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os GUARANI E A HISTORIA

DO

RRASIL MERIDIONAL

Séculos XVI-XVII

Ijs^r"
]ohn Manuel Monteiro

os séculos XVI e XVII, as poDurante
pulações nativas de uma extensa

re-

gião que intermediava as colónias

na América do Sul meridioimpacto da conquista espanhola da bacia do Prata, dos projetos misibéricas

nal sentiram o forte

sionários dos padres franciscanos e jesuítas

e,

finalmente, da busca insaciável de cativos pelos

portugueses das capitanias do Sul.

ra tenha afetado direta

Embo-

ou indiretamente a de-

mografia, a distribuição espacial e a organiza-

ção política de todos os povos da região, o
processo de penetração colonial,

em

suas múl-

de modo particular os
Guarani, que sofreram profundas transformações decorrentes de práticas e políticas impostas pelos principais agentes da expansão europeia. Freqiientemente projetados no papel
do dócil e regrado discípulo dos missionários
jesuítas ou da infeliz vítima dos sanguinários
bandeirantes, os Guarani da historiografia vigente encontram-se, por assim dizer, entre a
cruz e a espada. Em contrapartida, longe de
serem as inermes vítimas que povoam habitualmente os livros de história, os Guarani desenvolveram estratégias próprias que visavam
não apenas a mera sobrevivência mas, também, a permanente recriação de sua identidade e de seu "modo de ser", frente a condições progressivamente adversas.
tiplas facetas, atingiu

Desde o século X\'I até os dias de hoje, os
Guarani têm sido objeto de inúmeras obras
descritivas e analíticas que,

compõem um

em

vasto (juadro de

seu conjunto,

conhecimento

histórico e etnográfico, talvez singular entre

os povos indígenas

da América do Sul não an-

No entanto, na medida em que se avolumam os estudos sobre a experiência guarani no passado e no presente, também aumentam as incertezas em torno das maneiras pelas
dina.'

quais os Guarani vivenciaram, pensaram
fim, fizeram sua história.
pois, lança

um

A

e,

por

história guarani,

desafio crítico tanto para a et-

nologia quanto para a historiografia sul-americanas.

No que diz respeito à etnologia, o conhecimento dos Guarani às vésperas da conquista e durante os primeiros séculos de colonização apresenta um instigante problema de
método, uma vez que a reconstituição dos aspectos sociais, políticos e religiosos dessas po-

pulações tem sido elaborada tanto a partir de

um

registro

documental (fragmentário e ten-

dencioso, diga-se de passagem), quanto a partir

de inferências provenientes dos estudos

et-

nográficos realizados neste século. Nota-se, so-

bretudo nos importantes trabalhos de Alfred
Métraux, Pierre Clastres, Hélène Clastres,
Branislava Susnik e

Bartomeu Melià, que

esta

articulação entre observações históricas e et-

um duplo significado: se, por
dados etnográficos têm completado informações ausentes nas fontes escritas,
nográficas

um

tem

lado, os

por outro, as mesmas fontes históricas têm dado origem a novas perspectivas sobre a cultura guarani,

especialmente

com

respeito à de-

mografia, à organização política, ao profetis-

mo, aos movimentos espaciais de cunho
ligioso e
tro,

mesmo

1985).

re-

à filosofia (V'iveiros de Cas-
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Aiiula assim, pode-se aníinnentur

que

a dis-

grafia, repleta

de posições conflitantes e con-

especialmente quando se enfoca o

tância entre os Cinarani "históricos" e os "et-

traditórias,

nográficos" é grande a ponto de desautorizar

índio enquanto ator histórico.

de
de contas, os séculos de contato com os
europeus teriam redundado em transformações irre\ersí\eis, entre as quais se destacam
a projeção
nal

a dramática diminuição demogriífica, a

cunscrição
e

—

tal\

territorial, as crises

cir-

de autoridade

ez o ponto mais contro\ ertido

— o su-

posto impacto da experiência missioneira so-

bre a religião e religiosidade dos índios. Ao

mesmo tempa porém, deve-se reconhecer que
certos aspectos essenciais do "modo de ser"
dos Guarani — tais como o discurso profético
e o profundo senso de identidade
nifestos

— são ma-

de forma constante e consistente

seja

nas fontes históricas seja nas etnografias.

Se os Guarani ocupam

um

lugar de relevo

na etnologia brasileira e sul-americana, o mes-

mo

não se pode afirmar em relação à histoonde sua presença tem sido bem me-

riografia,

nos marcante.

De modo

geral a historiografia

— sobretudo a brasileira — tem reservado ao
índio o papel de figurante

mudo ou de vítima

passiva dos processos coloniais

\iam. .\lém disso, não há

que o envol-

como negar

que, a

do século XVI, a e.xperiência guarani se
confunde com a história da e.xpansão ibérica
para o interior do continente; mesmo os grupos que conseguiram se manter afastados do
contato, mais cedo ou mais tarde sentiram o
impacto pelo menos indireto da presença eupartir

ropeia.

Porém

falta

aos estudos históricos a

percepção de que a presença e participação
dos Guarani nos múltiplos processos que
transformaram a geografia humana de toda
uma vasta região tenham sido elementos decisivos na história colonial.
Xo que se refere à formação do Brasil meridional no período colonial, a historiografia
está fortemente marcada por duas tendências
antagónicas, que atribuem ambas um papel,
ainda que nem sempre dos mais edificantes,
aos Guarani. A primeira vertente, inscrita no
contexto mais amplo da historiografia latinoamericana, diz respeito às reduções jesuíticas.
A segunda, talvez mais restrita à historiogra-

chamados bandeirantes e do bandeirantismo paulista, mo\ imento indissociável da questão da e.xpansão
e formação territorial do Brasil.^ As duas vertentes têm produzido uma extensíssima biblio-

fia

Revisitando velhas polémicas e discutindo

atributos destes naqueles.- Afi-

regional brasileira, trata dos

novas abordagens, o que se pretende neste capítulo é apontar alguns elementos críticos da
história guarani durante os primeiros dois sé-

Novo Mundo. Para
de discussão que,
em certo sentido, obedecem à lógica da bibHografia vigente, porém, ao mesmo tempo, oferecem um conjunto pouco usual para se repensar não apenas a história indígena, como
também a própria formação do Brasil meridional. Aparentemente fragmentada em termos
das etapas da colonização, o que permeia aqui
a discussão a respeito da e.xperiência guarani
são as estratégias indígenas que, em cada contexto de sua inserção nas estruturas coloniais,
buscavam forjar espaços para poder preservar
ou mesmo recriar o "modo antigo de viver".
Com o fito de traçar um perfil espacial, demográfico e político dos Guarani às vésperas
da conquista, a primeira parte deste texto coloca em relev o algumas questões que têm marcado a etnologia e etiio-história referente a este povo. A segunda parte, transitando entre a
etno-história e a historiografia da conquista,
enfoca o espinhoso assunto do impacto da peculos de colonização ibérica

elegemos

tanto,

três focos

netração espanhola e jesuítica sobre a socie-

dade e cultura guarani, colocando em quesque exageraram tanto
a anuência e docilidade dos índios quanto a

tão teses conv encionais

A

tercei-

problemático episódio das

"inv^a-

eficácia dos conquistadores e padres.
ra explora o

sões" paulistas às reduções,

mostrando que

as

relações históriciís entre os portugueses e os

Guarani eram muito mais profiandas e complexas do que se percebe na bibliografia vigente,

assim fornecendo

um

contraponto crítico

a certas distorções veiculadas pela historiografia brasileira.

são,

Fiuiilmente, à guisa

de conclu-

aponta-se a importância da perspectivai da

história indígena para
sária

uma

revisão tão neces-

da história colonial.

OS CIARAM .\S \'ÉSPER\S
DA CONQUISTA

Do Chaco

até o .\tlantico. d;is capitani.is

do

Sul até o rio da Prata, a presença giuurani
abnuigia, no século

W

1.

uma imensa

área que

hoje inclui os estados bnisilein.>s de Kio Gran-

de do

Sul, Santa C'at;u-ina, Paraná,

São Paulo

.

os GUAKANI K O BKASIL MERIDIONAL

além de partes dos paído quadro sugerido pelas primeiras fontes escritas, os Guaconhecidos na época como Carijó ou
rani
não ocupavam esta vasta região de
Cario
modo homogéneo ou exclusivo. A maior parte dos grupos locais encontrava-se nas florestas tropicais e subtropicais, ao longo do litoral
e entre os principais rios do sistema Paranáe

Mato Grosso do

Sul,

ses vizinhos. Contudo, apesar

—
—

477

Guarani permanece precário. O ponto de partida para todos os estudos é o tamanho "original" da população, ou seja, o número de índios existentes às vésperas
tir

do qual

teria

havido

um

do contato, a par-

inexorável processo

de declínio. Embora todos os estudiosos mais
sérios tenham reconhecido a necessidade de
se considerarem fatores múltiplos nas suas fórmulas, abrangendo relatos de testemunhas

Frontispício

Paraguai.

oculares, critérios ecológicos e territoriais,

Vida do Padre

restas

bem como

João de Almeida
(1658), jesuíta de
origem inglesa que
se destacou nas
missões volantes
dos Carijós
no início do

Os extensos campos abertos e as flode araucária que cobrem uma conside-

rável parte

da região, por seu turno, eram ha-

bitados por grupos prioritariamente caçado-

destacando-se os ancestrais dos

res e coletores,

Kaingang e Xokleng e, mais para o sul, os
Charrua e Minuano, entre outros.^ Do mesmo modo, o espaço em torno do alto Paraguai
melhor, disputado
era compartilhado
com os Guaykuru e Paiaguá, povos que, a partir do século X\'I, tornaram-se formidáveis adversários não apenas dos Guarani, como também dos espanhóis e portugueses (Carvalho,

o tamanho e densidade de socie-

dades indígenas

em

tempos mais recentes,

di-

vergências metodológicas e erros primários na
avaliação das fontes

têm produzido

resultados

radicalmente diferentes.

