietou. Quanto existe de decisões locais, política da Companhia de Jesus
ou de adaptação a uma situação imposta pelas circunstâncias?
Para os missionários da Província Jesuítica do Paraguai, os caminhos da catequese eram muito limitados e as escolhas relativas. Na região, somente os guaranis mostravam ser possível a Redução e a catequese. Quer no Guaíra como nos vales do Paraná e do Uruguai, as terras eram férteis e os guaranis aptos a uma vida sedentária e baseada na
agricuJ tura e pecuária. Nestas duas direções foi encaminhada a catequese desde o primeiro momento. O projeto de catequese do Guaíra fracassou devido às sucessivas bandeiras paulistas, e terminou no fantástico
êx odo indígena liderado por Montoya. Tanto no Chaco, a nordeste e
sudoeste de A~unção, como no pampa uruguaio , os Guaicurus e os
Charruas se mostraram nômades irredutíveis e avessos à sedentarização.
Atacados no Tape e no ltatim, restou à Província Jesuítica do Paraguai
o território formado pela aproximação dos cursos do Paraná e do Uruguai. As terras eram férteis, os campos propícios para a pecuária e
povoados por guaranis agricultores. Motivos políticos? Ou única possibilidade que restava dos projetos iniciais, uma vez fracassadas as missões
no Guaíra e junto aos Guaicurus? O móvel que impulsiona os jesuítas,
neste momento, é o religioso e a catequese seu objetivo maior. Por que,
então, apresentam motivos políticos na sua argumentação, para obter
da monarquia espanhola as armas para sua defesa?

Os jesuítas podem ter invocado mil vezes o motivo político,
não porque este fosse para eles o motivo decisivo, nem sequer
importante, mas porque, naqueles tempos, como hoje e sempre,
os motivos religiosos não eram capazes de mover a morosa
burocracia, metropolitana a decretar, com tempo, as medidas
necessárias para tal Fun humani tório e cristão que a Companhia
tinha em vista. 5 5

54 Maiiach, op. cit., p . 40.
55 Bruxel, loc. cit., p . 71-2.
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Por outro lado, destaca-se, neste momento, a figura de Montoya. Ao
mesmo tempo em que escreve sua "Conquista Espiritual", verdadeira
apologia dos objetivos religiosos e cristãos da Companhia na missionarização platina, vive o ambiente da corte e o clima de guerra no qual a
Espanha se envolve. Crise face às derrotas contínuas nos campos de
batalha na Europa, revolta na Catalunha, emancipação de Portugal, são
os temas dos debates ehtre nobres e funcionários administrativos. Os
"rebeldes" portugueses e seus representantes brasileiros, os "mamelucos"
de São Paulo, são, em verdade, o inimigo da pátria e da colônia espanhola platina. O argumento é espontâneo , por ser real, e surgirá em
todas as petições endereçadas ao Rei pelo Procurador da Província
Jesuítica do Paraguai.
No Prata, como em qualquer fronteira, o perímetro fronteiriço
representava nesta época a zona de mais aguda sensibilidade , tanto de
parte da sociedade colonial espanhola, como da portuguesa, mas principalmente da primeira, por ser a atacada. Assim, o Exército das Reduções, ao ser criado, atenderá às necessidades de todo o corpo social da
colônia espanhola, e será uma resposta adaptativa a uma situação de
atrito para a qual a fronteira espanhola não estava preparada. Não foi
criado nem mantido para realizar conquistas, nem para o enriquecimento de um Estado às custas do saque das populações vizinhas. Como bem
o exprimiu Charlevoix, " .. . ce n'est ni pour faire des conquêtes, ni
pour s'enrichir des dépouilles des autres Nations, qu'ils font la guerre " . 5 6 A diminuição da oposição na fronteira, obtida pelo caráter dissuasório do Exército das Reduções, não levou à extinção da influência
caracterizadora que as fronteiras exercem nos períodos de formação dos
povos. Pois,

mo" hispânico, do ponto de vista dos objetivos da Companhia de Jesus,
ele serviu para evitar a catástrofe final de todo o projeto de catequese,
já seriamente ameaçado pelos ataques bandeirantes. Os jesuítas da Província Jesuítica do Paraguai obtiveram com ele a possibilidade de continuar a sua obra catequética, pois " continuavam a se considerar, apesar
de tudo e de todos, como pastores do rebanho de Cristo".5 8 Ignorar
isto é desconhecer toda a massa de documentos da época e não compreender a mentalidade de toda uma sociedade saída das lutas da ContraReforma.

4.3. As Armas
As Missões jesuíticas dos Guaranis, dos Chiquitos e Mainas foram,
todas elas , pontos estratégicos de importância para que o mundo colonial espanhol fizesse frente à expansâ'o portuguesa no interior do continente americano . As Reduções dos Mainas foram obstáculos meramente
passivos face à penetração dos portugueses no vale amazônico. 5 9 Já os
índios Chiquitos participaram ao lado de tropas espanholas nos combates contra os bandeirantes portugueses que visavam o altiplano peruanoboliviano. Entretanto, as Missões guaranis foram as únicas a formar um
contingente militar organizado, dotado de armas de fogo (mosquetes e
arcabuzes), à disposiçâ'o das autoridades coloniais espanholas.60 Após
os ataques dos bandeirantes,

os jesuítas tiveram incrível sucesso, tomando vantagem da
oportunidade de transformar a mais incrível provação pela
qual passaram as Reduções numa base para a consolidação e a
excepcional situação destas mesmas Reduções. 6 1

se a pugna que originou a Unha divisória se manteve latente,
com equiparação (. .. ) das áreas políticas que ela separa, conserva a marca uma função adusta de sen tine/a, reacionária à comunicação, 5 7
tendência histórica confirmada com a persistência dos litígios, renovados pela fundação da Colônia de Sacramento.
Os jesuítas desempenharam um papel de extraordinária importância histórica ao se tomarem os responsáveis pelo estabelecimento, nesta
fronteira em guerra, de um exército indígena. Entretanto, se o papel
político destas tropas auxiliares é o de manutenção de um território
colonial espanhol ameaçado e, portanto, de suporte a um "nacionalis56 Charlevoix, op. cit., v. 1, p. 263.
57 Mafiach , op. cit., p. 41.
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58, <;ararnan, op. cit., p. 106. Lugon julga que relacionar as Missões com a problem ~tica ~a fr~nteira é uma "idéia inco~cientemente cruel", por terem sido estas
cnadas 'I>.rec1samente p~a subtrair os mdios à colonização espanhola". Diz ainda
que os. dois pontos de vista são opostos e o primeiro falsearia a imagem histórica
dos Tr~ta Povos. Esquece, entretanto, que as duas situações coexistiriam. Mesmo
qu e~ SI~ação de "sentinela de fronteira" não tenha sido uma escolha voluntária
d~s Jesu1tas, ela lhes foi imposta pela situação de contato com a frente de expan~a~ portuguesa na América do Sul. Lugon, op. cit., p. 16.
. B~ylAe, Constantino. Las Misiones, defensa de las Fronteras. Maynas Missionálza Hzspanica, Madrid, 8 (24): 417-503, 1951.
·
60 Morner, op. cit. nota 11, p ..200.
61 Ibidem, p . 201.
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eviden te que esta consolidação e esta segurança só foram possíveis no
momento em que o sistema e a ordem estabelecidos pelos jesuítas tornaram viável a organização do indígena num exército equipado com
armas de fogo e liderados na guerra por chefes espanhóis.6 2
A ob tenção das armas de fogo para as milícias guaranis despertou
as opiniões as mais desencontradas e não foi facilmente resolvida, pois
se a primeira Cédula Real sobre o assunto data de 1640, a concessão
defin itiva data de 1679, pouco antes da invasão portuguesa no estuário
do Prata.
Em janeiro de 1639, quando a bandeira de Caaçapaguaçú , invadindo e assolando as reduções do Tape, defrontou-se com a milícia indígena liderada pelo cacique D. Nicolau Nenguiru e foi derrotada, sob
os olhos da tropa espanhola comandada pelo próprio Governador de
Assunção, D. Pedro de Lugo y Navarra, pela primeira vez os índios
utilizaram armas de fogo. O próprio Governador teria distribuído 7
armas de fogo aos indígenas, tendo-as recolhido imediatamente após o
combate .6 3 Neste confronto , não apenas os índios, mas o próprio Irmão Domingos de Torres, "mestre dos índios no manejo das armas de
fogo",64 teria feito uso de uma arma de fogo, ao atingir o próprio capitão da bandeira, após a morte do P. Alfaro. Já em 1641 , no combate de
Mbororé, o exército de 4.000 índios tinha à sua disposição mais de 300
armas de fogo e mesmo peças de artilharia feitas de bambu recoberto de
couro , sob a liderança de D. Inácio Abiarú, secundado por D. Nicolau
Nenguiru e pelo Irmão Domingos de Torres. 6 5 Enquanto as Reduções
62 Hernandez , o p. cit., v. 2, p. 26. Furlong, op. cit. nota 28, p. 384-6.
63 Ibidem, v. l, p. 133. Refere-se o autor ao Memorial do P. Montoya , de 1643,
publicado na sua obra, v. 2, p. 620-1. B bem possível que no Guaíra já se tenham
utilizado armas de fogo contra os bandeirantes como indica um documento citado
por Jaime Cortesão, em Raposo Tavares e a formação territorial do Brasil, Rio de
Janeiro , Ministério de Educação e Cultura, 1958. p. 147. Ver igualmente Vellinho ,
Moysés. Capitania d'EI Rei, aspectos polémicos da formação rio-grandense. Porto
Alegre, Globo , 1964. p. 67 . Arthur Ferreira Filho na sua obra História geral do
Rio Grande do Sul, 2. ed. Porto Alegre, Globo , 1960, afirma que após o êxodo
do Guaíra, os jesuítas ..acaudilhando milhares de guaranis,já adestrados no manejo das armas, desceram pela mesopotâmia parano-uruguaia, vindo reforçar a cabeça de ponte lançada próximo à foz do ljuí" (p. 21). Isto é um evidente exagero ,
pois o exército ainda não estava formado e as primeiras provas documentais de
armas de fogo no Rio Grande do Sul se 'referem às armas que o Governador Lugo
emprestou aos Jesuítas, e que eram em número de sete. Existem provas arqueológicas da existência de um ..fecho de espingarda" nas escavações da Redução de
Jesus-Maria, mas como esta foi destruída por um ataque bandeirante, não se pode
afirmar ser esta uma prova de armamento jesuíta das Reduções (Ribeiro, Pedro et
alii. A Redução de Jesus-Maria, Candelária, Rio Grande do Sul. Revista do
CE.PA ., Santa Cruz do Sul, (4) : 30,1976. Furlong, op. cit. nota 28, p. 384.
64 Porto , op.cit., v.1,p . 177.
65 Ibidem, v. l , p. 181.
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travavam um combate definitivo para a sua sobrevivência, armados pelas
iniciativas do P. Diaz Tafío, Procurador que retornava ao Rio da Prata,
o agente especial enviado à Corte espanhola pela Província Jesuítica do
Paraguai, apresentava petição ao Rei, solicitando armas e a organização
de um exército indígena. Segundo ele, aquelas eram necessárias para

.. . la recuperación de dhos pueblos, los quales es impossible se
pueden en adelante guardar y defender sin defensa de armas assi
de [uego como las demas ã usan y exercen los bassallos de V
Af. pf:l defender sus Reales Tierras y bassallos. q de otro modo
sera ympossible caso q los vez. os de S. Pablo buelban a infestar aquellas reducciones por lo qual. 6 6
Face ao pedido de Montoya, o Rei dirigiu-se ao Marquês de Mancera, Vice-rei do Peru, ordenando-lhe que ouvisse os Governadores do
Rio da Prata e tomasse a decisão apropriada.

Suplicóme [uese servido de concederles algunas armas de
fu,ego como se ha hecho con otras naciones:
Yvisto por los de mi Consejo Real de lndias:
He tenido por vien de remiti.ros lo que á ésto toca; para que,
habiendo oido á los gobernadores confinantes, sobre el armarse los dichos indios para su de[ensa, dispongáis lo que más
convenga, conforme ai estado de las cosas, á que os asistirá el
Presidente y Audiencia de los Charcas, á quien escriba en esta
conformidad. Y de lo que hiciéredes me avisaréis. 6 7
Esta decisão levou Montoya a atravessar o Atlântico, deslocando-se para
Lima, onde intercederá junto ao Vice-Rei: •

A V. Exa. pide y supp.ca se sirva de ver este negocio con la
atencion que pide su gravedad y de que depende el logro y
quietua destas Reynos serviendose de mandar/e das las armas
necesarias p~ resistir a mil Portugueses y dos o tres mil Tupis
que tambien muchos dellos manejan armas de fu,ego ...
Aproveitava para solicitar, no mesmo documento , 500 armas, 70 barris
de pólvora e 70 quintais de chumbo. 6 8 De novembro de 1644 a janeiro
de 1646, Montoya acompanhou o expediente do processo, com a
mesma· tenacidade com que acompanhara as reuniões do Conselho das
Ifldias, na Corte . A população de Assunção, que não perdia as esperanças
de ter acesso à mão-de-obra indígena das Reduções, era contra a concessão . O Governador Pedro de Lugo igualmente deu parecer desfavorável.
66 Vianna, op. cit., p. 395. Petição do P. Montoya ao Rei da Espanha.
67 Hemandez, op. cit., v. 1, p. 524.
68 Vianna, op. cit., p. 437. P. Montoya ao Vice-Rei do Peru [s.d.] .
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As autoridades e funcionários temiam a existência de um exército indígena armado ao lado das cidades espanholas.
Enquanto a decisão era tomada, o exército guarani, com as armas
de fogo e as armas peculiares à sua cultura, continuava a se antepor ao
expansionismo escravagista paulista. Em 1642, os fortes Apiterebi e
Tobati (ou Mburicá) foram assaltados, sob a liderança do cacique D.
Inácio Abiarú, o vencedor de Mbororé, liberando os índios que já haviam sido escravizados e tomando posse de muita munição, provisões
e víveres.6 9
Finalmente, em 1646, foi aprovada a entrega. Um dos fatores
que pesou de maneira extraordinária foi a emancipação de Portugal e
de suas colônias do jugo espanhol, com o esfacelamento da União Ibérica, como se pode depreender dos documentos da época. Solicitado a
dar seu parecer, a pedido do Vice-rei do Peru, D. Pedro de Lugo y Navarra foi inicialmente contrário à existência de uma milícia indígena
armada às portas de Assunção. Montoya comenta esta tomada de posição no seu Memorial enviado em 1643 ao Rei da Espanha: " ... repuebra con aparentes razones el manejo de armas de los indios, que poco
antes efectivamente había aprobado, entregándoselas en sus manos ...". 70 Mas, em 1644, o informe de D. Pedro de Lugo mostra a
razão de sua mudança de opinião, apoiando agora a cessão das armas:

.. . , que atento ai nuevo y grande alzamiento y revolución de
Portugal, que sucedió pocos meses antes que deja-se en gobierno del Paraguay, y á que el dicho gobiemo confina con el estado del Brasil, que es de la corona de Portugal, y pretender los
portugueses que el dicho Paraguay pertence á la dicha corona y
demarcación: será muy forzoso y conveniente el soco"er
aquella província con armas y municiones, como le ha hecho
con el Puerto de Buenos Aires, pues milita la misma razón y
conveniencia, pues el dicho punto es frontera marítima del
Brasil, y el Paraguay lo es medite"ánea; ...
E mais adiante, no mesmo documento:

. . . podrá V. E. permitir que los Padres y Hermanos de la
Compaíiill y a/,gunos indios de los de más seguridad y sati~
facción, tengan ciento y cincuenta bocas de fu.ego poco más ó
menos, y usen de ellas, para que tengan al português, si hiciere
alguna invasión por aquella parte, en el inter que llega la fuerza

69 Hemandez, op. cit., v. 2, p. 25. Porto, op. cit., v. 1, p. 190-1.
70 Hemandez, op. cit., v. 2, p . 621.
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y soco"º de la ciudad de la Asunción, y ser los índios tan pobres, que no los tendrá para socorrer/os ... 7 1
Neste mesmo ano, o Governador do Paraguai, D. Gregório de
Henestrosa enviava correspondência ao Rei, concordando também com
a necessidade da manutenção de um exército armado indígena para a
defesa das Reduções e da colônia espanhola platina,

... porq aviendo entrado los de San Pablo de el dicho estado
dei Brasil a destruir y asolar sus Reducciones despues de los
dafíos y muertes de que consta a V. Mag. d en su Real Consejo
de las lndias en diferentes ocasiones han sido resistidos y rechazados con ij no solo se consigue este fin sino tambien la seguridad de estas Provincills, por lo que es, de ser aquella parte
frontera y freno de los revelados de e/ dicho estado que he savido pretender entrar a estas partes a infestarias y extinguirias.
Neste mesmo documento, afirma o Governador serem úteis as armas de
fogo para o sucesso da repulsão das bandeiras paulistas:
~

... y resistido varias veces a sus imperus y invasiones en q han
sido necessarias las armas de fu.ego ã oy tienen con aprobación
de el Vi"ey de estas reynos y parecer de soldados experimentados y zelosos de el Real servicio de V. ll1ag. d .. . 7 2
São inúmeros os documentos da época que situam o problema das
armas de fogo do exército indígena das Reduções em relação à problemática da fronteira e como elemento indispensável para barrar as crescentes investidas paulistas que, temia-se , se dirigiam irresistivelmente
para o Peru e o Potosi. Sabia-se ser quase impossível a chegada em tempo de reforços dos governos do Paraguai, Tucumán e Rio da Prata
(Buenos Aires), em caso de ataque bandeirante. 7 3 Assim, não só a criação da milícia indígena mas o próprio armamento de arcabuzes e mosquetes passava a ser da maior significação ". . . y importancia bisto al
serviço de su magestad para la defensa de las· reduçiones y guarda de
aquella frontera de san pablo . ..". 7 4
71 Ibidem, v. l, p. 529. O Documento foi assinado em 24 de novembro de 1644,
na cidade de los Reyes (Charcas), como resposta ao Memorial apresentado pelo
P. Montoya.
72 Vianna, op. cit., p. 316.
73 Cortesão, Jaime. (org.) Jesuítas e bandeirantes no Itatirn. ln: - . Manuscritos da
coleção de Angelis (MCA). Rio de Janeiro, Biblioteca Nacional, 1952. v. 2, p.
70-2. Furlong, op. cit. p. 572.
74 Vianna, op. cit., p. 401. Auto do Presidente da Real Audiência de Charcas,
D. Duonísio Perex Manrique, de 22 de janeiro de 1644,' referente à entrega de
munições e armas de fogo para a defesa dos indígenas.
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A partir de 1644, até a época da concessão do armamento.' as
bandeiras paulistas assolaram o Itatim, através de quatro bandeuas,
comandadas por Jerônimo Bueno (1644), João Mendes Geraldo ( 1645),
Antonio Domingues (possivelmente em 1646), e Antonio Raposo Tavares (1648). "Era essa a única região q ue os planaltinos estavam ass~tan
do nessa ocasião ..." ,7 5 entretanto, esta ameaça constante agiu de
maneira a manter viva a discussão e aumentar as razões apresentadas
pelos jesuítas e pelos partidários do exé rcito armado guarani.
Finalmente, em 1646, por Provisão do Vice-rei Marquês de Mancera, determinou-se entregar aos Padres da Companhia de Jesus, " ...
Para la defensa de dichos índios ...", as armas solicitadas, num total
de 146 arcabuzes e quatro mosquetes, pólvora e chumbo. 76 Esta ordem
foi endossada posteriormente pela monarquia espanhola, que em Cédula
Real de 1647 recomendava ao Governador do Paraguai cuidasse e conservasse os índios das Reduções: "conviene alentados para que continuen en servir con sus armas como hasta aqui ...". 7 7 A Coroa espanhola pedia mesmo às autoridades paraguaias que agradecessem aos indígenas pelo sucesso que haviam tido na luta contra os portugueses do
Brasil.
Neste mesmo ano , o Governador de Buenos Aires, Província de
La Plata, D. Jacinto de Lariz, realizava visita de inspeção às Reduções,
no qual fez um levantamento das armas existentes. Nas Reduções do
vale do Paraná existiam 297 armas de fogo, enquanto nas Reduções do
vale do Uruguai haviam 31 2. A este total de 609 armas, foram acrescentadas posteriormente as 150 enviadas pelo Vice-rei do Peru. 7 8
75 Ellis, Jr., Alfredo. Amador Bueno e a evolução da psicolo_?ia planaltina. Boletim da Faculdade de Filosofia, CTências e Letras da USP, Sao Paulo (42): 127,
1944 .
76 Hemandez, op. cit., v. l , p. 532. Provisão do Vice-Rei do Peru, datada de Los
Reyes (19 de janeiro de 1646) e que estipula as quanti~ades de ar~amento a
serem entregues. Os Oficiais Reais do Potosi entregaram a ~ompanh1a de Jesus,
em nome da Província do Peru: 75 armas (73 arcabuzes e dois mosquetes, com as
respectivas forquilhas), e 70 barris de pólvora. Em nome da Província de La Plata
fo ram entregues: 75 armas (idênticos números de mosquete~ ; 3!cabuzes ~º. ante
rior) e ainda 70 quintais de chumbo , para a confecção ~e proJete~s. Confenr 1~3!
mente a obra de Pablo Pastells. Historia de la Compama de Jesus en la Provmcza
dei Paraguay . Madrid , Lib . General de Victoriano Suárez , 1912-1933. v. 2, p. 10812.
77 Pastells, loc. cit. , v. 2, p. 137-8.
78 Vianna , op. cit., p. 437-9. MCA. Visita do Governador Jacinto de Laris às
Reduções. Segundo este documento sem data, mas posterior~ visita de nov:_mbro
de 1647, a distribuição das armas pelas Reduções era a seguinte: a) Reduçoes do
Paraná - Candelária 28, S. Cosme e S. Damião 28, Santana 22 , S. Carlos 39,
S. José 35 , ltapua 44 , Na. Sa. l..oreto 29, S. Inácio de Guaíra ?2! Corpus 40;
b) Reduções do Uruguai: ConcepciÓn 48, S. Miguel 37, Santos Martires 2.2. S.Pe-
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Já em 1648, quando a bandeira de Antônio Raposo Tavares asso lou o Itatim e a Serra do Maracajú, importante centro de produção
ervateira assuncenha, o temor de uma invasão foi tão sentido na capital
da Província do Paraguai que convocaram uma Junta de Guerra (15 de
novemb ro de 1648) e já no dia seguinte se relacionavam os cidadãos
convocados para uma milícia provisória, que finalmente não chegou a se
movimentar até a região atingida, de onde os bandeirantes já haviam
partido com número l!levado de indígenas escravizados. 7 9 Estas rápidas
e fulmina ntes investidas paulistas faziam com que mesmo a população
pa raguaia, que via sempre nas Reduções uma solução para a sua crise
econômica gradual e sua perene falta de braços escravos, chegasse a
aceitar em parte a idéia de uma milícia indígena armada, pelo menos
enquanto fosse vivo e constante o perigo fronteiriço.
No ano seguinte, 1649, o Memorial e as contínuas insistências do
P. Montoya faziam efeito . O Vice-rei do Peru, Conde de Salvatierra,
assinava documento no qual se oficializava a situação dos índios das
Reduções jesuíticas do ltatim , vales do Paraná e Uruguai: eram recebidos pelo Rei da Espanha como vassalos diretos e pertencentes à Real
Coroa ; eram confirmados como " presidiarios dei presidio y opositos de
los portugueses dei Brasil" ; pagariam tributo diretamente à Coroa, por
intermédio dos Oficiais Reais do Porto de Buenos Aires.8 0 Ao lado da
concessão das armas, este conjunto de medidas era importante para
caracterizar a situação ímpar das Reduções guaran íticas, cujos guerreiros
armados com as mesmas armas dos brancos conquistadores espanhóis
eram vassalos diretos da monarquia espanhola e guarnição fronteiriça
face à expansão luso-brasileira.
Entretanto , se a situação de milícia da fronteira nunca levantou
maiores polêmicas, a existência de um número tão elevado de armas de
fogo nas mãos dos índios continuou a levantar opiniões e críticas aos
jesuítas, obrigando-os a contínuas explicações e informes. Em 1650, o
P. Francisco Díaz Taiío, que fora superior das Missões e o responsável
d.ro e S. Paulo 25, S. Nicolau 30, S. Xavier 32, Bororé 39, Sta. Maria 29, S. Tomé
27, Yapeyu 23. Assim , segundo o documento , nas Reduções do Rio Paraná foram
encontradas 297 armas, enqu anto que nas do Rio Uruguai, 312, o que nos dá um
total de 609 armas de fogo . Apó s isto, chegaram mais 150, enviadas pelo Vice-Rei
do Peru (ver nota 76).
79 Pastells, loc. cit. , t. 2, p . 191 e 192. O primeiro documento é o da realização da
Junta de Guerra em Assunção , em 15 de novembro de 1648. O segundo é a "Lista
de los vccinos y soldados que han de salir de esta ciudad con su s armas y caballos
Y demás avia s y pe trechos de guerra, para las provincias de arriba, al socorro de las
reducciones dei ltati contra los Portugueses que vienen contra eUa" datado de 16
de novembro de 1648.
80 PastcUs, loc. cit., t. 2, p. 201-2. Hernandez, op. cit., t. l, p. 515.
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pela compra das armas que haviam dado aos índios a vitória e~ Mbororé, enviava informações sobre a natureza destas armas. Explicava que
las armas de fuego q tienen con q se defienden de los enemigos
rebeldes y defienden el paso a estas provas como es not. o Y
consta de diversas informaçiones q se an presentado, su Magd.
solamente a dado 150 y alg. as muniçiones. Todas las demas se
an comprado con lo q su magd. les da pa. su sustento Y vestuá•
no
. .. 8 1

Em 1651, ocorreu o último grande ataque levado a efeito pelos
paulistas contra as Reduções platinas. O Governador do Paraguai,
D. Andrés Garavito de León teve notícias de que os paulistas se preparavam para uma grande bandeira, cujos objetivos seriam: a invasão e a
destruição das Reduções, apoderar-se das Províncias de Buenos Aires e
Paraguai e passar ao Peru para apoderar-se das minas de Potosi. Segundo
Hernandez,8 2 os paulistas teriam atacado as Reduções guaraníticas de
diferentes direções. Ao norte, a Redução de Corpus teria sido atacada,
no Paraná "arriba ". A Redução do Yapeyú foi o alvo do segundo ataque, no Baixo Uruguai. Na região central do vale do Rio Uruguai, foi
atacada a Redução de São Tomé, enquanto a Redução de La Cruz de
Mbororé foi o alvo paulista no Alto Uruguai. Mais ao norte ainda, um
outro grupo atacava as Reduções do Itatim. O exército guarani, avisado
em tempo pelo Governador Andrés Garavito de León, teria colocado
em fuga os paulistas, apoderando-se de víveres e munições, libertando
os índios cativos, e ainda tomou posse de papéis, cartas e demais documentos nos quais se constatavam os objetivos da bandeira, bem como
os contratos da jornada. 83 Ao norte , no ltatim , após os paulistas terem
atacado com sucesso uma das Reduções, foram igualmente derrotados.
Em fuga, estes teriam sido exterminados pelos Mbaya e Payagua no
oeste do Rio Paraguai. Esta grande bandeira, a última a atacar as Reduções jesuíticas da bacia do Rio da Prata poderia ter sido a de Barbosa
Calheiros, que teria se dirigido à "mesopotâmia argentina".8 4 O ataque
às Reduções de Itatim levou o Provincial Juan Pastor a solicitar licença
às autoridades espanholas para mudar as Reduções da região mais para o
sul, bem como pedir o consentimento para o uso de armas de fogo pelos
seus índios. O Governador do Paraguai respondeu de forma positiva,
81 Vianna, op. cit., p . 170. MCA.
82 Hernandez, op. cit., t. 2, p . 25~.
83 O autor não indica suas fontes.
84 Ellis, Jr. toe. cit., p. 128 e 131. Porto, op. cit., v. 1, p. 192. Taunay, Affonso
d'E. História Geral das Bandeiras Paulistas. .São Paulo, Tip. Ideal, 1924-1950. v. 3,
p. 202 .
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inclusive quanto ao uso das armas, devido à Cédula Real que o possibilitava. 85 Estas duas Reduções do ltatim, S. lgnácio e Na. Sra. de Fé, que
estavam localizadas próximas ao Rio Iejuy, foram deslocadas para o sul
de Assunçã'o, no vale do Rio Tebicuarí, onde hoje se encontram os povoados de Santa Maria e Santiago.8 6 Em 1652, ainda sob o efeito deste
ataque, o P . Diogo de Boroa, que fora o Provincial da Província Jesuítica do Paraguai (1633-1640), dirigia um memorial ao então Visitador
D. Andrés Gabarito de León, para que mantivesse seu apoio à manutenção das armas nas mãos dos índios das Reduções. 8 7 Eram constantes as
críticas a esta concessão e mesmo religiosos de outras ordens não admitiam este privilégio concedido às Reduções jesuíticas, temendo que os
índios voltassem as armas contra os brancos. Em 1657, Valverde, o
Governador do Paraguai, realizou uma Visita às Reduções guaraníticas
para fazer o levantamento de um registro de tributos, que deviam ser
pagos pelos índios, bem como uma relação das armas que existiam à
disposição do exército indígena. Nesta época, em carta enviada ao governo de Tucumán, o franciscano Gabriel de Valência desaconselhava o
uso das armas pelos índios porque"... no solo son superfluas, pero aun
sospechosas y mui arresgadas ..." . 8 8
Entretanto, as armas foram mantidas e, graças a isto, em 1657,
uma nova bandeira foi derrotada, quando ainda estava "en tierra de
infletes". 8 9
Um documento da Coleção de Angelis 9 0 esclarece este novo episódio do conflito entre os indígenas guaranis e os paulistas, graças às
declarações de dois caciques de Yapeyú ao Governo de Buenos Aires,
onde chegaram com prisioneiros paulistas. As tropas da Redução teriam
sido colocadas em estado de alerta por um índio fugido . Duzentos índios armados com arcabuzes, flechas, espadas e pedras partiram em
canoas pelo Rio Ibicuyti. Depois fizeram vinte dias de jornada a pé,
quando encontraram um contingente de paulistas. Após um combate
que durou quatro horas, renderam-se três paulistas (Manuel Preto, Pasqual Ribeiro e Francisco Cordeiro) e cinqüenta índios que os acompanhavam. Os cativos foram libertados. Entretanto, a caminho da Redu85 Cortesão, loc. cit., . nota 73, p. 106-9. O primeiro documento é a Petição do
Provincial P. Juan Pastor, e o segundo o Auto do Governador O. Andrés Gabarito
de León.
86 Hernandez, op. cit., v. 1, p . 19. Ver também o mapa, entre as págin as 12 e 13.
87 Cortesão, op. cit. nota 73, p. 111-3.
88 lbidem, p . 255~. Mõrner, op. cit. nota 11 , p . 124 .
89 Hernandez, op. cit., v. 2, p. 26.
90 Vianna, op. cit., p. 326-33. MCA 1-29, 2, 9. Declarações de indígenas relativas
aos prisioneiros paulistas, de 28 de abril de 165 7.
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ção, os três "portugueses", com alguns índios, fugiram. Dois mulatos
e o restante dos indígenas aprisionados foram levados a Yapeyú e, posteriormente , a Buenos Aires, onde os caciques D. Antonio Uracatu e
D. Mathias Beramini prestaram declaração autenticada. As autoridades
platinas foram igualmente informadas da existência de um fortim armado que os paulistas ergueram num lugar denominado Higay: " ... tienen
hecho un fuerte y paliçadas y en el muchos vastimentos y algunas botixas de polbora ... " .
Este novo ataque bandeirante coincidiu com a visita do Governador Juan Antonio Blázquez de Valverde às Reduções e pode ter influído na sua recomendação ao Rei de que as armas deviam continuar nas
mãos dos índios, mesmo reconhecendo não ser um procedimento usual.
Entretanto, garantia que o armamento permanecia guardado na Sala de
Armas de cada Missão, sob controle do Cura, e que era necessário para
que os indígenas pudessem fazer frente aos "portugueses de São Paulo"
e aos índios "infiéis" da região. Assinalou ainda o auxílio extraordinário que o governo espanhol havia obtido das tropas guaranis no caso do
Bispo Cardenas e na luta contra os mdios Guaicurús e Charruas. 91
Como se pode ler neste documento , a questão das armas do exército
guarani levantava vivas polêmicas:

La. materia del mayor reparo la piedra de contradiçion el
motivo de las mayores calumnias a sido la de las armas de fuego pennitidas a los yndios del Parana y Uruguay que como
cosa. tan desuassa.da en las demas Províncias dei Piru y de suyo
peligrosa. a dado vastante ocasion a discurrir en ella contra los
Padres de la compaiiia que las pidieron y enseiiaron a usar a
estos Yndios".
Entretanto, mesmo sendo inusitado o uso de armas pelos missionários ou pelos mdios convertidos, não existiu apenas nas Missões guaranis, mas foi um problema que surgia sempre que inexistiam possibilidades
de auxílio das tropas espanholas ou portuguesas. Mesmo no Brasil,
recomendava-se aos missionários jesuítas o uso de armas para a defesa:

Nos lugares que podem ser assa.ltados e nas viagens aonde há
o mesmo perigo, se não houver presídio, ou escolta de Portugueses, que defendam os m"issionários, poderão os nossos ter
em casa., ou levar na embarcação algumas armas de fogo das
quais porém não usarão em caso algum, sa.lvo defensão natural,
e quando não há outros que possam usar das ditas armas. 9 2
91 Ibidem, p. 419-23. MCA 1-29, 2, 16. Carta de Valverde, datada de 15 de janeiro de 1658.
92 Leite, Serafim. História de Companhia de Jesus no Brasil. Lisboa, Liv. Portugália , 1938-1950, V. 4 , p. 122.
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Entretanto , a polêtnica sobre o armamento indígena continuou e,
em 166 1, uma Cédula Real ordenava ao Governador do Paraguai que
recolhesse todas as armas para a cidade de Assunção, onde deveriam
permanecer num depósito sob o controle do próprio governo. Esta decisão foi enviada ao enta-o Ouvidor da Audiência Real da cidade de La
Pla ta, na Província de Charcas, D. Juan Blazquez de Valverde ,93 bem
como ao Provincial da Companhia de Jesus na Província Jesuítica do
Paraguai , recomendando

. . . ordene que todas las armas que tienem sus religiosos en las
reducciones y las que hubiere repartidas á los índios de ellas se
entreguen, sin réplica ni dilación, ai Gobernador de esas províncias para que es tén á su orden y se pueda usar de ellas sólo
en las ocasiones de su servicio, y que en ade/ante no se entrometan los religiosos á ejercitar los índios en ninguna acción
politica ni militar. 94
Esta decisão da monarquia espanhola cancelava, assim , o privilégio anterior, mas ao mesmo tempo mantinha a situação do presídio fronteiriço
das Missões guaraníticas, bem como a institucionalização do exército
ind ígena. Apenas determinava um maior controle sobre o armamento,
por parte das autoridades locais, parecendo com isto aceitar o conselho
do Cabildo de Assunção, que temia o uso das armas pelos indígenas e
via nes te armamento de 800 bocas de fogo um reforço substancial nas
suas condições de defesa. 9 5
Assinadas em 1661, estas Cédulas Reais somente chegaram à bacia
do Rio do Prata dois anos depois. Enquanto a lenta burocracia espanhola punha em execução as ordens reais, as Reduções guaranis, continuavam a desempenhar seu papel de sentinelas armadas da fronteira, " ...
contra las Invasiones de los vezinos de San Pablo, de onde van muchas
leguas y dias de camino a espiar los . . .". 9 6 Ao mesmo tempo, um fato
de excepcional importância histórica ocorreu. Em 1662, o Governador
do Paraguai, D. Alonso Sarmiento de Figueroa, ao fazer uma das tradicionais visitas acompanhado de 20 soldados de sua escolta, foi feito prisioneiro no caminho de Vila Rica, por índios rebelados. Uma das Missões do Jtatim, que haviam sido mudadas para o sul, avisada a tempo,
enviou 300 homens armados, que chegaram ao local da emboscada em
24 horas de marcha forçada, por um caminho que normalmente se fazia
93
94
95
96