Dois exemplos de avaliações globais da po-

da

século XVII.

—

—

neste volume).

Tanto a distribuição espacial quanto as características
ni às

demográficas dos grupos Guara-

vésperas da conquista apresentam pro-

blemas de

difícil

solução. Por

um

junto das fontes da época projeta

lado, o con-

uma unidade

cultural e lingiiística abrangente e consisten-

mas, por outro, estas mesmas fontes apontam uma intensa fragmentação no que diz reste

peito à organização política e territorial.

Não

muito distante do exemplo Tupi, o constante
abandono e regeneração de aldeias, o quadro
mutável de alianças e hostilidades e as migrações de longa distância mobilizadas por carismáticos profetas são fatores que se contrapõem
a qualquer visão monolítica

Guarani. Ao

mesmo

de

uma

"nação"

tempo, conforme lembra

oportunamente Bartomeu Melià, as fontes coloniais em si provêm de observações bastante
dispersas no tempo e no espaço, pois, tendo,
assim, os Guarani sido " 'descobertos'

em

épo-

cas e circunstâncias diversas", desde os primeiros encontros

no

litoral

catarinense até a pe-

netração mais concentrada dos jesuítas no sé-

DRAÍIL

culo XVII (Melià, 1988:18).

De
mente

fato,

o caráter desigual das fontes igual-

_PjJrc ífodh líc.Almcidii J.i
Companhia Jc JÍSP Ja J^rcniucui ih
Mrjsil CcrnpofKi pcllo S*. Siiinh >lr
yjJii Jo

limita o alcance

da demografia histórica, sobretudo no que concerne à situação do
início do século X\'I. Apesar dos esforços de
diversos autores modenios, o conhecimento do
tamanho, densidade e distribuição dos grupos

i

\

j

yasconccllos Jiitncsma Coiniuinltiti
J^miincial na Jita J^roiiinrhi
'

^«"i-V.i;.
i-'-*--^-"'

'^•^ •

\

•

•-
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pularão tiiuuaiu em 1492 (ou 1500) demonstram, untes de mais nada, algumas das armadilhas

que atrdpalliam o desenvolvimento da

de Hans Staden para
Tupinambá sediados entre Rio de Janeiro
e São Vicente, que levam a crer que cada alpartir das observações

os

siderando que são restritos ao atuid território

um território circundante de aproximadamente 150 km-, e adotando a média
de seiscentos habitantes por aldeia, Clastres
projeta para o "território guarani"
de 350
mil kmum total de 1,5 milhão de índios.

brasileira na verdade são bastante modestos.

Para "provar" a credibilidade desta

A

elevada, o autor aplica, ainda

demognilia histórica indígena: são
tivas

de John

re Clastres (1978:56-70).

ming para

as estima-

Hemming (1978:487-501)
Os

e Pier-

Hemmesmo con-

cálculos de

a população guarani,

da relação por este elaborado de todos os grupos Guarani mencionados na bibliopartir

grafia histórica e etnológica, chega-se a

de 258 mil

tal

índios.

Contudo,

um

to-

nem sempre

deia teria

como produto de uma

"adivinhação pura" (1978:492).

Em alguns ca-

números parecem ser demasiadamente baixos: para a região do Guaíra, ele atribui uma população de 70 mil Guarani, apesar de as fontes espanholas do final
do século .\M e jesuíticas do início do x\ II estimarem entre 40 mil e 200 mil fogos ou famílias, ou seja, entre 200 mil e 1 milhão de
indivíduos (Melià, 1988:60-89). Outro caso
complicado é o do rio Uruguai, onde Hemming adota a cifra de 30 mil Guarani em 1500,
quando na verdade este número é referente
à população dos Sete Povos na época do Tratado de Madri (1750).^ Ademais, tanto nos
cálculos quanto no corpo do livro, o autor confunde a lagoa dos Patos, no Rio Grande do Sul,
com a região denominada Patos que, conforme veremos adiante, nos séculos XVI e X\'II se
sos específicos, os

referia a

Laguna,

em

Santa Catarina, local pre-

dileto dos portugueses para realizarem seus

"resgates" com os Carijó. Finalmente, nada na
documentação autoriza sua referência a 25 mil
"Carijó no Anhembi" (rio Tietê), embora existam indícios de migrações de pequenos grupos Guarani, provavelmente oriundos do Guaíra,

para esta região durante os séculos

XVII.

No

X\'I

e

fim das contas, apesar de se propor

a revisar os

números e

as hipóteses vigentes,

Hemming acrescenta pouco

ao estudo da de-

mografia guarani.
Pierre Clastres, por outro lado, mostrando-

cifi-a

tão

que de forma

bastante impressionista, o consagrado méto-

do de regressão
de Berkeley.

Embora

são confiá\eis suas especulações, que o próprio autor reconhece

—

—

estatística

da chamada escola

a estimativa de Clastres tenha

do aceita sem

crítica

si-

por alguns estudiosos

(por exemplo, Brandão, 1990), não é

dificil

apontar a sequência de equívocos que alimenta aquilo

que Melià chama de "fantasia

mética" (Melià, 1988:47-9).
gar,

Em

arit-

primeiro

lu-

pelo que se conhece da distribuição es-

pacial dos grupos indígenas

ve-se colocar

em

da região, dedúvida a afirmação de que

o território guarani era

"bem homogénea de

mensurável"
não é possível
calcular o tamanho médio nem da população
nem do território circundante das aldeias com
tanta facilidade, uma vez que este variav^a enormemente de acordo com circunstâncias históricas: por exemplo, uma aldeia recémfundada a partir de uma cisão tendia a ser menor ou, por outro lado, o quadro bélico ou a
situação colonial podia redundar no adensamento da população, ainda que temporariamente. Finalmente, de acordo com Melià, ao

limites conhecidos, e portanto
(P.

Clastres, 1978:61). Segundo,

uma leitura pouco sistemática das
uma matemática "simples e até ingé-

apresentar
fontes e

nua", Clastres

não escapa das

críticas

que

ele

próprio impõe aos autores "clássicos" (Melià,
1988:48-9). Ainda assim, não seria justo desmerecer a demografia de Clastres apenas pelas suas fiilhas técnicas: afiuiil de contas, seu
objetivo era o de abrir a perspectiv a para a admissão da existência de populações maiores e
mais densas nas terras Inúxas, além de le\~.uitar a discussão a respeito

da relação entre de-

se afeito a "hipóteses fortes", isto é, estimati-

mografia e organiziíção política, ponto ao qu;d

que valorizam as observações de testemunhas oculares, realiza uma sólida crítica
às posturas da etnologia e historiogniíia "clássicas", que jamais admitiriam a existência de

retornaremos.

vas altas

inhação pura ou

tànt;isia aritmética, eis

cerrados

rani referente à época da conquista, .\ssumindo uma postura mais crítica e um refeivnci;il

campos da América do Sul não andina. A

explicitamente histórica os estudos recentes

populações avantajadas nas
e

.\div

o estado do conhecimento da demogi"iitia gua-

florestas,

os GUARANI E O BRASIL MERTDION
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Mapa das missões
platinas elaborado

pelo padre José
Quiroga em 1749.
Comparado a

mapas

anteriores

notam-se vazios
demográficos
criados pelo

processo de
colonização.

de Bartomeu Melià, sobre as regiões niissioneiras do Guairá e do Tape, demonstram a utilidade de

cer

um

enfoque regional para estabeleprecisão o tamanho da popudeterminado momento, bem como

com maior

lação

em

as suas transformações através
lià,

1988).

Com

efeito,

do tempo (Me-

o simples exercício de

estimar o tamanho da população antes da con(juista

esclarece pouco, a não ser o maior ou

menor grau de

declínio populacional (pie se

sucedeu ao contato, a "pavorosa tragédia demográfica" (ju(^ movimenta a história de John

Hemming (1978:492). Ao
tiva,

adotar esta perspec-

corre-se o risco de apresentar a história

dos índios

como uma

espécie de crónica de

sua extinção. Se é verdade que o impacto do
contato sobre as populações nativas foi negativo

em

todos os (}uadrantes das Américas, o

problema central não de\e se limitar à dizimação. Mais importante, deve-se considerar o
papel e o significado das nnidanças demográficas para o conhecimento tanto da história nati\a (juanto

as

da história colonial.

Com

certeza,

dinâmicas populacionais anteriores ao con-

IIISTOKIA IX»S ÍNDIOS
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bem como suas tianstonnavões na esteida oonquista, torain muito mais complexas
e \ariadas do que se percebe mediante um

sobre o

ra

sociedade guarani anterior à conquista. Seria

simples ciílculo numérico.

E

neste sentido que

a demograiia de Pierre CMastres, apesar de

aberrante metodologicamente, torna-se

bem

mais instigante (jue a de John Ilemmintí, pois,

números

à parte, aiiuele suscita

sobre o mo\ imento

tia

uma

reflexão

sociedade guarani na

história.

a cultura

apurados sobre

as características demográfi-

cultural e político

Guarani do século XVI mais

"sofisti-

do cacicado entre os antigos Guarani?^
As evidências etno-históricas são no mínimo ambíguas no que diz respeito à organiquista? Teria existido a instituição

zação política e
questões

territorial indígena, e portan-

em

torno da chefia política e

da liderança dos profetas têm suscitado amplo debate,

com

importantes implicações pa-

cas dos po\ os iiulígenas, pode-se asseverar (jue

ra a experiência colonial dos Guarani.

o tamanho e a densidade das populações do

certeza, o surgimento

litoral

e das zonas interfluviais à época da con-

eram muito maiores que aqueles dos
poNos da floresta em tempos posteriores. Estas mudanças encontram uma explicação fácil nos conhecidos efeitos do contato e da conquista

da

cada" que a de seus descendentes pós-con-

to as

Se o debate ainda carece de estudos mais

Com

de poderosas lideranças

no decorrer dos séculos X\I e

X\II,

muitas das

quais chefiaram rebeliões violentas contra o

recuo estratégico de populações para áreas de

domínio espanhol, contesta frontalmente a noção de que os Guarani aceitavam passiv amente a dominação colonial, sobretudo pela penetração de forasteiros carismáticos, tais como os jesuítas ou mesmo alguns paulistas.
Na verdade, longe do quadro homogéneo de-

Esta noção geral parece ser

lineado a partir das fontes coloniais, o cená-

quista:

por

um lado, o abrupto declínio em fun-

ção do fator epidemiológico

Gravura
quinhentista dos

desemoK imento

tato,

acesso mais

difícil.

e,

por outro, o

confirmada pelas imestigações arqueológicas,

rio político era constituído

figurações de aliança e conflito entre grupos

Males, UIrich
Schmidi, Vera

que sugerem um processo de diminuição no
tamanho das aldeias, acompanhado por um
"empobrecimento" da cultura material entre
os séculos XV e XVII (Melià, 1988:53). Nesse
sentido, a existência de populações maiores e

historia (1599).

mais concentradas levanta instigantes questões

ções tribais evocadas pelos "'cronistas" podiimi

Carijós (Guarani),

com imagens de
abundância e
guerra evocativas

da Terra sem

locais,

tras

bem como

por complexas con-

entre grupos Guarani e ou-

sociedades indígenas, especialmente os

Guavkuru e Kaingang. -\ssim, a exemplo do lino século X\ I. as denomina-

toral brasileiro

de significações tanto históricas
quanto circunstanciais, às vezes descrevendo
oposições étnicas claramente diferenciad^is,
outras simplesmente refletindo o quadro murevestir-se

Cari O.V

tável

de alianças multiiUdeãs (Fausto, neste vo-

lume). Porém, ao contrário dos Tupi da costa,
a guerra guarani

tem suscitado pouca atenção

dos estudiosos, a não ser no contexto expres-

samente

com

quando

colonial,

figura nas alianças

os espanhóis, na resistência contra espa-

nhóis, jesuítas e portugueses ou, blinda,

ticulação de

um

do para proteger

na

iir-

"exército guarani". onraniz;ias fronteiras

do império

es-

panhol.

De

fato,

porém,

uma

grande parte das

"di-

ferenças" existentes entre os Ciuarani e os Tu-

da costa adv ém de uma questão de aboalagem: se para a etnologia a guerra constituía
o motor da societlatle Uipinamba, os estudos
guarani sublinham a religião como elemento
unificador. Do mesmo modtv a antropofagia
guarani aparece com pouco destaque na biblit)grafia. Neste casu talvez possamos dobipi

^

"^

:.,M*

^

jmj'~

os GUARANI E O BKASII. MERIDIONAL

culpa por este enfoque seletivo à "pro-

tar a

vida sobre se se tratava de cacicados emergen-

um

jeção etnográfica", pois se a guerra e o cani-

tes a partir

balismo já haviam deixado de existir há muito entre os Guarani, no caso dos Tupinambá,

ne ou se estas lideranças foram projetadas nes-

estes desapareceram junto

da nos séculos XVI e

XVII.

tes espanholas, jesuíticas e

com a guerra,
No entanto, as

ain-

fon-

portuguesas apon-

tam para a importância central da guerra nas
relações entre grupos Guarani locais.

do com Ulrich Schmidl,

um

De

acor-

alemão a serviço

dos espanhóis na conquista do Paraguai, que

conhecia igualmente os Tupi da costa,
"não há nação que seja melhor para se ocupar com as guerras por terra e que pode
aliás

aguentar mais que os ditos Carijós" (Schmidl,
1986). Igualmente, reforçando esta visão,

das edições do

mesmo

relato

uma

de Schmidl

traz

gravuras representando grandes contingentes

enfrentando

guerreiros
"cristãos",

bem como

os

conquistadores

aldeias guarani cerca-

das de paliçadas (apud Melià, 1988:21).

A

do-

no contexto da luta contra os "invasores" paulistas na primeira metade do século XVII, também fornece amplo

cumentação

jesuítica,

material sobre a organização guerreira. Pa-

dre Francisco Ximénez, descrevendo os Guarani

do

em que

Rio Grande do
na década de 1630 "34 canoas

rio Tebiquari, atual

Sul, registrou

haveria quase duzentos índios, que

enfeitados e

lhadas pelo

emplumados
rio, as

a seu modo, espa-

canoas causavam agradá-

(apud Melià, 1988:54-5).
As constantes guerras intestinas entre inimigos tradicionais parecem aproximar a situação pré-colonial dos Guarani à dos Tupi da costa. Porém, por outro lado, é sugestiva a menção da existência, entre os Guarani, de
províncias onde se atribuíam territórios amplos a uma única chefia. Assim, as denominações Guairá, Tayaoba e Guarambaré, entre outras, além de nomes de "caciques principais",
também se referiam a unidades territoriais

vel vista"

tes

de

processo histórico autócto-

papéis pelas circunstâncias da conquista,

quando a presença de interesses coloniais redundou na reestruturação do quadro das
alianças.''

A discussão em torno da chefia está intrinsecamente articulada a um outro aspecto fundamental da etno-história guarani: o profetismo. Para Pierre Clastres, o desenvolvimento
de chefias fortes entre os grupos Tupi-Guarani,
já em curso quando da chegada dos europeus, teria

suscitado

ameaçado a ordem

uma

tradicional e

resposta da sociedade,

com

o

de impedir a apropriação do poder
pelos chefes. Seria neste contexto que teriam
surgido os karaí, "profetas da jângal", que contestavam frontalmente a autoridade do chefe
e, evocando os mitos dos heróis-civilizadores
e da "terra sem mal" por meio das "belas
intuito

palavras" (do discurso profético), dos cantos,

das danças

e,

por fim, das migrações, persua-

diam os índios a abandonarem sua aldeias em
busca de um paraíso terrestre (P. Clastres,
1978:149-52). Esta ideia do conflito entre tipos de autoridade é aprofundada no importante estudo de Hélène Clastres (1978) que,
ao esmiuçar o discurso dos karaí, procura demonstrar precisamente a dinâmica indígena
do movimento profético. Assim, segundo Hélène. Clastres, o profetismo tupi-guarani seria

"exatamente o inverso de

um

messianis-

mo", pois proviria de conflitos e crises no inte-

—

da sociedade nativa e não
como quede fatores externos, como as crises desencadeadas pela conquista.
Para esta autora, "todo o pensamento e prátirior

rem outros autores

—

ca religiosos dos índios gravitavam

em

torno

tendência nas

da Terra sem Mal" (H. Clastres, 1978:51).
Esta interpretação da religião como elemento unificador da cultura guarani encontra
forte ressonância na etnologia, ocupando uma

fontes de identificar territórios multicomuni-

posição central nas obras de Nimuendaju

abrangentes (Melià, 1988:18).
tários controlados

A

por caciques tem levanta-

(1985),

Métraux

(1979),

Cadogan

(1959) e Scha-

(1974), para quem a "cataclismologia", tão
eloíiiientemente expressa pelos profetas,

do a possibilidade de terem existido cacicados
guarani, hipótese essa apoiada em outras observações coevas. Por exemplo, o jesuíta Huiz
de Montoya sustentava que aos caciques "servem seus plebeus para fazer as roças, semear

den

e colher as plantas, construir casas e dar suas

meu Melià, em estimulante ensaio sobre o
"modo de ser" guarani, questionar a histori-

filhas

(juando eles quiserem" (apud Melià,

1988:1J1). I^e (jualquer

modo, permanece a dú-

orienta a visão de

mundo

e vida cotidiana dos

modernos Nandeva (incluídos os Apapocuva),
Mbyá e Kayowá. Coube, no entanto, a Barto-

cidade do conceito yvy niarã

cy,

geralmente
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msTOKU oos

índios

interpretado

no

bi;\sii

como

do-se no Tcsoiv de

"terra

sem

la Icii^ua

mal". Apoian-

Guarani, do pa-

dre Ruiz de Montoya, Melià aceita a tradução
deste jesuíta, (jue \erte a
"solo intacto,

que não

foi

cij

em

solo

\ ir-

niarã

í/tf/

edificado

",

sua

(Schaden,

liberdade

1974:105;

Melia,

1988:93-120); e transformadora porque prega\

a a destruição

te

com

\

da ordem existente justamenalcançar o primeiro objeti\o.

istas a

Tradição e mudança: a articulação entre es-

gem. portimto. Para o autor o uso do termo inspira cautela, uma \ez que ha\eria uma consi-

tes dois

derá\el distância entre o "solo intacto" dos sé-

mo, também, o próprio motor da história guarani, como o é para todas as sociedades huma-

\M

sem mal" dos
ambas ijiij marã etj. Remetendo-se a signiíicati\iis mudanças nos padrões
de ocupação e deslocamento territoriais, esta
culos

e XVII e a "terra

séculos XIX e XX,

distância seria tanto semântica quanto histórica.

Enquadrando

os deslocamentos dentro

do conceito da "espaciiilidade" que, junto
a tradiçãa formaria

"modo de

um

com

dos grandes eixos do

ser" guarani, Melià sugere

um

im-

portante elo entre a constante procura de terras novas para aldeias e roças e a

migração de

ambos os
mo\ imentos inscrevem-se na busca de um espaço geográfico e espiritual propício à recriação de um modo de \ida autenticamente
guarani, quer pela reno\ação do local de asinspiração profética. Sugere ele que

sentamento, quer pelo reencontro

com uma

terra mítica (Melià, 1988:105-8).^ Neste sentido,

a experiência colonial,

ao cercear a

liberdade de movimento, teria provocado

uma

profunda mptura na dimensão espacial da
tória guarani.
to

apenas

elementos

para alguns autores, não
fonte de conflito co-

Porém, se o conflito entre chefe e profeta
no período anterior à chegada dos europeus
permanece obscuro, a oposição entre tipos de
autoridade indígena manifesta-se plenamente no contexto da expansão espanhola e portuguesa para a bacia do Prata. As fontes dos
séculos X\ e X\'II fornecem inúmeros exemplos deste conflito, por meio das falas
muitas vezes eloquentes e apaixonadas
de líderes nativos, que articula\am estratégias alnas.