Pastells, op. cit., t. 2, p . 650-2. Hernandez, op. cit., v. 1, p. 534.
PasteUs, op. cit., t. 2, p. 654. Datada de Madri , 16 de outubro de 1661.
Mõrner, op. cit. nota 11, p. 138 e nota à p. 140.
Vianna, op. cit. , p. 203. MCA, Carta Ânua de 1661.
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em quatro dias de caminhada. Derrotados os índios rebelados, o exército guarani resgatou o Governador e o escoltou até a capital, Assunção.97
Assim, em 1663, quando as ordens emanadas da monarquia espanhola chegaram a Assunção, não foram postas em prática automaticamente . As autoridades locajs deveriam repensar a decisão de depositar
as armas num depósito central em Assunção, longe das Missões, e, portanto, ineficazes em momentos de extrema necessidade . Os próprios
jesuítas, contrários à medida, aproveitaram o episódio para apoiar suas
argumentações. O Visitador Geral da Província Jesuítica do Paraguai,
P. André de Rada, em resposta ao pedido de informações feito pelo
Ouvidor da Real Audiência de Charcas, D. Pedro de Roxas y Luna, justificou a necessidade das armas para a defesa das Reduções, dizendo que

... el açierto de dhas armas consta de los buenos effetos q an
resultado pues despues q las tienen el enemigo Portugu,es no se
atrebe a invadir dhos pueblos y con ellas an soco"ido as dhas
çiudades y ai gov. or Alonso Sarmiento de Figu,eroa q lo tenian
çercado los índios revelados de Aucaya . . . 9 8
Neste mesmo ano, em reunião da Congregação Provincial , decidiram os jesuítas apelar ao Vice-rei e ao Conselho das IÍldias para que as
armas permanecessem em poder das Missões, guardadas em arsenal sob
o controle do Cura. O Visitador P. Rada, que dirigia, em 1663, a Província, conseguiu persuadir o novo Governador, D. Juan Díez de Andino, a
não pôr em execução a Cédula Real de 166 1. Ao mesmo tempo, em
documento enviado ao Conselho das I'ndias, o P. Rada argumentava
que se as oitocentas armas dos Guaranis fossem depositadas em Assunção não seria levado em consideração o fato de estarem muitas das
Missões sob a administração da Província do Rio da Prata, e, portanto,
do governo de Buenos Aires, e também que tal medida tornaria as armas
sem efeito, pois muitas Reduções localizavam-se a léguas de distância de
Assunção e os indios não poderiam ser treinados no seu manejo .99
Finalmente, a ordem real foi cumprida, e já em 1664, o Governador do Paraguai, D. Juan Díez de Andino, comunicava ao Rei da Espa-

97 Muratori, Ludovico A. Relation des missiones du Paraguay. Trad. francesa de
" Il Cristianismo Fetice nel Paraguay" . Paris, Bordelet, 1754. p. 224-5. Segundo
Momer, op. cit. nota 11, p 140, o documento que descreve o fato é " Relación
verdadera del alçamiento gen J y Reuelion de los lndios dei Paraguay 1660", e é
provavelmente de autoria do P. Rada, podendo ~r encontrado no "Archivum
Romanum Societatis Iesu", Arquivos da Ordem, Roma (PARAQ., XI, p. 361-73).
98 Cortesão, op. cit. nota 73, p. 285.
99 Mõmer, op. cit. nota 11, em no ta ao pé da página 141.
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nha que a sua Cédula Real de 1661 tinha sido obedecida, mas acrescentava que isto podia representar prejuízos, pois as Missões estavam muito
distantes para um auxílio rápido em caso de ataque português. 100
Como se pode depreender da documentação, Felipe N ordenara
um deslocamento do armamento para Assunção, mas não proibira o uso
das armas de fogo pelos indígenas, em caso de necessidade. A situação
fronteiriça das Missões e a existência das tropas guaranis, como tropas
auxiliares na defesa da fronteira, não foram contestadas pelas Cédulas
Reais.
O Provincial P. Andrés de Rada (1666-1669) agradeceu em carta
datada de 1666, dirigida a todos os Corregedores e Alcaides das Missões,
a pronta entrega do armamento. Mas renovava, igualmente, junto às
autoridades, os pedidos de rearmamento das Missões . 1 0 1 É inequívoco
que desde o episódio do resgate do Governador Alonso de Figueroa,
havia mudado um pouco o pensamento das autoridades paraguaias,
antes tão sensíveis aos argumentos antijesuítas erguidos por Cardenas
e seus partidários. Talvez por isto, já em 1667, tendo em vista o pedido
de armas enviado pela Província Jesuítica do Paraguai, o Governador
D. Juan Díez de Andino decidiu enviar, por seis meses, 120 armas,
pólvora e balas, devido aos indícios de possível ataque português às
Doutrinas. 102 Por outro lado, a insistência dos jesuítas junto à Corte
resultou em novas medidas administrativas para um reexame da questão
das armas. A Cédula Real de 1668 suspendia a execução da de 1661 e
determinava a formação de uma Junta, em Buenos Aires, para o exame
da questão. Esta seria formada por dois missionários e dois ouvidores, 10 3 e deveria informar o que julgava ser melhor com respeito às
armas, para que a Coroa espanhola pudesse opinar. Entretanto, a Junta
não se constituiu e a Audiência de Buenos Aires chegou mesmo a criticar o Governador D. Juan Díez de Andino 104 por ter enviado armas
aos jesuítas.
100 Vianna, op. cit., 424-8. Cópia da Carta do Governador do Paraguai ao Rei,
datada de Córdoba de Tucumán, de 5 de agosto de 1664 .
101 Ibidem, p. 429-30 . MCA. Datado de Córdoba de Tucumán, 15 de novembro
de 1666. Sobre a entrega das armas, ver também Furlong, op. cit. nota 18, p. 613.
102 Vianna, op. cit., p . 430-1. Os jesuítas afirmaram ter notícias de rumores e indícios de portugueses, tendo visto fogos no antigo caminho dos bandeirantes,
rumo a Mbororé. Foram-llies en tregues, por isto, 60 mosquetes, 50 arcabuzes, 10
escopetas, 20 arrobas de pólvora e 10 arrobas de balas. No caso de não haver
ataque algum, as armas deveriam ser devolvidas.
l03 Pastells, op. cit., v. 3, p. 725~ . Hernandez, op. cit., v. 1, p. 535-7. Cédula
Real data de Madri, 30 de abril de 1668.
1 4
Hernandez, op. cit., v. 1, p. 537-9 . Documento datado em Buenos Aires, 23
de dezembro de 1665.
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Em 1669, novos indícios de uma bandeira paulista rumo às Doutrinas Guaranis começaram a surgir. Duas declarações juramentadas foram enviadas, respectivamente, das Missões de São Tomé e São Francisco Xavier, às autoridades espanholas. 10 5 O primeiro documento é uma
declaração dos caciques da Missão e leva a a~inatura dos Pad res Miguel
Gomez, Cura, e Fernando Garcia, ·Companheiro. O segundo é uma declaração do Corregedor e é assinado pelos jesuítas P . Andres Gallego,
Cura, e P. Pedro Claveria, Companheiro. Na primeira declaração, três
testemunhas (Bentura Dias, Salvador Nuno e Antonio de Acosta) afirmam ter participado, juntamente com os paulistas, no resgate de índios
para a escravidão, antes de irem viver nas Doutrinas. Dizem saber que
uma bandeira se prepara em São Paulo, sob a liderança de Fernando
Dias Paes, Pedro Bae de Bayzo, Juan Paes, Juan Andrade, Francisco
Camargo, José Camargo , Blas Esteves (que participara na destruição de
Jesus Maria), Domingos Garcia, Garcia Rodrigues e Domingos Luís. A
bandeira viria por mar até a Lagoa dos Patos, onde seriam plantadas as
sementes trazidas para a alimentação do retorno. Subiriam o Rio Ygay
(Jacuí) e chegariam por ele às Doutrinas, sem necessidade de " matolagem ", além disso havia gado para alimentar a todos. Segundo os declarantes, os paulistas estavam muito bem informados sobre as Missões,
pois os cativos eram sempre interrogados. Foram mesmo avisados, por
um índio fugido, que estas Missões estavam sem armamento de fogo.
No segundo documento, os declarantes eram dois índios que haviam
fugido de São Paulo com as respectivas famílias, denominados Simon
Maçeta e Francisco Ximenes. Batizados nas Reduções, posteriormente
capturados pelos paulistas, tinham retomado após a fuga. Afirmavam
que os portugueses preparavam nova bandeira ao sul para resgatar índios. Para isto haviam mandado buscar pólvora, balas e dois tiros de
artilharia. Viriam roçando e fazendo chácaras pelo caminho , até chegarem aos Pueblos, que pretendiam exterminar. ConcJuiam a sua declaração indicando que nos Pi.nales, no local onde se situara a Redução de
Santa Tereza, o filho do seu destruidor (André Fernandes), fundara um
"pueblo de índios" do qual era Cura. E seria desta Missão que os portugueses obteriam mantimentos para partir para as suas "malocas".
Estas declarações, bem como as medidas tomadas pelos jesuítas,
entretanto , não surtiram efeito imediato . Era difícil fazer a burocracia
espanhola voltar atrás, uma vez tomada uma decisão. Em 1670, eram
devolvidas as armas recebidas do Governador Juan Díez de Andino e ,
em 1672, uma nova Cédula Real mantinha a execução da de 1661. 106
105 Vianna, op. cit., p . 345-8. MCA. Os dois documentos trazem a data de 21 de
ou tubro de 1669. Porto , op. cit., v. 1, p . 194~ .
106 Hernandez , op. cit., v. 1, p. 539-40.
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Era bem diferente a maneira de encarar o assunto , entretanto, do
ponto de vista das autoridades de Buenos Aires e das de Assunção . Em
16 7 1, enquanto os índios eram convocados pelo Governador de Buenos
Aires, D. José Martinez de Salazar, e auxiliavam nas obras de reconstrução do forte , o Governador do Paraguai, D. Rege Corbalán acusava os
7
jesu ítas de ocultarem armas nas Reduções .1°
O que levou as autoridades espanholas a uma nova mudança de
opinião, concedendo definitivamente as armas às Missões guaranis, foi
0 ataque que os paulistas realizaram à cidade espanhola de Vila Rica em
1676. Já, em 1632, fora esta cidade atacada e arruinada pelos paulistas,
no Guaíra. Nesta nova investida, uma bandeira comandada por Francisco Pedroso Xavier atacou a cidade no seu segundo sítio, no vale do Rio
Jejuy, destruindo-a e às aldeias indígenas das redondezas, que forneciam
mão-de-obra pelo sistema de encomiendas. Ficava assim demonstrada a
vulnerabilidade da colônia espanhola platina, face às investidas paulistas. A bandeira, levando milhares de índios cativos, foi seguida por Juan
Díez de Andino, antigo Governador do Paraguai. Francisco Pedroso
Xavier esperou Andino nas montanhas de Maracajú e , após um combate ,
forçou-o a bater em retirada.1° 8 Assim , foi tomada a decisão de rearmar-se o exército guarani.
O P . Nicolau del Techo escreveu ao Governador do Paraguai,
D. Rege Co rbalán , solicitando armas de fogo para a defesa das Missões,
ameaçadas pela nova investida bandeirante. 109 Dois dias após, o próprio Governador escrevia ao Vice-rei do Peru, pedindo que se concedessem armas aos índios das Doutrinas. 1 1 0 Por sua vez, o Governador do
107 Revello, José Torre. Los Governadores de Buenos Aires (1617-1777). In :
Levene, Ricardo. História de la nación argentina. Buenos Aires, Imprensa de la
Universidad, 1937. v. 3, p. 491-3. Hemandez, op. cit. , v. 1, p. 178.
108 Esta bandeira era composta por mil paulistas e dois mil índios tupis e semeou
o pânico entre os espanhóis do Paraguai. Teriam levado cativos quatro mil índios e
alguns cavalos, ao destruírem a cidade espanhola de Vila Rica e quatro aldeias indígenas da vizinhança. Foi a mais ousada investida dos bandeirantes paulistas nesta segunda metade do Século XVIl, rumo aos núcleos espanhóis dos vales dos Rios
Paraguai e Paraná. Vila Rica, após sua primeira destruição e mudança do Guaíra,
estava situada próxima a Assunção. Segundo Pedro Calmon, esta bandeira teria
ainda ido a Santa Cruz de la Sierra, atacando igualmente a cidade de Concam, no
Paraguai, de onde levaram para São Paulo cinco sinos da cidade. Calmon, Pedro .
História do Brasil. Rio de Janeiro, José Olympio, 1959. p. 760; Rio Branco,
Barão de (José M. da Silva Paranhos). Esquisse de l'Histoire du Brésil. Rio de Janeiro, Instituto Rio Branco, 1958. p. 58; Leite, op. cit., t. 4, p. 307 ; Cidade, H.
O bandeirismo paulista na expansão te"itorial do Brasil. Lisboa, Empresa Nacional de Publicidade, 1954. p. 106.
109 Cortesão, op. cit. nota 73, p. 296-300. MCA, Representação datada de 10 de
maio de 1676.
110 Ibidem, p. 300-1. Datada de 12 de maio de 1676 .
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Rio da Prata, D . Andrés de Robles , escrevia ã Rainha destacando o
perigo por que passava a região, atacada pelos paulistas e sem recursos
para a sua própria defesa, pois mesmo a perseguição de D. Juan Díez
de Andino não surtira o menor efeito. Acrescentava que as Doutrinas
guaranis estavam solicitando armas e que os portugueses ameaçavam
povoar a região' de Maldonado. Encerrava a carta solicitando soluções e
o envio de armas. 1 1 1 Esta série de correspondências e a gravidade da
situação levaram o Conselho das Índias a se reunir e elaborar uma Informação ao Rei, 11 2 em outubro de 1677.
Morosamente, como de hábito, moveu-se a burocracia espanhola.
Em inícios de 1679 reuniu-se a "Junta de Guerra de las Índias" para
tratar da ameaça paulista, a mando do Rei da Espanha. Insistiu a Junta
no castigo dos paulistas, bem como na devolução dos índios apresentados. Tanto um como outro conselho eram dificilmente realizáveis,
dentro das circunstâncias da época. 1 1 3 Neste mesmo ano, foi tomada a
decisão definitiva, com a aprovação renovada das Cédulas Reais de 1640
e 1642, bem como das disposições do Vice-rei do Peru, Marquês de
Mancera, de 1646, concluindo-se pela devolução das armas tomadas às
Missões em 1661 , permitindo-se a posse de suficientes arcabuzes e mosquetes. 1 1 4 Como os jesuítas já haviam conseguido do Governador do
Paraguai, Rege Corbalán, duzentas e vinte e sete armas, e do Governador
do Rio da Prata, Andrés de Robles, mais cem, as restantes quatrocentas
e setenta e três seriam fornecidas pela Coroa de Espanha, segundo determinava a Cédula Real de 25 de julho de 1679.
Entretanto , como a Cédula Real fora enviada a D. Melchor de
Llffán y Cisneros, Vice-Rei e Arcebispo de Lima, no final do ano ainda
não havia notícias da liberação do armamento na bacia do Rio da Prata.
Ainda em novembro, os jesuítas solicitavam também ar1nas para a defesa das Doutrinas, devido aos indícios de ataque português. O P. Supe11~ Vianna, op. cit., p. 432-4. MCA, documento datado de Buenos Aires, em 20
de Junho de 1676.
112 Hernandez, op. cit ., v. l, p. 178. Informação do Consellio das fudias, de 20
de outubro de 1677.
113Pastells, op.cit.,v.3, p.177-8.JuntadeGuerrade 13defevereiro de 1679.
114 ibidem, t. 3, p. 224. Furlong, op. cit. nota 18, p . 613 . Hernandez, op. cit.,
v. 1, p. 117-8. Cédula Real de Madri, datada de 25 de julho de 1679. Este documento foi enviado ao Reverendo Padre D. Melchor de Liiian y Cisneros, Arcebispos do Peru e Vice-Rei. " Apruebo los despachos y Cédulas que están dadas para
que los dichos índios de las Reducciones del Paraná y Uruguay que están á cargo
de los religiosos de la Compafüa de Jesús tengan y usen las armas de fuego (... ).
Y. es mi voluntad que se les restituyan á los dichos índios y religiosos de la Cornpa~a que los Doctrinan las .ochocientas bocas de fuego, la pólvora y dernás rnunic1~ne s que (. ..) entregaron en la dicha ciudad de la Assunción dei Paraguay ... ".
Ibidem, v. 1, p. 540-3.
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rior das Reduções enviou carta ao Governador de Buenos Aires, D. José
de Garro, na qual pedia 200 bocas de fogo e oito quintais de pólvora
para a defesa, pois as enviadas pelo ex-Governador D. Andrés de Robles
seriam insuficientes. 1 1 5 Três dias àepois, o mesmo Superior, P . Cristóbal Altamirano, tornava a enviar correspondência à Província do Rio
da Prata, informando a D. José de Garro que enviara espias índios para
o norte e solicitando um cabo espanhol para liderar os soldados indígenas quando do ataque do inimigo, bem como as armas necessárias. 1 1 6
Finalmente, às vésperas da investida portuguesa ao Rio da Prata e
da fundação da Colônia de Sacramento, o exército guarani voltou a
dispor de armamento europeu. Pôde assim desempenhar um importante
papel na tomada da fortaleza fundada por D. Manuel Lobo na margem
esquerda do estuário platino.
Quarenta anos de deliberações, de marchas e contramarchas, por
parte das autoridades espanholas, 1 1 7 foram necessários para a aprovação do armamento destinado ao exército guarani. Muitas tinham sido as
razões apresentadas contra a medida, principalmente por parte dos encomendeiros locais : temor de uma sublevação local, perda da vantagem
que os brancos tinham sobre os nativos com as armas de fogo, falta de
confiança na conversão e vassalagem dos indígenas das Missões. É verdade que o elevado número de armas que possuíam as tropas indígenas
(perto de oitocentas) , era equivalente ao das guarnições locais reunidas
(Buenos Aires, Assunçã'o e Tucuman). Uma rebelião indígena com tal
capacidade de fogo poria em perigo toda a colonização espanhola do
Prata e poderia facilitar as investid~s dos portugueses. 1 1 8 Mas, por
outro lado, eram inúmeros os argumentos favoráveis ao uso destas
mesmas armas: a defesa e segurança das vidas e propriedades dos indígenas face à impossibilidade dos espanhóis de o fazerem e à obrigação
do Rei neste sentido face aos seus vassalos, bem como a defesa do território pertencente à monarquia espanhola e ameaçado por Portugal.
A situação de fronteira e de oposição de dois imperialismos em expansão foi talvez o argumento decisivo, pois sempre que esteve em perigo
a colonização espanhola local as armas foram entregues. A documentação jesuítica e das autoridades favoráveis à entrega das armas sempre
apontou a constante ameaça das bandeiras e da expansão lusa como o
elemento relevante para uma tomada de posição. Todos estes temores
ll5 Pastells, op. cit., v. 3, p. 246-7. Carta enviada do " Rio Paraná" e datada de 3
de novembro de 1679.
ll6 Ibidem, v. 3, p. 247-8. Correspondência enviada da Doutrina de São Carlos e
datada de 6 de nov~mbro de 1679.
117 ~guia Ruiz, op. cit., p. 466-7.
118 Hernandez, op. cit., v. l, p . 178-9.
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quanto a um exército guarani armado, quanto à urgente necessidade de
defesa do território ameaçado, ficam bem claros no próprio texto da
Cédula Real de 1679. Recomendava o monarca espanhol com todas as
precauções possíveis:

Y es mi voluntad que se les restituyan á los dichos índios y
religiosos de la Compaíiia que los Doctrinan las ochocientas
bocas de fuego, la polvora y demás municiones que en virtud
de la Cédula que se despachó en diez y seis de Octubre dei
afio paStido de mil y seiscentos y sessenta y uno entregaron en
la dicha ciudad de la Assunción dei Paraguay, asi de las que
hubiere en ella, como de las que se remitieren de nuevo: dando
recibo de ellas, para que estén á su cuidado con algunos !egos,
como antecedentemente se previno, y con cargo de mantenerla
as ta que otra cosa se mande, bien dispuestas y acondicionadas:
y que de su poder pasen al de los indios en los ocasiones que
parezca conveniente para industriarse y manejarias: y se las
vuelvan á recoger luego: y estén prontas, y e/los hábiles; y que
cuando se ofrezca el defenderse, lo puedan hacer, y asistir ai
resguardo de aquella província, según las órdenes que les diere
mi Gobemador de ella: y que fenecida la facción, se las vuelvan
a quitar, y tener los religiosos à su cargo: pues así no les será
tan libre el uso de e/las á los índios: de que se podria recelar
algún alboroto contra la paz y obediencia que tienen dada, ni
tampoco les faltarán para lo más urgente que es su defenStI y
quietud. 1 1 9
Como se pode perfeitamente perceber na última frase citada, os dois
argumentos, pró e contra, se destacam perfeitamente no texto da Cédula Real. É igualmente visível a preocupação com a segurança em relação
aos indígenas armados, e o controle, por parte dos religiosos da Companhia e mesmo do Governador local, é confirmado.
Com a aprovação do armamento, estava apto o exército indígena
das Missões para o seu papel de vigilância e ação militar na fronteira. As
armas de fogo , a organização das tropas 120 e a própria força de ataque
representada pelos milhares de índios que se poderiam pôr em ordem de
combate num campo de batalha, foram uma barreira intransponível à
expansão lusa rumo ao Prata.
Como bem o destacam os modernos autores jesuítas, "de tanto
espiritualizar as conquistas missioneiras, pode-se chegar a crer que só
com o espírito, e como milagrosamente, se abriram por si as portas da
gentilidade . . ." à catequese e à cristianização, quando na realidade
119 Pastells, op. cit., v. 3, p. 214. Hernandez, op. cit., v. 2, p. 47.
120 Hcrnandez, op. cit., v. 2;p. 47.
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" ... uma triste necessidade obrigava a nossos índios e1npunhar as ar, .tos os coman dava . . . " . 1 2 1 M esmo se
mas . . . ,, , e " ... o R
. e1. dos Exerc1
o o bjetivo fundamental da catequese era outro , a o rganização do exército guarani foi um dos fatores de seu sucesso, porquanto era a única possibilidade de se evitar uma outra catástrofe como a de Guaíra. Ou,
como explicou Charlevoix, no século XVIII , para que os índios não voltassem a se refugiar nos matos e montanhas. ' 2 2

4.4. A organização do exército
Somente após as démarches de Ruiz de Montoya em Lima e a
aprovação dada pelo Vice-rei do Peru, Marquês de Mancera, que o exército guarani começou a se organizar. A Cédula Real de 1642 havia autorizado o Vice-rei a resolver a questão das armas de fogo, e, em 1643 ,
Mo ntoya representava perante as autoridades supremas da colônia sulamericana os interesses da Província Jesuíti ca do Paraguai , pedindo em
um memorial que se armassem os índios. Somente em 1645 um Acuerdo General de la Hacienda concedeu finalmente aos jesuítas uma resposta favorável, o que levou o Vice-rei a emitir sua decisão em 1646.
Mesmo as autoridades mais contrárias ã medida haviam sido, nessa
época, muito influenciadas pela independência dos "rebeldes" portugueses e o rompimento da União Ibérica. Se antes o conflito entre
paulistas e jesuítas era apenas uma querela de súdi tos do mesmo Rei ,
agora o Vice-reinado do Peru se via frente à frente com a colônia de um
Reino Português emancipado sob a nova dinastia iniciada por D. João
IV . Assim, enquanto a colônia espanhola se caracterizava pela insuficiência de recursos militares e pela inabilidade ou falta de energia de
suas autoridades, os jesuítas espanhóis tudo fizeram para resolver de
maneira satisfatória o seu problema maior, ou seja, uma situação incômoda numa fronteira viva de atrito.1 2 3 Enquanto as Reduções situadas
nas encostas andinas, que desciam para o centro do continente americano, não recebiam maiores reforços ou suporte contra os ataques portugueses, mais raros, as Missões guaranis da mesopotâmia Paraná-Uruguai
cessaram de solicitar auxilio das tropas espanholas e tudo fizeram para
equipar o seu próprio exército . 1 2 4 E , a partir dos anos 40, chegaram
12 1 €guia Ruiz, Constân~io. El espiritu militar de los Jesuítas en el antiguo Paraguay espaiiol. Revista de lndias, Madrid 5 (16): 285~, 1944 .
122 Char1CVOLX,
. op. Ct.t., V. 1'p. 243 -4.
12 3 Ver nota 58.
124 M0r ner, op. cit. nota 11, p. 215.
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mesmo a auxiliar continuamente os espanhóis. É claro que não se pode
esquecer que as medidas tomadas pela Companhia de Jesus, na sua Província do Paraguai, para equipar com armas de fogo um exército baseado nas tribos guaranis e organizado segundo o modelo espanhol, têm
como antecedentes a destruição das Reduções iniciadas no Guaíra, ltatim
e Tape, sem que o auxílio espanhol (mesmo o trazido pelo então Governador Lugo) tenha sido útil. Assim, mesmo que este exército guarani
não pudesse ser considerado um exército profissional comparável aos
europeus, serviu como tropa auxiliar e como elemento de dissuasão.
A organização dada pelos jesuítas aos Guaranis criou uma milícia
poderosa e prudente. Havia terminado já o tempo das guerras incessantes com as tribos vizinhas. Agora, um exército indígena a serviço do
monarca e de seus interesses, desempenharia um papel de envergadura no
quadro das relações políticas tensas e conflitantes desta fronteira platina.

En cada pueblo hay 8 compafíias de müitares, con su Maestre de campo, su Sargento mayor, Comisario, 8 Capitanes, Tenientes, Alféreces y Sargentos correspondientes. Todos tienen
sus insígnias de bastones, banderas y alabardas. 1 2 s
Assim começa Cardiel a descrever a organização do exército das Doutrinas, no século XVIII, no qual se instituira uma hierarquia semelhante
à do exército espanhol. A estes oficiais, todos indígenas, agregavam-se
os oficiais espanhóis enviados pelos Governadores de Província, quando
se determinava uma ação militar qualquer. Na ausência destes últimos,
participava um jesuíta que tivesse sido militar. Em todos os casos, havia
sempre missionários junto aos índios, como capelães. 1 2 6 Os oficiais
indígenas eram sempre caciques, e se sobrepunham aos demais caciques
da Missão na chefia geral, mesmo se estes permanecessem como chefes
de seus próprios guerreiros. Havendo tantos corpos indígenas independentes quantos caciques, era natural a escolha de uma liderança mais
restrita, e um cacique era escolhido como líder. Como em cada Doutrina havia mais de dez caciques, a liderança de um ou dois "capitães"
assegurava uma unidade de ação e a vitória.1 2 7 Em 1647, quando da
125 Cardiel, José. Breve relacién de las misiones dei Paraguay. ln : Hemandez, op.
cit. , t. 2, p. 514~14. p . 581. Idêntica descrição se encontra em Cardiel, Jose.
Declaración de la verdad, publicado em Buenos Aires, em 1900, com uma ótima
Introdução de Hemandez. A organização do exército está sintetizada em Muratori, op. cit., p . 214 a 232, no capítulo denominado "Governo Militar". Hemandez,
ao contrário de Cardiel, afirma que somente o exército reunido de todas as Dou~ina s, teria um Mestre de Campo e um Sargento Maior v. l, p. 183. Furlong, op.
c1t. no ta 28 , p . 387-9.
126 Furlong, op. cit. nota 18, p. 613. Hernandez, op. cit., v. l, p. 183. Furlong,
o~ . cit. nota 28, p. 387-9.
1 7 Hernandez, op. cit., v. 1, p . 183-4.
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visita do Governador Jacinto de Lariz, da Província do Rio da Prata,
já haviam sido nomeados dois Capitães, dois Sargentos (ou mais) e dois
Capitães de Guerra. 128
O exército era constituído por corpos de cavalaria, de infantaria,
tinha barcos ligeiros e raros canhões, tudo sob orientação de instrutores
jesu ítas. Mantinham suas armas tradicionais: arcos e flechas, fundas,
maças de guerra, bolas, macanás e lanças. E acrescentavam a este
armamento original, os cavalos e as armas de fogo trazidos pelos brancos. Enquanto as armas indígenas possibilitavam o combate e a vitória
contra as demais tribos hostis e ainda não submissas, apenas com as
armas européias eram capazes de enfrentar com sucesso as bandeiras
paulistas. Normalmente, tanto a infantaria como a cavalaria levavam
armas de fogo. 12 9 Estas eram em número limitado, entretanto, não
ultrapassando cinqüenta por Doutrina. Igualmente a pólvora, mesmo
sendo fabricada em cada Missão, era escassa devido ã falta de salitre na
região e porque a maior parte era gasta nas festas comemorativas, em
foguetes e tiros de festim. 130
As bases do exército eram fundamentalmente indígenas. Segundo
Hernandez, os habitantes da Missão, aptos a pegar em armas, ou seja,
guerreiros e adultos, eram distribuídos em companhias distintas, segundo as armas de cada um. Só um número limitado destes portava armas
de fogo , devido ao seu número reduzido, e raras eram as peças de artilharia (canhões de couro e bambu), de pequeno poder de fogo. A arma
mais difundida era o arco, e os arqueiros muito hábeis. Havia os lançadores de pedras de funda e os que lançavam com maestria as boleadeiras. Muitos portavam as suas "macanas" (macanás). Devido à raridade
das armas de fogo, a maioria continuava afixionado ao seu armamento
nativo. 1 3 J As armas de fogo, entretanto, deviam igualmente desempe128 Ib'd
.. do Governador Lariz. Em 1767
i em, v. 1 , p. 183-4. Autos da Visita
quando da expulsão dos jesuítas, o inventário das Doutrinas mostra um número'
bem maior de uniformes: dois Capitães (ou Comandantes das armas), um Alferes
Real, um Alferes. Real segundo _(o_u Mini), um Comissário, um Mestre de Campo,
um Sargento Maior ; quatro Capitães de Infantaria; quatro Capitães, quatro Tenentes, quatro Alfer~s de Cavalaria e dois Sargentos de Cavalaria; quatro Ajudantes
ri;rnandez, ~P· c1t. '. v. 1, p . 184 ). Furlong, o~. cit. nota 28, p. 387.
~~aton, op_. c1t., 219-20. Segundo o Cônego Juan Gay, na sua História da
Republica Jesuftu:a do Paraguai, publicada no Rio de Janeiro em 1863, " ... de
600 a 1 .00~ cavalos de sela estavam à disposição de cada Redução" (cit . em
Lugon, op. cit., p. 98).
130
º 1.' op. c1t.
. ln .. Hernandez , op. c1t.,
. v. 2, p. 581. Vogt , Frederico. Estu. Card
. ie
dios f!1stón cos. la Ovüización de los Guaraníes en los siglos XVII y XVIII. Buenos Aires, Imp. Guadalupe 1903 55~
·
131
'
.
.
Hern.andez, op. cit., v. 1, p . 184-5 . Para Azara, entretanto, a "europeização"
do exército parece ter sido maior do que se afirma. Sem citar suas fontes, ele
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nhar um papel psicológico importante, de apoio moral e confiança na
superioridade militar do grupo. O armamento foi suficiente para cumprir uma série de missões, entre as quais os ataques desfechados contra
as muralhas e os canhões da Colônia de Sacramento.
Diretamente relacionados aos caciques, que dirigiam estas tropas
auxiliares da monarquia espanhola, os jesuítas tiveram uma participação
importante, não apenas na própria criação deste exército indígena, mas
igualmente na sua organização e adestramento. Alguns missionários chegaram a se destacar nesta ação de apoio e orientação militar aos contingentes índios.
Diversos foram os jesuítas que abandonaram a carreira militar
para entrar na Companhia de Jesus, seguindo o exemplo de Loyola. No
século XVII, podem ser lembrados o Irmão Antonio Berna!, o P. Luís
Ernot, o P. Sebastian Ramirez; no Século XVIII, citam-se o P. José
Guinet, o P. José Fernandez e o P . Nicolás Lagua. 13 2 Entretanto, é o
Irmão Domingos de Torres, que participou como "assistente técnicomilitar" na orientação do ainda emergente exército guarani, nos importantes combates de Caaçapaguaçu e Mbororé (1639 e 1641), o responsável pela orientação e organização da milícia das Reduções no momento mais importante da história do conflito entre jesuítas e bandeirantes.
Militar de carreira, tornou-se membro da Companhia e terminou sendo
o "mestre dos índios no manejo das armas de fogo". Foi ele que feriu
com um tiro na coxa o chefe paulista da Bandeira de Caaçapa-guaçu.
Foi igualmente ele que auxiliou o Cacique Ignácio Abiaru , capitão geral
dos 4 .000 índios , que formaram o exército guarani em Mbororé, a liderar e obter uma vitória decisiva contra os paulistas de Jerônimo Pedroso
de Barros. 1 3 3
A partir da década de 60, quando o exército guarani já estava organizado , os jesuítas estabeleceram um dispositivo de liderança da milícia índia das Missões, baseado numa distribuição geográfica dos "Superintendentes de Guerra". O Provincial Andrés de Rada nomeou-os
afirma que os jesu (tas, visando aprimorar os guerreiros, proibiram as índias de
dançar e transformaram as danças tribais em verdadeiras lições de esgrima, com
espadas reais. Azara, Félix. Voyages dans l'A mérique Méridionale. Paris, Dentu,
1809. p. 244 . Furlong, op. cit. nota 28, p. 383-4.
132 Égu ia Ruiz, op. cit. nota 121, p. 297-8, bem como o capítulo VIII (p. 316 e
317). O Irmão Antonio Berna! é citado no Memorial do P. Montoya por ter prestado grandes serviços. Antes de entrar na Companhia, combatera no Chile (Lugon,
op. cit., p. 100).
133 Porto, op. cit., v. 1, p. 177 e 181. Furlong (op. cit. nota 18, p. 612) a.firma
ser falsa a idéia de que os jesuítas capitaneavam os índios como líderes militares
durant~ os combates, como afirmou o ex-jesuíta e inimigo da Companhia, Bernardo Ibanez .
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para que assumissem as providências que deveriam ser tomadas e executassem as operações necessárias em caso de assalto repentino e enquanto se solicitava auxilio. Dois Superintendentes, estabelecidos no alto
Paraná e alto Uruguai deviam precaver as Missões de um possível ataque
dos paulistas. O Superintendente do baixo Uruguai (Yapeyú) estava
encarregado da proteção contra os ataques dos Charrua, Yaró, Mbohane
e Guenoa. O Superintendente do Paraguai-Paraná (Pueb/os de abajo , ao
sul de Assun ção), estava encarregado da vigilância contra possíveis ataques dos Abipone e Guaicuru. Tanto estes Superintendentes de Guerra,
como os dois Consultores de Guerra que aconselhavam a cada um deles,
eram elementos que constituíam uma Junta ou Conselho, a qual compareciam os caciques e principais chefes das Missões locais. 1 34
No século XVII, por decisão das autoridades espanholas locais,
foi igualmente nomeado um Capitán General a Gue"a y Justicia Mayor.
Este, um cacique guarani, deveria ser o líder absoluto de todas as Reduções que pertenciam ao Governo de Buenos Aires. O Governador da
Província do Rio da Prata, D. Jerônimo Luiz de Cabrera designou o
cacique da Redução de La Cruz, D. Ignácio Abiaru, em 1643. Este
cargo vagara com a morte do velho cacique, D. Nicolau Nenguirú. O
título foi dado a outros caciques também , antes e depois desta data,
como o demonstra a documentação da época, 1 3 5 quer no que diz respeito a Doutrinas específicas, quer ao conjunto dos Trinta Povos.
O papel dos Governadores, entretanto, não era apenas o de
oficializar ou referendar a escolha de caciques para chefias locais ou
ge rais. Competia ao governo das Províncias do Paraguai e do Rio da
Prata, a convocação dos Guaranis, quando isto fosse necessário. Quando
convocados para a guerra, eram enviados instrutores espanhóis para dirigir os exe rcícios militares e o adestramento . No caso de convocação
do exército inteiro, como aconteceu em ocasiões graves, como os assaltos à Colônia de Sacramento, ou as revoltas do Paraguai, as démarches
seguidas eram sempre as mesmas. A descrição do P . Cardiel nos ilustra

134 Vogt, op. cit., p. 5. Estranhamente denomina os Superintendentes de Guerra
de Sub-I ntendentes. Hernandez, op. cit., v. 1, p . 185-7 e 192. Indica como fonte
as Instruções do P _ Andrés de Rada, de 1665 ("Arcruvio di Stato", "GesuitiParag_uay", Roma). Indica também um resumo do P. Quirini, de 1731. Furlong,
op. c1t. nota 28, p. 388.
135 Hernandez, op. cit., v. 1, p. 189 e 190. Os Oficiais eram designados pelos
Govem~dores provinciais. Segundo o Documento "Títulos de Capitanes y de
otros Ministros de Justicia y Guerra que los Governadores han dado à los Índios
dcl Paraná y Uruguay" (Chile, Biblioteca Nacional, MSS " Archivo de Jesuitas"
vol; 296, Pieza 104 ), inúmeros foram os Caciques agraciados com esta honrari~
e titulo.