I

—
—

com

ternati\as

preser\ação

à

\istas

das

tradições e da liberdade. Contudo, além das

disputas entre lideranças indígenas, ora cola-

boradores, ora opositores da penetração colonial, travava-se

igualmente

uma

luta entre os

líderes tradicionais e os novos karaí: pois, significatix

rani

amente,

foi

este o

termo que os Gua-

elegeram para designar os forasteiros

brancos (Melià, 1988:17-29).

his-

Favorecendo o desenvoK imen-

de estratégias migratórias e ameaçando a

DA CONQUISTA ESR\NHOL\
À CONQLlSX\ ESPIRITIAL

sobrev ivência física e cultural dos Guarani, a

A

penetração colonial teria conferido grande cre-

muitas vezes

dibilidade à cataclismologia e ao discurso pro-

mogéneo

fético. •"

vel superioridade

Conforme veremos

é,

uma permanente

"conquista" dos Guarani, embora retratada
e

como um

fácil,

processo contínuo, ho-

mo\ ido por uma incontestádos europeus, na \erdade

adiante, outra caracte-

assemelhava-se ao processo da dominação im-

marcante do profetismo durante o primeiro século de contato também põe em questão a "terra sem mal" enquanto objetivo principal do mo\imento: além das migrações
geográficas, os profetas coloniais igualmente
mostraram-se capazes de desencadear rebeliões armadas contra os opressores. De qualquer modo, se a polémica permanece ainda
longe de ser solucionada, não há como negar
a importância do profetismo guarani para a
compreensão de sua história. Radicada não
apenas na e\ocação da mitologia heróica como também no conhecimento esotérico dos
cantos sagrados, a ação dos karaíerã, a um só

posta pelos portugueses sobre os Tupi da cos-

tempo, tradicional e transformadora. Tradicio-

colas para o sustento da população espanho-

busca\a preser\ar dois elementos fundamentais para os Guarani: sua identidade e

la;

rística

nal, pois

ta.

Em

todos os sentidos, a penetração espa-

nhola da região platina passa\ a pelas relações

desemoK idas com
início

as

populações

da colonização do

buscavam

Ru^iigiuii,

luiicuKu- iilianças

nativas.

No

os espiUihóis

com grupos

lociíis,

muitas \ezes cimentadas por "ciísiunentos" entre os

conquistadores e as

ponto de

\

tilluis

dos chetes.

ista colouiiil, estas alianças \

Do

isavum

quatro objetivos: a mobilização de guerreiívs
para a conquista de índios resistentes ao
(.jue

grupos do C-haco

como também

incluía

a\

an-

não apenas os

ço dos espanhóis,

outrv^s gru-

pos Giumuii; a apropriação de excedentes ;ign-

o estabelecimento de núcleos de powumento espanhol, por meio da incoriH>raçào

os (iUARANI E O BRASIL MEKIDIONAI

de mulheres Guarani e a consequente emeruma população mestiça; finalmen-

poligamia guarani e demonstrando serem va-

gência de

lentes guerreiros. Para o jesuíta português

a exploração do trabalho indígena, inicialmente para construírem os povoados coloniais,
depois para tocar a economia agropastoril (Me-

tónio Rodrigues, presente na fundação de As-

te,

Se,

para os espanhóis, as alianças esboça-

vam o caminho da dominação,

sunção, os índios deixaram os espanhóis cons-

truírem sua fortaleza quando

um

intérprete

guarani disse que "nós éramos filhos de

1988; Gadelha, 1980; Susnik, 1979).

lià,

os Guarani

An-

Deus

e que trazíamos nossas coisas, machados,

fa-

cas e anzóis" (Leite, 1956-60, 1:474-5).

Porém, também a exemplo do que ocorreu

encaravam-nas de outra maneira. Dentro da
lógica das relações pré-coloniais, os espanhóis

no

seriam aliados úteis no combate a inimigos

pectiva de alianças estáveis desmanchava-se

tra-

litoral brasileiro

(Monteiro, 1990a), a pers-

dicionais. Por outro lado, a

em

ças e de relações

tituições espanholas

ma

formação de aliande parentesco trazia, em forde presentes ou por meio do escambo, os

cobiçados artigos estrangeiros,

mas de

fogo,

produtos de

ferro,

tais

como

espelhos e bu-

gigangas. Até certo ponto, pode-se
tar

que

gem

as ar-

argumen-

os conquistadores se adeciuaram à ima-

convencional da autoridade indígena,

exibindo traços dos heróis-civilizadores, adotando diversas mulheres na melhor tradição da

face do desenvolvimento

de práticas e

ins-

que visavam maximizar a

exploração da mão-de-obra nativa, assim amea-

çando a liberdade e identidade dos Guarani.
(>omo em outras partes da América espanhola, a principal recompensa dos conquistadores do Paraguai veio na fornia da encomicnda
que, apesar de o sei-viço obrigatório dos índios
ser formalmente proibido, aos poucos adcjuiriu as características de um sistema de servi-
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O conhecimento
do sertão na visão
dos paulistas
(mapa anónimo de
meados do século
XVIII), destacando
as reduções
destruídas e
mostrando a

ausência de
grupos nativos
aquém do rio
Paraná.

4S4

nos índios no

iiisn»ixU

cio

fH'i'soii(il.

Na

iiiusu.

retíião

de

AssiiiK^-ão,

em

1555,

o gcnernador Inila distribuiu quatrocentas en-

contemplando a administração disobre alijo em torno de 100 mil índios."

coniicndas,
reta

Ao mesmo tempo,

as malocas, razias contra al-

que tomavam cativos, já
consta\am como prática conunn no século
\VI. Portanto, ainda que a liberdade indígena
deias independentes

não significava apenas a intensificação da mor-

também se de\ ia, muitas \ezes,
migrações voluntárias e forçadas que tanto
marcaram a história dos Guarani. Em meados

talidade, pois

às

do século

X\'I,

diversos grupos aliados aos es-

panhóis seguiram os rumos da conquista, particulamiente nas expedições que

demandavam

ouro e prata para além do Chaco (Susnik, 1979;

Em

fosse parte importante da política indigenista

Meireles, 1989).

da região, a escravidão e outras formas de

grupos se deslocavam do Paraguai e do Guairá para as proximidades da colónia portugue-

\iço obrigatório

ser-

— como o tjanaconato — pas-

saram a dominar as relações entre os colonos
espanhóis e os Guarani (Gadelha, 1980; Zava1977).

la,

O deslocamento de populações para as
sas e

ca-

unidades de produção dos colonos, pon-

tuado pelos primeiros episódios epidêmicos,

profundo impacto sobre a organização
grupos afetados. Permanece difícil avaliar o estrago causado pelas

surtiu

social e política dos

doenças ainda no século
cisão nas fontes.

O

X\'I,

pela

falta

de pre-

jesuíta Barzana, por

exem-

em

1594 afirmava que a maior parte dos
Guarani de Guairá e das imediações de Assunção já havia perecido (Hemming, 1978:243).

plo,

A

hipótese de

também
forme

uma

forte

queda populacional

é aventada por Pierre Clastres, con-

já vimos,

uma

vez que isto explicaria a

distância entre a avultada população

que

projeta para as vésperas da conquista e as
fras

ele
ci-

mais exatas, porém mais modestas, do pe-

ríodo jesuítico. Entretanto, tirando as regiões

onde a presença europeia era mais influente,
não há motivo para supor que todas as populações guarani tivessem sido atingidas por cri-

epidêmicas no século XVI. Afinal de con-

ses
tas,

os principais contágios

que contribuíam

para a alta mortalidade indígena

— a varíola

—

provavelmente não chegaram
endémicos na América do Sul pelo menos até o século XIX e, portanto, quase todas
e o sarampo
a ser

as epidemias estavam associadas à introdução
da doença por um portador vindo do além-mar
(Alden e Miller, 1987). Neste sentido, é signi-

direção oposta, outros

no final do século XVI e início do X\II, evidentemente em fuga da opressão espanhola
(Atas, 1914). Ao mesmo tempo, no litoral, os
Guarani reorganizavam seu padrão de ocupação em função do tráfico de cativos. Escrevendo no final do século sobre a Missão dos Patos, o jesuíta português Pedro Rodrigues informava que algumas aldeias do litoral se
especializavam no comércio com os portugueses, porém as outras unidades permaneciam
no sertão, afastadas do contato com os eusa,

ropeus. '-

Se a mobilidade espacial apresentava-se, para uns,

como

melhor maneira de se preser-

a

var a autonomia política e cultural, para outros era dentro

da própria situação colonial

que se buscava este espaço. Alguns chefes, temerosos dos castigos indicados para "rebeldes", que abrangiam desde a humilhação do
chefe à servidão peipétua mediante o yanaconato, optaram pela colaboração como maneira de preservar sua liberdade, ainda que
parcial e vigiada (Susnik, 1979:79). Por outro
lado, a despeito

da política espanhola, a rebe-

armada constituía uma estratégia relati1.
vamente freqiiente no decorrer do século
Longe da imagem dos índios pacíficos e sublião

W

missos, grupos inconformados

com

o caráter

da dominação espanhola sublevaram-se pelo
menos 25 vezes dunuite a segunda metade do
século, segundo a estimativ a de Louis Neoker
(1979:249-54). Motivos pm-a semelhiuites ações

não

faltaviun.

O abuso da mãtvde-obra median-

de diversas epidemias terem se

te a mita e o yatuiconato deslocava a v^iopula-

manifestado entre os Guarani durante o perío-

ção indígena cada v ez mais para a esfera coK>-

ficativo o fato

do de 1610 a 1640, quando muitos grupos entraram

De

em

contato

com

jesuítas e paulistas.

todo modo, ainda faltam estudos mais

nial.

Talvez mais grave, a preferência pelo tra-

balho feminino

um número

— o cunadaz^o — tx^ntvntniva

considerável de mullieivs junto

.\

detalhados sobre os processos demográficos,

sociedade dominante, evidentemente cho-

que certamente foram mais complexos do que
o simples declínio numérico. A (jueda da população indígena numa determinada região

cando-se

com o priv ilégio poligàmico defeninúmeras ocasiões por clietes e \amãs.'' As ativiílados económicas dos «'iu\>-

dido

em

os GUARANI

F.
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Ao

lado:

índios

Guarani-Nhandeva
pescando num
igarapé próximo
a Angra dos Reis,
Rio de Janeiro,
a 30 km da
usina nuclear.

Abaixo:

Grupo indígena ao
ser contatado

em

do século
passado no interior
do Paraná.
fins

mcndero.s tainhéni geravam conflitos com as
comunidades nativas, pois muitas vezes o gado dos espanhóis destruía as roças dos índios.
Enfim, diante da agressão permanente a seus

costumes, algumas lideranças indígenas recor-

reram à violência

como forma de

contestação

das injustiças da conquista.

contudo de uma reação cepovo que simplesmente
não aguentava mais. Os movimentos revolto-

Não

se tratava

ga ou da fúria de

um

alguns dos quais razoavelmente bem documentados, dispunham de uma articulação
política e um discurso elaborado nada despresos,

zíveis.

De acordo com

Melià, a maior parte das

rebeliões quinhentistas apresentava

pica estrutura profética",

ou

seja,

"uma

muitos

tí-

le-

vantes foram mobilizados por líderes carismáticos que,

por meio de cantos, danças e

um

dis-

des" que brotavam entre os Tupinambá ao lon-

Assim, tanto no mo\ imento
Oberá em 1579, próximo a Assunção, quanto na chamada Santidade de Ja-

curso deveras subversivo, incitavam os índios

go do século

abandonar o modo de vida im-

liderado por

a rechaçar e

posto pelos

rém é de

/cflrflí

cristãos (Melià, 1988:30). Po-

além do discurso e dos
do profetismo tradicional, estes movimentos fre(}iientemente incorporavam elementos novo.s, provenientes da religião dos europeus: o rito do batismo, a hierarquia da Igreja e outros traços do catolicismo também
estavam presentes na organização dos mo\ imentos. Neste sentido, as rebeliões dos Guarani assemelhavam-se às chamadas "santidaobjetivos

se notar (|ue,

X\'I.

guaripe, no Recôncavo baiano na década de

1580, os líderes adotavam o título de papa, no-

meavam

outros membros da Igreja (bispos,
monges, entre outros) e praticavam a cerimónia do batismo, ainda que pelo avesso, tirando
os nomes cristãos e outorgando nomes indígenas, (^oin forte discurso anticolonial e libertário,

ambos

os

movimentos atraíram fervoro-

sos seguidores (jue participavam

em

prolonga-
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dos rituais de canto e dança, assim aniea(;an-

interpretação comencional do processo de

do tVontahnente os engenhos do Hecôncavo e
as encomiendas paraguaias (Melià, 1988:37-9;

análise etno-histórica.

\ainfas, 1992).

saltar o êxito e a

Se a resistência guarani impunha hmites à
dominação espanhohi, o desenvolvimento da
colónia encalha\a igualmente pt)r outros nio-

tico,

ti\

Sem grandes

os.

riquezas minerais, longe do

mai; cercado pela resistência guaykuru e gua-

—

rani

entre outros grupos, vale dizer

—

,

o

do século X\'I e início do XVII
permanecia restrito a uns poucos e pobres núcleos de povoamento. Apesar de novos grupos
serem incorporados e sujeitos a encomiendas,
que se estenderam lentamente em direção às
regiões do Guairá e Itatim, estas tinham um
alciuice cada vez menos limitado. Coube, neste
Paraguai no

tiuiil

conversão tem sido

que

teria

um

dos alvos principais da

Com

o intuito de resnobreza do projeto catequéredimido o nativo de sua bár-

bara ignorância, a historiografia jesuítica

tra-

dicional tende a degradar o índio pré-colonial,

quer como inocente e ocioso seKagem, quer
como vítima passiva da maldade dos encomenderos paraguaios e dos portugueses de São

Conforme veremos

Paulo.
ra

também

sileira referente à

epopeia bandeirantista. Ca-

pistrano de Abreu,

em

trecho freqiientemen-

por outros historiadores, afirma

te repetido

que não

adiante, esta postu-

é advogada pela historiografia bra-

fazia sentido arriscar vidas e recur-

sos contra "gente boçal e rara"

quando

se po-

contexto, aos missionários franciscanos e so-

dia adquirir índios já "iniciados na arte da paz,

bretudo jesuítas a continuação da conquista
dos Guarani.
A penetração dos jesuítas entre os Guarani
e a articulação de um expressivo sistema de
permanecem um
missões
as reduções
dos capítulos mais interessantes e problemá-

afeitos

—

—

ticos

da história do continente. Objeto de

acir-

ao jugo da autoridade, doutrinados no
abanheen" (Abreu, 1982:115-6). Uma outra \ertente contrária, que faz semelhante agressão
ao índio enquanto agente histórico, sustenta

que os padres teriam conseguido imprimir a
ordem reducional somente por meio da violência e da "deculturação" do índio (cf. dis-

radas controvérsias desde o século XVII, as re-

cussão

uma ampla literatura que,

Em

duções estimularam

um

na experiência jesuíde autênticas sociedades cristãs e socialistas e, por outro, condenava a mesma experiência pelo seu despotismo e cercea-

por

lado, enxergava

em

Santos, 1987).

recente avaliação do filme

Maxime Haubert

assinala

A

missão.

sumariamente

cin-

tica a realização

co fatores que concorrem para a "defoniiação"

mento da liberdade humana. Não obstante

da realidade das reduções, falhas e\tensi\ as a
grande parte da bibliografia dos estudos missioneiros: a pobreza ou fragilidade das tontes
documentais; a presença do índio apenas como figurante; a representação da con\ersão co-

as

polémicas, a vasta maioria das abordagens so-

de um eurocentrismo extremo, uma vez
que as missões raramente representam mais
do que um mero espelho da Europa que, no

fre

com o conceito da
mais recentemente, no pós-

século XVIII, se debatia

utopia social

e,

guerra, buscava subsidiar a experiência ou

perspectiva do socialismo

Maxime Haubert,

mesmo

real.

trata-se

Na

opinião de

sempre do

europeu, procurado e inventado

"si-

em

mo um

feito

relativamente

1989:8).

Em

Haubert

teocracia das missões paraguaias"

(Hem-

ming, 1978:243).

mensagem

inaciana, a

mesmo

assim, os desiifios

que a etno-história das missões enfrenta ;iinda são nuiitos. Se os estudos de Alfred MeBranislaxa Susnik,

traux,

Maxime Haubert,

Louis Necker, Arno Korn o lxirton\eu Melià

têm o mérito de projotar

como

os Cíuarani

outros grupos, \ale lembrar,

tória, a

Calcada nos mitos da passividade guarani
e da persuasividade da

a re-

estabeleci-

da cotidiana nas missões, o próprio Haul>ert
(1990) consegue desmistifk\ir em boa medi-

mosa

Na verdade,

natun.il;

seu instigante estudo sobre a "n i-

da estas distorções;

1990:24).

e

como

mentos autónomos, li\ res da interferência do
poder colonial; e a representação clanuiiente
anacrónica do projeto jesuítico (Haubert.

no outro americano" (Haubert,
são poucas as obras que
têm conseguido se desvencilhar desta limitação, captando, além do espelho, algo da história dos Guarani. ^^ Mesmo John Hemming,
em sua história dos índios do Brasil colonial,
não resiste à força da tradição, ao falar da "fadefinitivo

fácil

presentação das reduções

lío

— bem

caso de

— enijuanto reais ;igentes de sua his-

dimtMisão temv)onil do processo de

for-

mação e consolidação das reduções permaneci^ pouco explicitada. Haubert, por exempKx
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exemplo sobre o contexto, trata
no Guairá e as reduções mais maduras da mesma forma; muiprivilegiando o

as primeiras experiências

tas vezes,

o autor

nem mesmo

do evento que descreve.
A presença de missionários entre os Guarani antecedeu em muito a fundação das primeiras reduções, que se deu apenas em 1610.
Ainda na década de 1550, os jesuítas portugueses de São Vicente interessavam-se pelos
Carijó, uma vez que possuíam a informação
de que estes eram mais numerosos e mais propícios à conversão do que os Tupiniquins, que
apresentavam toda sorte de resistência ao pro-

Durante a segunda metade do século X\'l e décadas iniciais
do XMI, diversos padres desenvolveram missões volantes, especialmente ao longo do litoral ao sul de São Vicente, chegando a estabelecer um aldeamento guarani, chamado São
João, próximo a Itanhaém. Porém o principal
alvo dos missionários era a região denominada dos Patos, atual litoral de Santa Catarina,
onde buscavam persuadir os Guarani a se deslocarem para os aldeamentos das capitanias do
sul. Sem dúvida aí alcançaram algum êxito,
pois o aldeamento de Barueri, fundado na primeira década do século XMI nas imediações
da vila de São Paulo, teve como base os Carijó
conduzidos pelo jesuíta João de Almeida.

jeto inaciano (Monteiro, 1990a).

No

como solução para o dilema entre o
provisionamento de braços para a economia
tava-se

colonial e o ideal da liberdade dos índios.

Longe do "império teocrático" defendido

identifica a da-

ta

487

uma vertente da historiografia,

por

as primei-

missões surgiram no bojo do sistema colo-

ras

nial espanhol e, apesar de desenvolverem
maior autonomia política e económica ao longo do tempo, permaneceram fortemente vin-

culadas a este sistema até a expulsão da

panhia de Jesus

em

1767.