189

o processo. 1 36 Após o pedido de homens e armas ter sido feito pelo
Governador ao Provincial, este encaminhava ao Superior das Missões
dos Trinta Povos a solicitação. A partir dos censos estabelecidos para
cada uma das Reduções, o Superior elaborava um documento extremamente detalhado , no qual eram estipuladas as contribuições específicas,
bem como as datas para a execução da mobilização . Neste documento,
que passava de Missão em Missão, ficavam especificados o número de
guerreiros, e de quantos homens empunhariam fuzis, lanças, fundas,
arcos, etc. Determinava-se igualmente o número de cavalos para os soldados, de mulas para carregar a pólvora, a erva-mate, o fumo , e o número de vacas para o consumo de carne. Nomeavam-se os Padres Capelães.
Cada Cura retirava do documento os dados referentes ao seu Povo, reunia o Corregedor e o Alcaide e transmitia assim aos índios a ordem do
Governador. Fazia uma pequena prédica sobre a necessidade de se
cumprir este pedido do Rei, informava sobre o número de soldados,
armas , víveres e animais com os quais a Missão iria contribuir e assinalava o dia da partida.
Como se pode depreender deste processo de mobilização do exército guarani , a organização estabelecida pelos Jesuítas foi de extrema
importância para o sucesso desta milícia indígena. Não bastou apenas
fornecer ao índio das Missões as armas de fogo. Foi necessário instruí-lo
136 Cardiel, op. cit., ln : Hernandez, op. cit., v. 2, p. 582. Um breve resumo pode
ser encontrado igualmente em Vogt, op. cit., p. 56. Cardiel assim nana o processo
de convocação do exército : "Manda, pongo por caso, el Sr. Gobernador que vayan
3.000 indios contra los emotinados dei Paraguay ó ai sitio de la Colonia ... Escribe, no á los indios, porque sabe lo que son, sino al Provincial. Este escribe luego
al Superior de las Doctrinas cl orden del Gobernador. Este Superior, como tiene la
lista de todos los pueblos, y anda siempre visitándolos, que este es su oficio, y por
eso sabe muy bien lo que hay, hace sulista en el pueblo cn que se halla: seiíalla en
ella cuánto número de indios ha de ir de cada pueblo de famílias, hasta completar
los 3 .000 ... En la lista dice cuántos de cada pueblo han de ser de fusil, cuántos
de lanza, cuántos de honda y cuántos de solas flechas, cuánta polvora ha de llevar
cada fusil, cuántos caballos cada soldado, cuántas mulas de carga de yerba y tabaco, y cuántas vacas de cada pueblo, y qué día ha de salir ; adónde ha de ir para
juntarse con los demás, y qué Padres van por capellanes de todos, con los cabos
espanoles, que siempre se procura vayan dirigiéndoles. Este papel vapor todos los
pueblos. Cada Cura translada luego lo que pertence al suyo, y pasa adelante. Llama
ai Corregidor y Alcaldade, al Maestro de Campo y demás Oficiales principales.
Intímales el orden dei Gobemador que manda en nombre dei Rey. Háceles una
plática en orden á la obediencia que se debe á los Superiores temporales. Díceles
lo que troca á aquel Pueblo de soldados y víveres, y el dia que viene sefíalado para
salir de alli (siempre se avisa diasantes para la prudente prevención) y dispone
luego todo lo necesario: y como entre nosotros, por la Gracia de Dios, hay tanta
subordinación y obediencia á los Superiores, y en este punto procuramos criar los
j.ndios ai modo nuestro , . .. luego se ejecuta al pie de la letra: y de esta manera
queda Dios, el Rey y sus ministros servidos.". Cardiel, Declaración de la Verdad,
op. cit., § 64, p. 136-7 .
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no seu manejo e estruturar o exército nos menores detalhes. O indígena
só saiu vitorioso com as armas de fogo que possuía quando esteve dirigido e orgarúzado pelos militares espanhóis ou pelos Jesuítas. Desprovido desta orientação na Guerra Guaranítica, o desempenho das tropas
indígenas das Missões não foi o de um exército profissional ou de uma
rrúlícia organizada, mas se limitou a atos de extrema bravura contra as
tropas mais experimentadas luso-espanholas. 1 37
Esta organização chegava mesmo a estipular a produção de pólvora de cada Povo, as reservas de cavalos para urna eventualidade {aproximadamente duzentos) e as armas coletivas igualmente armazenadas para
uma necessidade mais premente: 60 lanças, 7 .000 flechas com ponta de
ferro , bons arcos, fundas e pedras. 13 8 Esta reserva de armamentos, juntamente com as armas de fogo estavam numa "armeria", sob o controle
do Cura e de dois índios encarregados da limpeza e da arrumação do
armamento. Cardiel nos descreve as dificuldades com a manutenção
deste armamento, que exigia igualmente um cuidado constante:

Escopetas (. . .) las llevan como quien lleva un garrote,
arrojándola dei caballo cuando desmontan, como un paio.
Tirania por cualquier lado. Luego quiebran la baqueta y ronpen la cazoleta, tuercen e/ gatülo y todo lo echan á perder. No
saben cuidar de e/la. Tal cual se encuntra que se aficiona á e/la,
los demás sólo por fuerza la usan. 1 3 9
Por esta razão e pelas determinações reais contidas na Cédula de 1679,
cada Missão tinha o seu depósito de armas e vedava-se ao índio manter
as armas de fogo em sua casa. Os exercícios com as armas eram realizados nos domingos, e uma vez por mês praticava-se o tiro ao aivo , após
o qual se fazia a limpeza das armas. Na "armeria" ficavam ainda o retrato do Rei da Espanha e a sua bandeira, os tambores e as insígnias dos
chefes militares índios, as bandeiras e as insígnias da Redução, os uniformes de desfile. 1 4 0

137 Hernandez, op. cit., v. 1, p. 182.
138 Ibidem, op. cit., v. l, p. 185-7. Vogt, op. cit. p. 55.
139 Cardiel, "Declaración de la Verdad", apud Hernandcz, op. cit., v. 1, p. 182-3.
140 Bruxei, op. cit., p . 127 e 166. Vogt , op. cit., p. 55. Hernandez, op. cit., t. 1,
p. 185-7. Lacombe, Robert. Trois docurnents français du début du XVUI siêcle
sur les Réductions du Paraguay. Revue d'Histoire Economique et Sociale, Paris
42 (1): 27-73, 1964. Refere-se o autor ao documento n? 1411 da Biblioteca
Nacional de Paris, no qual um francês anônirno refere-se igualmente ao "arsenal"
e aos exercícios públicos com as armas, no seu relato de viagens. Voltaire, na sua
obra Essai sur les moeurs, Paris, Ed. Garnier Frêres, 1963. v. 2, p . 391 , refere-se à
organização do exército guarani e ao arsenal de armas das Missões e aos exercícios
públicos com o armamento.
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Era igualmente função do exé rcito guarani a segurança individual
de cada Missão , através de rondas de sentinelas. Durante a noite , essas
sentinelas vigiavam as ruas e as redondezas dos Povos. E n1esmo nos
domingos, os índios iam à igreja com seus arcos e flechas. Este sistema
de guardas foi organizado pelos jesuítas e pelas autoridades ind ígenas
das Missões, após terem sido estas atacadas de surpresa tanto pelos paulistas como pelos índios nômades e insubmissos da região. 1 4 1
Esta organização do exército teria ido mais longe, como o indicam certos autores, e chegado a transformar cada uma das Missões em
uma autêntica cidadela militar? Descola afirma que

ao Governo Provincial do Paraná, no século passado, assim descrevia as
ruínas da Redução de San Ignacio Mini, às margens do Rio Paranapanema :

... se acrescentarmos que as Reduções estavam envolvidas por
paliçadas, fossos e muralhas, protegidas por fortins de pedras
e que navios de grande tonelagem e canoas leves extremamente
rápidas patrulhavam constantemente o Paraná e o Uruguai,
podemos medir o caminho percorrido entre a migração de
1631 e os primeiros anos do século XVIII 1 4 2

As escavações arqueológicas realizadas por Blasi confirmaram esta
observação:

A construção t ípica da cidade espanhola, com sua praça central e as
ruas que se cortam em ângulo reto como um gigantesco tabuleiro de
xadrez, e que foi mantida pelos jesuítas nas Missões, como o mandava
o costume e a lei, é muito favorável à defesa. Mas, em algumas regiões
do Império Espanhol, como na América do Norte, a existência de tribos
hostis levou algumas Missões de fronteira a se envolverem de um muro
alto de proteção. A Redução Valero, em San Antonio do Texas tinha
mesmo sobre o portão do muro de proteção uma torre equipada com
mosquetes, munição e três canhões, em 1762. 1 43 Um relatório enviado
141 Muratori , op. cit., p. 222. Vogt, op. cit., p. 55. Hernandez, op. cit., v. l,
p. 185. Furlong, op. cit. nota 28, p. 387 .
142 Descola , Jean. Quand les Jészútes sont au pouvoir. Paris, A. Fayard, 1956.
p. 46. Baudin, op. cit. , p. 22, também se refere à existência de muralhas, ao dizer
que um grande número de povoações são fortifi cadas em razão dos_ a~ques ~os
pauJistas, sem, entretanto , citar sua~ fontes. As '.1firmações de Azar~ sao "?pressionantes: para fo rtalecer a independencia dos Tnnta Povos, os Jesu1tas tenam mandado cavar grandes fossos e construir paliçadas com portas e fechad uras. Estas
obras teriam igualmente finalidade de impedir que os Índ ios fugissem . Para isto,
foram instaladas guardas e sentinelas, que não deixavam ninguém entrar ou sair
sem ordem escrita. Nos territórios das novas Reduções, construíam novos fossos,
novas portas e novas sentinelas eram instaJadas, visando também impedir os índios
de ir de uma povoação à outra. Segundo ele, mesmo as estâncias eram cercadas de
fossos e trincheiras, e ainda para impedir a fuga dos indígenas, somente um número reduzido deles podia montar a cavalo. O autor não indica nenhuma fon te documental, o que torna muito difícil aceitar sua veracidade, tendo em conta a ine~is
tência destes dados nas fo ntes históricas até hoje conhecidas bem como da ausencia de vestígios materiais. Azara, op. cit., v. 2, p . 2434.
143 Bolton, op. cit., p. 51 e 52. A Missão de San José, igualmen te no Texas, era
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Do lado de te"ª' nas três faces que fecham o oblongo do
povoado, avistam-se os indícios de uma fortificação, cujo fosso
profundo circundava as paredes de taipa, com dif.erentes ângulos salientes e portas flanqueadas nos muros. E de crer que
estas obras fossem construídas principalmente para defesa
'~Ã ·
contra assal tos dos lriuzos
coroados ... 144

semicircundava o aldeiamento uma fortificação com 900
metros de extensão inte"ompida em diversos pontos por pequenas vigias ou seteiras. De acordo com informes documentais do século XVII, essa fortificação foi levantada por volta de
1627, quando se iniciou o assédio dos paulistas contra ascomunidades do Guaíra. 14 5
Estas indicações mostram exemplos de Reduções fortificadas em fronteiras de atrito vivo e oposição violenta. Entretanto, a paliçada de taipa
e o fosso da Redução de Santo Ignácio Mini, às margens do Paranapanema, foram tentativas de proteção de um grupo indígena ainda desprovido de armas de fogo para fazer frente às bandeiras paulistas.
Igualmente na Redução de Jesus-Maria, em território rio-grandense, foram construídas paliçadas para fazer frente ao ataque da bandeira
de Antonio Raposo Tavares.

Sabendo da notícia de que os bandeirantes estavam no Taquari, a 12 léguas de Jesus-Maria, os Padres Antonio Ruiz de
Ji1ontoya, Superior Regional das Reduções, e Pedro Romero
que deixara o superiorato e fora mandado para cura dessa redução, em novembro, "apressaram umas taipas, das quais não
fez mais que um rincaõ, sem cubo algum, e o demais fez cercar
mal de uns paus :
chamada segundo o autor, de "Castelo", devido à proteção que po~uía, e graças

à qual pôde resistir aos ataques dos Apaches.

144 A citação é extraída do documento " Relatório dos Irmãos Keller ao Governador da Província do Paraná em 1865" e se encontra na obra de Blasi, Oldemar.
'1nvestigações Arqueológicas nas ruínas da Redução jesuítica de Santo Inácio do
lpaumbucu ou Mini, Paraná, Brasil, Nota Prévia ". Anais do XXXVI Congresso
Internacional dos Americanistas, Paris (1) : 473-80, 1966. p . 476 .
145 Blasi, op. cit., p. 477. O autor cita como fonte documental : Cortesfo, Jaime.
(org.) Jesuítas e bandeirantes. ln : -. Manuscritos da Coleção de Angelis. Rio de
Janeiro, Biblioteca Nacional, 1951. v. 1.
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Ainda, segundo Aurélio Porto, outro documento da Coleção de Angelis
se refere a esta fortificação.1 4 6 Recentes escavações arqueológicas realizadas por Ribeiro indicam realmente os vestígios de uma paliçada, defendida por "uma valada com parede de taipa". 1 4 7
As Missões do vale do Paraná e do Uruguai, armadas com um
exército guarani, vencedor de Mbororé e dotado de armas de fogo pelo
Rei da Espanha, teriam, entretanto, uma proteção tão poderosa como
sugere Descola? Outros autores o afirmam com a mesma convicção:
Garay se refere. aos "fossos e paliçadas"; Sagot se _refere a "portas na
muralha de proteção''; Lugones fala de uma "poderosa taipa, ou fosso
profundo" e chega mesmo a "reconstruir'', num plano da Redução de
São José, a linha de defesa. 14 8 Nenhum deles, entretanto, cita a menor
referência documental para justificar suas afirmações. Já Lugon indica
algumas fontes nas quais se baseia para afirmar que as Reduções seriam
fortificadas e que "as mais expostas estavam completamente cercadas
de paliçadas, imensas fossas ou muralhas" . 14 9 Entretanto, suas fontes
referem-se apenas à Redução de La Cruz. :É difícil uma generalização
para todas as Missões, ou mesmo para as "mais expostas", a partir de
um exemplo, e antes que estudos arqueológicos desvendem os restos
destas fortificações, já que os documentos são omissos a este· respeito.
A verdadeira "muralha" das Missões não se pode comparar às
fortificações que protegiam castelos e burgos medievais, ou mesmo as
cidades do Oriente Antigo . A eficácia das técnicas militares desenvolvidas, a organização do exército, o poderio das armas de fogo e a força
que representavam os milhares de guerreiros guaranis aptos para a mobilização, eram os elementos que desempenhavam a função defensiva da
fronteira interna e externa. Defendiam ao mesmo tempo a existência
e a segurança dos Trinta Povos da Província Jesuítica do Paraguai, assim
como a própria fisionomia _histórica do mundo hispânico.
A organização do exército possibilitou a atuação defensiva e mesmo ofensiva desta instituição fronteiriça. Rechaçando uma investida
estrangeira, repelindo índios selvagens ou mesmo pondo-se a serviço das
autoridades espanholas para esmagar motins (como o da Revolta dos
Comuneros), para a construção de fortalezas ou mesmo para realizar
146 Porto, op. cit., v. 1, p. 148.
147 Rºb
· op. c1·t ., p. 6 .
1 euo,
148 Garay, Blas. E! comunismo de las misiones; la revolución de la independencia
dei Paraguay. Assuncion, Inst. Colorado de Cultura, 1975. p. 82. Sagot, François.
Le comunisme au nouveau monde. Paris, Larase Ed., 1900. p. 56. Lugones, L. E(
imperio jesuítico. 2. ed. Buenos Aires, A. Moen y Jermano , 1907. p . 175.
149 Lugon, C., op. cit., p. 101-2. Furlong, op. cit. nota 28, p. 294, nega de maneira categórica a existência de muralhas.

194

missões de exploração, as tropas das Missões tinham orgulho de chamarem-se soldados dei Rey. "Manejando os arcabuzes, cerrando fileiras,
fiéis aos padres, já não eram os pobres catecúmenos de ontem". 150
Mesmo Voltaire , tão crítico dos jesuíticos, reconheceu que os princípios impostos aos Guaranis

. . . fizeram-nos muito bons soldados; eles acredif{])'am em
obedecer e combater, por dever. (. . . ) Os jesuítas sempre os
conduziram nestas expedições e eles sempre combateram com
ordem, com coragem e com sucesso. 1 5 1

4.5. Os serviços prestados pelo exército
O maior de todos os serviços que o exército guarani prestou à
monarquia espanhola foi o da preservação do território da área do Prata. Colocados face a face com a colônia portuguesa, os índios das Missões travaram inúmeros combates com as frentes de expansão provenientes do Brasil.
Inicialmente, as batalhas foram travadas contra as bandeiras. Após
inúmeras derrotas no Guaíra, no Itatim e no Tape, os indígenas Guaranis conseguiram obstaculizar o irresistível avanço paulista, nos combates
de Caaçapá-mini (1638), Caaçapá-guaçu (1639), Mbororé (1641), no
assal to aos fortins de Apiterebi e Mburicá (1642), e nos confrontos com
as bandeiras de 1651 e 1657. 152 Posteriormente, já no final do século
XVII, a preservação do domínio espanhol da bacia platina foi um esforço conjunto que reuniu as tropas espanholas e milhares de índios do
exército guarani. Os embates contra os portugueses se travaram principalmente na Colônia de Sacramento, após a sua fundação em 1680.
Nos diversos assédios da Colônia de Sacramento, em 1680 e 1705, por
exemplo, destacou-se o exército dos indígenas das Missões, cujo auxílio
foi imprescindível e sem o qual dificilmente teriam os espanhóis recuperado a praça fundada por D. Manuel Lobo.
Entre as duas frentes de expansão ibéricas, entretanto, havia ainda
uma zona não ocupada pelo homem branco e que corresponde ao atual
território do Uruguai. Ali concentravam-se os Charruas, Yarós, Minuanos,
e Mbohanes, livres e nômades, nas planícies e çolinas do pampa uruguaio. Contra eles e, igualmente, contra as tribos do Chaco, também
resistentes ao domínio espanhol e à catequização, as tropas guaranis
150 Calmon, op. cit., p. 595 .
15l Voltaire, op. cit., p. 391.
152 Porto , op. cit., v. 1, p. 159-96. Hernandez, op. cit., v. 2, p . 20-1e67.
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moveram inúmeras campanhas. As Missões do sul, e entre el~s Yapeyú e
La Cruz, eram as mais atacadas pelos habitantes do pampa uruguaio. As
Missões do noroeste, próximas a Assunção, bem como todos os estabelecimentos espanhóis da periferia do Chaco, eram continuamente atacados pelos Guaicurus e Abipones. Tanto numa direção como na outra, os
Governadores enviavam, periodicamente, tropas espanholas e as tropas
auxiliares indígenas. Ao norte de Assunção, grupos do Chaco invadiram
o vale do Paraguai e chegaram a atravessar rumo ao atual Mato Grosso.
Estes índios cavaleiros atacavam rapidamente e escapavam antes que os
espanhóis pudessem fazer qualquer gesto de defesa. As expedições enviadas atrás deles não tinham muito efeito, pois pela sua mobilidade e
conhecimento do terreno, eram difíceis de serem encontrados e poucas
foram as vezes em que foi possível uma batalha campal contra eles.
Da cidade de Assunção foram inúmeros os contingentes espanhóis
e guaranis que partiram em expedições punitivas. Segundo Hernandez, 1 5 3 treze expedições punitivas foram enviadas contra os Guaicurus,
pelos Governadores da Província do Paraguai. Já em 1646, o então governante de Assunção, D. Gregorio de Hinestrosa, partiu contra os Guaicurus, com um contingente de 600 guaranis. Em 1652, D. Andrés Garavito de Uon liderou outra expedição punitiva, com tropas das Missões.
D. Cristóbal de Garay y Saavedra realizou duas expedições com tropas
das Missões contra os Guaicurus, os Mbayás e os Neengas, em 1656. O
Governador Afonso Sarmiento de Figueroa realizou duas investidas
contra os Guaicurus, com o auxílio dos Guaranis, em 1661 e 1662, esta
última com 100 índios. Neste mesmo ano, ele era salvo pelos 200 Guaranis do ltatim, dos índios rebelados de Arecayá. Em 1668, o Governador Juan Díez de Andino requisitou índios Guaranis para reforçar a
guarnição do Forte Tobatí ante novas investidas dos índios do Chaco.
O mesmo ocorreu em 1670, quando sessenta Guaranis reforçaram a
defesa da capital, Assunção. Do ano de 1672 a 1676, o novo Governador do Paraguai, D. Francisco Rege Corbalán, realizou quatro investidas
contra os Guaicurus: em 1672, com um contingente de 200 indígenas
das Missões; em 1674, com 900 Guaranis, um dos maiores contingentes
enviados contra os nômades do Chaco: em 1675, com cem indígenas;
e uma última expedição em 1676. Apesar de todo o esforço desse governador espanhol, os índios do Chaco continuaram sendo uma contínua
ameaça contra a colonização local. Devido a isto, Francisco de Monforte (1685 - 1691), enviou, durante a sua administração, duas expedições
ao Chaco, .uma com cem e a outra com seiscentos guerreiros. Em 1700,
na passagem do século, o Governador D. Juan Rodriguez de Cota lide153 Ibidem, v. 2, p. 63.
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rou nova expedição de duzentos e vinte Guaranis. No decorrer das décadas iniciais do século XVIII, apesar de novas expedições, a catequese
finalmente conseguiu obter a pacificação que as sucessivas expedições
•
R'
h avtam
. 1ogrado. 154
pum• tivas
nao
Além do auxilio dado pelos Guaranis contra os Guaicurus e
outras populações nômades do Chaco, os Governadores do Paraguai,
também, requisitaram as tropas das Missões para combater os Payaguas
do alto Paraná. Tanto em 1650, sob o comando do Governador Sebastián de León y Zárate, como em 1678, com D. Francisco Rege Corbalán, as tropas Guaranis colaboraram no combate, sendo que na primeira
expedição participaram novecentos indígenas em sessenta canoas.
Em 1688, nova expedição militar dirigiu-se rumo ao norte, com o
apoio de tropas indígenas das Missões, para intimar a retirada dos bandeirantes paulistas do norte da Província do Paraguai, onde tinham se
instalado, ocupando a cidade de Santiago de Jeréz. No ano anterior, as
Missões já haviam doado 600 cavalos para a cidade de Assunção.
Mais ao sul de Assunção, no vale do Paraná, as cidades de Corrientes e Santa Fé eram, continuamente, ameaçadas por tribos indígenas
hostis, devido à sua situação geográfica, nas proximidades do Chaco.
Em 1637, duzentos e trinta e seis Guaranis, em vinte barcas, levaram
auxilio a Corrientes, ameaçada. E mais tarde, em 1655, chamados pelo
Teniente de Corrientes, novamente as tropas das Missões foram afrontar
os nômades das vizinhanças da cidade. Ainda no século XVII, no ano de
1673,. a cidade foi defendida pelos Guaranis contra os índios belicosos
desta fronteira interna da colonização espanhola platina. Santa Fé solicitou por duas vezes o auxílio dos indígenas das Missões. A primeira vez
ocorreu em 1640, mas foi em 1655 que um grande contingente de seiscentos Guaranis prestou a sua maior colaboração, 15 5 ao auxiliarem na
154 São inúmeros os autores que enwneram os serviços prestados pelos Guaranis
dos Trinta Povos. Morner, Furlong e f;guia Ruiz fazem referências, nas suas obras
já citadas aqui, a estes serviços. Mas ainda hoje, a fonte mais completa e na qual
estão baseadas todas as referências é a obra de Hemandez, no vol. 1 nas páginas
20 a 32, e no volume 2, da página 63 a 69. Porto, op. cit., v. 2, resume um Documento da Coleção de Angelis, "Depoimento do P. Bernardo Nusdorfeer ao Governador D. Bruno Maurício de Zavala", no qual há uma relação dos serviços prestados pelos indígenas das Missões. O autor se refere aos serviços prestados pelos índios Tapes, de 1637 a 1680 (p. 16-22) e de 1688 a 1735 (p. 163-8).
155 Vianna, op. cit., p. 170-1. O documento é uma "Certidã'o e Testemunho do
Mestre de Campo João Arias de Saavedra" e se refere aos serviços prestados pelos
indígenas das Reduções. Trezentos e cinqüenta indígenas, com armas de fogo
(arcabuzes e mosquetes), saudaram a chegada do Mestre de Campo com uma salva
e uma bandeira. Os Caciques e Capitães missioneiros juraram fidelidade ao Rei. O
documento é datado de 12 de outubro de 1655. Segundo Hemandez, o número
total de indígenas é superior ao deste documento.
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pacificação do Vale de Calchequi, onde os Guaicuru s e os índios do Rio
Bermejo se haviam rebelado. A situação de instabilidade na zona de
Santa Fé foi tal nessa época de revoltas dos índios do Chaco que , em
1660, os guaranis estavam ali aux iliando na transladação da cidade para
uma nova situação, distante doze léguas do lugar primitivo .
Contra os nômades do pampa uruguaio, Hen1andez cita duas expedições, no início do século XVIII, em 1702 e 1707. A primeira foi
movida para punir as contínuas incursões que os Charruas e as outras
tribos faziam contra os rebanhos de gado e as próprias Missões. Desde a
fundação da Colônia de Sacramento e a progressiva diminuição da área
ocupada pelos indígenas, os contatos con1 os brancos, que até então
eram intermitentes, tomar-se-ão contínuos e as etnias locais reagirão
violentamente. Charruas e Minuanos chegarão mesmo a ameaçar Yapeyú,
em 1701 , o que deu origem à expedição punitiva de 1702 e à vitória
guarani no combate do rio Yi, 1 s 6 sob o comando do Cabo espanhol
Manoel Prado Maldonado. Este é o relato feito pelo comandante espanhol do exército guarani:

. . . haviendo caminado casi dos meses dilnos en ai rastro dei
enemigo que estaba rancheado en las riberas dei Yi y donde en
el dia 6 de febrero ai amanecer se les dió e/ primer asa/to y se
les ganaron sus tolderías y aviendose retirados e/los con toda
su chusma a la espesa montaiia de el rio donde se hicieron
fu.ertes y por espacio de cinco dias pelearon con desesperación
hasta parecer casi todos a le fuerza de nuestras vacas de fuego
y demás armas ... 1 5 7
A cidade de Buenos Aires convocou inúmeras vezes as tropas gua~
ranis em seu auxílio, também. Localizada em pleno estuário do Prata,
e uma verdadeira entrada para toda a bacia dos rios Paraguai, Paraná
e Uruguai, a capital da Província do Rio da Prata sempre esteve preocupada com os possíveis ataques externos. A cada guerra européia, a cada
ameaça de piratas ou notícias sobre um possível avanço português rumo
ao Atlântico Sul, alvoroçava-se a população e as autoridades coloniais
espanholas passavam a temer o pior, devido às limitadas forças da guarnição local. Era natural, pois, a convocação das tropas guaranis para
prevenir algum ataque. O Governador Pedro Baigorry Ruíz convocou,
assim, cento e cinqüenta indígenas, em 1657, para auxiliar a defesa do
porto da cidade. No ano seguinte foram trezentos os Guaranis convoca-

156 Becker & Cebey, op. cit., p. 147. No mapa à página 146 pode-se ver as direções seguidas pelos contra-ataques indígenas.
157 Ibidem, p. 147.
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dos, ao mesmo tempo em que as Missões doavam embarcações à cidade
de Corrientes, para o transporte dos convocados afim de auxiliar a
defesa de Buenos Aires. D. José Martinez Salazar, em 1671, tomou a
convocar o exército guarani , e quinhentos guerreiros desceram até o
porto de Buenos Aires para auxiliar a pequena guarnição local.
Quando da fJndação da Colônia de Sacramento, o P. Cristóvão
Altamirano, Superior dos Trinta Povos, enviou um contingente indígena
para patrulhar o litoral norte do estuário do Rio da Prata, temendo um
avanço dos paulistas. Esta patrulha encontrou e aprisionou o Tenentede-General Jorge Soares de Macedo, que deveria ter trazido reforços
para o comandante português da Colônia de Sacramento, D. ~lanuel
Lobo. Vítima de um naufrágio, o militar português terminou caindo nas
mãos da milícia guarani, composta por oitocentos índios. Foi levado
para Yapeyú e, posteriormente, para Buenos Aires. Este fato foi o ponto de partida para o envio de sucessivas patrulhas de indígenas das
Missões para expedições de reconhecimento, no litoral norte do estuário
do Rio da Prata e na costa oceânica. Segundo Hernandez, a partir de
1688 e, pelo menos, durante quinze anos, anualmente foram enviadas
pat rulhas. Nesta etapa dos conflitos fronteiriços, o exército das Doutrinas desempenhou papel importante na estratégia militar espanhola e
auxiliou as autoridades espanholas com informações sobre os portugueses e seus movimentos.
No final do século, em 1697, dois mil índios do exército guarani
dirigiram-se a Buenos Aires para defendê-la de um possível ataque dos
franceses. Como acontecera já inúmeras vezes, também agora a Coroa
espanhola recebeu, como donativo , a soma correspondente ao soldo do
exército indígena. Em 1700, a ameaça de ataque de dinamarqueses
levou um contingente de dois mil Guaranis a to1nar novamente o can1inho para Buenos Aires para auxiliar a guarnição local na defesa deste
ponto vital para a colonização espanhola do Prata.
Ainda no século XVII, o exército dos índios das Missões teve uma
participação extraordinária no conflito que envolveu o Bispo Bernardino de Cárdenas e os Governadores D. Gregorio de Henestrosa e Sebastián de Léon y Zárate. Em 1644, 600 Guaranis foram convocados pelo
Governador Hinestrosa para compelir os partidários de Cárdenas a aceitar a sua autoridade, bem como levar o Capítulo diocesano a depor o
Bispo de Assunção . ~ amparado nesta força militar guarani que o Governador Hmestrosa forçou o Bispo a abandonar a capital da Província
do Paraguai. Mais tarde, em 1649, o novo Governador, D . León y Zárate tornou a convocar o exército guarani e um contingente de mil indígenas das Missões derrotou os partidários paraguaios de Cárdenas.
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Os governadores tinham já no passado solicitado e recebido
este tipo de ajuda militar das Reduções para subjugar tribos
de índios hostis, mas recrutar o auxz1io dos índios armados dos
Jesuítas contra brancos recalcitrantes, foi um passo sensacional,
que não se poderia esperar diminuísse o ressentimento do Bispo e seus seguidores contra os Jesuítas. 1 5 8