Em

Com-

última instân-

o que desautoriza a hipótese da existência
de um "Estado" jesuítico é a inserção das reduções na sociedade e economia coloniais,
mediante tributos, serviços militares, e suborcia,

dinação às autoridades eclesiástica e

civil ex-

ternas (a respeito, cf Kern, 1982:264-5).'^

Ainda assim,

mesmo

condicionada pelas

prerrogativas coloniais, desde cedo a presen-

ça jesuítica

uma

foi

um

elemento desestabilizador,

vez que a questão do trabalho indígena

suscitava

uma

série

de confrontos entre colo-

nos e missionários, estes defendendo a "liber-

dade" e aqueles reivindicando o servido personal dos índios. Neste sentido, a situação pa-

uma vez evoca a experiência
mais tarde, maranhense), na qual

raguaia mais
brasileira

(e,

colonos e autoridades leigas

vam

acirradas lut^s

com

também

os jesuítas.

'^'

De

trava-

certo

lado espanhol, os jesuítas foram prece-

didos por outras ordens, sobretudo os franciscanos, os quais na verdade introduziram o

mo-

Embora

pre-

delo reducional (Necker, 1979).

sentes entre a população guarani desde a

década de 1580, os jesuítas ganharam estímulo e mesmo certa autonomia apenas com a fundação da província eclesiástica do Paraguai,
desmembrada do Peru em 1607. Cabe lembrar
contudo que o projeto inicial não era apenas
religioso, pois antes inseria-se no contexto político e económico do Paraguai colonial. Assim como a experiência inaciana no litoral brasileiro, as primeiras missões atendiam a múltiplas demandas. Do ponto de vista da Coroa
espanhola, o estabelecimento destas serviria

para atrair e pacificar grupos Guarani ainda
insubmissos, muitos deles já hostilizados pelos

abusos dos colonos.

Uma vez reduzidos,

na

opiíúão da época, estes índios poderiam ser
integrados na força de trabalho colonial

com

mais facilidade ((iadelha, 1980). Portanto, como no Brasil, o sistema de missões apresen-

Retrato de

um

Guarani do
aldeamento do rio
Verde, interior de

Sào

Paulo.
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niodcx pode-se urtxiunentur
tas tlisputas e

a partir dt\s-

ciiie tbi

impasses coloniais que o

siste-

ma de

reduções adquiriu suas características
independentes, ou seja, o modelo reducional
seria

mais o produto da história do que de

Não

plano pre\ iamente elaborado.

um

é esta a opi-

nião da liistorioiírafui inaciana, entretanto, que

partir

de

uma

série

de

significativas adapta-

ções de ambas as partes.

Sem

aos po\ oados dos índios, que

liberdade indísíena e do rigoroso cumprimen-

condidos arroios,

De
de

(Haubert, 1990:23).

fata as abordagens das missões

um

carecem

reconhecimento explícito do processo

que o

pla-

passado de mobilidade espacial, ausência de
forte liderança e nudez. "Reduções chamamos

busca explicar todas as ayões e posturas dos
jesuítas em função de sua ferrenha defesa da
to das leis indigenistas

falar

no jesuítico visava mudanças profiindas no modo de \ i\er dos Guarani. Para Montova, o significado da redução residia na ruptura com um

tiga usança,

em

\

ivendo à sua an-

matos, serras e \ales,

em

três,

sas apenas, separados,

em

es-

quatro ou seis ca-

uma, duas,

três e

mais

léguas uns de outros, os reduziu a diligência

dos padres a povoações grandes e a

\

ida polí-

missioneiro sempre fosse a regra, desde as pri-

humana, a beneficiar algodão com que
se vistam, porque comumente \ i\ iam em nudez, ainda sem cobrir o que a natureza ocul-

meiras experiências no Guairá até a expulsão

tava" (apud Abreu, 1982 :U5).

histórico de sua formação e estrutura. Fre-

qiientemente, elas são tratadas

como se o ideal

tica e

a incorporação de no\os grupos, as revoltas in-

Ainda assim, a reorganização do espaço habitacional surpreendentemente não provocou
grande descontentamento entre os Guarani
das reduções. Mesmo passando da habitação

dígenas e os ataques dos paulistas, entre ou-

coletiva para casas nucleares, os índios con-

que antes de atingir
uma certa estabilidade política, económica e,

seguiram reproduzir os laços de parentesco e

sobretudo, demográfica as missões passaram

nal dentro

de

fmiil

1767.

Contudo, diversos eventos ao

longo dos séculos XVII e XVIII articulavam-se
ao modelo jesuítico: os episódios de contágios,

tros. Portanto,

cabe

frisar

por dificuldades que explicam,

em

muitos sen-

—

paTem-se discutido muito a penetração
ra algims autores muito fácil
jesuítas
dos
entre os Guarani. Buscando uma lógica indígena, as obras de etno-história também têm
se debatido com esta questão. De acordo com
Haubert, por exemplo, a mitologia heróica dos
Guarani teria aberto espaço para a aceitação

—

desses novos heróis-civilizadores (Haubert,
1990:169). Porém, para não cair

numa

análise

simplista, deve-se ressaltar a convergência

de

motivações míticas e históricas, ambas cola-

borando para definir o rumo das reduções na
década de 1630. Para os Guarani, o cataclismo da encomienda e os ataques dos paulistas
constituíam um enredo que incentivava diversas possíveis estratégias, entre as quais a in-

corporação do grupo
tava-se talvez

a explicação

como

numa redução

apresen-

a mais segura. Seria esta

dada por

Amo Kern,

pois,

segun-

do este autor, foi nessa conjuntura histórica
que os Guarani optaram por um "acordo político"

com

os padres,

com

\

da disposição das quadras da redu-

ção (Melià, 1988:197-8).

De

fato.

a preserva-

modo reuma organização

ção de traços pré-coloniais, de certo

sua consolidação posterior.

tidos,

as relações entre as casas e a chefia tradicio-

istas a garantir a

forçada
civil

a instituição de

e militar que valorizava a chefia indíge-

amenizava a transição para

na,
to

com

uma v ida mui-

mais sedentária.
Por outro lado, os próprios jesuítas reconhe-

ciam os limites de sua credibilidade. Avaliando o êxito das primeiras reduções, Ruiz de
Montoya admitia que entre os Guarani "corre
o boato de que sou Tupã Ete, o verdadeiro
deus" (Haubert, 1990:169). Buscando facilitoua comunicação com os índios, os missionários
frequentemente lançavam mão de métodos e
recursos discursivos indígenas, estratégia

comum
vam

aos jesuítiis portugueses

que

Neste sentido, a transtormação dos jesintiUi
fazia piírte do desenvolvimento das
missões. Haubert, em minuciosa an;ilise do es-

também
tilo

e discurso dos principais articuladoivs da

fase inicial das reduções, evoca o

modo indíbem co-

gena: "Kiuiuanto discursa, o jesuíta,

mo

os índios,

anda de

um

lado para outiv e

bate no peito" (Haubert, 1990:67).

mo

meras

\a
pouco

trab;ilha-

entre os Tupinambá (Monteira 1990a).

preservação de sua liberdade, objetivo máxi-

dos índios (Kern, 1982:63-4).

iilixs

as estratégias

Enun

inú-

dos jesuítas que buscavum

realidade, a aceitação dos padres, aliás

ganluu- a confiança ilos mdios nu\iiante a api\>-

notável antes de 1640,

priação consciente de atribuiçõt^s xamanisti-

foi

construída a

os

Haubert

cas.

relata

um

incidente no qual o

(.L
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trouxeram. Eles nos trancam

numa

casa e

lá

padre Cláudio Ruyer livrou uma missão de
uma onça temível, ficando conhecido como

gritam conosco; dizem-nos o contrário do que

"matador de tigre", título reservado aos xamãs e heróis culturais (Haubert, 1990:142).
Portanto, não bastava apenas ser jesuíta, portador da verdade cristã ou de uma civilização
superior, como quer uma parte da bibliografia jesuítica: os grandes missionários foram
justamente aqueles que mais bem se adequaram ao processo de formação de lideran-

estes

Porém o processo de adaptação jesuítica

em

seus limites.

A

às

presença

de novos karaí carismáticos, tais como Roque
González, criava rupturas internas entre os
Guarani, surgindo aquilo que Haubert

uma

chama

permanente de "messias contra
messias". Assim como no litoral brasileiro, os
xamãs, ou pajés, guarani se apresentavam code

mo

luta

obstáculos aos missionários, pois insistiam

Segundo Nicolás dei Techo, o
xamã Juan Cuara discursava numa missão, para
nas tradições.

o evidente desagrado dos padres, exortando os

Guarani a viver "segundo vossos antigos costumes" (apud Melià, 1988:114). Em outra ocasião, acusado por um influente xamã de mentir, o padre Montoya escapou por pouco à fúria mortal dos Guarani de Tayaoba (Haubert,
1990:71). Menos felizes foram Roque González e seus companheiros no Tape que, a despeito do enorme carisma do padre Roque, foram mortos e despedaçados pelos Guarani nu-

ma

revolta fulminante (Melià, 1988:130-59).

Os pontos de atrito entre chefes e jesuítas
também eram muitos. A repressão da poligamia nas missões, por exemplo,
ocasião

foi

rebeldes

em mais de uma
mesmo de atos

móvel de protestos e

em

oposição aos padres. Prática im-

portante entre os Guarani, pois conferia status aos líderes, a poligamia encontrava-se tão

arraigada,

segundo Montoya, que os próprios

jesuítas evitavam entrar

em

conflito nas suas

moderando ou mesmo pulando o
mandamento (Melià, 1988:110-1). Nos

pregações,
sexto

anos

iniciais

das reduções, o chefe Miguel Ati-

guaye, da missão guairenha de San Ignacio,

li-

um

grupo de trezentos guerreiros para
em busca de apoio
contra os jesuítas, que tentavam tirar-lhe as
mulheres. "Meus irmãos e tílhos, chegou a liora de acabar com todos os males e calamidaderou

tinham várias mulheres, e aqueles que-

rem que nos contentemos apenas com uma.
Vamos! É preciso mudar tudo isso!" (apud
Haubert, 1990:160-1).
Igualmente,

a outra redução, Loreto,

des (jue a(juoles a (luem

chamamos

padr(>s nos

um

xamã, cujo discurso

anti-

jesuítico foi registrado pelo padre Montoya,

ecoava este sentimento,
a tradição:

tepassados:

ças indígenas.

vezes esbarrava

nos disseram e ensinaram nossos ancestrais:

também apelando

para

"Vivamos ao modo de nossos anque mal tem para estes padres o

de termos mulheres em abundância? Certamente é loucura que, abandonados os costumes e bom modo de viver dos nossos anciãos, nós nos sujeitemos às novidades que estes padres querem introduzir" (apud Melià,
fato

1988:102).

Além do problema em torno da poligamia,
também se queixavam do cerceamento de sua liberdade. Nas palavras de um
chefe: "Querem impedir-nos de multiplicaras lideranças

perturbam a paz em que vivíamos em nosnascemos livres e somos obrigados a tolerar que quatro pobres estrangeiros pretendam nos tornar escravos?" (apud
Haubert, 1990:144).
As restrições impostas também invocavam
a ira do chefe Potirava, que passou a pregar
um duro discurso antijesuítico. Antes convertido por um frade franciscano, Potirava agora
se negava a prestar mais serviços aos missionários, buscando persuadir outros líderes a repelir o avanço dos missionários: "Yo no siento
mi ofensa ni la tuya; solo siento lo que esta gente advenediza hace a nuestro ser antiguo y a
lo que nos ganaron las costumbres de nuesnos,

sas terras: nelas

tros padres.

Por ventura fue otro

el

patrimó-

que nos dejaron sino nuestra libertad? [...]
Por que consientes que nuestro ejemplo sujete a nuestros indios, y, lo que es peor, a nuestros sucesores, a este disimulado cautiverio de
nio

reducciones?" (apud Melià, 1988:100-2).
Estes conflitos eclodiam,
siões,

em

em

diversas oca-

rebeliões abertas contra a autorida-

de dos jesuítas. Fortemente marcados por
aquilo que Haubert chama de "paganismo renascente", os episódios de protesto e de rebeldia coletiva nas missões são indicativos da di-

mensão

política das relações entre jesuítas e

(íuarani, sobretudo nos anos formativos das

Em

Nuestra Senora de Fe, por exem-

em mcMO

às dificuldades materiais (jue afli-

missões.
jílo,
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giani a rechivão,

um

BKASn.

chete

a pala\ ra dos padres,

re\()ltt)u-se

que resoKerani

contra

puni-lo,

máximo de sua
Os seguidores deste chefe, todos

tirando-lhe o bastão, símbolo
autoridade.

bati/ados e considerados cristãos exemplares,

abandonaram a

igreja e a missão

em

protesto

muitas situações, busca\a-se o

também tornaram-se espaços para
de, talvez o lugar

moximento liderado pelo profeta Nezú
interlocutor de Potirava no discurso rela-

A presença

C)

tado acima

—

objeti-

a liberda-

mais adequado para a rear-

ticulação da identidade guarani.''

(Haubert, 1990:134).

—

mesmo

Dentro do contexto cada vez mais restritivo da encomienda paraguaia e das expedições
de apresamento dos paulistas, as reduções
\ o.

é ilustrativo da estrutura da

que para

resistência nos anos iniciais. Nezú,

os jesuítas não passa\a de "feiticeiro", organi-

São Paulo

Guarani teve
ria

constante dos portugueses de

— os paulistas, enfim — entre os
um

forte

impacto sobre a histó-

das missões. Para muitos historiadores, os

paulistas teriam investido contra as reduções

uma revolta

semelhante à de Oberá: incimatar os padres, destruir os
templos e passar por um rito de des-batismo,
onde assumiriam novamente nomes nativos
(Melià, 1988:154-5). Mais do que um profeta

porque essas missões ofereceriam mão-de-

tava os índios a

obra já transformada e disciplinada pelos jesuítas, portanto mais bem condicionada para

tradicional, este rebelde adotava novos ele-

portância da horticultura guarani, anterior ao

mentos: o uso de trajes sacerdotais e

contato, enquanto,

zou

rito cris-

— idólatra, mais exatamente — com a ce-

tão

rimónia do "batismo invertido", onde se

nome

tro-

um

pagão e se banha\am os pés em vez da cabeça (Haubert,
1990:162-3; \^ainfas, 1992). Do mesmo modo,
provavelmente no Tape nos anos 1630, Yaguacaporo e seus sucessores organizaram uma espécie de seita que ostentava todo o aparato
cava o

cristão.

O

cristão por

próprio Yaguacaporo,

"homem-

deus" no ver de Haubert, matou um padre
após submetê-lo a uma brutal sessão de torturas. Os rebeldes reuniram setecentos soldados
nas

o ritmo de trabalho exigido nos engenhos do
Brasil.

Esta noção subestima, de

um

cácia de

(DavidoflF,

do

um lada

a im-

outro, superestima a efi-

projeto aculturativo dos jesuítas

1982:55

ss.).

Na verdade,

à altura da

principal invasão do Guairá pelos paulistas, as

missões

em

sua maioria eram comunidades

recém-formadas, precárias e isoladas, debatendo-se

em

busca de

uma

base económica viá-

vel para sua sobrevivência.

Em

1628,

quando

encontravam instiilados nas
margens do Tibagi, o padre António Ruiz de
Montoya, então superior das missões do Guai-

os paulistas já se

rá, retratou,

em

sua carta ânua, outros obstá-

culos para o êxito missioneiro.

Além das

ati\i-

com o intuito de destruir as reduções: apecom muito esforço os padres conseguiram

dades predatórias de paulistas e espanhóis,

movimento (Hau-

rivalidades faccionais e a guerra intertrib;il co-

derrotar militarmente este
bert, 1990:163-4).
te ressaltar,

tos proféticos

mensão

Neste sentido, é importan-

uma vez, que estes movimentambém dispunham de uma di-

mais

Monto>a acrescentava

as doenças, a fome, as

mo as principais atribulações da população alem oito das reduções da pro\ íncia (Cor-

deada
tesão,

1951:259

ss.).

Por outro lado, os portugueses interessa-

guerreira.

Se as lideranças indígenas exerceram importante papel na resistência,

também

mostra-

ram-se indispensáveis enquanto colaboradores
dos jesuítas, sobretudo no

momento

crítico

do

estabelecimento de reduções. Tal seria o caso

\am-se pelos Guarani de longa data. desenrolando-se relações de troca e de iili;uiça, seguindo o padrão em formação ao longo do litonil
brasileiro. Desde meados do século Wl. os
primeiros po\ oadores da capitania de São \ i-

de Roque Maracaná, de Loreto, que combateu o movimento de Miguel Ataguaye, ou ainda o exemplo de Nicolas Neengirú (primeiro
desse nome), que, além de vingar a morte dos
padres Roque González e Alonso Rodríguez,

cente percorriiuu os cimiinhos do sul e sudoes-

também comandou

capitania, tra\ando

tra os paulistas

em

a decisiva

campanha conde Mbo-

1641, na batalha

te,

acumulando

to das terras e

um

consideráwl conhecimen-

populações situadas na zona

termediária entre as colónias

mesmo modo,
com

il>érica,s.

in-

Do

frecjiienta\um o litoral ao sul da

um

os grupos Cíuarani

intenso inteiwunbio

da

rt\giàix

sobtvtudo

bom

roré (Haubert, 1990:159-60, 183). Contudo,

na chamada laguna dos Patos. Wrtantix

não seria correto ver a colaboração como algo
diametralmente oposto à resistência, pois, em

antes do estabelecimento das primeinis iihIuções, os paulistas re;ili/.;i\am "ivsg;ites" tanto
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Mulher guarani
na colheita do trigo,
em foto de Gustaav
Verswyver No

ao longo do caminho terrestre que atravessava a "província" guairenha quanto no
Estas relações revestiam-se de

litoral.

uma comple-

xidade que não transparece facilmente na
bliografia,

que tende a

século XVII, a
lavoura do trigo

bi-

em

retratar a situação

figurava

termos de bandeirantes versus jesuítas. Os
paulistas favoreciam esta forma de recrutamen-

da mão-de-obra
guarani tanto nas
missões quanto no

to de mão-de-obra até a década de 1630, quando expedições maiores passaram a transformar

estas relações

na região dos

Patos.

Mesmo

planalto paulista.

nes-

sa conjuntura, alguns paulistas reivindicavam

a preservação

do velho escambo diante do

avanço do sertanismo de apresamento. Assim,

em

1635, a

Câmara Municipal de São Paulo

uma carta ao capitão-mor de São Viem protesto contra uma expedição vi-

enviou
cente

centina aos Patos, armada por Luís Dias Le-

me, pois esta ameaçava as boas relações entre

que

paulistas e Carijó dos Patos. Ressaltando

o "resgate que levam não é mais que pólvora
e

chumbo

e pelouros e correntes", a

Câmara

buscava impedir a escravização dos "índios

[...]

sei^via

de

estímulo para o movimento de populações

de artigos e mercadorias europeias

in-

dígenas: os jesuítas alegavam freqiientemente

que há mais de cem anos são nossos amigos
e compadres de nossos antepassados pois era
remédio desta capitania" (Registro, 1917,

filhos

1:494).

pótese: "Seria errado considerarmos isso

Para alguns líderes guarani, as relações
os portugueses por

apresentavam-se

meio do

tráfico

com

de cativos

como oportunidade para

re-

que

os Guarani entregariam seus próprios

um punhado de mercadorias. A
Haubert desenvolve interessante hi-

por

respeito,

espécie de indiferença cruel

em

criança, pois trata-se justamente

do contrário:

manifestou a extensão de seu poder bené-

fico,

demonstram seu amor pela

zados; e a tradição, pois dava seqiiência às

sim

como

ati-

vidades guerreiras e à tomada de cativos. Seria

o caso dos Carijó de Patos, onde quatro

uma

relação à

confiando-a àquele que, por sua generosida-

autonomia e a tradição: a autonomia,
pois evitava que eles próprios fossem escraviforçar a

de,

criança, as-

sua deferência pelo estrangeiro"

(Haubert, 1990:302).