!! evidente que esta atuação das tropas indígenas contra brancos espanhóis criou uma animosidade muito grande, mesmo dentro da colônia
espanhola e explica, em parte, as pressões que se fizeram contra o armamento dos indígenas, posteriormente.
O que se pode concluir desta longa série de fatos relacionados
é que os Governadores das Províncias da bacia platina tinham condições
de solicitar e convocar o auxílio militar do exército das Missões, e
continuamente o faziam, porquanto possuíam ascendência e poder
político para tal. Eram suas determinações e ordens que lançavam as
tropas auxiliares guaranis contra os portugueses, contra os índios hostis
ou mesmo contra os espanhóis rebelados contra a sua autoridade. 159
Pode-se, também, afirmar que estas ações do exército indígena das
Missões testemunham alguma dedicação ao Rei da Espanha, que ia
mesmo ao limite de terem os guerreiros Guaranis seu sangue derramado
no campo de batalha, numa demonstração de vassalagem ao Rei.
Pode-se mesmo perguntar em que medida a submissão e a docilidade
dos Guaranis, a sua apatia e a sua ausência de dinamicidade - um traço
sempre tão destacado por alguns autores - é uma realidade. Toda esta
atividade belicosa e guerreira, os deslocamentos contínuos e os contatos
com os líderes espanhóis, as investidas contra tribos inimigas ou mesmo
contra as tropas de Portugal e os canhões da Colônia de Sacramento,
nã'o nos estariam mostrando uma outra faceta desse guerreiro? A sua
coragem não ficou em nada a dever à coragem dos bandeirantes.
Mas não estaria completa esta descrição dos serviços prestados
pelos Guaranis das Missões, sem uma referência à sua participação como
mã'o-de-0bra auxiliar em trabalhos tais como construções de igrejas, fortificações ou escavação de fossos. No século XVIII, o Governador Zavala queixava-se ao Rei de que os espanhóis, mesmo os soldados das tropas reais, se negavam a participar nas reconstruções das fortificações ou
nas suas melhorias, por ser a tarefa muito fatigante . Mesmo os índios
locais, no quarto dia de traballio, pediam um adiantamento do salário
previsto, e desapareciam, ou por tê-lo recebido ou porque este lhe fora
158 Morner, op. cit. nota 11, p . 116. Ver também o § 2 do Capítulo Vil da " Breve Relación" de Cardiel, na obra de Hemandez, v. 2, p. 581.
159 Bruxei, op. cit., p. 60.
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negado. Reconhecia o Governador que os indígenas das Missões eram
muito constantes e trabalhavam muito bem nas fortificações de Buenos
Aires, 1 6 0 o que não parecia ser algo muito usual nos habitantes da capital da Província.
Durante o século XVII, mas principalmente após a emancipação
de Portugal e quando a fraqueza e a decadência do Império Espanhol se
acentuavam, as obras públicas de defesa de Buenos Aires começaram a
se acelerar pouco a pouco. Nestas atividades, o exército guarani atuou
mais como fonte de mão-de-0bra para a construção ou reconstrução das
fortalezas locais. Esta atividade militar sempre tendeu à utilização do
próprio contingente militar, inativo nos períodos de paz, como ainda
hoje é hábito. Estas providências começaram a ser tomadas, principalmente, a partir da década de 60. Em carta dirigida ao Rei da Espanha, o
Governador D. José Martinez Salazar, Governador da Província do Rio
da Prata e Presidente da Audiência de Buenos Aires, prestava contas das
obras realizadas nas fortificações da capital e nas diversas melhorias que
estavam sendo feitas . 161 Nestas obras encetadas por Salazar, os índios
missioneiros participaram constantemente. Em 1664, ele já havia convocado 150 indígenas e, em 1671, tomou a convocar mais SOO, não
apenas para as obras da fortaleza já existente no porto, mas igualmente
para a construção de um novo forte na outra margem do Rio Lujan ,1 6 2 dez léguas distante da cidade e do porto. Mais tarde , já no
início do século XVIII, 400 guaranis trabalharam novamente, em 1703
e 1704, nas fortificações do porto e da cidade de Buenos Aires.
Nesta mesma época, a cidade de Assunção convocava regularmente a mão-de-0bra das tropas indígenas para trabalhar na defesa da capital da Província do Paraguai. Já em 1662, os índios trabalhavam no
Forte de Tobati. Dois anos após, em 1664, foram convocados para
"desmontar as alturas" que envolviam a cidade de Assunção. O Forte de
Tobati tornou a ser alvo do trabalho dos Guaranis no mesmo ano
quando 150 índios das Missões abriram e aprofundaram os fossos de'
proteção, durante cinco meses de trabalho. 163 Em 1667, tornavam a
trabalhar nesta mesma fortificação. Nos anos de 1669 e 1670 foram a
Assunção para fazer barcas e prestaram vários serviços públicos. As
obras de fortificação da capital do Paraguai continuaram a ser melhora160 Furlong, G ... Los jesuítas y la cultura rioplatense. Montevideo, Urta y Curbe,
1933. p. 114 . Morner,op.cit.nota 11,p.150.
161 Zabala, Romulo e Gandia, Eilrique. Historia de la dudad de Buenos Aires
(1536-1718). Buenos Aires, Mercantili, 1936. p. 303.
162
Furlong, op. cit. nota 18, p. 113 . Para a relação dos trabalhos públicos encetados pelos Guaranis: Hernandez, op. cit., v. 2, p. 68-9.
163 Furlong, op. cit. nota 18, p. 115.
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das de 1672 a 1680, quando os Guaranis auxiliaram nos reforços e
melhorias que receberam as fortificações de To bati e do "castelo" de
Santo Ildefonso . Neste período de tempo, sete vezes foram convocados
os fudios para reparar todos os presídios e fortes do Rio Paraguai, juntamente com as obras já citadas. 164
Estas atividades múltiplas dos guerreiros guaranis e o resultado
sempre satisfatório do seu trabalho, quer na defesa da colónia espanhola platina, quer nas obras públicas empreendidas, deram origem a pedidos endereçados ao Rei, visando ao deslocamento de contingentes indígenas das Missões para as vizinhanças das cidades espanholas. Se antes
havia muita relutância em admitir-se o exército indígena paramentado
com armas de fogo , a partir da década de 70, tanto a cidade de Buenos
Aires como a de Santa Fé demonstraram muito interesse em ter a seu
serviço permanente os índios dos jesuítas. Duzentos fudios quilmes
haviam sido transferidos do Vale do Calchaqui para Buenos Aires, na
década de 60, mas eram insuficientes para as obras que se faziam necessárias.16 5 Assim, a "Junta da Guerra" de Madrid emitiu um parecer favorável, em 1672, para a transferência de indígenas das Reduções da
Província Jesuítica do Paraguai para a capital do Rio da Prata, num
total de 1.000 famílias, apoiando assim a sugestão do Governador José
Martínez de Salazar. Já em 1674, o novo Governador, D. Andrés de Robles, escrevia ao Conselho das fudias, falando em 600 famílias indígenas.
No mesmo documento, ele rejeitava uma sugestão de que estes indígenas deviam ser retirados do contingente de mão-de-obra das encomiendas dos espanhóis platinos. E evidente que os jesuítas tudo fizeram para
dissuadir as autoridades desta idéia e conseguiram manter os indígenas
nas Reduções. Nesta mesma data, a cidade de Santa Fé pediu ao Governador Robles, igualmente , 1.000 famílias de índios das Missões para
serem transferidos para as vizinhanças da cidade, visando auxiliar na
defesa contra as indomáveis tribos do Chaco. O Provincial dos jesuítas,
P . Cristóbal Gómez foi, decididamente, contra a idéia, argumentando
que os mesmos cidadãos haviam anteriormente se manifestado contra
as armas das Missões e que os jesuítas não iriam se imiscuir neste assunto, do qual estavam isentos de qualquer obrigação, já que os índios
eram vassalos diretos da Coroa espanhola. Por isto mesmo, as autoridades de Madrid foram solicitadas a tomar uma medida neste sentido e
tudo levava a crer que a solicitação dos espanhóis platinos seria atendida. Entretanto , com a invasão dos portugueses no Rio da Prata e sua
posterior expulsão, o problema deixou de ser ventilado. Ele mostra, en164 Ibidem , p . 115.
165 M..orner , op. c1t.
· nota 11 , p. 15 2 .
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tretanto, como passava a ser importante na estratégia do mundo espanhol colonial da bacia do Prata o contingente Guarani das Missões, e de
que maneira ele estava integrado à estratégia política local, sem estar
sob a dominação direta dos encomendeiros.

4.6. O significado político do exército
O sistema de convocação das tropas indígenas e o pronto atendimento, bem como o bom serviço dos Guaranis, mostraram que a região
estava bem defendida. Isto ficou evidente após o teste que representou ·
para as Províncias do Paraguai e do Rio da Prata a fundação da Colônia
de Sacramento. Era mais do que sabido que a situação privilegiada, que
as Reduções haviam obtido com a Cédula Real de 1649, tornava perfeitamente natural esta série de atividades das tropas indígenas e sua participação na satisfação das necessidades político-militares de ordem permanente ou ocasional das Províncias do Vice-reinado do Peru na bacia
do Rio da Prata. 16 6 O próprio Rei da Espanha, Felipe V, em Cédula
Real de 1743, reconheceu estas atividades desenvolvidas durante o
século XVII e inícios do século XVIII: " ... estos índios de las Misiones
de la Compaffia, siendo el antemural de aquella Província, hacían á mi
Real Corona un serv ício como ningunos otros ... ". 1 6 7 Destacou, principalmente, que eles eram " ... la Tropa que se necesitaria, y no la hay
en aquellos parajes ; y á las Plazas del Paraguay y Buenos Aires una
defensa inexpugnable de tantos anos á esta parte".
Entretanto, não teriam razão os críticos da política desenvolvida
pelos jesuítas na Província do Paraguai, da Companhia de Jesus, quando
afirmam ter sido o exército um fator mais importante do que normalmente se reconhece? Afirmou-se já que as Missões se transformaram
"em verdadeiros quartéis" ; que

de marcos de pura evangelização que deviam ser, as Reduções
se converteriam logo em verdadeiros centros de preparação
militar, sempre a serviço das necessidades agressivas e defensivas de Buenos Aires e Assunção':·
que os Trinta Povos se transformaram em "temível potência militar" ;
que seriam ainda as Missões "verdadeiras praças de guerra, intensamente
ocupadas na preparação militar dos índios" ; e que se os reis espanhóis
tivessem
166 Ibidem, p. 153 .
167 Hernandez, op. cit., v. 2, p. 67.
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encarado a questão com mais clarividência., teriam evitado que
o imenso viveiro guarani, esparramado sobre quase meio continente, ficasse por cento e cinqüenta anos à inteira discrição
do então considerável poderio militar das Missões. 16 8

Seria tão grande a estultice guarani que, mesmo organizados
em milícia.s, com armas ao seu alcance, jamais lhes oco"eu voltá-las contra os seus opressores: dois Curas, cuja escolta, quando a necessitavam, eram os próprios índios? 1 7 0

b evidente que o próprio exagero das afirmações poderia nos levar a
ignorá-las, pois nem a área de ação das milícias guaranis abrangia meio
continente, o que seria, aproximadamente, um território como o ocupado hoje em dia pelo Brasil, nem estava sob a influência dos Jesuítas
todo o "viveiro" guarani da América do Sul. Mas as relações políticas de
dominação e obediência não poderiam ser seriamente afetadas pela existência de um exército, conferindo poder aos jesuítas na política interna? Estariam os Guaranis "à inteira discrição do então considerável
poderio militar das Missões"? Uma afirmação de tal tipo levaria à possibilidade de explicar o domínio jesuítico e o seu poderio, através do recurso do uso da força, típica prerrogativa do Estado.
Os Guaranis, não demonstraram apenas uma grande capacidade de
trabalho nas obras realizadas. Demonstraram, também, que eram mais
capazes de trabalhar e com melhores resultados do que os índios submetidos à escravidão e ao genocídio do sistema das encomiendas. Por outro lado , demonstraram também um ardor guerreiro muito grande.
Mesmo que o seu esp frito guerreiro fosse mais disciplinado do que o
fora antes dos contatos com o mundo branco, a organização em moldes
espanhóis das tropas guaranis não parece ter diminuído a sua força de
ataque, nem a sua possibilidade de infligir sérias derrotas aos seus inimigos, mesmo se eles fossem os próprios brancos, como bem o sentiram os
portugueses e os moradores de Assunção, partidários de Cárdenas. Por
outro lado os soldados das tropas guaranis jamais formaram uma cas~a
interna, um estamento militar. Nem poderiam constituir um segmento
separado de sua própria sociedade, devido às condições de sua formação. Na sociedade tribal Guarani, como em qualquer outra, mesmo dentro das Missões, mantivera-se a situação típica do homem-guerreirÕ.
Cada adulto era um guerreiro, logo era um soldado. Na sociedade missioneira, o exército era todo o setor dos adultos, de sexo masculino e
aptos para a guerra. Assim, nas Missões "não existiam quartéis, o guerreiro habitava com seus familiares". 1 6 9
Poder-se-ia então perguntar, para resolver o problema do papel
desempenhado pelo exército na manutenção do monopólio do uso da
força nas mãos dos jesuítas:

O poder militar das Reduções era o próprio povo guarani e não havia
um poder militar desvinculado desta sociedade tribal para oprimi-la.
Sabe-se que as tropas espanholas locais jamais tiveram condições, no
sécul o XVII, de fazer qualquer tipo de pressão contra as populações indígenas das Missões. Sabe-se, também, que para uma população de
milhares de guaranis, somente existiam em toda a área dos Trinta Povos
alguns 70 missionários jesuítas para organizá-los e auxiliá-los na administração, além de desempenhar seu papel de líderes espirituais, e nenhum militar espanhol.
A inexistência de uma casta militar, ou mesmo de uma elite militar, acima da população guarani, sempre foi afirmada desde as crônicas
da época: "Hors de-là, on ne distingue point Je soJdat du simple habitant ... "111
O significado político maior da existência das tropas indígenas e
de toda a sua atuação, deve ser procurado na documentação da época e
na análise crítica dos depoimentos dos personagens que viveram os
dramas históricos dessa fronteira. São estes elementos que destacam o
papel político do exército guarani como um elemento fronteiriço.
Mesmo os documentos portugueses da época permitem entrever esta
situação histórica. Além disso os indígenas missioneiros eram a "face"
da fronteira espanhola e o obstáculo maior à realização dos seus objetivos. Poder-se-ia mesmo perguntar se não foi esta milícia indígena que
amparou e sustentou a fronteira, mesmo a despeito da inépcia política,
tantas vezes demonstrada por certas autoridades espanholas ou pela
morosidade de sua máquina burocrática estatal, sensivelmente lenta ao
tomar decisões importantes, no final da Era dos Habsburgos?
Uma das conseqüências mais importantes da atuação deste exército nativo foi a segurança e a paz dos territórios que se estendiam na
retaguarda da fronteira com o Império Colonial Português. As Províncias do Paraguai, do Rio da Prata e também de Tucumán puderam também ter suas rotas e caminhos mais garantidos, mantendo-se constantes
assim as comunicações. Desta maneira, foi importante também a participação deste exército na manutenção da paz e da segurança internas ao
próprio núcleo platino do hnpério Colonial Espanhol americano. Somente após a criação e organização da milícia indígena, foi possível

168 Vellinho, op. cit., p. 82, 85, 86, 112 e 60.
169 Tºissera, op. c1t.,
· p. 17 .

170 Ibidem, p. 44.
17 1 Charlevoix, op. cit., p. 264.
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neutralizar os contínuos ataques das populações indígenas ainda não
submetidas (Paiaguás, Guaicurus, Charruas , etc). Responsáveis pela
defesa externa e auxiliares da defesa interna dos territórios espanhóis, 1 72 não bastava aos Guaranis manterem-se pacíficos nas suas
Missões. O preço pago peJa sua vassalagem direta ao monarca e pelo fato
de terem escapado à encomienda e à escravidão, foi o seu papel de ator
político na manutenção da segurança da fronteira externa e das frentes
de expansão internas.

Tornaram-se as Reduções, comprovadamente, o 'baluarte
das provinc'ias espanholas' e 'prestaram à Coroa serviços como
ninguém mais o fez alhures ~ Durante mais de cem anos, os índios dos Trinta Povos combateram, pela Coroa Espanhola, em
mais de cinqüenta batalhas. E o rei lhes deve algumas vitórias
importantes e decisivas. Foram eles que construiram as trincheiras de Buenos Aires e Montevideu e arrasa.ram o f~rte Colónia de Sacramento. Os seu,s exércitos contavam com milhares
de homens, sempre levavam as armas, os cavalos e os mantimentos, e prescind'iam sempre do soldo que lhes cab'ia, segundo as leis espanholas. 1 7 3
Sem nenhum ônus para a Coroa da Espanha, pois nunca aceitaram o pagamento devido às tropas reais quando em campanha, esta milícia guarani foi sempre uma reserva que os Governadores locais utilizaram quando sentiram necessidade.
Uma fronteira nãü é só oposição. Ela é também o local por onde
se realizam as comunicações com o exterior. O exército guarani jamais
foi um elemento a bloquear as comunicações da fronteira com o exterior, ou mesmo com o mundo português. Esta comunicação se fazia por
Buenos Aires, e num ritmo mais intenso do que o gostariam as autoridades espanholas em Madrid, sempre preocupadas com o contrabando.
Entretanto , é na fronteira que se preservam as tradições e os valores
próprios. 1 74 A mesma combatividade do gaúcho na defesa da fronteira
e que as Missões em inúmeras oportunidades demonstraram, não se deve
apenas a uma necessidade de defesa física de um limite político, mas
igualmente, à necessidade de preservação de uma tradição própria.
Mesmo que ela tenha nascido de mitos e realidades mesclados, e nem
sempre seja muito clara mesmo para os que a defendem, esta tradição
cultural e os valores que lhe são intrínsecos, são uma razão tão grande

como o se rão o nacionalismo e a ideologia no mundo contemporâneo.
Portugueses da Colônia de Sacramento e bandeirantes paulistas, de um
lado, e espanhóis do Prata e jesuítas de outro lado, afirmarão lutar por
seus respectivos reis. Lutarão também por suas tradições, pelos seus
valores, seus interesses. O exército guarani, composto por ''vassalos
d 'El Rei", será conduzido pelos seus mentores, os cabos espanhóis, ou
os jesuítas, a lutar por uma tradição cultural que passou a ser a sua,
talvez, mas de qualquer maneira não é a mesma dos bandeirantes e dos
por tugueses, súditos de um outro rei.
Os Guaranis foram solicitados a fazer uma opção pelos missionários que os procuraram nas suas aldeias, portando uma cruz. Fizeramna, pois estavam dispostos a obter garantias para manter a liberdade
e escapar do genocídio e da escravidão, que era a promessa que lhes
faziam as ações dos encomendeiros espanhóis e dos bandeirantes lusos.
Terminaram como exército organizado, lutando contra as tropas portuguesas e contra os indígenas ainda insubmissos à colonização espanhola.
Mesmo sem ter uma idéia clara sobre as conseqüências de sua opção,
leva ram-na até o fim e desempenharam um papel histórico de relevância
na fronteira platina. O fato de nunca terem voltado atrás talvez possa
se r considerado como uma permanência de opinião e manutenção da
decisão. Tudo parece indicar que assumiram realmente o papel de "soldados do Rei da Espanha", mesmo que nunca tenham visto este misterioso personagem histórico.

!72 Hernandez,
.
. v. 2 , p. 15-7.
op. c1t.,
173 Harnish , Wolfgang Hoffman. Introdução. ln : Sepp, Antônio. Viagem às Mis·
sões jesu z'ticas e trabalhos apostólicos. São Paulo , Liv. Martin s Ed., 1951. p. 12.
l ?4 Manac
- h , op. c1t.,
. p. 55 .
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Em cada quadra, casas baixas que se separaram por ruas paralelas. Ao
centro, uma praça, junto a qual se erguem a igreja, a "casa dos padres",
a "casa das viúvas", as ''lojas públicas", o local de reunião do Cabildo.
Algumas vezes as ruas eram plantadas com árvores e mesmo algumas
arcadas podiam ser encontradas nas povoações mais desenvolvidas.2
Cada uma destas quadras estava sob o controle dos varistas do Cabildo,
bem como dos Caciques, pois estes últimos mantinham toda a sua
autoridade face às famílias dos guerreiros que eram seus súditos. 3
Na praça central, a igreja dominava o Povo inteiro, simbolizando o predomínio da idéia religiosa sobre a comunidade e materializando a autoridade dos missionários sobre o conjunto da Missão. O Padre Sepp, ao
fundar a Doutrina de São João Batista em 1697, descreve o motivo desta situação privilegiada:

5. A "UNIDADE POLfrICA" DOS TRINTA POVOS

5.1 -O modelo político das Missões
Muitos escritores que entraram em contato com os planos das povoações missioneiras, alguns desenhados pelos próprios padres, se espantaram com a similitude existente entre eles. Esta uniformidade foi
mesmo explicada como sendo uma decorrência do modelo que havia
sido implantado entre os Guaranis. Assim, teria sido o projeto inicial da
forma de organização dada pelos jesuítas às suas Missões o responsável
por esta uniformidade. Para Garay, esta organização "completamente
uniforme" incluiria também as Missões estabelecidas entre os Mojos e os
Chiquitos, respectivamente, no vale amazônico e na Bolíbia, pois todas
apresentavam um mesmo aspecto, tanto na ordenação e no estilo das
casas como no político e no econômico.1
De fato, a visão de conjunto era aquela de uma ordem perfeita,
absoluta e definitiva que se traduzia pela regularidade e pela simetria.
Um tabuleiro de linhas retas paralelas que se cortam em ângulos retos.
1 Garay, Blas. El Comunismo de las Misiones. La Revolución de la lndependencia
dei Paraguay. Assunção, Inst. Colorado de Cultura, 1975. p. 30-1. "Pareciam-se
todos los pueblos jesuíticos como una gota de agua a otra gota de agua". Um
ótimo estudo sobre a distribuição espacial interna das povoações missioneiras,
suas semelhanças e diferenças, é o desenvolvido em Furlong, Guillermo. Misiones
y sus pueblos de Guaraníes. Buenos Aires, Imp. Babnes, 1962. p. 186-203.

Daí tracei algumas linhas paralelas, que seriam as ruas nas
quais se deviam edificar casas para cadafamz1ia, de sorte que a
igreja seria como o centro de todo o Povo, ou o término de
todas as ruas. De acordo com este plano ficava o missionário
alojado IW meio de seus neófitos e, por conseguinte, em melhores condições para velar sobre a conduta deles e exercer os
ofícios próprios a seu ministério. 4
Esta fundação de finais do século XVII segue a mesma orientação iniciada nos primeiros anos da existência da Província. Em 1613, em carta
escrita ao primeiro Provincial, P. Diego de Torres, o Beato Roque Gonzales descrevia o estabelecimento de uma das primeiras reduções:

Está, pues, el pueblo en nueve cuadras: la una sirve de plaza,
cada cuadra seis casas de cien pies y cada casa tiene cinco lances de a viente pies y en cada lance de estos vive un indio con
su chusma. En una de estas casas, la mã5 vistosa y acomodada,
y junto a la plaza. se sefiala el sitio para la iglesia, que esperamos ahora con la venida de Vuestra Reverencia se dará orden
cómo se ha de hacer, según la cédula de su majestad. 5
2 Baudin, Louis. Une Théocratie Socialiste: l'Etat Jésuite du Paraguay. Paris, M-T,
Génin, 1962. p. 21.
3 Métraux, Alfred. Jesuit Missions in Sou th America. ln: Steward, Julien. Handbook of South American lndians. Washington, Smithsonian Institution, 1946-59.
V. 5, p. 648.
4 Porto, Aurélio. História das Missões Orientais do Uruguai. 2. ed. Porto Alegre,
Selbach, 1945. v. 2, p. 75.
S Meliá, Bartolomeu. Las Reducciones Jesuíticas dei Paraguay: un espacio para
una utopia colonial. Estudios Paraguayos, Assunção 6 (1): 157-67, set. 1978.
p. 160. Furlong, op. cit., p. 186 citando as primeiras instruções do P. Diego de
Torres, Provincial que fundou a Província Jesuítica do Paraguai.
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Somente em 1613, em Santo Inácio Guazú, se instalava nas Reduções do rio Paraná, na Província Jesuítica do Paraguai, este modelo de
distribuição espacial. A descrição do P. Roque Gonzales pennite algumas constatações importantes:
Este afio habiendo de hacer pueblo estos indios, nos pareció
lo hiciesen con buen orden, para ir/os poniéndo en buena policia, y quitar muchos inconvenientes que hay en esas casas
largas, que tienen los indios en toda su tie"ª· y aunque entendimos que no lo tomarian bien, por quererles quitar eso tan
antiguo de sus antepasados, no fue así; antes lo tomaron muy
bien, y están muy contentas en sus casas nuevas, a las cuales
se pasaron aun antes de estar avabadas, por estar holgados y
anchurosos y cantar, como dicen, cada gallo en su co"al.
Pode-se perceber, neste testemunho, que o missionário ensaiava pôr em
prática uma nova forma de habitação e de Redução. Sabe que isto representa sensível mudança cultural e demonstra espanto pela facilidade
com que a inovação é aceita. Entretanto, apesar de ser a mudança cultural aparentemente muito grande, não podemos ignorar que os Guaranis
já habitavam anteriormente em casas comunais, nas quais diversas famílias se encontravam sob a hegemonia de um cacique. Ora, esta mesma
organização social foi mantida pelos jesuítas nas casas das Missões.6
Esta forma de disposição espacial, semelhante entre todas as
Missões no que diz respeito à parte urbana, diferencia-se em muito
quanto à área rural, pois não eram todas as que possuíam ervais e
estâncias de gado, plantações de algodão ou vinhedos. Em todas elas, é
claro, as propriedades particulares (ou dos caciques) e a da comunidade,
estão presentes, bem como pequenos currais. 7
As primeiras povoações indígenas estabelecidas pelos jesuítas, na
Améri'ca, nã'o foram as da área do Prata, nem mesmo foram muito diferentes das que estavam sendo fundadas pelas demais ordens religiosas.
Um século já havia decorrido antes disto, desde a descoberta, e uma
legislação abundante e detalhada existia que regulamentava todos os
aspectos da vida nas Reduções: os tipos de propriedade, o plano da
povoação e o isolamento dos indígenas frente aos espanhóis. Em muitos
aspectos, as características desta povoação indígena seguia o modelo das
cidades espanholas. Da mesma forma que no Império Romano, no Im6 Meliá, op . cit ., p. 160.
7 Uma boa descrição de uma povoação missioneira, acompanhada de ilustrações,
pode ser encontrada em Flores, Moacyr. Aspectos culturais das Missões Jesuíticas.
Veritas, Porto Alegre 22 (90): 142-63, jul. 1978, bem como em Lugon, Clovis.
A República "Comul'lista" Cristã dos Guaranis. 3 . ed . Rio de Janeiro, Paz e Terra,
1977 . p . 714 .
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pério Espanhol a cidade manteve muita coisa do caráter da antiga Cidade-Estado. Mais do que um simples núcleo urbano, as cidades eram envolvidas por uma zona rural, o que lhes conferia esta característica de
municipalidades, como se fossem as unidades políticas básicas sobre as
quais se estruturava o Império. "A cidade hispano-ame~cana manteve
a autoridade municipal herdada das cidades da Castella medieval, mais 0
plano em tabuleiro da Renascença".8 Assim como as cidades romanas
se basearam na Pólis grega, e as da Europa medieval pór sua vez se desenvolveram a partir das concepções romanas, também pode-se perceber
como as cidades coloniais americanas tiveram como ponto de partida o
plano e a idéia de "cidade"que se imaginavam em pleno início da Idade
Moderna. Foi a partir da década de 1530, tanto no México como no
Peru, que o plano geral da cidade hispano-americana, bem como a sua
idéia geral, foram adquirindo forma. O modelo adotado desde então foi
posto em prática em quase todas as colônias espanholas americanas.
Trazido da Espanha, na época da Renascença, sofreu no continente
americano algumas adaptações e aperfeiçoamentos. A partir do modelo
clássico inicial, em forma de tabuleiro ou grelha, com linhas paralelas
que se cruzam em ângulos retos, algumas alterações ocorreram. Entretanto, o estudo dos mapas e planos da época nos mostram que, em suas
grandes linhas , tanto as cidades dos espanhóis como os povoados indígenas fundados durante a conquista, seguiram as orientações gerais. Este
modelo clássico tinha como características: a) um traçado das ruas em
forma de tabuleiro, com quadras de forma quadrada ou retangular;
b) a praça principal, ou plaza mayor, formada por uma destas quadras
sem construir; c) na plaza mayor: a igreja, o Ayuntamiento (ou Cabildo)
e a Gobernación ou seu equivalente ; d) os lados da praça central possuíam arcadas e mesmo as ruas que dela saíam; e) se houvesse outras
fachadas principais ou igrejas, deixava-se frente a estas uma pequena
praça, ou plazoleta. Algumas vezes este plano geral teve que sofrer
algumas alterações, quando a nova cidade hispânica era construída
sobre uma anterior cidade asteca ou inca, mas o predomútio do modelo
clássico se pode perceber na maioria das cidades coloniais. 9 Assim, se
tomarmos o plano de uma cidade espanhola e a compararmos com o de
8 Haring, C. H. The Spanish Empire in America. New York, Oxford Univ. Press,
1947. p. 161-2. Métraux, op. cit., p . 649 .
9
E!" 31,35 % dos casos estudados, sem nenhuma alteração. Com uma ligeira alter~ao .em 64 ,9% dos casos . Hardoy, Jorge E. El modelo clasico de la ciudad colonial hispanoamericana. ln: Congres International des Américanistes, 38., Munique,
Studgart , 1968. Anais, Paris, Soe. Americanistes, 1968. v. 4, p. 143. Do mesmo
autor, ver igualmente : - . La forma de las ciudades coloniales en la America
Espaiíola. Revista de lndias, Madri 33-4 (131-8): 31544, 1974.
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uma Redução, das que foram implantadas na Província Jesuítica do
Paraguai, poderemos perceber que são quase idênticos, poi~ ambos
tiveram uma mesma origem cultural, ou seja, o modelo que foi regulamentado pela Recopilación de las Leyes de lndias, e que foi seguido
10
desde a fronteira norte do México até a Patagônia, ao sul.
Portanto, ao contrário do que já se afirmou, não são as Missões
todas iguais entre si, como "gotas de água" apenas, mas também iguais
a quase todas as cidades espanholas e povoações de indígenas aculturados que se estabeleceram no continente americano, na área de influência da legislação e da cultura espanhola.
Por outro lado, a manutenção das grandes casas comunais sob a
liderança dos Caciques persiste como um traço cultural importante na
vida dos Guaranis. Percebe-se, pois, como a partir do plano inicial da
povoação em forma de tabuleiro, com praça central, típico das cidades
espanholas, os missionários tentaram com sucesso urna adaptação cultural, mantendo as grandes famílias e os grupos liderados por seus caciques, próximos entre si.
É, portanto, uma dupla origem que se pode perceber. Espanhola
no seu aspecto externo e na disposição espacial das ruas e quadras, a
Missão mantinha internamente, no interior das casas, a forma de organização social tradicional das tribos Guaranis.
Entretanto, no que se refere à organização sócio-política das
Missões da Província Jesuítica do Paraguai, ou apenas àquelas dos Trinta Povos, existe urna série muito grande de estudos que buscaram descobrir o modelo inicial que ali foi aplicado. Alguns indicam o Cristianismo comunitário dos primeiros séculos da Era Cristã, outros apontam
para as utopias do início da Idade Moderna e da Grécia Antiga. A "Cidade do Sol" de Capanella, a "Utopia" de Tomas Moruse a "República"
de Platão, são algumas das obras que foram já indicadas como fontes
10 Haring, op. cit., p. 106 e 203, afirma que na fronteira norte do Vice-reinado de
Nova Espanha, da Califórnia ao México, a proteção às reduções foi dada com a
instalação de um presídio ou guarnição de meia dúzia de soldados espanhóis armados. Devido à insuficiência dos meios de defesa, a planta foi muito modificada,
pois a Missão foi construída para servir também de fortaleza, com grandes pátios
em volta da igreja, dos depósitos de grãos de cereal e dormitórios, protegidos sempre por grossos muros. Mas, de um modo geral, a planta seguiu a das cidades
espanholas americanas, com a sua típica forma de "grelha". As ordenações reais
dirigiram sempre os fundadores de cidades do Império Espanhol, mas foi levado
em conta também o clima, a qualidade do solo, a existência de água, etc., para a
sua localização. A legislação fixava o tamanho da praça central, a orientação das
ruas, a localização dos edifícios públicos e a divisão das casas e terrenos (Recopilación de Leyes de Indias, Livro IV, títulos 5 e 7). Chaunu, Pierre. l 'Amérique
et les Amériques. Paris, A. Colin, 1964. p. 83, apresenta uma planta da cidadeue
Rio Bamba, no século XVI, que mostra a mesma disposição das povoações missioneiras.
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para a elaboração do modelo político das Reduções-Doutrinas. 1 1 Essas
especulações históricas levaram a urna série de deformações que terminaram transformando a imagem e a significação das Missões.

Jesuítas e indígenas aparecem como os atores irreais de uma
peça imutável. Os padres têm todos a alma tão uniforme como
a sotaina. Quanto aos índios, bons ou maus, é com dificuldade
que os aceitam como figurantes - certamente coroados com
penas multicores - mas sem nada no coração. A partir destas
premissas, não é de se espantar que as Reduções pareçam sair
já prontas do cérebro do Padre Geral da Companhia de Jesus. 1 2
São poucos os que nã'o se deixam persuadir pela idéia de que os missionários tinham um projeto e que queriam pô-lo em prática no Novo
Mundo . Seria um "plano audacioso" ou uma "experiência social avançada", um "império americano" ou um "comunismo pré-marxista".
Mesmo os escritores católicos chegam a afirmar com paixão que "a teocracia realizada no Paraguai é infinitamente mais bela do que todos os
sistemas cogitados pelos socialistas e outros descontentes", concordando com Chateaubriand quando este afirmou que "é o gênio exclusivo
do Cristianismo não apenas dar 'luzes' aos povos, mas também lhes outorgar a felicidade aqui na terra, se eles o merecem". 13 Para Lugon, este
plano não teria como origem as utopias anteriores, mesmo que pudesse
ter sido influenciado pelas idéias de Campanella, mas teria sido conceÇido pelos missionários P. José Cataldino e Simon Maceta, quando penetraram nas selvas do Guaíra, sendo o P. Rwz de Montoya o realizador
do "Estado dos Jesuítas". 14
A primeira tentativa no sentido de relacionar a obra dos missionários jesuítas com alguma utopia anterior é a obra de José Manuel Peramas, La R epublica de P/atón y los Guaraníes, que data de 1793. Tendo
participado da vida das Missões dos Guaranis, nos últimos anos que antecederam a expulsão dos jesuítas, este missionário comparou estes
Povos à realização dos mais elevados ideais da república imaginada por
Platão. Entretanto, apenas numa generalização muito superficial podemos comparar o "comunismo aristocrático" válido apenas para a elite,
l 1 Popescu, Oreste . Sistema Económico en las Misiones jesu fticas - un vasto experimento de desarollo indoamericano. 2. ed. Barcelona, Ariel, 1967, p. 73, faz
uma boa síntese das principais obras que tentaram propor aJgum modelo para as
povoações missioneiras. Ver também Furlong, op. cit., 181~.
12 Haubert, Maxime. La vie quotidienne au Paraguay sous les Jésuites. Paris,
Hachette, 1967. p. 20.
13 Ibidem, p. 7.
14 Lugon, op. cit., p. 32 e 35 . Teriam os Padres Cataldino e Maccta "concebido o
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onde é coletivizado o consumo mas não a produção e onde se mantém a
escravidão, com a organização mantida pelos missionários americanos,
e, em especial, os dos Trinta Povos. Os dois tipos de organização centralizam a vida da sociedade num fim sobrenatural e dão destaque à religiã'o, mas isto não toma os missionários cristãos jesuítas dependentes do
modelo de Platão . 1 5
Entre 1602 e 1620, o monge calabrês Tomas Campanella, da
Ordem dos Dominicanos, escreveu a obra De Civitas Solis (A Cidade do
Sol). E no século passado, Eberhard Gothein lançou a hipótese de ter
sido esta concepção utópica de uma sociedade ideal o modelo posto em
prática pelos missionários dos Trinta Povos. As características principais
desta organização social utópica seriam o Estado Absoluto racionalista,
interventor e planejador nos menores detalhes, e uma concepção científico-religiosa baseada na astrologia que seria a idelogia dominante. Para
Campanella, esta ordem absoluta exigiria a obediência, a igualdade e a
uniformidade. Política e religião estariam confundidas nesta sociedade e
neste Estado Unitário, pois os altos dignitários da Igreja seriam os chefes de governo. Seriam eles que determinariam o trabalho obrigatório,
a repartição dos bens segundo as necessidades; eliminariam a propriedade privada, o uso da moeda, o comércio e o lucro. 1 6 Como a primeira
edição da obra de Campanella é de 1629, os primeiros missionários da
região platina não poderiam ter conhecimento de seu conteúdo. Gothein é o primeiro a reconhecer isto na sua obra. Acredita que mesmo
não tendo conhecimento do plano, estas idéias "estariam no ar", no
início do século XVII, e que os jesuítas o teriam realizado inconscientemente. Para ele, a realização desta utopia foi faciHtada por dois motivos
básicos : em primeiro lugar, porque os missionários estavam livres do
controle de qualquer autoridade ; e, em segwido, porque podiam fazer
com os Guaranis o que quisessem, por serem estes um material muito
moldável. Ao contrário do que pensa Gothein, entre a vida missioneira
e a Cidade do Sol existem mais diferenças do que semellianças. Não só
permaneceu a propriedade privada, mas igualmente o comércio e o
lucro . Instalaram-se Cabildos indígenas e os missionários entregaram
muito das tarefas administrativas para uma elite índia, o que levou
Gothein a reconhecer diferenças. Não havia também nas Missões a obrigatoriedade de todos mudarem de residência a cada seis meses. Os traços semelliantes, aos quais Gothein dá muita importância, são: a regulaplano geral da futura república cristã".
15 Fl!SSbinder, Maria. Der "Jesuitenstaat'~ in Paraguai. Halle, Max Wiemeyer Verlag, 1926 . p. 129. Furlong, op. cit., p. 181.
16 A obra de Eberhard Gothein é "Der Christlich-soziale Staat des Jesuiten in
Paraguay", e foi publicada no ano de 1895, em Leipzig. Baudin, op. cit., p . 17 .

214

ridade de todas as atividades, por serem dirigidas pela autoridade dos
religiosos, as limitações do comércio e a obrigação de trabalhar, sempre
acompanhada de música para tornar a tarefa mais agradável. Por outro
lado, a fan tástica religião baseada na mística dos números e na astrologia que os "filhos do sol" deveriam seguir, nada tem em comum com o
Cristianismo. 1 7 Os autores jesuítas admitem ser vero~ímel que na
época os missionários tenham lido, após a sua publicação, a obra de
Campanella. Entretanto, não acreditam q~e possa te~ sido tomada ~r
modelo, não só pelas diferenças na orgaruzação mas igual.mente devido
ao fator cronológico, 1 8 bem como à religião cristã'.
No início deste século, um outro intelectual alemão, Franz
Schmidt, criticou a obra de Gothein, refutando-a. Mas, substituiu o
modelo aplicado pelo de uma outra obra utópica, ou seja, a própria
"Utopia" de Tomas Morus. Nos seus argumentos, ele encontra notáveis
semelhanças entre o projeto de sociedade ideal da Utopia e os Trinta
Povos, principalmente na manutenção da familia, na extensão do comunismo a todos os moradores do Estado, na organização e administração
do Estado e na moral religiosa que embasava tudo. Entretanto, a
manutenção da familia é algo lógico levando-se em contra o ensinamento do Cristianismo e o tipo de sociedade hispânica ou européia da época. A coletivização comunitária das Missões não eliminava completamente a ação individual e não era imposta de maneira absoluta como na
sociedade imaginada na Utopia. B no plano político que existe uma diferença básica, pois na obra de Morus os cidadãos eram os próprios
administradores, enquanto que nas povoações missioneiras, esta atividade é dirigida pelos jesuítas, assessorados por alguns membros da elite
indígena. 1 9 De qualquer modo, na busca de semelhanças entre es.t es
tipos de modelos de sociedade e a realidade missioneira, os autores ternúnam dando ênfase a certas generalidades que nlo são básicas. Um
exemplo disto é a comparação que faz Lugon entre as Missões e as cidades da Utopia, referindo-se ao plano geral das cidades. Cita este autor
uma frase de Tomas Morus: "Quem conhece uma das cidades conhece
todas, pois todas se parecem exatamente, na meclida em que a natureza
dos locais o permite". E conclui, ingenuamente, dizendo que "esta frase
de 'A Utopia' aplica-se perfeitamente às reduções gu~anis". 20
17 FAssbinder, op. cit., p. 130-1.
18 Bruxe!, Arnaldo. O sistema de propriedade das Reduções Guaranfticas". Pesquisas, Porto Alegre (3): 29-198, 1959.
19 Fassbinder , op. cit., p. 131-2.
20 Lugon, op. cit., p. 71. Furlong, op. cit., p. 182, destaca que no plano espiritual
eram enormes as diferenças entre a Utopia e as Missões, pois "en la Utopia, el
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entre os próprios jesu ítas que se poderia buscar um idealista e
criador de uma utopia, que a experiência missionária serve de fundo . t
0 padre Antonio Vieira, que escreveu na prisão em que esteve entre
1665 e 1667, uma obra intitulada " O Quinto Império do mundo". Nesta ele apresenta uma visão extravagante do milênio, no qual Portugal
e ~ Igreja Católica poderiam governar o mundo a partir de um modelo
de sociedade . Muitas das suas idéias emanam das experiências vivenciadas nas aldeias indígenas do Brasil. Este fato sugere uma outra possibilidade: teriam as reduções anteriores aos Trinta Povos servido de modelo?
Existem muitas semelhanças entre as primeiras Reduções da Província
do Paraguai e as demais Missões que estavam sendo estabelecidas no
início do século XVII, ou que já existiam desde o final do século anterior. Por isto, alguns autores buscaram nestas os modelos para aquelas.
Southey, por exemplo, afirma que as aldeias jesuíticas do Brasil teriam
fornecido o ponto de partida para as povoações missioneiras da área do
Prata. Outros afirmam que, sendo o Provincial Diego de Torres originário da Redução do Juli, no Peru, esta teria sido o modelo. Ou ainda se
levanta a hipótese da influência das Reduções dos franciscanos que já
estavam estabelecidos no Paraguai antes da chegada dos jesuítas. Entretanto, sabe-se que os missionários vindos do Brasil apenas fizeram batismos em massa, no que se denominou " missões volantes" , antes do estabelecimento da Província Jesuítica do Paraguai. Quando as primeiras
reduções foram fundadas , somente o P. Field ainda estava em Assunção ,
sem participar diretamente do processo de estabelecimento das povoações indígenas. Posteriormente , os contatos se restringiram, e as aldeias
brasileiras tomaram rumos históricos diferentes, pois nunca chegaram à
complexidade de organização dos Trinta Povos, sendo que a função
administrativa, do cura jesuítico brasileiro foi sempre mais limitada.
Por outro lado, tanto nas aldeias brasileiras, como na Redução do Juli,
os indígenas tinham que trabalhar, nas propriedades agrícolas dos
portugueses da vizinhança ou nas minas de Potosi , o que os distingue
dos indígenas das Missões platinas, onde se obtivera a libertação do índio guarani do " serviço pessoal". Existem mais semelhança, entretanto,
entre as Missões dos Guaranis com a de Juli do que com as dos padres
franciscanos, pois é evidente que de lá o P. Diego de Torres trouxe uma
influência inequívoca. Mas, estas comparações entre as, Reduções da
mesma ordem ou de ordens religiosas diferentes, não chegam a ser
muito esclarecedoras, pois todas elas tinham que seguir as regulamentações da época, especialmente as espanholas, submetendo-se às Leyes de
elemento sobrenatural y la vida espiritual no entran para nada, aunque los utopianos cre ían en Dios, pero su religión era la de la razón".
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Indias. Nenhuma destas reduções citadas criou formas particulares de
' d"
• t "2 1
organização política capaz de servir
e proJe
o . .
.
um outro modelo, que foi igualmente sugendo, é o do Impéno
Incaico. Não mais uma u topia literária, desta vez, mas sim ~a realidade existente até o momento da conquista espanhola. Foi o Abade
Raynal que sugeriu pela primeira vez esta possib~id,~de , no século.XY_II,
s é 0 francês Louis Baudin que desenvolveu a ideia . Como o pnmeiro
~~vincial da Província Jesuítica do Paraguai , o Padre Diego d~ Torres,
residira anteriormen te no Peru, afirma este autor que ele deven.a coni:ecer muito bem a superestrutura de dominação que os Incas haviam cnado no seu Império. Afirma ele que como os jesuítas
os Incas, também , tinham conservado as comunidades agrárias
de origem antiga, jogando sobre elas a rede de sua superestrutura planificada, a fim de englobá-las no seu Império. Esta superestrutura, f ormada de regras numerosas e precisas, tinha
sido des truída pelos conquistadores . ..
Conclui afirmando que " as analogias que não podem deixar de ser
notadas, entre o sis tem~ dos soberanos peruanos e o dos jesuítas, se
explicam assim facilmente". De fato , o seu racioc ínio se em basa em
dois aspectos fundamentais: a teocracia e o socialismo, que para este
au tor, teriam sido as características mais marcantes dos dois "sistemas" .
Salienta, ainda, que a adaptação das instituições ancestrais às necessidades da religião teria sido outro traço marcante comum à ação política
tanto dos Incas como dos missionários. 2 2 Tanto a sua definição de
teocracia como a de socialismo são muito amplas. Permitem englobar
formas de organização tão variadas como o imperialismo dos " Filhos do
Sol'', de Cuzco, ou como a administração jesu ítica das povoações missioneiras ; tanto a economia centralizada, planificada e baseada na espoliação das populações dominadas do Império Incaico, com o Tupambaé
das Missões.

21 Caraman, Philip. The lost paradise. An account of the jesuits in Paraguai. 1607·
1768. London, Sidwick and Jackson, 1975. p. 109-10. O manuscrito de Vieira,
condenado pela Inquisição, se encontra na Biblioteca Nacional de Paris, Seção de
Manuscritos Ocidentais (Manuscritos Portugueses), n? 19. A comparação entre as
povoações missioneiras da área do Prata Gesu íticas) e as demais missões, pode ser
encontrada em Furlong, op . cit., p . 182-6.
22 Baudin, op. cit., p. 19. Lacombe, Robert. Table ronde sur les Incas du Pérou ct
les Réductions du Paraguay. Sciences Ecclésiastiques, Montreal 16 (4) : 513-6 ,
1964 . Baudin foi um dos participantes desta mesa-redonda e nela ele explica suas
idéias, de maneira mais moderada do que na sua obra, publicada algum tempo
antes.
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Dentre os que defendem a idéia de que os jesuítas teriam sido
simplesmente influenciados pela tradição cristã da cornunidade de fiéis,
está Lugon. Afirma ele que

os missionários do Paraguai, através do ideal de comunidade
transmitido de século em século, quiseram referir-se às primeiras comunidades critãs, no tocante ao espírito de fraternidade,
ao mesmo tempo que criavam não apenas associações de ajuda
mútua na base da abnegação e desinteresse pessoal, mas uma
sociedade completa . ..
Acrescenta ainda que

haurindo na mensagem do Evangelho ~ua inspiração e luzes, os
padres da Companhia de Jesus conseguiram edificar, por meios
exclusivamente pacíficos, sem recurso à violência, uma sociedade de estrutura fraterna . . . 2 3
Entretanto , este modelo comunitário cristão não nos responde ainda
plenamente às dúvidas existentes quanto à organização política das
povoações missioneiras.
A tendência, entre a maioria dos atuais estudos realizados a este
respeito, parece ser a de afirmar que não foram certamente a República
de Platão, a Cidade do Sol de Campanella, o Império Incaico ou a Utopia de Tomas Morus, os pontos de partida para a elaboração teórica das
Missões.

Era simplesmente, quanto ao material, a execução das leis
dadas sobre os índios para toda a monarquia espanhola, sem
que em tal regime tivessem introduzido os jesuftas espanhóis
outra particularidade senão as que exigiram estritamente as
circunstâncias, juntamente com a exatidão e firmeza da exeeução. 24
Toma-se necessário acrescentar ainda que, no caso das Missões do Paraguai, houve uma melhor adaptação desta legislação e mesmo dos costumes espanhóis à psicologia dos Guaranis. ~ interessante lembrar que
23 Lugon, op. cit., p. 340.
24 Eguia Ruiz , Constancio. Espafla y sus misioneros en los paises dei Plata. Madri,
Ed. Cultura Hispânica 1953, p. 28. Fu.rlong, op. cit., p. 186 admite que possa
ter havido alguma influência geral: "Las Reducciones Guaraníes no fueron copia
de otras algunas , aunque es posible que la República de Platón o la Utopía de
Tomás Moro hayan podido sugerir alguna idea, y es posible, y hasta probable, que
las Aldeas brasilefias y lâ Reducción fundada pôr los Jesuítas a orillas dei Titicada
hayan inspirado algunos matices accidentales, pero, por ahora, podemos asentar
que fueron, en lo sustancial y en muchos de sus accident~s. más internos que
externos, una creación originalisima".
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estes mesmos métodos, esta mesma legislação e estes mesmos costumes,
ao serem introduzidos entre os Guaicurus, Charruas e outras tribos
nômades do Chaco ou do pampa uruguaio, pelos mesmos missionários,
redundaram em um fracasso enorme . Para estes indígnenas nômades a
solução encontrada terminou sendo, na maior parte dos casos, a exterminação por sucessivas investidas armadas das frentes de expansão
colonizadora e mesmo do exército indígena das Missões. Apenas no
decorrer do século XVUI ocorreu a lenta assimilaçã'o dos sobreviventes
às estâncias de gado, como peões. As missões dos Guaranis "diferiam
pouco da organização básica daquelas dos franciscanos, capuchinhos e
outras ordens estabelecidas da Califórnia à Venezuela e ao Gran Chaco" .2 5 Em algumas destas missões os padres obtiveram maior sucesso,
noutras menos e ainda em algumas nenhum. ~ um erro comum em
todos os autores que buscaram analisar as Missões dos Guaranis em relação a algum modelo político anterior ou contemporâneo, imaginá-las
como um fenômeno único. Isoladas de seu contexto natural que é o fenômeno da atividade missionária nas frentes de expansã'o colonizadora
espanhola, elas podem parecer como um fato histórico excepcional . Entretanto, colocadas no processo geral da colonização européia e, em
especial, no da hispano-americana, elas se transformam apenas num caso
bem sucedido . E talvez tenha sido a própria propaganda que os jesuítas
fizeram sobre este bem sucedido "cristianismo feliz" do Paraguai , bem
como os fatos históricos que envolveram a sua destruição final, que
levaram muitos autores a ignorar a própria sociedade espanhola na qual
tudo se inseria. A diferença entre o "projeto" implantado nas Missões
dos Guaranis e os das demais missões dos próprios jesuítas e outras
ordens religiosas, é apenas uma questão de grau. E não apenas da "exatidão e firmeza da execução", mas igualmente do grau de cultura que os
indígenas absorveram e que dependeu em muito do caráter e da docilidade das tribos que se submeteram à Redução. Todas as Missões foram
comunidades agrícolas e pastoris, "nas quais os índios, dirigidos em
cada detalhe pelos padres, aproveitaram em paz e quietude o quinhão
de civilização compatível com a sua consciência . . .". 2 6
Uma outra falha, neste tipo de análise, é imaginar a realidade histórica, ou seja, as Missões dos Guaranis, como algo petrificado no tem- ·
po . Assim, detalhes da organização das Missões que apenas surgiram no
século XVll1 são tomados como justificativa ou prova. As Missões se
t ransformaram, pouco a pouco, desde a sua implantação nos inícios do
século XVII, até o momento em que os exércitos espanhóis e portugue25 Haring, op. cit., p . 198-9.
26 Ibidem, p. 199.
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ses nelas penetraram quando da Guerra Guaranítica, iniciando então a
sua desagregação. Neste processo de mudanças históricas, alguns elementos permaneceram quase inalterados, e, em especial, os que se referem à jurisdição espanhola relativa às Doutrinas e os que se relacionam
com os comportamentos e dogmas da religião cristã. Do ponto de vista
material, entretanto, das simples capelas de madeira dos inícios do século XVII até as grandes igrejas do século XVlll, a mudança é significativa, mesmo que se leve em conta que um século separa umas e outras.
No que diz respeito à organização política, os impulsos que concorrem
ao seu desenvolvimento terminam projetando conseqüências importantes tanto na dimensão como no conteúdo do seu processo de mudança.
Estes impulsos, inicialmente, são aqueles originados pelas próprias tradições locais dos Guaranis e os gerados pela nova sociedade que se estabelece sob a égide da monarquia espanhola. B assim que se chega a conciliar o caciquismo com a instituição política do Cabildo espanhol.
Nenhum dos modelos "utópicos" sugeridos como base para o estabelecimento do " projeto" das Missões se refere a este fato político. Por
outro lado , a situação das Reduções numa fronteira, que significa, em
verdade, uma frente móvel de expansão colonizadora e evangelizadora,
coloca lado a lado o soldado e o padre espanhóis. Na ausência do soldado , como foi o caso das Missões dos Guaranis, o padre se viu assessorado por uma tropa auxiliar formada pelos próprios indígenas. De qualquer maneira , algo muito diferente do regime político do Império Incaico ou mesmo do governo dos filósofos de Platão. A incapacidade das
primeiras Reduções em resolver os problemas provocados pelas investidas dos paulistas, levou a uma transformação importante no fluxo político interno, pois terminou fortalecendo a liderança guerreira dos caciques, que continuavam a ser os "senhores da guerra" locais. Os desafios
de ordem interna provocados pelas próprias facilidades de desenvolvimento material , levaram ao fortalecimento da elite administrativa formada pelos próprios indígenas. Assim, mudanças culturais e políticas
de importância foram levadas a efeito sem que a estrutura básica das
Missões espanholas, como previstas nos marcos jurídicos da época, fosse alterada . Sem diferenciação significativa nem especialização diferente
em termos globais, as Missões dos Guaranis chegaram a ser, entretanto,
o melhor exemplo de racionalização cultural e realização material da
idéia jurídica e religiosa de Redução. Este desenvolvimento, entretanto,
resultou da incapacidade do modelo inicial hispânico-religioso de Redução, como era concebido no final do século XVI. Não podendo resolver
os problemas que surgiam, como desafios externos ou mesmo internos,
es ta idéia de Redução teve que ser adaptada às novas circunstâncias,
alterando-se assim a intensidade das medidas tomadas normalmente no
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âmbito das demais Reduções americanas, tornando-se mais complexa a
própria organização, mas sem que se possa afirmar que esta série de
mudanças estivesse implícita num projeto inicial.
Longe de obedecer a um plano concebido - como o queria
uma lenda tenaz - sua obra é uma obra de circunstância,. Nas
origens, a experiência, é semelhante às outras. Ela se inscreve
no quadro anterior da História hispano-americana. É ao longo
do tempo somente que a sua especificidade se manifesta. 2 7

O que ainda deve ser estabelecido é se esta "especificidade" chega a ser
significativa do ponto de vista tipológico, como o sugerem muitos autores.
B difícil ver nas Missões da Província Jesuítica do Paraguai, '"o
rigor lógico de um vasto plano de conjunto", onde todos os elementos
do conjunto concorreram para um único fim , ou seja, a '"realização de
um estado católico modelo, ao abrigo dos vícios e das infelicidades do
tempo, para maior glória de Deus e da Companhia de Jesus". 2 8 É evidente que nenhuma análise pode ignorar que a ação missionária desenvolvida em todos os quadrantes do mundo conhecido pelos europeus,
com as grandes descobertas marítimas do início da Idade Moderna , teve
sempre como característica a motivação religiosa. A implantação dos
Trin ta Povos não escapou às idéias do Cristianismo, como era concebido
no sécul o XVII, em plena época da Reforma e Contra-Reforma, pelos
missionários católicos. Destinadas a atender às necessidades indígenas
de segurança, liberdade face aos escravocratas luso-espanhóis e sobrevivência material, as Reduções do início do século XVII mantiveram-se
dentro das regras da Igreja Católica. Assim , não basta apontar na direção de wna determinada orientação política ("incaismo", "cidade do
sol", "república de Platão" ou "Utopia"), assim como é insuficiente
limitar a organização das Reduções estritamente às regras e determinações jurídicas da sociedade global espanhola. B necessário nunca esquecer o sistema de valores dos principais personagens desta trama histórica, ou seja, os indígenas e os missionários católicos. Foi assim
mais realmente e mais simplesmente uma experiência, custosa e
dura (nos seus inícios), para preservar uma humanidade ainda
primitiva, uma tentativa refletida, ainda que ingênua por certos
aspectos, de estabelecer uma sociedade política nova, adaptada
27 Chaunu , Pierre. Au point d'impact de deux colonisations: l't tat Jésuitique du
Paraguai, un empire du maté. Annales, l!conomies, Sociétés, Civilisations, Paris
(4): 559-64, 1955 , p. 562. Bruxei, op. cit., 180-1.
28 Decobert, Jacques. Les Missions du Paraguay devant la philosophie des lumieres. Revue des Sciences Humaines, Paris (38): 1846 , 1973 . p. 32.
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ao mesmo tempo às regras da Igreja e às necessidades indígenas. 2 9
Produtos típicos das normas jurídicas coloniais e inseridas na sociedade global hlspano-americana, as Missões dos Guaranis provocaram,
à medida que se desenvolveram, a ruptura das contradições desta mesma
sociedade e do próprio sistema de conquista, onde a espada e a cruz
deveriam se harmonizar. Paradoxalmente, é a partir deste primeiro
passo que as Missões começaram a se transformar numa utopia em si
mesmas, pois pretendiam criar para os indígenas Guaranis um espaço de
liberdade que era ainda inexistente na colônia, e que posteriormente
jamais se repetiu.
Querendo ser a realização da idéia mesma de redução colonial, tal como aparecia. na legislação hispânica sobre o indígena, as Reduções jesuíticas do Paraguai, pouco a pouco, secolocavam fora da prática colonial, e se manifestavam, à medida
que a colónia definia seus interesses específicos, como utopia,
o que equivale a dizer, sem lugar e sem possibilidade de ter um
lugar dentro da mesma colónia que as havia. engendrado. Como
o fariam ver os anos, a prática deste 'idealismo histórico' não
era viável. 3 0
Nem o sistema de valores dos missionários, nem o dos indígenas, nem
mesmo a síntese que se obteve em termos culturais no interior das Reduções, poderia coincidir com os interesses globais da sociedade colonial. Mesmo se as Missões pretendiam possibilitar uma nova ordem
social e cristã, uma orientação clara e admitida, inclusive, no quadro institucional eclesiástico ou administrativo, esta nova orgarúzação se fazia
num espaço onde os próprios espanhóis eram aceitos porém não desejados. Desencorajava-se a sua permanência nos territórios das Doutrinas.
A Missão era uma área de liberdade mais reduzida, para o indígena, do
que aquela que ele possuía inicialmente no período anterior à conquista. Entretanto, era uma liberação frente às contínuas ameaças de escravidão que lhes faziam os encomendeiros ou os bandeirantes. ~ neste
sentido que a utopia se estabeleceu após a fundação das Missões, e não
foi um plano a priori, emanado de alguma das obras utópicas que as
antecederam. 3 1
29 Lacombe, Robert. Trois documents français du début du XVIII siecle sur les
Réductions du Paraguay. Revue d 'Histoire Économique et Sociale, Paris 42
(1): 27-73, 1964. p . 72. -. Problême et mystere des Jésuites du Paraguay. Sciences ficclésiastiques, Paris 17 (1-2): 89-109, 283-95, 1965 . p. 292.
30 Meliá, op. cit., p. 16S.
31 Ibidem,p.167.
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5.2. O "Estado Jesuítico"
Em pleno século XVII, em 1648, pela primeira vez surgiu a indicação de que os jesuítas da Província do Paraguai estariam organizando
um estado independente. O Bispo Cárdenas, em luta contra o governo
da Província, acusava a Companhia de Jesus perante as autoridades espanholas de Madri, já que no plano local os jesuítas ~stavam. apoiando o
Governador Hinestrosa. Além da acusaçã'o de possurrem minas de ouro
(que o Governador Lariz de Buenos Aires, em visita oficial, não conseguiu nunca encontrar) agora surgia a acusação de independência das
Missões. Cárdenas afirmou ter uma testemunha, um soldado espanhol
dos que haviam ido em socorro das Reduções do Tape, quando do
ataque dos bandeirantes paulistas, em 1639. Este soldado teria testemunhado que o "chefe das Reduções indígenas" era um índio denominado Nicolau, que tinha uma "coroa" na cabeça e que havia saudado os
soldados em nome do papa, no seu território. O líder indígena a que se
refere Cárdenas é o Cacique Nicolau Nenguirú, o qual auxiliou a penetração do P. Roque Gonzales no Tape, em 1619 e liderou as tropas indígenas que fizeram frente aos bandeirantes nos combates de CaaçapáGuaçu e Mbororé, por patente da Província de Buenos Aires. Após a sua
morte, em 1643, os partidários de Cárdenas acusaram o Procurador da
Província Jesuítica do Paraguai, P. João Antonio Marguiondo de ser o
novo rei. Pelo libelo enviado ao Vice-reinado do Peru, este jesuíta casara-se com uma mulher-cacique e assim liderava um grande exército de
índios, tendo-se proclamado Rei do Paraguai. Mais tarde, no período
que antecedeu a Guerra Guaranítica de meados do século XVIII, um
outro cacique de nome Nicolau Nenguirú foi acusado de ser Rei do
Paraguai, tendo inclusive moeda cunhada, sob o nome de Nicolau 1. 3 2
Já nesta época, entretanto, as acusações de independência do ''Estado
Jesuítico" já não se originavam entre os espanhóis, mas sim no seio dos
portugueses. Muito antes de Pombal, em 1680, um espanhol que visitou
a Colônia de Sacramento logo após a sua fundação, confirmou que os
portugueses haviam estado ansiosos em descobrir
si los Indios de la reducciones q. administram los Padres de la
Compafiia de Jesus estavan sujettos a este Goviemo de Buenos
ayres o absolutamente a los Padres de dha. C,ompafíia (. . .) a

32 Caraman, op. cit., p. 92. Morner, Magnus. The political and economic activities
of the Jesuits in the la Plata region. The Hapsburg Era. Stocolmo, V. Pettersons,
1953. p. 118-20, fornece uma oba análise do conflito com Cárdenas. Porto, op.
cit., v. 1, p. 175 e v. 2, p. 216-23. Maurício, Domingos. O mito do imperador
Nicolau 1 do Paraguai. Brotéria, Lisboa (91): 574-90, 1970.

223

q. /e respondio (e/ espafiol) por conocer la depravada intencion
de dha. pregu.nta q. los dhos. lndios estavan sugettos a dho.
Governador de Buenos ayres Y q. en las ocaciones q. se avian
ofressido en aquella Ciudad avian acudido a sua ordenes . . . Y
q. eran muy buenos wldados como los espanõles, de lo q. "econosio en ellos (los portugu.eses) genero de disgu.sto con dha.
notticia. 3 3

Entretanto , quando o Marquês de Pombal descreve o "Estado
Jesuítico" no seu famoso opúsculo, refere-se a ele como sendo uma
república :
Relação abreviada da república que os religiosos jesuítas de
Portugal e Espanha estabeleceram nos domínios ultramarinos
e a guerra que neles tem movido contra os exércitos espanhóis
e portugueses, formada pelos registros das secretarias dos dois
respectivos principais comissários.

Como se propalava a idéia da existência de um monarca, Nicolau I,
parece ser aqui o termo república empregado com sentido diferente do
atual . Alguns autores mais recentes refe rem-se à existência de uma
República Guarani com uma enorme margem de autonomia, pois a sua
situação política "era bastante parecida à de um domínio do império
britânico , o Canadá ou a Austrália. A República Guarani desfrutava de
uma liberdade pelo menos tão comple ta ..."e sua economia "era mais
autônoma que a de todos os outros Estados do mundo". 3 4 "Em resumo, de direito e de fato , a República Guarani era livre". 35 Autores
como Gothein e Quelle igualmente afirmam a constituição de um
"Estado Jesuítico" independente, apenas divergindo quanto à forma
deste . Para o primeiro, as Missões foram uma espécie de "Cidade do
Sol" independente, enquanto que para o segundo,estas teriam sido uma
" formação estatal autônoma'', na forma de uma República Guarani. 3 6
Mais recentemente ainda, o conhecido historiador francês, Mauro, afir33 Morner, op. cit., p. 176-7. FUilong, op. cit., p. 357, cita um autor, Justo Prieto, para quem os Trinta Povos eram "um verdadeiro estado feudal, independente
do próprio governo da Espanha" , o que em si mesmo é um contra-senso.
34 Lugon , op. cit., p. 106.
35 Descola, Jean. Quarui les Jésuites sont au pouvoir. Paris, A. Fayard, 1956.
p. 43 e 4 7. Lugon, op. cit., p. 107.
36 Arrnani, Alberto. Les lnstituitions politiques et sociales dans les Réductions
du Paraguay. Sciences Écclésiastiques, Bruxelas 13 (3): 391419, oct. déc. 1961.
Segundo est e autor, Gothein pensa que era idéia dos jesuítas a fundação de uma
"cidade do sol" independente. Apenas do ponto de vista externo, os jesuítas pretenderam afirmar alguma ligação com a coroa espanhola. Como somente um(?)
governador teria penetrado no território das Missões, os missionários eram os

224

mou textuahnente: "A originalidade do Paraguai é que as Reduções formavam uma veritável república, um Estado sobre o qual foi atraída a
atenção de muitos autores".3 7 Pierre Chaunu, por sua vez, pensa ter
sido o "Estado Jesuítico" um verdadeiro "império do mate".3 8 Mesmo
no Brasil, a opinião que defende a emancipação política dos Trinta
Povos é muito difundida, principalmente após a publicação das obras
de J aime Cortesão. 39 Reino ou Império, República ou domínio "à
britânica '', os Trinta Povos teriam sido realmente um Estado independente, governado de maneira autônoma pelos jesuítas? São possibilidades que devem ser examinadas, pois do ponto de vista político são importantes para a definição do tipo de relações existentes entre as
Missões e a Coroa espanhola.
Em pleno século XVIII, Voltaire ironizou a situação política
espanhola que admitia a existência de um reino independente dentro
de seu território. O criado Cacambo, personagem de Candide, assim
expressa a idéia do crítico filósofo:

E uma coisa admirável este governo - o reino já tem mais
de trezentas léguas de diâmetro, e está dividido em trinta províncias. 'Los Padres' ali têm tudo, e o povo nada; é a obra prima da razão e da justiça. Para mim, eu não vejo nada de tão divino que 'Los Padres', que fazem aqui a gue"a ao rei da Espanha e ao rei de Portugal, e que na Europa confessam estes reis,
que matam aqui espanhóis e que em Afadri os enviam aos
,
ceus
... 40

Esta idéia de conceber os Trinta Povos como um reino e os jesuítas
como reis, aparece não apenas em obras literárias, mas também em
chefes reais dos Trinta Povos. Otto Quelle, na sua obra "Das Problem des Jesuiten
Staates Paraguay", afirma que os jesuítas sempre puseram dificuldades à entrada
dos funcionários espanhóis nas Missões. Os governadores, ao solicitar os continentes indígenas para a guerra ou trabalhos "pedem" (Erbittet) aos jesuítas, e nunca
utilizam o verbo "ordenar", que comprova que não tinham o domínio (Heschaft)
sobre o "Estado Jesuítico". Quelle conclui que eram pois uma "formação estatal
au tônoma ". Furlong, op. cit., p. 360.
37 Mauro, Frédéric. L 'expansion européene (1600-1870). 2. ed . rev. comp. Paris,
Presses Universitaires de France, 1967, p. 370.
38 Chaunu, op. cit. nota 24.
·
39 "Era natural , portanto, que a clausura missionária, voltada à sua política de
Estado , procurasse resguardar militarmente uma obra que lh~ estava custando
tanto suor e tantas penas, e cujo rendimento talvez um dia lhe propiciasse plena
emancipação política". Vellinho, Moysés. Capitania d'EI Rei A spectos polêmicos
da formação rio-grandense. Porto Alegre, Globo, 1964 . p. 89-90.
40 Voltaire (François Marie Arouet). Candide. Paris, Clube des ~diteurs, 1960.
p. 48. A obra é de 1759. Um pouco antes, em 1756, ele escreveu :" ~ bem verdade
que os jesuítas haviam formado no Paraguai um império de aproximadamente
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documentos da época e mesmo anteriores. Os jesuítas haviam sido acusados de reis já pelo governador da Colônia de Sacramento, D. Naper de
Lancaster. Desde então, é constante a referência â existência de um reino ou império.4 1
Um dos autores que mais insistiu nesta concepção foi Lugones.
Para ele , após a retirada do Guaíra e do Tape, as Missões dos jesuítas
se restringiram à mesopotâmia Paraná-Uruguai . E neste local, após
1640, é que teve início "la existencia firme dei nucleo central dei lmperio, y las fundaciones difinitivas que, andando el tiempo, serían los
treinta y tres pueblos celebres". O poderio teocrático que os padres teriam sobre os indígenas, somado ao isolamento, seria o fator maior para
dar forças ao " Império". O único obstáculo a esta autonomia teria sido
a Coroa espanhola, mas, como os jesuítas "lhe realizavam aqui o seu
ideal de Império Cristão , longe de impedi-los, os incitava ainda mais". 42
Para o Visconde de São Leopoldo, esta emancipação teria mesmo sido
levada a um extremo, pois o Padre Geral dos Jesuítas, em Roma, seria
o soberano deste reino, recebendo das "províncias usurpadas" ao rei
da Espanha a vassalagem que somente a este era devida. O célebre historiador das bandeiras, Ellis Jr. , também fala de províncias, no plural,
sugerindo as divisões internas de um reino : "As províncias do grande
400 léguas de circunferência e que eles o teriam mesmo expandido. Submetidos
em tudo o que era aparente ao Rei da Espanha, eles eram de fato reis, e talvez os
reis mais obedecidos da terra. Eles foram fundadores, legisladores, pontífices e
soberanos". - . Essai sur les moeurs et l'esprit des nations. Paris, Garnier Frêres,
196 3. v. 2, p . 392. Foi nesta m esma época que a campanha antijesuítica era intensa em Portugal. O irmão de Pombal, Francisco Xavier de Mendonça, nomeado
governador e capitão geral do Maranhão e Pará, em 1754 acusava os jesuítas da
Província do Brasil de querer estabelecer com suas Missões um império em pleno
vale amazônico. Silveira, Hemetério J. V. da. As Missões Orientais e seus antigos
domínios. Porto Alegre, ERUS, 1979. p. 39.
41 D. Naper de Lancaster, como governador da Colônia de Sacramento, afirmou
que os missionários governavam as povoações missioneiras com ''despótico poder", exercitando os índios no manejo das armas, dirigindo-os militarmente e
"com insigne soberba, se dão a respeitar com grande majestade, c~gando a intitular-se reis e senhores delas" Cortesão, Jaime. Alexandre de Gusmão e o Tratado de
Madri. 1750. Rio de Janeiro, Ministério das Relações Exteriores (Instituto Rio
Branco), 1950-60. t. 1, v. 2, p. 31. Na sua " História de Belgrano' ', Bartolomeu
Mitre coloca na data de 1617 o ponto de partida para a existência do " Império
Teocrático", baseado cm um " regime comunista" e em uma "disciplina monástica". Citado em Zabala, Rômulo & Gandia, Enrique. Historia de la Ciudad de Bue·
nos Aúes (1536-1718). Buenos Aires, Mercatali, 1936. p . 210. Para Moysés Vellinho, parece não haver dúvidas que Sepé Tiaraju foi um " herói missioneiro que se
fez matar em defesa do Império Jesuítico que desbordara do Paraguai sobre as
terras do Rio Grande", conforme declara na sua " Defesa do parecer da Comissão
de História" , publicada em Bemardi, Mansueto. O primeiro caudilho rio-granden·
se. Rio de Janeiro, Globo, 1957. p. 155~.
42 Lugones, L. El Império Jesuítico. 2. ed. Buenos Aires, A. Moen y Hermano,
1907. p. 162, 168-9.
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Impéri o Guaranítico e Teocrático, se achavam mais defendidas, mais
distantes, etc., do alcance planaltino". 43 Um estudo realizado sob a
orientação deste pesquisador sugere que este número de províncias, e
po rtanto da área abrangida por este império, tivesse sido muito grande:
É possível pensar-se, os jesuítas desejavam construir um

império teocrático tendo por sede o Paraguai; pelo menos a
instituição de várias províncias existiu, sendo cada uma delas
divididas em reduções. O sul do Brasil atual estava todo ele
dividido em provícias jesuíticas: entretanto, golpe após golpe,
os bandeirantes destrniram-nas.
A idéia da implantação deste império é mesmo recuada no tempo, pois
se chego u mesmo a sugerir que a fundação do núcleo de colonização
espanhola de Ciudad Real, no Guaíra, em 1557, poderia talvez "servir
de sentinela ou de posto avançado do império guaranítico que começava a ser es truturado pelos jesuítas espanhóis", ou seja, três anos antes
da chegada dos jesuítas no Vice-reino do Peru e meio século antes da
implantação da Província Jesuítica do Paraguai, em 1607 .44
A grande deficiência desta série de obras, que tentaram caracterizar os Trinta Povos das Missões como um Império, é a falta de referência documental e mesmo as contradições existentes nos próprios
textos. Ora os jesuítas das Missões são os reis, ora o soberano é o Padre
Geral em Roma. Ora os bandeirantes destruíram as províncias deste
impé rio, ora estavam fora de seu alcance. Se o império já estava idealizado em pleno século XVI, só foi posto em prática e tornado realidade
um século depois. Não haveria mesmo apenas uma província, a Província Jesuítica do Paraguai, mas múltiplas províncias, todas elas com
inúmeras reduções. Para Vellinho, o Império Jesuítico é embrionário
ainda e não se estabelece antes do final do século XVII,4 5 mas "ocuparia" uma enorme área no interior do continente americano:
4

~ ~inhciro, José F eliciano Fernandes (Visconde de São Leopoldo).Anais da Pro-

vzncza de São Pedro. Rio de Janeiro, Irnp. Nacional, 1946. p.184-5. O autor indica o títu lo de dois mapas como prova das afirmações. Ellis Jr., Alfredo. Amador
Bueno e a evolução da psicologia planaltina. Boletim Fac. Filosofia, Ciências e
Letras USP, São Paulo, (42): 5-170, 1944. p. 120.
44
Costa , Gerson & Piccolo , tli. Considerações sobre o estado econômico do Plan~lto do século XVII. Suas causas e conseqüências. Boletim Fac. Füosofia, Ciências _e Letras da USP, São Paulo (42): 171-208, 1944, p. 199. Os autores dão um
sentido político-administrativo aos termos "Província' do Tape" "Província do
Guaúa", "Província do Ibiaça" que aparecem com um sentido 'geo~tnográfico
nos documentos da época e mesmo na obra de Aurélio Porto (op. cit., v. 1,
P·. 43-9). Bruno, Emani Silva. História do Brasil Geral e Regional. São Paulo, Cultnx, 1967. v. 5, p . 32.
4
: Vellinho, op . cit., p. 84. "Embrião de um império teocrático ou simples projeçao dos domínios castelhanos, o que é certo é que as Missões Orientais, submeti-
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. . . o império, que começara a ser construído nos princípios
do século XVII, deveria jogar muito longe suas fronteiras, desceria até o Atlântico, a leste, e desdobrar-se-ia impetuosamente
para o norte, bandeando-se o coração do Continente através do
Brasil até alcançar o Mar das Antilhas.

Este reino "evoluiria fatalmente" para a sua emancipação, e isto para o
autor é mais do que "uma suspeita gratuita", pois " tudo leva a supor"
a veracidade da afirmação. Já no século XVIII o império parece existir,
pois o autor afuma: "Estava escrito que o império missionário tinha que
ruir" .4 6 Para alguns autores brasileiros, os jesuítas chegaram mesmo a
pensar em estabelecer a sede do império em São Paulo , o que foi in1pedido pela ação dos bandeirantes. Este tipo de argumento foi refutado já
em 1924 por Taunay, na sua obra sobre as bandeiras paulistas. 4 7
Atualmente, tanto na Europa como na América, o número de
autores que afirmam ter sido um império o conjunto das trinta povoações missioneiras é quase nulo. Já no século XVIII, Muratori explicava
o processo de evangelização utilizando a palavra império, no sentido de

das todas à imediata jurisdição de Buenos Aires ... ".
46 Ibidem, p. 54, 57 e 100. O que antes era uma possibilidade (p . 57 e 84), transfo rma-se em certeza após quinze páginas, sem que nenhuma documentação seja
utilizada como prova comprobatória. É interessante notar uma alteração ocorrida
no texto deste artigo. Quando foi escrito pela primeira vez e publicado em 1960,
com o título de " Os Jesu ítas no Rio Grande do Sul", a frase era: "foi por isso que
ruiu o edifício missioneiro". -. Os jesuítas no Rio Grande do Sul. Fundamentos
da Cultura Rio -grandense, Porto Alegre (4): 97-125, 1960. p. 120. Inserido o artigo no seu livro de 1964, a frase foi transformada : "estava escrito que .o império
missione iro tinha que ruir". Nenhum documento é citado para comprovar esta
mudança, apenas uma referência bibliográfica (obra de Oliveira Martins),
47 Taunay, Affonso d'E. História Geral das Bandeiras Paulistas. São Paulo , Ideal,
1924-50. v. 1, p. 313. "Entende Basilio de Magalhães que os jesuítas tinhan1 o
firme propósito de fazer de São Paulo capital do império teocrático sul-americano
e, assim, apenas fundaram o seu domúúo Guarany do Paraguay ' presto se puseram
em comunicação' com a vila paulistana. Foi porém 'o seu plano audaz desfeito e a
obra grandiosa esbarrondada pela inquebrável energia dos bandeirantes'. Por muito que acatemos a lúcida visão do autor da 'Expansão geográfica do Brasil' dele
aqui discordamos. Quando o império guarani loyo lista chegou a ter algum desenvolvimento e pode realizar as primeiras fundações do Guaíra, já os jesuítas de São
Paulo , intimidados pelas violências dos paulistas, e reduzidos a meia dúzia de
sacerdotes, bem pouco podiam fazer, a lutar contra um inimigo poderoso e afeito
aos golpes de força." Entretanto, ainda em 1961, escreveu-se que a invasão dos
franceses no RiÔ de Janeiro, em meados do século XVI, " impediu que os Inacianos formassem no Brasil, com sede em São Paulo, o Império indígena que pretendiam fundar à semelhança do que fundaram no Paraguai". A frase é de Inácio José
Ver íssimo , na sua obra " Pombal, os Jesu ítas e o Brasil", publicada no Rio de
Janeiro pela Imprensa do Exército, nota 51a da página 44 . Citada em Vellinho,
op. cit. nota 39, p. 65.
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"Império de Jesus Cristo", ou seja, de domínio do Cristianismo. 4 8 Neste sentido, a palavra, talvez, pudesse ainda ser empregada. Entretanto,
no sentido político de Império, isto é impossível por absoluta falta de
documentos. A documentação prometida pelo monarca português,
quando da expulsão dos jesuítas de Portugal, em 1759, jamais foi publicada. A própria lógica das afirmações, nã'o documentadas, sobre urna
possível implantação deste império, "no âmago do Novo Mundo, àquele
tempo vazio e como que em disponibilidade" para posteriormente
partir para a Europa e conquistá-la para a Igreja e o Santo Papa, não se
mantém por muito tempo, devido .às próprias contradições dos argumentos utilizados pelos vários defensores desta idéia.4 9
Chegou-se igualmente a afirmar que este império era teocrático :
"baixo a tutela absoluta dos padres, que dispunham, sem limites, da
produção, aquilo não foi outra coisa que um Império Teocrático, no
qual todos eram pobres realmente, exceto os amos". Esta teocracia
seria autoritária e planificada, e a religião teria a função de regular todos
os momentos da existência, assim como inspirar a organização interior
dos Trinta Povos.5 ° Chaunu chega mesmo a denominar os Trinta Povos
de "pequenas teocracias", das quais os indígenas seriam mais súditos do
que do próprio Rei da Espanha. Lugon também admite que os jesuítas
pretendiam constituir um estado teocrático, mas não no mesmo sentido
empregado pelos outros autores.5 1 Os autores que se referem à "teocracia" jesuítica das Missões, normalmente se referem a apenas duas das
três explicações possíveis que o termo engloba. Não estão se referindo
à possibilidade de um governo exercido diretamente por pessoas que se
conduzem como deuses vivos, à exemplo do que aconteceu nos impérios do Egito e dos Incas. Não explicam claramente se o termo está sendo usado com referência a um governo exercido por autoridades ecle48 Haubert, op. cit., p. 10. Muratori, Ludovico. Relation des Missions du Paraguay. (frad. de 11 Cristianismo felice nel Paraguay). Paris, Bordelet, 1754. p. 143.
O t ítulo completo do Capítulo XII é "Travaux continueis des missionaires pour
étendre l'empire de J. C. dans le Paraguay".
49 Silveira, op. cit., p. 42. Vellinho, op. cit., p. 57. Flores, op. cit., p . 159, faz
uma interessante crítica a Lugones.
50 Lugones, op. cit., p . 167-8. Gide, Charles. Les Républiques des Jésuites du Paraguay. Revue des fitudes Coopératives, Neully (27) : 225-54, 1928 . p. 232. Já
desde 1933 as idéias de Cortesão são claramente dirigidas para este tipo de conceituação: ' 'Também noutras regiões da América meridional as suas missões alcançaram a forma pura do Estado teocrático .. .", afinnando ainda que a redução era
um "grêmio teocrático". Cortesão, Jaime. Domínio tntramarino. ln : Peres,
Damião. História de Portugal Barcelos (Porto), Portucalense, 1933. p . 398. Decobert, op. cit., p. 32.
5 1 Chaunu, Pierre. Histoire de l'Amerique Latine. Paris, Pre~es Universitaires de
France, 1961. p . 34. Armani, op. cit., p. 391, analisando as idéias de Lugon .
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siásticas, tais como uma Igreja, ou um corpo de clérigos, o que parece
ser o mais comum. Podem também se referir a um estado independente
com uma forma de governo teocrática, o que parece ser claramente o
conceito utilizado por Lugones e Cortesão ,5 2 quando se referem ao
Império Jesuítico . Para não empregar um termo carregado de sentidos
múltiplos, como teocracia, já se tentou caracterizar o governo dos
padres jesuítas através do termo hierocracia. De qualquer maneira,
tanto através do primeiro como do segundo termo, tenta-se esclarecer
na maior parte das obras a idéia de um " governo de padres", ou uma
" clericocracia". 5 3 De qualquer maneira, tanto os conceitos de teocracia como hierocracia são quase sempre relacionados à idéia de Estado, o
que toma muito delicada a sua utilização sem uma conceituação muito
clara , o que nã'o é o caso das obras que assim definiram as Missões. Por
outro lado , ao se tornar o termo teocracia no seu sentido mais amplo
de predomínio do poder espiritual sobre o temporal , este passa a se relacionar de maneira muito ampla ao fenômeno religioso , universal, e não
esclarece mais especificamente a organização política dos Trinta Povos,
a não ser na medida em que este se assemelha a todas as demais missões
religiosas e a toda e qualquer iniciativa levada a efei to por religiosos.
Baudin é muito claro quando explica que o predomínio do espiritual
tem incontestável primazia nas Missões, e que isto se deve à religião
cristã aportada e imposta aos indígenas. Este fato explica a sua escolha
do termo teocracia. Por outro lado, a socialização dos bens, que ele
atribuiu aos indígenas, completa o conceito que ele defende para definir
as Missões: "Teocracia Socialista". Acrescenta logo depois, entretanto,
que a "teocracia socialista dos jesuítas não era nem perfeitamente teocrática, nem perfeitamente socialista", escapando do quadro das classificações estabelecidas pelos economistas. 5 4
Partindo dos conceitos de Weber, Popescu 5 5 procura explicar a
organização política das Missões dando ênfase também à ação dos
52 Dunner, Joseph. ed . Dictionary of political science. New Jersey, Littlefield &
Adams, 1970. p. 520. Malignon , Jean . Dictionnaire de Politique. Paris, Cujas,
1967 . p . 418-21.
53 Southey, Robert. História do Brasil. Rio de Janeiro, Garnier, 1862. v. 4, p. 7.
Para Weber, a sua definição de Estado ("une communauté humaine qui, dans les
limites d'un tcrritoire déterminé . . . revendique avec succés pour son propre
compte Je monopole de la violence physique légitime") pode definir igualmente
uma "instituição hierocrática" como a Igreja: "elle est une communauté qui revendique avec succes le monopole de la contrainte psychique légitime, en tant
qu'elle dispense ou refuse les biens du salut". Freund , Julien. Max Weber. Paris,
Presses Universitaires de France, 1969. p. 55 .
54 Baudin, op. cit., p . 1-3 .
55 Popescu, op. cit., p. 1024 .
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missionários, e termina por conceituá-la corno sendo uma " Aristocracia
Jesuítica, ou Missioneira". Faz uma distinção entre a aristocracia grega
baseada na escravidão , a aristocracia feudal baseada na servidão e a
aristocracia jesuítica , baseada no indígena converso das Missões, busca ndo mostrar as diferenças que havia entre a dependência dos governantes e governados em cada uma destas organizações sócio-políticas.
Como é inequívoca a existência de uma liderança indiscutível por parte
dos padres e urna obediência muito grande dos indígenas, tanto em
relação ao carisma religioso como ao dirigismo econômico, existe uma
aristocracia . 5 6 Entretanto, se a dependência do escravo e do servo se
explica por fatores externos, tais corno a ligação escravo-senhor e servopropriedade da terra, no caso dos indígenas das Missões existiria uma
dupla causa interna : seu tradicionalismo e seu autoconsentimento ao
es tado de subrnissã'o pacífica. Pensa Popescu que se poderia caracterizar
esta aristocracia como sendo teocrática, pois os indígenas estavam
sempre sendo solicitados à prática do amor e temor a Deus. Os padres
estavam sempre falando no nome, na santidade e na lei de Deus, bem
como nos prêmios que Deus daria aos que cumprissem a sua lei e as
penas com que castiga os que não as respeitam .

A essência desta teocracia não consiste, entretanto, no temporal, mas em ensinar-lhes a fazer um bom uso do seu livre arbítrio, de seu raciocínio. O objetivo final da tutelagem era
altruístico, no interesse mesmo dos índios e não egoísta como
a escravidão e a servidão, que eram em interesse do senhor.
Julga ainda o autor que o termo aristocracia tutelar seria muito adequado para caracterizar esta forma de relação e obediência. 5 7 Não
se pode esquecer que a própria época absolutista favoreceu a permanência e a manutenção destas concepções aristocráticas de poder, embasadas no autoritarismo, e típicas das relações entre superiores e súditos.
Foi o despotismo esclarecido de Frederico da Prússia que imortalizou a
fórmula: ' 'Tudo para o povo, nada pelo povo", o que caracterizava
inicialmente urna promessa e ao mesmo tempo impedia urna garantia de
seu cwnprirnento. 5 8
A aristocracia tutelar dos jesuítas, realizada em nome da religião,
tinha como apoio para o cumprimento deste tipo de promessa as próprias concepções do Cristianismo. Entretanto, esta situação autoritária
56 Ibidem, p. 102. Popescu admite o seguinte conceito de Aristocracia: "Estado
de dependência de uma classe ou categoria social com respeito a outra".
57 Ibidem, p . 1034 .
58 Malignon, op. c1t.,
. p. 1O2.
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podia ge rar alguns problemas e abusos, quer por parte dos superiores
dos missionários em relação a estes, quer por parte dos missionários em
relação aos indígenas. Por um lado, pode surgir um desinteresse e um
desprezo pelas bases sócio-políticas, pois a obediência constante leva à
passividade e à falta de iniciativa, à irresponsabilidade e ao mecaniscismo. Por outro lado, a autoridade de tipo messiânica, pode gerar um
autoritarismo personalista e arbitrário, o qual termina caindo num formalismo estrito. 5 9 A organização política das Missões não foi em absoluto uma democracia como o queria ver Fülop-Miller,6 0 nem foi o
Estado espanhol da época representativo ou constitucional. Desde o
cimo, o Rei, até as bases, havia uma delegação de autoridade e a imposição de um poder absoluto. Entretanto, nas Missões, não só devido à
religião, mas igualmente pela distância em relação aos centros espanhóis, o autoritarismo da Coroa se diluía. O missionário e os indígenas
ficavam um pouco a sós, o que poderia aumentar esta impressão de
liberdade que parece imanar dos documentos que relatam a vida nos
Trinta Povos. 61 Padres e Caciques formam dois níveis de autoridade
política às quais os indígenas estão submetidos. Esta autoridade não foi
escollúda democraticamente . Os padres são impostos pela própria Companhia, os caciques recebem hereditariamente seus títulos e honras. Entretanto , acima desta minoria política, se multiplicam os postos e
demais papéis políticos das diversas teias de relações políticas locais:
administração espanhola, Santa Sé, Companhia de Jesus. A falta de uma
linha nítida de separação entre estes setores, bem como entre a base e
as cúpulas, dificulta qualquer tentativa de tipologia.

59 Coy, Juan José. Requiem por e/ Jesuitismo. Salamanca, Sigueme, 1974. p. 37,
40-56.
60 Fülõp-Miller, René. Les Jésuites et /e secret de Ieur puissance. Paris, Plon,
1933 . p. 31-2. "Este estado índio respondia às exigências democráticas as mais
modernas".
61 O próprio Basílio da Gama que escreveu o poema " O Uruguaio" em homenagem a Pombal, parece reconhecer isto, ao colocar nos lábios de Sepé Tiaraju os
seguintes versos:
... "E todos sabem que estas terras, que pisas, o céu livres deu a nossos
avós; nós também livres as recebemos dos antepassados.
Livres as hão de herdar os nossos filhos.
Desconhecemos, detestamos jugo, que não seja do céu, por mãos dos padres.
As flechas partirão nossas contendas dentro de pouco tempo; e o vosso
mundo se nele um resto houver de humanidade, julgará entre nós; se defendemos tu a injustiça, e nós o Deus e a pátria"
Citação de Bernardi, op. cit., p. 113.
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Muitas vezes se confunde democracia e república. Enquanto que
"a República é a forma, a Democracia é o fundo " .6 2 Para muitos autores, os Trinta Povos sempre foram quanto à forma, uma República. Não
da maneira poética com que o Padre Vaniêre comparou as Missões à
uma república de abelhas,6 3 mas sim como um sistema político, com
seus fundadores , constituição e independência. t seguindo esta tendência, que se afirmou que

pela primeira vez, sobretudo, desde a fundação por São Pedro,
da Igreja Católica, uma ordem religiosa tinha licença de criar
uma República Cristã cuja constituição repousaria sobre os
preceitos do Evangelho. Em outros termos, tratava-se para os
jesuítas de adaptar as Constituições de Santo Inácio não mais
a uma congregação, mas a um Estado.
Nesta nova unidade política, afirma ainda o autor, "não será mais a lei
do Rei da Espanha que lhe será aplicada, mas a de Deus - diretamente,
e não mais por intermédio do Rei". 64 Ainda seguindo esta mesma
orientação, buscou-se os fundadores deste "Estado Republicano".
Lugon afirma terem sido fundadores os padres Cataldino e Maceta,
que haviam iniciado a implantação das Reduções do Guaíra, sendo a
Missão de Nossa Senhora de Loreto o "berço" desta República, cuja
capital, posteriormente, seria a Missão de Yapeyu (Los Reyes). O autor
vai ainda mais longe ao tentar explicar esta organização política, afirmando que "cada redução formava, assim, uma pequena república independente para a sua administração interior", enquanto que "por outro
lado, era dependente da Confederação em tudo o que respeitava a legislação civil, penal e militar". 6 5 Esta idéia não é nova, pois o próprio
Peramás já havia afirmado em pleno século XVIII que "do ponto de
vista político, o Paraguai era, antes de tudo, uma confederação". FülopMiller extrapolou esta afirmação, indicando para a "Confederação de
Repúblicas Guaranis" uma situação semelhante à de um domínio mode rno, na medida em que possuía alguns elementos próprios, tais como
exército, administração autônoma e tribunais próprios .6 6 Levando esta
62 Malignon, op. cit., p . 102. Tanto uma monarquia pode ser democrática, como
uma república ser ..antidemocrática." ou ditatorial.
63 O P. Vaniêre, na sua "Praedium Rusticum", compara as reduções à república
das abelhas, poeticamente. Citado em Hernandez, Pablo. Organización social de
las Doctrinas Guaraníes de la Compaflia de Jesus. Barcelona, G. Gili, 1913. t. l,
p. 216.
64 Descola, op. cit., p. 31.
6 5 Lugon, op. cit., p . 33, 35-6,41, 91. O autor não fornece as fontes documentais
destas suas afirmações.
66 p uop··1 Miller,op.c1t.,p.
.
30 -1.
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idéia ainda mais longe, alguns pensam poder comparar os Trinta Povos
a um domínio inglês da Commonwealth, na medida em que a "República Guarani" teria território próprio bem definido, economia autônoma,
uma constituição original, suas próprias leis, seu exército, polícia, autoridades e chefes militares próprios. 6 7 Este tipo de afirmação tem uma
extraordinária importância do ponto de vista político, pois a Commonwealth se caracteriza por ser uma associação livre de nações com um
propósito comum, e que permanecem reunidas porque decidiram livremente participar de uma entidade de caráter internacional, na qual cada
um tem a sua possibilidade de dar e receber numa justa parcela. A independência em assuntos internos e externos é mantida, não havendo nem
constituição nem governo supranacionais. Apenas se reconhece na Rainha da Inglaterra a líder da Comunidade Britânica de Nações, sem que
isto represente mais do que a filiação a um conjunto comum de instituições políticas. Assim, a projeção no passado deste tipo de comunidade
de nações coloca alguns problemas não resolvidos pelos autores que
defendem este tipo de afirmação. Em primeiro lugar, inexistem referências documentais sobre este tipo de acordo entre a "República dos Guaranis" e o Estado espanhol. As duas nações não assinaram livremente
um documento de associação recíproca, admitindo que o Rei da Espanha permanecesse o líder da comunidade. Sendo os Trinta Povos apenas
uma parcela do conjunto dos Guaranis e por sua vez uma parcela inserida na Província Jesuítica do Paraguai, toma-se difícil conceber o todo
em termos nacionais ou mesmo como um estado independente. Mesmo
Lugon parece utilizar o termo República com uma conotação muito
especial, pois ao referir-se a outros conjuntos de Reduções na América,
fala de uma "República Chiquita" (vinte reduções entre os índios Chiquito) e de uma "República dos Moxes" {dezesseis reduções ao norte
da Bolívia) além de outros "Grupos" de Reduções no Chaco, no Pampa
Argentino, entre os Chiriguanas, os Zamucos e Tobatines. Isto coloca o
problema das relações entre este grupo de "Repúblicas" entre si, bem
como destas em relação à Coroa espanhola. Não só os textos são omissos em responder aos problemas políticos deste tipo de afirmações,
como nenhuma documentação é apresentada pelos autores para que
possam embasar as hipóteses levantadas. Quando, através da documentação existente, se examina a vida que levavam indígenas e missionários nestas povoações missioneiras, é difícil imaginar que ali se estava realizando

67 Naidenoff, Georges. La République des Guaranies. Missi, Lyon (4) : 114-21,
avr.1975.p. 116. Lugon,op.cit.,p.106. Dunner,op.cit.,p. 108.
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em pequena escala a fónnula do federalismo internacional do
fu.tu.ro: administração autônoma das comunidades e liberdades
locais, garantidas na lxise de um regime político e econômico
unificado. 6 8
Nem mesmo os autores jesuítas, que sempre defenderam a obra de seus
antigos confrades dos Trinta Povos, arriscam-se a afirmações deste tipo .
Inexistia, no quadro institucional das Missões, um órgão federal
que pudesse, através de eleições, representar legitimamente as trinta
povoações missioneiras. A única autoridade que se impõe sobre o conjunto, de maneira autoritária na medida em que é designada pela hierarquia
da orde m jesuítica, é o Superior das Missões. Comparar o seu papel político com o de um organismo dirigente de uma confederação de pequenas repúblicas é forçar os conceitos e exagerar as atribuições. Por outro
lado, mesmo admitindo que esta liderança seja a cúpula do poder da
" República dos Guaranis", não é igualmente clara a sua autonomia em
relação ao Provincial da Companhia de Jesus, pois como se sabe, os
Trinta Povos são uma parcela das Missões integradas na Província Jesuítica do Paraguai . Por outro lado, pode-se considerar a ação do Superior
das Missões, com seus assessores, e com seus missionários, uma ação
típica de um monopartidarismo estatal? Descola afirma que nas Missões
"não havia partidos, ou melhor, um partido único, o do Estado". 69 Seria este, então o governo federal desta "Confederação"? O mesmo autor
é formal ao afirmar que ''um jesuíta era colocado à cabeça da Confederação e tomava o título de Superior Geral", 7 esquecendo apenas de
indicar qual o processo de escolha que leva a esta indicação. Mesmo um
autor como Mauro, mesmo que não se refira à confederação, afirma que

º

análogas às aldeias brasileiras, as Reduções jesuíticas fonnavam
aí (Paraguai) em 1610, com a aprovação de Felipe III da Espanha, uma República Cristã onde nenhum espanhol pode entrar
sem a pennissão de um religioso. 7 1

68 Lugon, op. cit., p. 91.
69 Descola, op. cit., p. 42.
70 Ibidem, p. 43. Sagot também sugere a existência destas confederações, ao se
referir às "pequenas repúblicas vassalas". Sagot, François. Le communisme au
Nouveau Monde. Paris, Larose, 1900. p. 226 . Refere-se também às Missões dos
Guaranis e dos Chiquitos, como Repúblicas: "Os missionários que governaram as
d~as Repúblicas cristãs consagraram~e a evangelizar os indígenas e após a organiza-los em reduções ...". p. 33.
71 Mauro, Frédéric. L 'expansion européene (1600-1870). 2. ed. rev. comp. Paris,
Presses Universitaires de France, 1967. p. 205.
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É importante notar dois aspectos neste problema da conceituação

de República em relação às povoações missioneiras. Em primeiro lugar,
a idéia da existência de uma "República dos Guaranis" pouco a pouco
vai substituindo a idéia de um "Império Jesuítico" na maior parte das
obras escritas neste século . Ambas, entretanto , tiveram origem quando
ainda os Trinta Povos existiam. Mesmo Charlevoix emprega este termo
em sua obra, em 1756. 72 Muratori, nesta mesma época, emprega a
mesma palavra, chegando mesmo a se referir às Missões como "estas
pequenas repúblicas". Afirma igualmente que "cada uma delas se governa, com efeito, como uma verdadeira república". 73 Neste sentido,
o termo significa apenas res publica (a coisa pública) e pode ser interpretado no sentido amplo de uma associação de pessoas que forma uma
comunidade fraternal. Entretanto , nesta mesma época, em 1757, a
"Relação Abreviada" de Pombal era clara no uso do termo República
com nítida conceituação política:

Nos sertões dos referidos rios Uruguai e Paraguai(. . . ) se
achou estabelecida uma poderosa República, a qual só nas
margens e territórios daqueles dois rios tinha fundado não
menos de trinta e huma grandes povoações, habitadas de quasi
cem mil almas e tão ricas e opulentas em frutos e cabedaes
para os ditos Padres como pobres e infelices para os disgraçados índios que nellas se feclzavão como escravos. 7 4
Neste sentido, a referência que se faz é a um Estado, responsável pelos
interesses coletivos de seus membros, ou seja, à coisa pública. 7 5 É neste
sentido, o da independência dos Trinta Povos que o termo passou a ser
utilizado até nossos dias, aliando a idéia de auto-suficiência econômica
ao de emancipação política, como deixa bem claro o texto de Pombal.
Ainda segundo a "Relação Abreviada", a República dos jesuítas teria
como projeto a usurpação de todo o "Estado do Brasil", e seu progresso era tal, que se não fosse eficazmente impedida, em menos de uma
década seria inacessível e insuperável a todas as forças da Europa reunidas. Dispunha a República de uma organização religiosa, social, econô72 Charlevoix, Pierre François. Histoire du Paraguay. Paris, Didot, 1756. v. 1,
p.229.
73 Muratori, op. cit ., p. 172 e 214. Referindo-se às reduções , afuma que " chacune
d'elles se gouverne en effet comme une vraie république", porque o peso da sujeição aos jesuítas "est si Iéger, & ils se sont soumis à des conditions si avantageuses
qu 'ils conservent une liberté presque entiêre". Posteriormente, repete: " Ces petites républiques sont environnées par de Nations infidelles . .." .
74 Maurício, op. cit., p. 574-5.
75 Ferreira, Aurélio B. de Holanda. Novo dicionário da língua portuguesa. Rio de
Janeiro , Nova Fronteira, 1975. p. 1231.
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mica, política e administrativa meticulosas. Do ponto de vista militar ,
possuía infantaria, cavalaria e artilharia, além de engenheiros militares
"disfarçados sobre a roupeta" de jesuítas. O clima de guerra, a distância
do local onde tudo isto se passava, o anticlericalismo (e o antijesuitismo) e mesmo algumas moedas cunhadas com o nome de Nicolau I, Rei
do Paraguai, fizeram com que a poderosa República se transformasse
num verdadeiro Império , o " Império Jesuítico do Paraguai" .76 Entretanto, os próprios exageros criados pelos mitos desta fronteira em guerra, fizeram com que muito cedo os historiadores começassem a fazer
críticas acerbas às deformações existentes. O próprio Southey, nos inícios do século XIX, repeliria com vigor as fábulas que se haviam criado
em torno do Rei Nicolau I e da poderosa República Jesuítica do Paraguai, pois o próprio texto de Pombal reunia anacronismos e fantasias ,
notícias missionárias e dados folclóricos. É de se espantar que tais dados
possam ter sido aceitos de tal maneira na Europa iluminista do século
XVIIl .7 7
A República é uma forma de governo que se caracteriza pela
soberania de todos, ou pela soberania nacional. Etimologicamente este
termo deriva do latim , res publica, e assim teria o mesmo senso da palavra inglesa commonwealth. Esta foi utilizada na época das Missões por
Cromwell, quando implantou a República da Inglaterra e da qual se
nomeou "Lorde Protetor", em 1649. Atualmente , a idéia de República
se associa à de "democracia representativa", ou seja, ao conceito de um
governo no qual os que detêm o poder seriam representantes do povo
e responsáveis perante este. Assim, o sentido da palavra República seria
o de uma forma de governo que teria seus poderes derivados, direta ou
indiretamente, do povo, ou da parcela do povo que tem voz política. 7 8
Neste sentido, a palavra república seria um conceito antagônico ao de
monarquia absoluta, e como tal emergiu já nas revoluções liberais da
Idade Moderna.
Qual seria a idéia de República que poderia ter levado Muratori
e Charlevoix a empregar· esta palavra? Quais eram as concepções básicas
dos jesuítas sobre a organização política? São perguntas que devem ser
respondidas para que se esclareça este aspecto da questão.
Até o século XVIII, a tipologia de regimes políticos conhecida era
a de Aristóteles. Na sua obra "Política", este filósofo grego dividiu as
formas de governos em dois grupos: as formas puras (monarquia , aristocracia e timocracia) e as corrompidas (tirania, oligarquia e democracia).
76 Maur1c10,
' · op . c1t.,
· p. 576 .
77 Southey, op. cit ., v. 3, p. 468. Maurício , op. cit., p. 580 e 582.
78 Malignon, op . cit ., p. 357. Dunner , op. cit., p. 454 .
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Normalmente, entretanto , até Montesquieu, se usou uma forma mais
simples de divisão dos regimes políticos . Tudo era sintetizado em três
tipos : monarquia, aristocracia e democracia . O ensino dado aos jesuítas
tinha uma enorme influência aristotélica na parte que se refere à Filosofia , enquanto que na Literatura predominava a clássica greco-latina e na
Teologia, o Tomismo. No todo , se visualiza um mundo ordenado. Ao
lado da obediência ao Papa , se distinguem três aspectos que se relacionam à ordem proporcionada pelo ensino: coesão, autoridade unitária e
conservação; tudo centrado no princípio de obediência "a um dentre
nós". O objetivo, na época, era romanizar o mundo. "Assentar sobre as
sociedades, sobre as opiniões públicas, sobre os governos, a autoridade
da monarquia romana ... ". 7 9
A análise dos textos jesuíticos franceses do final da Idade Moderna mostram que existem três pontos essenciais nos quais o seu pensamento busca apoio: a Antiguidade Clássica, a Religião e a Monarquia. O
universo greco-romano é um repositório ideal onde se insci:evem os
modelos de conduta moral e estética, de onde provém a boa educação ,
onde se caracterizam o belo e o bom. A religião cristã, por sua vez, é
uma visão de mundo coerente e completa. O mundo é o local onde se
realiza, através das ações dos homens e dos povos, o plano da Providência . É a religião cristã, por sua vez, é uma visão de mundo coerente e
completa. O mundo é o local onde se realiza, através das ações dos
homens e dos povos, o plano da Providência. É a religião que produz,
fecunda e dirige a História. É por isto importante não se deixar abandonar em demasia ao mundo e ao século, mas sim, como monges combatentes, é necessário cerrar as fileiras da "milícia de Deus" e manter a
solidariedade jesuítica para derrotar a heresia onde esta se encontrar,
bem como defender o poder temporal da religião. O terceiro ponto, a
monarquia, pressupõe a fidelidade ao príncipe e a defesa de valores
sociais e morais próprios da nobreza, de cujas fileiras um número muito
grande de jesuítas havia saído. Para os jesuítas da época, estes três
domínios formam um todo homogêneo e se organizam em tomo de
uma idéia de ordem social e de autoridade, em torno de uma concepção
de mundo que tende ao sagrado. As possíveis perturbações deste universo são tidas como diabólicas, e o diabo pode muito bem se chamar Voltaire . Para os jesuítas, o diabo estava constantemente presente e atuante
na textura do mundo.

·79 Bertrand , Dominique. Un corps pour l 'esprit. Paris, Desclée de Brouwer, 1974.
p. 175. Dominique, Pierre. La politique des Jésuites. Essai Paris, B. Grassct, 1955.
p. 39.
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A concepção Sllgrada ou sacralizada que aureola estas três
referências básicas, os desenha como uma arquitetura mental
fundamental, que deve permanecer permanente nas suas grandes linhas e que sempre acompanha a idéia de ameaça, de
profanação ou de Sflcrilégio. 8 0
Dois são os tipos de critérios que se percebem nas idéias dos jesuítas
dest a época. Uns, mais tradicionais, fazem constantemente referência
aos símbolos fundamentais: o Rei, Deus, a Antiguidade Clássica. Mas,
outros são recentes e se inspiram nas possibilidades novas que se descortinavam, desde o Renascimento, na capacidade técnica e científica do
homem : curar os doentes, organizar a produção e a riqueza coletivas.
Estes novos critérios podem bem subverter os antigos, assim como aqueles tendem a impor limites a estas novas atitudes.
~1uito

atentos às condições reais da vida social e a uma história próxima dos costumes e dos hábitos de vida, os jesuítas
parecem ligados a uma antropologia mais concreta e menos
metafisica. Afas eles não a admitem a não ser na medida em
que ela não coloca em perigo o essencial de sua visão de mundo. Seus estudos históricos sobre as leis e os costumes medievais precisam as f antes das origens da monarquia. 8 1
Este conjunto de idéias não são substancialmente diferentes do
que se depreende dos textos dos jesuítas das povoações missioneiras da
área do Prata. A mesma concepção religiosa, a mesma crença na monarquia, as mesmas preocupações com o desenvolvimento social e com o
conhecimento científico. A preocupação com a res publica, mesmo
permanecendo monarquistas, é uma constatação que emana dos textos
e documentos.

Assim, ao mesmo tempo que eles se sentem seguros de manter a teia fundamental de valores que constitui para eles o inviolável arcano da experiência humana, eles se sentem também
prestes a contribuir ao desenvolvimento das idéias de um século em efervescência. 8 2
O zelo por uma nova ordem política e econômica é temperado pelo seu
ideal político, ou seja, o respeito pela monarquia. Entretanto, eles não
desconhecem que desde a Idade Média, as comunas medievais encontra80 Favrc, Robert et alli. Bilan et perspectives de recherches sur les "Mémoires de
Travaux" . ln : Le Brun, Jean et alii. Les Jésuites au J8e. siecle. Paris , Gamier Fréres, 1976 . p. 242-3.
81 Ibidem, p . 246 .
82 Ibidem, p. 24 7.
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ram o seu lugar e se integraram perfeitamente no seio das monarquias.
Assim, enquanto que na Europa os jesuítas acreditam que um bom
católico pode ser também um bom comerciante e um bom cidadão, nas
Missões também os aspectos econômicos relativos ao bem-estar material
da coletividade não será descurado. Entretanto , estas novas atitudes em
nada parecem ter abalado a concepção fundamental política na monarquia. Na Europa como nas Missões,

a atitude dos jesuítas aparece, em suma, como um jogo de contradições e de integrações entre uma ordem antiga, religiosa e
política, e uma ordem sócio-econômica nova. O que toma o
compromisso algumas vezes difícil para eles, é que eles parecem pouco decididos a admitir que a nova ordem de coisas
busca também as suas próprias concepções. 8 3
Os jesuítas concebiam assim a ordem política em termos monárquicos. E em dois planos diferentes. Acima de tudo, eram defensores da
monarquia universal do papado. E após, defendiam as monarquias na-cionais dos soberanos que estavam sobre seus tronos pela vontade divina, e governavam pelo "Direito Divino dos Reis" . Quando os nacionalismos iniciaram a afastar estas duas monarquias, os jesuítas permaneceram ao lado do papa. Mesmo no momento em que a Companhia de Jesus foi extinta como ordem pela Santa Sé, não se tem notícias da existência de jesuítas republicanos.
Este monarquismo, no plano político, manteve sempre os missionários e os próprios superiores dos Trinta Povos, ligados à teia de relações políticas representada pelas hierarquias da Coroa espanhola e da
San ta Sé. Não se pode ignorar, entretanto, que o componente religioso
da mentalidade jesuítica é o fator mais importante para a manutenção
desta vinculação. Para os homens de lgnácio de Loyola, o centro de seu
mundo está em Roma. E a luta para a defesa de suas concepções exige
uma união que é internacional, ao mesmo tempo que uma perfeita
integração com a monarquia hispânica, em cujos territórios a obra de
evangelização missionária se desenrola. Assim, uma segunda capital se
encontra para a Província Paraguai, em Madri. Dentro desta perspectiva, as idéias de separatismo local e estabelecimento de uma República
Guarani isolada, ou mesmo num regime de semi-autonomia semelhante

83 Ibidem , p . 248. Os autores sugerem uma hipótese interessante: entre os grandes
sistemas mágico-religiosos ancestrais e o estabelecimento de sistemas ideológicos
coerentes modernos, os Jesuítas (e provavelmente outras instituições ou grupos)
não seriam um elem~nto intermediário numa longa cadeia de transição? Não adotam eles uma destas condutas de compromisso que, no século XVIII, se desenvolveriam de maneira mais organizada? (p. 249).
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ao de um domínio inglês, são de difícil concepção. Isto só poderia ter
acontecido se os missionários tivessem visto na "República dos Guaranis" um objetivo em si mesmo, e não uma parcela de um objetivo
maior, urna batalha de uma luta que estava sendo travada não apenas
nas Missões da América, mas no Extremo Oriente e no próprio solo europeu.
Por outro lado, foi sempre uma característica da ordem um engenhoso sistema de divisão de poderes e controle mútuo. Para a eficácia
deste sistema, é necessária uma mudança constante de todos os líderes
locais. Isto ocorreu sempre, quer entre os missionários, como o exemplo
do Pad re Sepp nos mostra, quer entre os Superiores, quer entre os Provinciais, quer entre os Procuradores. Assim, nas povoações missioneiras,
as únicas pessoas que permaneciam relativamente estáveis, sem serem
desvinculadas periodicamente e mudadas de um lugar para outro eram
os indígenas. Mesmo auxiliado pelo "carisma da função", o novo padre
deveria impor-se pelas suas qualidades de liderança e oratória.
Assim , estas pequenas "repúblicas" não foram idealizadas como
uma "República", pois tal conceito não existia nem era possível nas
concepções da própria Companhia de 1esus, no século XVII. E não como ingenuamente já se pensou, porque seria um crime de "lesa-majestade" se pensar em República num reino absolutista.84 Nã"o foi por temor
à possível repressão das monarquias absolutistas, mas por concepção política que os jesuítas, muitos de origem aristocrática, eram monarquistas. Assim, as referências ao conceito "república" feitos pelos próprios
jesuítas , refere-se à idéia deres publica e não a uma unidade política independente de características políticas republicanas. Quase dois séculos
de vida "republicana" não deram origem a nenhum jesuíta "republicano" capaz de se transformar em chefe rebelde e liderar a defesa da "República" dos Guaranis contra o avanço dos exércitos monarquistas lusoespanhóis, na Guerra Guaranítica. 8 5
84 Sil veua,
· op. c1t.,
· p. 50 .
85 Flores, op. cit., p. 156 e 158. Para Serafim Leite, "nas Missões do Paraguai
nunca houve República, nem Estado, nem Teocracia, no sentido autônomo da
palavra, isto é, independente. O título de "Conquista Espiritual" dado pelo
P. Ruiz de Montoya no século XVII , ao seu livro, indica a natureza religiosa das
Missões. É a catequese ou conquista dos índios para a religião cristã. República ,
Estado, Teocracia, são noções políticas. Aqui houve apenas a organização da catequese, adaptada às condições sociais e mentais dos índios e do isolamento da selva,
numa experiência particular de comunidade, na verdade surpreendente para o
tempo , tudo porém enquadrado dentro do regime político da Monarquia espanhola". Leite, Serafim. História da Companhia de Jesus no Brasil. Lisboa, Portugalia ,
1938-50 . v. 6. p. 556. Bernardi, op. cit., p . 64-5 faz comentários detalhados sobre
es ta citação . Os comentários de Plinio Ayrosa à obra de Lugon, e em especial
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O que se percebe em muitos autores é uma te ntativa muitas vezes
pouco objetiva e imprecisa de estabelecer a autonomia política que pensam existir nos Trinta Povos. Uma simples análise crítica dos textos
mostra, muitas vezes, a ex trema liberdade com que os conceitos são empregados, sem maiores preocupações com a sua significação. Um exemplo claro disto é a obra de Fülop-Miller. Partindo de um princípio de
que foi através da música que os missionários atraíram os indígenas, ele
se refere ao "Estado Musical" dos jesuítas. Posteriormente, ele designa
este Estado de " Império Comunista dos Jesuítas" e logo após de " estranha República do Paraguai", que parecia se r uma espécie de "sociedade
coral de índios" estabelecida num "Paraguai independente". 8 6 De fato,
é a centralização da Companhia de Jesus a grande autoridade que os
missionários tinham perante os indígenas, o relativo isolamento das Missões e a campanha de propaganda que foi desfechada no século XVIII
por políticos e filósofos, as razões principais para que ainda hoje se imagine as povoações missioneiras como um "Estado Teocrático" ou como
um " Império dentro do Império " (Jmperium in Jm perio ). Na realidade,
estas análises sempre ignoram as relações políticas de dependência em
relação ao conjunto do Império Espanhol, e em relação a hierarquia religiosa da própria Companhia de Jesus e da Santa Sé, pois de fato " dependiam não só muito da inclinação do P . Geral e do Papado, como
também dos desejos e vontades dos Reis de Espanha". 8 7
Uma das mais interessantes hipóteses sobre a autonomia parcial
das Missões jesuíticas é a defendida por Frank! na sua o bra l dea del Império Espanhol y ele problema juridico-logico de los Estados-missiones
en el Paraguay. Destaca este autor que a idéia da Idade Média admitia a
sobre a noção da República, são igualmente esclarecedores. Foram publicados na
Revista de História, de São Paulo, no número 3, p. 417 e 41 8, no ano de 19 50 .
86 F ülop-Miller , op. cit., p. 18, 20 , 324 . Wolfgang Hoffmann Ha.rnish , na sua
introdução às obras do P. Scpp , explica bem seu posicionamento sobre o s Trinta
Povos: " ... era tudo, segundo o direito público, menos uma organjzação política
autô no ma, como assevera Pombal. As reduções, ao contraiio , faziam parte integrante do dom ínio colonial espanhol, dependiam da coroa e dos que a representavam , viam-se obrigadas ao serviço de guerra e aos impostos, sendo visitadas regularmente pelos governadores. Faltava-lhes, portanto , aquela qualidade que represen ta a noção de Estado: o poder de dom írúo primitivo, não dependendo de ninguém e d e nada, e baseando-se em direitos de au todetermin ação . Nas reduções o
poder de dom írúo derivava do Império Espanhol , dele dependia, e os Jesu ítas as
ad minist{avam 'em concordância com as leis e sob o controle do Estado".~ verdade que, " infra legem', possujam ampla autonomia . Mas isto significa, unicamente,
que eram organismos de auto-administração , e não um Estado". Sepp, Antonio.
Viagem às Missões Jesuíticas e Trabalhos Apostólicos. São Paulo, Liv. Martins Ed.,
1951. p. 12.
87 Lopéz, Adalbert o. The Revolt of the Comufleros. 1721·1 735. Massachusetts,
Schenkman Publishing, 1976. p. 40 .
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coexistência, juntamen te com a autoridade superior do Imperador, de
reinos menores e vassalos. Esta idéia transmitida à mo narquia espanhola
pelos Habsburgos, na pessoa de Carlos V . Este monarca te ria declarado
nas Cortes de 1520 ser o " Rei dos Reis", ou seja, que poderia governar
outros sobe ranos. Seria assim compatível a existência de instituições públicas territoriais soberanas no seio do Império Espanhol, ao lado da autoridade do monarca, sem que por isto deix assem de estar ligadas pela
cúpula à unidade imperial . Dentro deste raciocínio, as missões poderiam
ter tido urna grande autononúa pol ítica no seio da autoridade imperial.
Apenas quando a Casa de Bourbon substituiu a de Habsburgo, a tradição francesa de uma concepção mais moderna de estado centralizado e
absolutista levou até o fim a decisão de suprimir este Estado missionário
da Companhia de Jesus, o qual representava aos olhos da nova dinastia
um crime político contra a plena soberania do estado espanhol. 88
Poderiam ter sido os Trinta Povos um Estado? Sabe-se que uni Estado é "uma comunidade humana que, nos limites de um território determinado . . . revivindica com sucesso para si mesmo o monopólio da
violência física legítima", segundo a definição proposta por Weber. 8 9 O
Estado é uma organização particular, subsidiária e funcional do corpo
político e tem como seu objetivo a promoção do bem comum temporal.
Seus atributos essenciais são o povo, um território, um governo e asoberania interna e externa, incluindo-se nesta o poder final de tomar decisões legais e o poder f ísico de impô-las. O estad o se distingue da nação, que é uma comunidade humana baseada no nascimento e ascendência, bem como urna cultura e tradiçã"o h istóricas comuns. É importante também , para a existência do Estado, o seu reconhecimento como
expressão política de fato , por outros membros da comunidade política
internacional 90 . É importante destacar que o Estado não existe apenas
corno um conceito , mas ele deve ser realmente pensado e imaginado por
aqueles que dele participam. Corno instituição, o Estado se define em
re1ação a urna idéia de direito . Ele é a expressão de um consenso nacional e define as relações entre as instituições e os grupos dirigentes. Para
a sua caracterização é importante precisar qual é o poder deste Estado.9 i
88 Armani, op. cit., p . 402-3.
89 Freund, o p. cit., p . 55.
90 Dunner, op. cit. , p. 49 8. º Organismo político-adm inistrativo que, como nação
soberana ou divisão territorial, o cupa um território determinado , é dirigido por
governo próprio, internacionalmente reconhecido". Ferreira, op . cit., p. 578 . Ver
na no ta 53 a definição de \Veber.
91 Burdeau, Georges. Traité de Science Politique. 2. ed. Paris, L.G.DJ., 1970.
V. 2, p , 99 , 252-72.
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Em função destas noções do conceito de Estado, torna-se difícil
encontrar nos Trinta Povos muitas destas características essenciais a este tipo de organização política. É claro que a necessidade de seu reconhecimento por outros Estados não seria vital para a sua existência por
um tempo limitado . Mas imaginar a sua existência durante um século e
meio , sem se r reconhecido pelos demais Estados da época, é mais difícil de ser compreendido, tanto mais que a área que ocupava estava inserida dentro do Império Espanhol e nas proximidades de capitais provinciais de importância, como Buenos Aires e Assunção. As visitas feitas
por Governadores não se apresentam na documentação como as que se
fazem num país vizinho e amigo, mas com nítidas finalidades administrativas, tais como fazer o censo para o cálculo do tributo e conferir o
número de armas existentes. Não havia, portanto, a soberania interna e
externa, pois as decisões legais importantes eran1 tomadas pela sociedade global espanhola ou mesmo pelas autoridades religiosas da Igreja Católica e da própria Con1panhia de Jesus, localizadas fora das "fronteiras" dos Trinta Povos. A existência desta soberania implicaria não só
num acordo com a monarquia espanhola sobre a posse do território,
como também transformaria os Procuradores jesuítas, em Buenos Aires,
Lima e Madri, em verdadeiros embaixadores, o que de fato nunca ocorreu.
Quanto ao território " nacional" , este só é determinado nos mapas
feitos recentemente . Nos mapas antigos nunca se tentou definir o território dos Trinta Povos com linhas fonteiriças definindo uma separação
política em relação à zona de colonização espanhola. Mesmo se em todos os mapas existissem limites, isto não seria ainda uma prova suficiente da independência das Missões, pois sendo submetidos a um Superior,
os Trinta Povos constituíam uma unidade particular dentro da Província Jesuítica do Paraguai, não o sendo do ponto de vista da administração espanhola 9 2 . Para Lugon, a "República Guarani" teria as suas fronteiras bem delimitadas e defendidas, e no mapa que apresenta os seus limites es tão visivelmente assinalados, estendendo-se das bordas do Chaco
até Po rto Alegre, do centro do Uruguai até o norte de Assunção 93 .Já
no século XVIII, Voltaire imaginava as Missões como um território iso92 Furlong, Guillermo. Cartografia jesu ítica dei Rio de la Plata. Buenos Aires, J.
Peu~r , 1936. Mapas do geógrafo d' Auville (1 733 ) e do " Corps du Génie Naval
Français" (175 6), p. 406 ,7. Como o próprio Fuilong destaca, nem a própria linha
divisória admin istrativa entre a Província do Rio da Prata e a do governo de
Assunção, era muito definida. Furlong,op. cit. nota l,p . 358.
93 Lugon, op. cit., p . 106 e mapa face à p. 349. Bruxel, op. cit., p. 32 também
tanta distinguir bem estes limites, diferindo muito pouco nas linhas gerais em
relação ao mapa de Lugon.
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lado por barreiras guarnecidas por guardas armados e comandantes militares fro nteiriços, enquanto que Lugones chega a apresentar um mapa
com o "provável plano de expansão do território do Impé rio Jesuítico".
Neste mapa, os limites "seriam expandidos" em direção ao ocidente até
os Andes, ocupando Santa Fé, Córdoba, Tucumán, Salta e Santa Cruz
de La Sierra. Para o atlântico, o território " se expandiria" até o litoral,
ocupando o trecho compreendido entre Porto Alegre e Curitiba 9 4 . Ora,
assim como não existem limites "prováveis" projetados num futuro histórico que nunca ocorreu , não existiram limites do território dos Trinta
Povos fixos e poss íveis de serem traçados. A própria área ocupada pelas
Missões não foi sempre a mesma, e por isso estes limites, se de fato existiram, não podem ter sido constantes. A cronologia destes limites é importan t~ para o seu estudo. Se no início do século XVII o limite norte
da área ocupada pelas Reduções do Guaíra se aproxima de São Paulo, após as investidas dos bandeirantes paulistas ela foi empurrada para o
sul, na altura do limite norte do atual estado do Rio Grande do Sul.
A ocupação rnissioneira do Rio Grande do Sul, por sua vez, se fez
em duas vagas distintas. Na primeira penetração, os missionários se estabeleceram até o vale do médio J acuí, recuaram posteriormente até a
margem direita do rio Uruguai, para no final do século XVIII penetrarem novamente, fundando os Sete Povos e organizando as vacarias até o
alta da Serra, no Planalto. São, pois, estes os limites que aparecem cristalizados num mapa? Estes foram os deslocamentos de uma zona-limite,
ou seja, uma região mtermediária entre as duas colonizações ibéricas .
Não havia uma linha-limite, na medida em que a existente, elaborada
nas conversações do Tratado de Tordesilhas, não só nunca fora demarcada como era extremamente discutida sua real situação geográfica. Esta zona-limite é a que separa a sociedade hispano-americana da sociedade luso-americana, o Estado Espanhol do Estado Português, representa94 Cândido e Cacambo, seu criado , chegam na primeira barreira. Cacambo diz à
guarda avançada que um capitão quer falar com o Senhor Comandante. A "grande
guarda" é alertada . Um oficial "paraguaio" corre " aos pés" do Comandante para
lhe dar a notícia. Enquanto isto, Cândido e Cacambo são d esarmados, sendo-lhes
tirados os cavalos andaluzes que traziam. Os dois são introduzidos entre duas filas
de soldados. O Padre Cbmandante espera o Padre Provincial (!), pois não pode
falar a espanhóis e estes só podem ficar três horas (!)na região. O Padre Provincial
está numa parada militar, após ter rezado missa. Cacambo diz que Cândido é alemão , e não espanhol, assim o Padre Comandante pode lhe falar, enquanto aguarda
o Provincial. Enquanto os índios comem milho em recipientes de madeira, no
ardor do sol, o Padie Jesuíta come em vasos de ouro, ao pé de uma colunata verde
e dourada , com pássaros exóticos e plantas à volta. Ele recebe Cândido, que lhe
beija a bainha da sotaina. Enquanto conversam, escravos negros e índios servem
bebidas em copos de cristal de rocha. Voltaire, op. cit. nota 40 (" Candide"),
p. 48-50. Lugones, op. cit., mapa entre as páginas 274-5.
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dos aqui por suas colônias. Estranho território era este dos Trinta Povos
com limites somente ao leste, pois foi aí que a fronteira viveu o embate
de duas expansões que se defrontaram . Do lado espanhol, demarcar a
área ocupada pelos Trinta Povos, isolando-os das Governanças do Prata
e do Paraguai, ou mesmo da Província Jesuítica do Paraguai, é apenas
realizar uma separação artificial, pois estes limites nunca foram determinados juridicamente na época. Havia mesmo discussões sobre se algumas
das povoações missioneiras deviam estar sob a jurisdição de Buenos Aires ou de Assunção, pois nem mesmo os limites entre os dois governos
provinciais eram perfeitamente definidos.
Podem os Trinta Povos ter tido uma existência au tônoma,independen te e portanto configurar-se como um Estado Jesuítico? Poderia
ter havido um nítido limite ao oeste, separando estas povoações missioneiras da sociedade espanhola colonial da área platina? Estas Missões se
somam às que a Província administra entre os Chiquitos, na Boi ívia, e
entre os Mocobis e Abipones, no Chaco, num total de mais de quarenta.
Além disto, o Provincial tem a seu cargo o Noviciado, o Colégio Máximo, uma Universidade e a Residência de Córdoba, bem como o Ofício
das Missões , o Colégio de Santo Inácio e a Residência em Buenos Aires.
Ao serem expulsos os jesuítas, a Província possuía 33 Missões entre os
Guaranis, 10 entre os Chiquitos e 13 no Chaco, além de ter tentado
também a evangelização do pampa argentino. No total, abandonava 57
Missões e uma população de 113.716 indígenas 9 5 • Pode-se destacar os
denominados Trinta Povos igualmente deste conjunto sob o controle da
Província do Paraguai? Todos os autores fizeram mapas para salientar o
território dos Trinta Povos e os limites de sua "autonomia política",
isolam-nas das demais, alguns chegam mesmo a ignorar as do Itatim, que
se deslocaram para perto de Assunção 9 6 . Este conjunto de povoações
missioneiras, trinta ou trinta e três, dependendo da época, foram mais
do que um simples agregado de Missões? A partir dos documentos da época parece fora de dúvida que o conjunto foi submetido a direitos e
deveres, possuindo seus regulamentos próprios e seus Superiores das
Missões, sendo tratados pelos Governadores e mesmo pelos órgãos da
administração metropolitana como uma entidade particular. Tanto o
Rei, como os Vice-Reis, os Governadores, os Bispos e os Provinciais, entre outros, assinaram documentos dirigidos ao todo, ao conjunto de povoações missionárias da região. De fato , inúmeras vezes se impuseram obrigações e cargos ao conjunto, permanecendo a repartição dos cargos
95 Hernandez, op. cit., t. 1, p. 234 e 47. Bangert, William. A History of the Society of Jesus. St. Louis, lnst. af Jesuits Sources, 1972. p. 258.
96 Fassbinder, op. cit., p. 163.
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um assunto local. Efetivamente existiu "uma espécie de alto domínio"
por parte dos Trinta Povos sobre o território que ocupavam, pois "o território das Missões pertencia ao Rei mas podia ser explorado pelos índios em enfiteuse" . 9 7 Entretanto, mesmo que existisse este " alto domínio ", nenhuma autoridade da monarquia espanhola, nem mesmo o
rei ,

perdia nada, por mínimo que fosse, do alto domínio que exerciam sobre todas as te"as sujeitas à sua jurisdição. Afas embora
sujeita como uma sul>-província ao governador provincial de
Buenos Aires nas coisas essenciais, podia o conjunto dos Trinta
Povos ser uma espécie de .alto domínio sobre o seu território,
enquanto não contradissesse o alto domínio do rei e do governador. 98
Se a situação de direito é clara na documentação da época, é também clara a situação de fato. A prestação de serviços por parte da milícia indígena bem como o tributo pago mostram claramente que a submissão ao monarca espanhol não é apenas nominal. Quatro das Missões
sempre estiveram abertas ao comércio com os espanhóis e ao contato.
S. Inácio Guazú, Santa Maria de Fé, Santa Rosa e Santiago, ou seja, os
Pueblos de Abajo, localizados ao sul de Assunção, no caminho que ligava Vila Rica a Corrientes. Mesmo nos demais povoados, sempre ocorreram dois tipos de contatos dos índios com pessoas pertencentes à sociedade colonial: os contatos esporádicos e a residência permanentes de
forâneos nas próprias Missões. Foi sempre uma norma estabelecida arecomendação do Provincial Duran: "todos os padres receberão com amizade e cortesia os espanhóis que o governador enviará com alguma comissão, de tal maneira que eles retornem satisfeitos". 9 9
Nenhuma das hipóteses relativas à existência de um Estado Jesuítico do Paraguai se sustenta quando se examinam os documentos básicos relativos às instituições, os autos das visitas de governadores e bis97 Flores , op. cit., p. 157.
98 Bruxei, op. cit., p. 78-9.
99 Pastells, Pablo. Historia de la Cómpaiiia de Jesus en la Província dei Paraguay.
Madri, Victoriano Suarez, 1912-33. v. l, p. 3914. Armani, op. cit., p. 403494.
Mõrner, Magnus. The Guarani Missions and the segregation policy of the Sparush
Crown. Archivun Historicum Societatis Jesu, Roma (30): 367-86, 1961. p. 385.
Lacombe , op. cit. nota 29 (1964),p.38.Cortesão,op.cit.nota411 p.19,publica
um documento que comprova a inexistência deste isolamento jur1dico. Em 1746
o bandeirante Simão Bueno (neto de Bartolomeu Bueno), a caminho de Buenos
Aires com um grupo de companheiros para oomerciar, deteve-se na Missão de
Japeyu, onde um jesuíta procurou obter dele informações sobre as minas de Goiás
e Mato Grosso, bem como a posição desta em relação ao meridiano de Torde_sillias. O próprio Padre Provincial sofreu uma reprimenda do Conselho das fnd1as
por ter mandado grupos de indígenas investigar, nos atuais Rio Grll!lde do Sul e
Uruguai, o avanço dos portugueses, sem a licença oficial da admirustração espa-
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pos, as decisões do Conselho das Indias, as Cédulas Reais e os regulamentos internos. Estes últimos, na medida em que coordenavam a vida
das povoações missioneiras nos seus menores detalhes, ilustram bem o
que era considerado importante do ponto de vista normativo para o
conjunto dos Trinta Povos. E em nenhum destes documentos históricos
se percebe qualquer indício que indique uma soberania independente
por parte da administração dos missionários jesuítas, nem mesmo parcial. As relações entre os Superiores das Missões, os Provinciais, os Governadores e os Vice-reis sempre foram claramente representadas na documentação como relações políticas de administradores e administrados, excluindo absolutamente o exercício da soberania por parte dos
missionários e dos Cabildos indígenas, 100 como o quadro abaixo resume:
.
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Por outro lado, não se deve ignorar que em quase todas as hipóteses relativas à autonomia soberana dos Trinta Povos se tentou provar
alguma coisa mais, o que terminou levando a um exagero a situação de
isolamento relativo das povoações missioneiras: ou a ambição jesuítica
de criar um estado no seio do continente americano, ou a de implantar
uma sociedade "comunista", separada do mundo capitalista da época.
Não resta dúvida de que a política de isolamento dos jesuítas
acompanhava o espírito das leis espanholas da época e, como ocorria
nhola. Porto, op. cit., v. 2, p. 21-2. Para Lopéz, op. cit., p . 41, " a autonomia e
privilégios gozados pelos Jesuítas no Paraguai não foram baseados na ururpação
ou descaso das Ordenações Reais, mas uma série de concessões reais garantidas
a eles pela coroa".
100 Armani, op. cit., p:407. Furlong, op. cit. nota 1, p. 357-66.
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nas Missões das outras ordens religiosas, visava proteger os indígenas dos
abusos da sociedade colonial, em especial da escravidão. Entretanto , a
situação dos Trinta Povos não pode ser somente explicada integralmente em termos de lei, pois os jesuítas demonstraram sempre serem mais
relutantes em admitir as visitas de qualquer espanhol que não fosse uma
autoridade, do que os demais religiosos. O que não os impediu de abrir
exceções, tais como a de manutenção de um mayordomo espanhol com
capacidade para auxiliar na administração dos bens do povo, como nos.
demonstrou Cardiel. 1 0 1
Este isolamento do espaço das Missões não implicou em autonomia soberana nem em separação institucional, pois os missionários jamais puderam escapar às "decisões imperativas dos detentores do poder" na sociedade global espanhola 1 0 2 para poder aspirar, se é que alguma vez realmente o pensaram, a uma independência .
Os Trinta Povos se transformaram num conjunto complexo, mas
extremamente funcional, como uma administração autônoma nas mãos
dos Superiores jesuítas, quase auto-suficiente em termos econômicos e
representaram um verdadeiro progresso social para a época, num momento em que em todo o mundo colonial fracassavam as tentativas de
libertação do indígena da escravidão e da morte. Como bem o salientou
Meliá,

como a produção do novo espaço urbano da redução queria
produzir vida 'política e humana' para os índios guaranis, o
conjunto dos trinta povos guaranis sobre uma área compacta,
livre de outras intromissões coloniais, produzia um espaço
político que chegou a parecer um Estado dentro do Estado; o
que era uma força para defender-se das ameaças coloniais particulares, mas que se transformou numa realidade que o mundo colonial como tal não podia aceitar. 1 0 3

10! Morner, op. cit. nota 99, p. 385-6. Flores, op. cit., p. 148, afirma que " osjesu1tas procuraram evitar os erros das missões do México, do Canadá e do Brasil,
que permitiram a convivência com os brancos, fontes de maus exemplos e contumazes ~xploradores dos índios. As missões da província do Paraguai desenvolveram-se isoladas do espanhol e do português, até a expulsã'o dos jesuítas em 1768 ,
quando padres de outras ordens e militares espanhóis tomaram conta da administração, delapidando os bens indígenas". Fulong, op. cit. nota 1, p. 299, lembra
também que, com exceção dos "pueblos de abajo" os demais estavam mais afastados. Na época as estradas eram inexistentes, hav~ndo apenas simples caminhos.
Pelos rios vinham poucos espanhóis, pois o que os índios tinham de excedentes
era levado por eles mesmos nas balsas até as cidades espanholas vizinhas para comerciar.
102 Lapierre, Jean-Willians. L 'analyse des systemes politiques. Paris, Presses Universitaires de France, 1973. p. 207.
l03 Meli'a, op. c1t.,
. p. 16 7.
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Com o crescimento demográfico e econômico das áreas coloniais iberoamericanas e o avanço crescente das frentes de expansão, reduziram-se
progressivamente as possibilidades de manutenção de um espaço livre
para o indígena na bacia do Rio da Prata. Se a destruição deste espaço
gerou a lenda da autonomia soberana de um Estado Jesuítico e terminou expulsando os missionários da região, transformando-os em vítimas
do imperialismo luso-espanhol, esta faceta da história está muito bem
documentada para que se possa chegar a conclusões claras. Entretanto
resta ainda escrever a história dos milhares de indígenas que viram
desaparecer as suas possibilidades de emancipação e que foram tragados
na voragem das guerras platinas.

5.3. O comunismo e as Missões
A idéia de "Estado" é, muitas vezes, associada, intimamente, à de
"comunismo", em muitos autores que descreveram a organização missioneira. Esta tendência tem suas origens no século XVIII, e Voltaire já
escrevia então que tudo era "em comum na região das Missões". 104
Sagot chegou mesmo a afirmar, no início deste século, que as comunidades utópicas que se estabeleceram na América do Norte e tentaram
aplicar as idéias comunistas, podiam ser comparadas às Missões dos
Guaranis, por serem elas igualmente comunistas. Esta conceituação ele
estende mesmo a outras reduções religiosas, pois afirma que as reduções
estabelecidas na América do Norte, mais recentes do que as da região
platina, não chegaram a ter "un communisme aussi avancé que la 'terre
modele du Paraguay' ". 10 5 Recentemente, a obra de Lugon veio
reafirmar esta ligação entre a independência política do Estado Jesuítico e a organização comunista. Para ele, não é a posição fronteiriça
face ao Brasil português e os embates com os bandeirantes que explicam
as Missões, mas sim a organização interna. A emancipação política do
Estado seria apenas uma condição sine qua non para a implantação do
"comunismo cristão", pois libertava as povoações missioneiras da esfera
104 Voltaire, op. cit. nota 40 (1963), v. 2, p. 389. Mesmo não sendo objetivo
deste trabalho uma análise da economia missioneira, é importante mostrar as relações existentes entre a política desenvolvida pelos missionários e o setor econômico, na medida em que estas relações podem nos esclarecer muito dos objetivos da
organização política.
105 Sagot, op. cit., p. 244. O autor, entretanto, caracteriza muto bem que as
Missões existiram inseridas dentro dos quadros de uma "civilização individualista", tendo usufruído dos progressos-desta. p. 188.

250

do direito público e privado espanhol. Para Lugon, os nuss1onanos
teriam implantado nesta " República Comunista" um sistema intermediário "entre o comunismo primitivo e o comunismo evoluído, o comunismo que entrevemos para além do capitalismo". Para ele, esta etapa
intermediária é um comunismo "pré-marxista". 1 0 6 Esta tendência à
reunião dos dois elementos, a independência do "Estado Jesuítico" e o
comunismo, já havia sido salientada anteriormente por Garay, pois para
ele os jesuítas "converteram sua república em uma imensa sociedade
coletiva de produção" . 107 Todos os autores que qualificam as ~1issões
como sendo comunistas, dão ênfase, para sua argumentação, na existência da propriedade comunal, ou seja, o Tupambaé. Outros autores preocupam-se mais com a política econômica Jevada a efeito pelos missionários. A direçã'o centralizada (semelhante à dos países socialistas), juntamente com a propriedade coletiva, caracterizariam um socialismo e não
um comunismo, na medida em que o "Estado" estaria presente e
atuan te. E numa sociedade socialista que "o equilíbrio é estabelecido
pela via da autoridade e não pelo choque das forças individuais opostas.
Direção, centralização, hierarquia são os elementos de sua estrutura,,. 1 os
Este tipo de interpretação tem sido negada pelos historiadores
marxistas. Mesmo que tenham sido "uma das mais interessantes e mais
106 Lugon , op. cit., p. 16, 336 e 345. Mesmo Mousnier utiliza o termo "comunismo patriarcal", quando se refere às missões jesuíticas. Mousnier, Roland. Les
XVle. et XVlle. siecles. ln: Crouzet, Maurice. Histoire Généra/e des Civilisations.
Paris, Presses Universitaires de France, 1965. v. 4, p. 433. Segundo Hanke, também las Casas foi considerado recentemente, por Obregón, um "pré-marxista" que
teria pregado a "luta de classes" na sua defesa do índio. Hanke, Lewis. Colonisation et conscience créthienne au XV/e. siecle. Paris, Plon, 1957. p. 281.
107 Garay, op. cit., p. 27. Vellinho, op . cit. nota 39, p. 34 segue a mesma orientação e se refere à "ampla e rígida experiência coletivista". Esta é uma tendência
mu ito generalizada e mesmo a "Enciclopédia Católica", publicada no Vaticano em
1953 , no seu volume X, coluna 895, afinna que a comunidade missioneira tinha
uma certa organização "teocrática e comunista". Freitas diverge desta tendência,
ao afirmar que a "Formação Social Missioneira" não foi politicamente irtdependente do Império Espanhol. O autor não explica esta contradição, mas se limita a
afirmar, ao se referir ao " sistema econômico-social" missioneiro, que "convencionou-se chamá-lo República Guarani, mas, na verdade, não existiu um Estado Missioneiro no sentido moderno da palavra". Freitas, D. O socialismo missioneiro.
Porto Alegre, Movimento , 1982, p. 4.
108 Baudirt, op. cit., p. 19. Ferreira Filho também qualifica os Trinta Povos como
um sistema socialista teocrático. Este seria uma " revivescência de remotíssimo
passado bíblico com laivos de um socialismo industrial que mal se poderia adivinhar entre a nebulosa do futuro distante .... Ferreira F~, Arthur. História Geral do
Rio Grande do Sul. 2. ed. Porto Alegre, Globo, 1960. p. 23. Furlong, op. cit. nota
l. p. 425 , lembra que a propriedade privada não é irtcompatível com uma economia dirigida.
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extraordinárias" expenencias soc1a1s " que jamais tiveram lugar", as
Missões foram apenas uma " organização emergente de exploração capitalista e política colonial", segundo Lafarge . O próprio Lugon , ao admitir a atividade me rcantil de exportação de erva-mate , reconhece que "a
comunidade era, assim, a única entidade capitalista", mas sem esclarecer
como pode ser concebido um "Estado" que internamente é comunista
e externamente é capitalista.1° 9
O que se percebe novamente aqui é uma utilização de conceitos
de maneira muito ampla e sem maiores precisões. Lucien Febvre alertou
sobre os perigos que a História poderia correr, se o passado fosse determinado pelo presente.1 1 0 Toma-se complexo, do ponto de vista teórico, a adaptação de termos carregados de significação para os homens do
mundo contemporâneo, a uma sociedade de missionários e indígenas
que viviam nas matas dos vales do Paraná e Uruguai em pleno século
XVII, num ponto de contato entre uma frente de expansão colonizadora e tribos de agricultores que ainda desconheciam o metal e a escrita.
Socialista ou comunista, a organização interna dos Trinta Povos é vista
através da projeção de termos e conceitos relacionados às sociedades
contemporâneas, o que é pouco objetivo do ponto de vista tipológico.
Inseridos dentro dos quadros de uma sociedade nascida do Renascimento, da Reforma e da expansão marítima dos inícios da Idade
Moderna, e na qual tanto o Absolutismo como o Mercantilismo atingiam o auge, dirigidos por catequistas católicos e tendo por contingente
demográfico uma etnia guarani, os Trinta Povos pouco tinham em
comum com a situação sócio-econômica que caracterizou a Europa após
a Revolução Industrial.
As diversas conceituações d_e comunismo e socialismo existentes
atualmente somente podem ser explicadas por referência aos fatos históricos do mundo contemporâneo .1 1 1 Com Marx apareceu a primeira
109 São afirmações do genro de Karl Marx, Paul Lafarge, na obra coletiva que escreveu juntamente com Bernstein, Kautski e Plekanow, e citadas por Fassbinder,
op. cit., p . 123 e Lugon, op. cit., p. 9. Para Bagu, "as missões jesuíticas do Paraguai e zonas adjacentes, na era colonial, foram muitas vezes consideradas como
estabelecimentos de economia comunista. ( ...) A terminologia usada neste caso
deu origem a confusões e juízos de muito pouca validade científica". Bagu, Sérgio. Economia de la Sociedad Colonial. Ensayo de Historia comparada de América
Latina. Buenos Aires, El Ateneo, 1949. p. 27. Um exemplo desta imprecisão conceituai é a seguinte afirmação: " Isto posto , a organização social das missões se afigura como uma forma embrionária e inferior de comunismo ou socialismo". Freitas, opus cit., p. 64.
110 Febvre, Lucien . La Te"e et la évolution humaine. Paris, A. Michel, 1970.
p . 334.
111 Desde que Engels distinguiu o socialismo "científico" do socialismo " utópico", outros socialismos surgiram . Os partidos socialistas que seguem a orientação
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distinção importante entre os dois conceitos, pois para ele o socialismo
se limitaria apenas à transformação dos meios de produção (fábricas ,
minas, quedas d'água, etc.) e limitando a isto a reforma das estruturas· 0
'
comunismo, além disto, colocaria em questão também a repartição das
riquezas, fruto da produção . Assim, "se num socialismo cada um pode
t rocar o resultado de seu trabalho pelo que quer , no comunismo a sociedade dirá a cada um o que pode adquirir em alimentação, vestuário,
1 2
etc.". 1 Ambos se opõem formalmente ao individualismo e à propriedade privada. Representariam etapas sucessivas rumo a uma sociedade
mais perfeita e feliz, como explicou Lenine. 1 1 3 Do ponto de vista político, o comunismo ainda se distinguiria do socialismo pelo fato de ser o
Estado relegado ao "museu das antiguidades" do passado. 1 14
Se o fato de existir em uma sociedade um Tupambaé , ou seja,
uma propriedade de Deus, é suficiente para caracterizá-la como comunista, então as cidades-estado da Suméria e o próprio Império Egípcio
seriam assim classificados. Por outro lado, a existência de um comércio
de exportação não é motivo suficiente para que se caracterize uma determinada sociedade ou um estado corno sendo capitalista . Para Lugon,
mesmo o Império Incaico foi comunista , apesar de sofrer de "uma tara
decisiva", pois " repousava na dominação e exploração da classe dos tra-

da lla. Internacional, fundada por Marx ainda no século passado, não concordam
com o socialismo Trotsquista da "revolução permanente", que se organizou em
1923 com a fundação da IVa. Internacional. Ambos, por sua vez , criticam a orientação política do socialismo soviético que se organizou a partir de 1919 na Illa.
Internacio nal, sob a orientação de Lenine ("Marxismo-Leninismo"). Uma grande
maioria no Ocidente tende a considerar a atual situação vigente nos países que
abandonaram o capitalismo, como "comunismo", enquanto que estes se denominam "socialistas" e afirmam não ter ainda atingido aquele estado ideal. Seguem a
orientação de Lenine, quando se denominam " pa íses social istas dirigidos por partidos comunistas". Malignon, op. cit., p. 78-81, 389-91.
112 Ibidem, p. 78. Fassbinder, op. cit. , p. 124 e seguintes analisa com detalhes
o tema do " comunismo missioneiro".
113 Em " O Estado e a Revolução" Lenine d istingue duas fa ses , que denomina
fases " inicial" e " final" do comunismo : " Dans Ia premiêre phase, le communisme
ne, peut pas encore, au point de vue économique, être completement míir, compl~ten~en~ affranchi des traditions ou des vestiges du capitalism e. De là ce phenomene mtcressant qu'est le mantien de l'horizon borné du dro it bourgeois en régime con:imuniste, dans la premiere phase de celui-ci". Assim, como conseqüência, o
comunismo propriamente dito ainda não existe. f; apenas uma visão teórica uma
'
doutrina à qual tendem os seus partidários. Malignon, op. cit., p. 78.
l 14 Dunner , op. cit., p. 109. " For the Marxists and certain other socialists com munism
.
. is the goal and final form of socialism ' to be achieved in the fulln~ss of
tlme, w1th the destruction of the remnants of bourgeois institutions and ideas ,
and the withering away of the state". Neste sentido é difícil a conciliação de um
" Estado Jesuítico" ao "comunismo missioneiro".
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balhadores pelas classes dirigentes". 1 1 5 Entre tan to, o Impé rio Incaico
e as Missões dos jesuítas da região platina, são realizações muito diferentes. O primeiro nasceu da conquista armada de comunidades vizinhas. As povoações rni ssioneiras emergiram do contato entre tribos guaranis, com uma organização da propriedade baseada no caciquismo, e os
jesuítas, representantes de uma sociedade espanhola mercantilista mas
que não possuem propriedades particulares devido ao voto de pobreza.
O resultado desta "conquista espiritual" é um regime misto, onde a
propriedade privada, ou Abambaé, encontra-se lado a lado com a propriedade comunitária, ou Tupambaé . É com muito esforço de imaginação que se poderia encontrar nesta experiência algo de " pré-marxista",
a não ser que se empregue o conceito de comunismo de uma maneira
vaga e ampla. Corre-se então o risco de englobar também outras experiências comunitárias do passado , com as dos mosteiros e conventos
medievais. Por outro lado, tendo permanecido a propriedade comunitária após a expulsão dos jesuítas das Missões e mesmo sido ampliado o
tempo de trabalho comum para cinco dias semanais, poder-se-ia afirmar
que a organização interna foi ainda mais comunista na época em que os
administradores do monarca espanhol foram os dirigentes? 1 1 6 Atacado
por uns, aplaudido por outros, por ter implantado o comunismo, o regime aplicado pelos jesuítas tem sido erroneamente visto como algo uni115 Lugon, op. cit., p. 6. O autor nu nca chega a definir o sentido em que utiliza o
conceito "comunismo", a não ser no final de seu livro quando se refere vagamente
à origem etimológica da palavra, na página 345. Para Baudin, o império lncaico foi
um "socialismo teocrático ". Em mesa-redonda realizada após o lançamento de seu
liro, M. Dauphin-Meunier criticou o emprego da palavra "socialismo '', no senso
moderno, às Missões Jesuíticas e ao Império Jncaico. Destacou que as civilizações
Inca, Maia e Khmer foram despóticas e implantaram rígido controle armado sobre
as populações conquistadas, devido às necessidades agrícolas , controlando a irrigação com mão forte e determinando até mesmo as datas de início da semeadura.
Baudin reconheceu, a seguir , a dificuldade semântica e reconheceu ser extremamente difícil definir palavras como "socialismo " e "planificação", e igualmente
difícil aplicar estas palavras a sociedades do passado. A seguir, Baudin fez uma
análise comparativa entre os regimes políticos dos incas e dos Jesuítas, do ponto
de vista da Uberdade. Reconheceu que entre os incas, a submissão dos indígenas
era devida à conquísta militar , enquanto que entre os ind Ígenas das Missões havia
uma grande admiração e vontade de obediência em relação aos missioneiros .
Baud in reconheceu ainda que os dois tipos de organização política apenas teriam
cm comum um aspecto: seriam "autoritárias", dominando os fatos econômicos
utilizand o~e da previsão , criando depósitos de víveres e de material, etc., sendo
que este autoritarismo era man tido por uma espécie de "casta '', não pertencente à
sociedade local. Lacombe, op. cit. nota 29, p. 513-4.
116 Furlong, op. cit. nota 1, p. 425 , transcreve o texto da Cédula Grande de Felipe V , no qual fica claro que o regime de propriedade foi misto desde o início.
Gaillemin, André. Communisme e.t systeme social des jésuites chez les paraguayens du XVI/e. siecle. Paris, 1939. Tese de .Doutorado, Univ. de Paris. p. 245.
Para F assbinder, "o auge da economia, nos povoados dos Guaranis não é devido
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tário , esquecendo-se alguns autores que a propriedade privada sempre
existiu. O quadro toma-se ainda mais complexo quando se acrescenta
ain da a situação jurídica dos caciques face a esta propriedade, já que
eles eram os responsáveis pelas terras de seus súditos.
A religião cristã jamais se opôs ao individualismo nem à propriedade privada. No século XVII, o Cardeal espanhol de Lugo, um dos
grandes teólogos de sua época, " afirmava que a propriedade era uma lei
da natureza. Mas ele acentuava, porém, que em comunas menores e sob
especiais condições, a sociedade comunitária não era contra o direito da
natureza". 1 1 7 Tanto a Igreja, como a própria Companhia de Jesus sempre tiveram propriedades imóveis. As críticas que o Cristianismo endereçou aos detentores da propriedade particular foi sempre contra o seu
ego ísmo e o excesso de apego a ela. No caso específico das missões
religiosas americanas, a propriedade comunal estabelecida pelas leis
espanholas visava compensar o deficiente emprego que os indígenas faziam de suas propriedades particulares, bem como manter as despesas
comuns com o culto, as viúvas, a compra de matérias-primas ou objetos
de manufatura européia e o pagamento dos tributos. Entre os Guaranis,
ela servia também para a manutenção da milícia indígena. Imposta
pelas Leyes de Jndias, perfeitamente integrada no pensamento cristão
dos missionários e adaptando-se bem à organização social peculiar às
tribos guaranis, mesmo assim o Tupambaé não caracteriza por si só o
regime de propriedade dos Trinta Povos, nos quais os caciques contiao sistema comunista, pois se assim fosse este auge deveria ter continuado depois
da expulsão dos jesuítas, pois o sucessor Bucareli manteve o comunismo ". Fassbinder, op. cit., p. 133. Fülop-Miller, op. cit., p. 39, oferece uma interessante explicação sobre o fim da "orientação comunista" das Missões que demonstra aprecariedade de certas análises: "Foi apenas em 1848 que Lopez, presidente do Brasil , publicou um decreto abolindo definitivamente a constituição comunista dos
índios. Os habitantes do antigo Estado dos Jesuítas foram a partir de então cidadãos da República do Brasil ; seus depósitos comuns e seus bens passaram para à
propriedade do Estado ".
117 Fassbinder , op. cit., p. 127. A citação é da obra de De Lugo, " De Justia et
Jure Disput" (VI, sect . 1). Se o comunismo não faz parte do conjunto de idéias
e valores das ordens religiosas e da própria Igreja, desde a Idade Média, o conceito
de "comunidade" é parte integrante destas instituições. O conceito de comunidade se relaciona com a "conception de la vie sociale caractérisée par te développement de la vie en commun , sur tous lcs plans et à tous les stades des relations
humaines qu'elles soient publiques ou privées". MaJignon, op. cit., p. 75. Parece
que Lugo~ queria se referir a esta idéia , quando afirmou que : " ... o princípio ~e
comunidade fraternal pode constituir, através de todas as variações, a base ~ais
estável, a mais sã e a mais fecunda", pois " ... abolindo todos os preconceitos
egoístas, o princípio de comunidade fraterna não se destaca como a b~,e natural
de toda a sociedade que se pretende verdadeira e plenamente humana? . Lugon,
op. cit., p. 339.
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nuavam a exigir de seus súditos a quota de trabalho que o costume
imemorial lhes concedia como direito. 1 1 8
A organização política implantada nos Trinta Povos não teve
como objetivo a criação de uma sociedade igualitária no sentido marxista. Mesmo que o Cristianismo tenha como base a igualdade de todos
perante Deus , persistiram muitas desigualdades no que diz respeito ao
aspecto temporal da comunidade missionária. Melhorou sensivelmente
a posição da mulher indígena, mas ainda assim esta sempre permaneceu
num segundo plano , jamais tendo acesso à liderança política dos Cabildos. A própria educação não era igual para todos. Quanto ao produto
das propriedades particulares, este poderia ser gasto da maneira que seu
proprietário quisesse, na compra de gado, adornos ou roupa extra. 11 9
A própria estratificação social existia, pois tanto a elite guarani, formada pelos caciques e administradores, como a "casta" dos padres, tinham
um status superior aos demais membros da comunidade.
Se esta contradição entre os conceitos e os fatos não bastasse, do
ponto de vista político , existe ainda um outro problema de interpretação, que vem ainda aumentar as dificuldades da análise : pode ser o conjunto dos Trinta Povos uma organização comunista ou socialista se não
existir a separação jurídica, política e econômica, em relação à sociedade espanhola da época, em pleno capitalismo comercial? A própria integração do comércio externo das Missões ao da sociedade hispano-americana, além dos demais contatos de cunho político, tornava difícil, senão
impossível, a permanência de qualquer tipo de experiência social no
sentido da coletivização , mesmo se ela tivesse sido tentada. A inserção
dos Trinta Povos dentro dos quadros político-administrativos do Império Colonial Espanhol teriam sido uma barreira por si só intransponível.
Para os autores que tentaram perceber nos Trinta Povos uma
experiência comunista ou socialista, a referência foi sempre a propriedade comunal do. Tupambaé. Assim sendo, o termo foi sempre utilizado
118 Bruxel, op. cit., p. 13942, 172 e 179.
119 Fassbinder, op. cit., p. 124-7. O autor , baseando-se em autores jesuítas como
Hemandez, afirma que o Tupambaé era uma etapa transitória. Lacombe pensa
terem sido os Trinta Povos caracterizados por um " Mercantilismo Autônomo " :
Lacombe, Robert. Sur la terre comme au ciel, l'expérience économique des jésuites au Paraguay. Sciences Ecclésiastiques, Montreal 7 (2): 293-318, 1955. p. 305.
Sagot se pergunta em que medida o sistema dos jesuítas estava em harmonia com
a concepção comunista. Se a concepção comunista rejeita qualquer outra inegalidade que não as que são devidas à natureza, então "le régime des réductions est
à coup sur incompatible avec le régime qu 'entrafnerait l'application du communisme integral. L'autorité morale et matérielle des jésuites sur leurs néophytes
interdit toute assimilation". E conclui dizendo serem os jesuítas apenas os novos
Solons dos Guaranis e do·s Chiquítos, legisladores ideais, mas nada mais do que
isto. Sagot, op. cit., p. 58.
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ao lado de um outro conceito que definisse a organização política, tais
como República ou Império. Os termos não são facilmente dissociáveis,
pois sempre está presente a sugestão de que a coletivização seria uma
ação de caráter sócio-econômica posta em prática a partir das decisões
políticas do " Estado Jesuítico". Neste sentido, o comunismo e o socialismo das Missões seriam um complemento à idéia de emancipação
política republicana ou monárquica. Mas não poderiam existir integralmente sem esta emancipação ou uma semi-autonomia de domínio "à la
britânica". Inexistindo esta autonomia total ou mesmo parcial, torna-se
evidente a impossibilidade de aplicação de conceitos que caracterizam
transformações estruturais de todo o conjunto da sociedade pós-industrial, a um fenômeno periférico, mas integrado, a uma sociedade préindustrial. 1 2 0
Por outro lado, como pode uma sociedade missioneira que baseia
os seus valores na religião cristã ser igualmente comunista?

Na medida em que, de uma parte o comunismo implica não
só num modo de existência coletivista, mas também numa
forma de consciência atéia; na medida em que, de outra parte,
o cristianismo implicaria não só na fé em Deus, e no Cristo, na
Igreja, mas também numa posição económica individualista
e liberal, nessa medida é evidentíssimo que a conjugação dos
dois qualificativos não poderia realizar-se sem incorrer-se em
contradição. 1 2 1
Tanto a Reforma como a Contra-Reforma foram grandes movimentos de transformação histórica, nos quais os aspectos econômicos,
sociais e políticos se mesclaram aos religiosos. No ponto de part~da
sempre são encontrados monges ou clérigos: Erasmo, Lutero, Calvmo
ou Lefêvre d'Étaples. Nas missões americanas são também religiosos que
se destacam, lado a lado com as figuras dos grandes conquistadores.
" Seus motivos? essencialmente religiosos. ~ necessário se resignar a
admitir que existem homens para os quais as relações com Deus são um
120 Tentando relacionar o Tupambaé a alguma instituição contemporânea para
fins de analogia, dois autores recentes o fizeram com a cooperativa. Laco~~~
afirma : "A verdade é que os Padres do Paraguai haviam descoberto a cooperativa ·
E Tissera também diz que "ese cooperativismo socialista, regia u~camente ~ara
los alimentos". Lacombe, op. cit. nota 119, p. 308. Tissera, Ramon. Actual1dad
de las Misiones Guaraníes. Ensayo sobre el espiritu ortodoxo. Resistência (Chaco),
Univ. Nac. Nordeste, 1968 , p. 14.
121 São considerações de Henri-Otarles Desroches na introdu~? à obra de Lugon, op. cit., p. 1. Flores, op. cit., p. 115 faz igualmente uma cr~t1ca a este auto~ ·
Freitas tenta escapar a esta contradição ao afirmar que o evangehsm~ e o h~ma.Jl!
tarismo que nortearam o projeto social missioneiro teriam sido a "mascara 1deologica" de mentalidades "pré-capitalistas" incapazes de "articular um discurso declaradamente social e político", sem recorrer ao "discurso religioso". Por outro lado
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negócio importante, o grande negócio da vida". 12 2 Para eles, e em especial para os jesuítas - soldados do papa -, "o princípio econômico
não era a norma maior para a vida econômica, porque o interesse material não era o principal, mas sim a religião baseada no solidarismo". 1 2 3
O mesmo solidarismo hierárquico da ordem foi aplicado nas Missões sob
a forma de um solidarismo econômico, no qual o interesse individual só
encontrava legitimidade dentro da organização quando nã'o punha em
perigo o conjunto da comunidade missioneira. Solidariedade gerada pela
espiritualidade da religião, materializada numa organização que sempre
funcionou mais ao nível do Povo do que do conjunto dos Trinta Povos,
com exceções apenas do comércio exterior e das guerras, quando então
se movimentavam como se fosse um organismo único. 1 24 Um aspecto
importante desta "socialização sacralizada" pela religião, é o Tupambaé.
Entretanto, não é um comunismo que ainda hoje se projeta num futuro
distante como uma esperança e um sonho de alguns países. !! antes uma
solidariedade que tem raízes profundas num passado medieval, pois o
Colégio Jesuíta foi o herdeiro das comunidades monásticas e dos Colégios universitários da Idade Média. 1 2 5 Enquanto que a propriedade
"cacical" tem suas raízes na própria tradição dos Guaranis, a propriedade de Tupã, ou de Deus, tem origens remotas nas instituições da Europa
cristã posterior à queda do Império Romano. A política econômica
posta em prática pelos missionários, entretanto, produziu frutos que
transformaram os Trinta Povos nas mais progressistas Missões da América espanhola. O que demonstra que nã'o foi apenas a aplicação pura e
simples das Leyes de Indias, como os próprios jesuítas insistem em
afirmar, pois os missionários não foram apenas simples funcionários dos
reis espanhóis. A organização instaurada pelos jesuítas adaptou-se muito
bem ao caráter e às possibilidades dos Guaranis, após o fracasso das tentativas junto aos indígenas do Chaco.
Governados pelos Padres, julgados menores pelas leis espanholas,
os indígenas jamais deixaram de "considerar o território tribal como
uma propriedade coletiva sobre a qual cada família trabalhava a extensão de floresta correspondente às suas necessidades e às suas capacidanão escapa à mesma contradição de Lugon ao reconhecer a existência de um sistema misto de propriedade (privada e coletiva), mas afirmando que a base da estrutwa econômica era "a propriedade social de todos os meios de produção". Freitas, opus cit., p. 32, 50 e 51.
122 Mousnier, op. cit., p. 81. Bruxei, op. cit., p. 181-2.
123 Fémbinder, op. cit., p. 126.
124 Popescu, op. cit., p. 99-100.
125 Lacombe, op. cit. nota 29 (1965), p. 288. Gailleman, op. cit., p ; 293 .
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des de trabalho" .1 2 6 As leis espanholas e a própria concepção que os
·esuítas tinham da Redução , combinaram-se perfeitamente com os valoJres e concepções dos Guaranis. Sem que isto ocorresse, o ex1ºto da experiência teria sido comprometido da mesma maneira que o fora a que se
tentou com os índios nômades, no séc. XVII.
Longe de ser uma antevisão de um determinado sistema econômiuma, tenta,
co do futuro ou mesmo do nosso presente, as Missões
. foram
tiva para criar-se uma vida comunitária com grupos md1genas ate entao
destinados a ser uma espécie de combustível humano para a grande e.mpresa da colonização ibero-americana. Tendo como ponto de partida
uma religião, esta tentativa somente se compreende levando-se em. conta
os seus antecedentes e o seu contexto. Como muito bem o salientou
o

A

Desroches,

a vida em comum é uma experiência incomensurável de que a
humanidade vai lentamente fazendo a aprendizagem no risco,
nas tentativas mais ou menos vacilantes, nas abe"ações, nos
impasses e, não poucas vezes, no sangue. Nesse_ doloroso ~n
ventário, algumas tentativas destacam-se, audaciosas e. beneficas. Feitas para a história em que se increveram, exzgem ser
. . . 127
entendidas no contexto d essa h zstona.

126 Métraux, Alfred. Jésuites et Indiens en Amérique du Sud. Revue de Paris, Paris (6): 102-13, 1952. p. 112.
.
127 Henri-Charles Desroches,na introdução à obra de Lugon. Lugon, op. c1t., P· 3.
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6. CONCLUSÃO

A organização política dos Trinta Povos da Província Jesuítica do
Paraguai nasceu no Império Colonial Espanhol dos Habsburgos e se desarticulou no dos Bourbons.
Num longo processo histórico que durou um século e meio, ao
mesmo tempo em que se mantinham muitos elementos tradicionais tanto da sociedade hispânica como da indígena, as instituições locais gradualmente tornaram-se mais complexas e chegaram mesmo a adquirir
aspectos originais. Ficaram definitivamente estabelecidas no período
que se inicia em meados do século XVII, com a derrota dos bandeirantes paulistas, em 1641 , e que vai até os princípios do século XVIII,
quando em 1707 é fundada a última das povoações missioneiras, no Rio
Grande do Sul.
Estabelecidas na regiã'o platina após um século de conquistas, as
missões jesuíticas inseriram-se, desde o início, nas esfera jurídica de
uma complexa estrutura político-administrativa que se materializara já
no século XVI, e cujas instituições mais importantes eram o Conselho
das Indias, a Casa de Contratação, a Junta de Guerra das IÍldias, os ViceReis, as Audiências Reais e os Governos Provinciais. Esta lenta e complexa burocracia colonial agiu sobre os Trinta Povos, principalmente, através dos Governadores locais do Paraguai e do Rio da Prata, os quais
realizaram censos demográficos nas visitas oficiais que fizeram , estipularam os tributos e convocaram as tropas Guaranis para a prestação de

serviços militares. Os Provinciais e os Procuradores jesuítas desempenharam ativo papel nesta estrutura político-administrativa, obtendo para os
indígenas uma série de prerrogativas, devido à sua situação de "presidiários" da fronteira com o Império Colonial Português e vassalos diretos
da Coroa espanhola.
No plano local das povoações missioneiras, as instituições políticas básicas foram o cabildo indígena e o caciquismo. Esta organização
política foi , assim , influenciada por duas tendências, espanhola e guarani , que se fundiram num amálgama nascido de uma situação transicional
de aculturação. Cooptados pelos missionários, os tubichás (caciques)
foram figuras proeminentes como capitães do exército guarani, membros dos cabildos indígenas e líderes das tribos guaranis cristianizadas,
tendo não só mantido os seus privilégios e vassalos, mas recebendo ainda o título de Don, o que os transformou numa nobreza espanhola nativa. Mais diretamente ligados à administração colonial, através dos governadores locais, os cabildos dirigiram as povoações missioneiras liderados
por seus corregedores e orientados pelos padres, formando assim uma elite política indígena aculturada. Nesta organização política, onde os líderes são os padres e os caciques, a coerção foi limitada do ponto de
vista penal . O acordo político, na qual a vassalagem ao Rei legalizou um
compromisso de manutenção de um espaço reducional de liberdade
consentida para os indígenas, não limitou as possibilidades de reivindicação dos guaranis. Ao contrário, a estabilidade da organização política
se deve à manutenção do acordo pelas partes diretamente envolvidas, os
missionários e os indígenas, enquanto durou o apoio da monarquia espanhola.
A ação política da organização estruturada no seio das povoações
missioneiras chegou mesmo a influenciar a esfera econômica. Missionários e caciques foram os idealizadores e executores, respectivamente, de
um dirigismo político que colocou em prática um dos raros projetos
realistas de desenvolvimento econômico indígena tentado na América
colonial hispânica.
Líderes incontestes das Missões, os jesuítas desempenharam um
papel político complexo de párocos e administradores, diretamente sob
a autoridade da monarquia espanhola, através de seus representantes locais, devido às concessões feitas pelo papado romano, por meio do real
patronato. Estavam igualmente sujeitos às autoridades da própria Santa
Sé no que diz respeito aos aspectos do culto, bem como à hierarquia da
Companhia de Jesus, na figura dos provinciais e superiores. A conquista
espanhola da América, militar e religiosa, foi realizada por uma ação unitária , que agregou o altar ao trono e da qual os missionários sempre
dependeram. ·
261

A ação política dos missionários via-se reforçada e facilitada localmente pelo caráter de refúgio dos Trinta Povos, face à atividade escravagista dos encomendeiros e bandeirantes, pelo tratamento temperado,
pela religião imposta aos guaranis e pelo papel de herói civilizador que
desempenharam. Esta ação não pode, assim, ser compreendida apenas
pelas relações dos missionários com a sociedade global espanhola e por
referência aos seus marcos institucionais, mas, igualmente, levando-se
em conta o tipo de liderança exercida em função das expectativas dos
guaranis. Cooptando politicamente os caciques e vencendo os médicofeiticeiros , os missionários foram os líderes carismáticos portadores de
uma nova tecnologia e de uma nova solução política às tribos abaladas
pelos movimentos messiânicos, provocados pelos choques traumáticos
com as frentes de expansão luso-espanholas. Não é o infantilismo do indígena que explica a ascendência do missionário, mas a sua aceitação
como novos líderes religiosos. Utilizando a sua autoridade e o seu prestígio, estes mantiveram alguns elementos da cultura tradicional dos guaranis e substituíram outros por novos valores ocidentais e cristãos,
transformando uma mudança cataclísmica de desagregação tribal num
processo objetivo e realista de aculturação in ígena à sociedade global espanhola e ao cristianismo. Assim, o papel político dos jesuítas foi desempenhado ao mesmo tempo que a sua ação civilizadora e de evangelização.
Esta liderança política dos missionários jesuítas foi sempre dirigida e controlada pelos superiores das Missões, diretamente, ou através
dos regulamentos de 1637 e 1687. Inseridos na esfera do formalismo espanhol e do autoritarismo da própria Companhia de Jesus, os missionários desempenharam uma ação política que é impossível de ser separada da constelação de papéis políticos que caracterizavam as instituições
políticas coloniais, leigas e religiosas. Situados na base hierárquica da sociedade espanhola e na cúpula da organização política das Missões, dirigindo ao mesmo tempo o espiritual e o temporal, os missionários exerceram um papel político complexo e ao mesmo tempo duplamente ambíguo. Este papel foi desempenhado predominantemente através do comando e não da dominação, obtendo dos indígenas antes a obediência
do que a submissão, uma atmosfera de consenso da legitimidade política e não de coerção. A fé religiosa dos indígenas foi o elemento político
complementar do paternalismo característico dos missionários, como
curas e administradores .
A coesão e a organização interna dos Trinta Povos estão também
vinvuladas à sua situação fronteiriça. A segurança coletiva destas povoações missionárias, numa das frentes 4e expansão da colonização ibérica,
somente se encontrou plenamente realizada quando se organizou um e262

x~rcito, escudo permanente na fronteira mais exposta do império colonial espanhol na América do Sul. É a situação de " presídio" fronteiriço

que explica a existência de instituições militares integrantes da organização política. A falta de suporte militar espanhol na região platina levou
à criação do exército guarani. Organizado à espanhola e com armas de
fogo européias, esta milícia indígena bateu os bandeirantes paulistas in.
'
terve10 contra os colonos paraguaios rebelados nas guerras civis de Assunção, auxiliou os governos platinos nas expedições punitivas contra os
indígenas insubmissos e nômades, ou contra a expansão portuguesa rumo ao Rio da Prata. As Missões e o seu exército puderam desviar a frente de expansão paulista e ameaçar a investida oficial portuguesa na Colônia de Sacramento, numa época em que a linha dos limites do Tratado
de Tordesilhas estava definitivamente rompida. As instituições militares
dos Trinta Povos foram assim uma resposta adaptativa à uma situação
de atrito para a qual a fronteira espanhola não estava preparada, e que
atenderam às necessidades de proteção de todo o corpo social da colônia platina. Do ponto de vista da organização interna, estas instituições
militares não representaram nenhum poder imposto de maneira coercitiva sobre as populações indígenas. A milícia, formada pelo próprio povo
guarani, inexistiu como casta militar interna, sendo antes de tudo um
fator de coesão para os indígenas.
A análise dos Trinta Povos como um todo, ao contrário do que já
se tentou provar, não confirma as hipóteses de ter sido a sua organização política uma unidade estatal independente, nem possuir modelos
anteriores que possam ter servido como projeto inicial. A regularidade
do plano das Missões, com as ruas paralelas e sua praça central com a
igreja, seguia a tradição das cidades espanholas, enquanto a organização
social interna das casas comunais obedecia aos costumes da tradição indígenas dos guaranis. A análise crítica das diversas hipóteses mostra que
os modelos propostos (a "Cidade do Sol", a "Utopia", o Império Incaico, as Reduções jesuíticas ou franciscanas anteriores, etc) não se sustentam plenamente nas fontes documentais, mas apenas em semelhanças ou aparências fortuitas , não sendo de muita utilidade do ponto de
vista político. Antes de tudo uma obra de circunstância, a organização
política dos Trinta Povos é originária de uma efetiva adaptação da legislação e costumes espanhóis à cultura dos guaranis, b.em como a uma situação de fronteira. É, portanto, o resultado de um processo histórico e
nã"o de modelos apriorísticos. A utopia política existente foi estabelecida após a sua implantação, ao criar um espaço de liberdade para o indígena ante o escravismo da sociedade colonial íbero-americana.
Um estudo mais aprofundado sobre as diversas hipóteses relativas
à existência de um estado jesuítico imperial ou republicano demonstra
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as contradições existentes entre as diferentes afirmações, todas contrastantes com as fontes documentais. Nem a especificidade nem a originalidade da organização política das Missões da Província Jesuítica do Paraguai chegam a ser significativas do ponto de vista da tipologia dos regimes políticos . lnexistem as instituições e a soberania de um estado independente. A análise do pensamento político dos jesuítas da época, por
sua vez, apenas indica uma concepção monárquica, que pressupões a fidelidade ao príncipe e a defesa de valores sociais e morais próprios da
nobreza. Esta idéia se integra à concepçã'o religiosa de que o mundo é o
local onde se realiza o plano da providência divina e que no combate ao
mal a milícia de Deus deve cerrar fileiras , n1an tendo-se a solidariedade
jesuítica. Obediência ao papado, ao monarca e à própria Companhia de
Jesus sã'o concepções básicas deste pensamento.
A análise da organização política dos Trinta Povos não permite reconhecer aquelas características que fazem parte da conceituação de Estado. Ao contrário, a situação de dependência à sociedade global espanhola fica evidente quando se analisam variáveis tais como o pagamento
de tributos, a prestação de serviços militares, as visitas de inspeção de
governadores e bispos, a delegação de autoridades aos missionários e indígenas pelos detentores do poder ou seus representantes. A área ocupada pelos Trinta Povos estava inserida no interior dos territórios do império espanhol e nas proximidades de duas capitais provinciais. Nunca
houve soberania local , pois as povoações missioneiras sempre estiveram
sob a ação das decisões imperativas daqueles que detinham o poder civil
ou eclesiástico na sociedade global espanhola. O próprio território nunca foi contínuo, nem autônomo, nem limitado, juridicamente. Em lugar
de limites territoriais, existiu a leste uma fronteira de persistente oposição de interesses, comum a toda a sociedade colonial espanhola, face ao
império colonial português em expansa:o.
A inexistência de separação jurídica e política dos Trinta Povos
em relação à sociedade global espanhola impede , igualmente, que se
possa fazer cogitações sobre a possibilidade de ter a organização política
local realizado uma experiência de cunho socialista ou comunista, no
sentido moderno dos termos, no seio de uma economia de capitalismo
mercantilista. Nem poderia ter sido objetivo da ação política desenvolvida pelos missionários, nos Trinta Povos, implantar este tipo de política
econômica, a partir de um regime misto de propriedade, de um comércio de exportação voltado para a economia colonial e uma visão de
mundo cristã.
·
A organizaçã'o política dos Trinta Povos buscou sempre uma situaç.ão ?e equilíbrio ent!e o trono e o altar, entre a sociedade espanhola
e a md1gena, entre os interesses· da frente de expansã'o da colonização
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hispânica e os objetivos evangelizadores da ação missionária. Longe de
ser uma antevisão do futuro, a aplicação de utopias renascentistas ou
mesmo a base de sonhos temporais de poder político, os Trinta Povos
foram uma tentativa bem sucedida de criação de uma vida comunitária
cristã, com grupos indígenas em vias de aculturação à sociedade global
espanhola. Entretanto, ao pretender para os indígenas guaranis um espaço de liberdade inserido no mundo colonial ibero-americano, as Missões se transformaram em uma utopia. A desintegração dessa experiência missioneira, em meio aos conflitos luso-espanhóis e às novas circunstâncias históricas do Século das Luzes, indica claramente que não havia
mais espaço possível para esta utopia política.
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