Outro

em

artifício,

citado pelo jesuíta Charle-

chefes-xamãs intermediavam o fornecimento

voix

de cativos aos portugueses durante um período considerável (Monteiro, 1988a). Ou, ainda,
dos agentes indígenas chamados mus ou pomheiros: é importante ressaltar que estes intermediários não apenas vendiam cativos como
também os produziam, ou seja, suas atividades implicavam mudanças nas relações políticas entre aldeias, bem como no interior das

a batina de padre para se aproximar dos Gua-

mus

de São Paulo, que denunciou à Câmara Municipal que "era informado que no sertão pro-

próprias unidades locais. Neste sentido, os

agiam de modo a preservar sua autonomia,
mantendo-se de certa forma fora da sociedade colonial. Não é portanto de estranhar que
os mus figurassem entre os maiores obstáculos

ao avanço jesuítico neste período (Cortesão,

1958:194; Zenha, 1970:52-3; Davidoff, 1982).

Outros grupos, por seu turno, seguiam paSão Paulo com os paulistas aparentemente
sem serem propriam(Mite coagidos. A atração
ra

como

atividade central

sua história do Paraguai, era o de usar

não reduzidos (Zenha, 1970:141-2).
Porém, mais do que uma "sem-vergonhice
completa" (palavras de Zenha), a prática de se
rani ainda

travestir

de jesuíta é sugestiva da estratégia da

persuasão

como

alternativa à violência crua.

Talvez mais revelador é o depoimento de

Ma-

nuel João Branco, superintendente dos índios

meteram liberdade a
gente e

com

com sua
com toda

certos principais

essa cautela se vieram

sua gente". Ao chegarem no planalto, no entanto, estes

Guarani foram repartidos entre os

colonos para o sei-viço obrigatório (Atas, 1914,
111:94).

Resta explicar, contudo, por que os paulistas,

(jue antes evitavam

conscientemente

aj^ri-

4V)2
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sionar íiulios coinertidos, pussunun a atacar as

fender enfrentou

da década de 1620. Para Maubert, o que atraía os paulistas eram os Guarani não reduzidos, pois estes "são numerosos

sul,

missões no

tuuil

e desortíanizados, talam a 'língua geriU'

do Bra-

caminho do Peru". Porém, uma
vez estabelecidas as reduções, que "reuniram
e ci\ ilizaram as \ ítimas" e se aproximaram do
donunio português, estas também tornaram a
ser ameaçadas (Haubert, 1990:156). Jaime
Cortesão, em seu minucioso estudo dos mo\ imentos de António Raposo Taxares, fornece
estão no

sil,

instigantes detalhes sobre as complexas rela-

ções políticas e diplomáticas entre paulistas,
jesuítas e Guarani,

baseado sobretudo na "Re-

uma

longa migração para o

restabelecendo-se às margens do rio Uru-

guai. Estas duas, significativamente,

mais antigas

e,

foram as

pode-se supor, as mais estáveis:

Loreto e San Ignacio. Entretanto, de

uma po-

pulação de 10 mil a 12 mil Guarani, menos da

metade completou o percurso, marcado por
sérias tribulações (Haubert, 1990:158). Estes

acontecimentos foram repetidos pouco depois

na região do Tape, onde outras reduções foram assoladas e outros milhares de catixos guarani foram aprisionados.

Uma dimensão pouco explorada na bibliognifia é

da posição das lideranças natixas frente

a esta disputa de caráter colonial.

De

fato,

a

de Agravios" dos jesuítas Maceta e Mansilla. Para Cortesão, teriam sido os jesuítas, que
se recusaram a entregar cativos dos paulistas

postura dos neófitos guarani diante dos ata-

asilados nas reduções, os responsáveis pelo

Haubert, as investidas portuguesas teriam,

lación

conflito,

que rompia uma espécie de pacto de

não-agressão mútua (Cortesão, 1958).

ques dos paulistas lexanta a interessante questão da eficácia dos jesuítas.

num

De

com

acordo

primeiro momento, fortalecido a autori-

nas aldeias livres dos Guarani. Neste sentido,

dade inaciana, pois os paulistas xisaxam apenas a população pagã e, portanto, os jesuítas
aparentemente isentaxam-nos do catixeiro.
Contudo, quando os paulistas também passaram a atacar as missões, aumentaram as fiigas
e o abandono de muitas reduções (Haubert.
1990:159). Por outro lado, se nas derrotiis do
Guairá a autoridade dos padres foi questionada, no Tape a imagem era outra: conforme
lembra Haubert, na batalha de Caaçapaguaçu, em 1638, quando tropas espanholas e guarani rechaçaram a expedição de Pedro Leite
Pais, o padre Alfaro assumiu o papel de líder
guerreiro, enfrentando os paulistas com mosquete na mão (Haubert, 1990:173).
De qualquer modo, as 'inxasões" dos paulistas ocasionaram significatixas mudanças no

os paulistas passaram a assaltar as reduções

plano jesuítico.

Independentemente destes argumentos,

fi-

ca claro que na conjuntura dos anos 1620-30
o quadro demográfico e político tanto do Guaí-

quanto do Tape encontrava-se em fi-anca
Os efeitos acumulados das expedições de apresamento, do processo de aldeamento e das doenças contagiosas efetivara

transformação.

mente circunscreveram o campo de atuação
dos apresadores, que voltavam seus olhos para

uma proporção

relativamente maior da po-

pulação global que se achava aglomerada nas
missões. Ademais, a partir da ótica dos paulis-

mesmo como amque a densidade demográfica
das missões era bem mais concentrada do que
tas,

as

reduções figuravam

pliações, visto

—

não por motivos geopolíticos ou morais
como quer uma vertente da historiografia paulista

—

mente

,

mas, simplesmente, porque era justa-

que se encontravam números consideráveis de Guarani. De fato, às vésperas dos
ataques paulistas, segundo a Conquista espiritual de Montoya, a população das missões do
Guairá girava em torno de 35 mil, e a de Tipe
era de 52300 (Melià, 1988:58).
Entre 1628 e 1632, a destruição do Guairá
nelas

sixa

A

bibliografia ressalta a ofen-

diplomática dos inacianos, resultando

ve papal que denunciax^a,
tante áspera, as
listas

atix

em

numa

bre-

com linguagem

bas-

legislação antiescrax ista no Brasil e

idades dos preadores pau-

e paraguaios. Mais importante

foi

a ivor-

ganização do esquema de defesa das missões,

que objetixaxa
ses.

Por

um

ameaça dos portugueos padres começanun a con-

afastar a

lado,

centrar as reduções
veis,

em

locais mais inacessí-

sobretudo ao longo dos

rios l rugiiai

e

IV

pelos paulistas teve efeitos demográficos de-

raguai. Por outro, a ofensixa paulista suscitaxa

de

a reorganização militar dos Cíuarani. às xv/es

sastrosos para as missões. Afora os milhares

— algo entre 30 mil e 50 mil, taKez mais — a populacatixos deslocados para São Paulo

,

ção das duas reduções que conseguiram se

cK>-

agindo por conta própria, outras sob a
ção dos padres (Kern, 1982 V
sos,

apesar

(.las

Km

proibições da Coixw

dirt'^

alguns ca-

— em

ex

i-

,

os GUAHANI

dente precaução contra a rebelião indígena

—

ajuizar dela, a vida levada

F.

em

chegaram a equipar os índios com
armas de fogo, mas, ao que parece, o mais comum era combaterem com os tradicionais ar-

bandeirantes recolhidos aos

cos e flechas (Cortesão, 1958:149-50)."'

to

os padres

Enfim, não resta dúvida quanto à importân-

rica e
saltar

O BRASIL MKKIDIONM.

São Paulo pelos

pela gente
poderosa" (Abreu, 1982:118). Vale resque conhecemos ainda menos a respeilares,

dos índios que formaram a base desta mes-

ma

riqueza e poder.

O

cia das invasões paulistas para o fortalecimento

pouco espaço dedicado ao índio na

his-

das missões.'^ Foi a partir da rearticulação

toriografia paulista deve-se sobretudo às con-

económica que, no período

cepções vigentes acerca das estruturas económicas e sociais da região planaltina.^" Pobre

militar, espacial e

posterior a 1640, o sistema reducional alcan-

çou

uma extraordinária estabilidade

e,

apesar

de surtos epidêmicos, até manifestou taxas de
crescimento natural da população.

De

fato,

os

estudos recentes sobre a demografia das missões, sobretudo de Ernesto Maeder (1990), demonstram o quanto está equivocada a noção
convencional de que a população guarani pas-

sou a sofrer

um

declínio constante e inexorá-

em

recursos produtivos, isolado do circuito co-

em função da barreira natural da serdo Mar, a economia de São Paulo no período colonial teria sido limitada a uma modesta
policultura de subsistência. Esta penúria generalizada, por sua vez, teria sido causa sufimercial
ra

ciente para estimular os paulistas a passar anos
a fio

em

remotos sertões,

em busca do

"remé-

vel a partir

dio para sua pobreza", no dizer da época.

der,

falta

do contato. Ademais, segundo Maea história demográfica também fornece

pistas

para o questionamento das imagens do

teria sido

o índio

jesuíticas e

uma

vez que ela demonstra a estreita relação

genho do

entre o desenvolvimento das missões e sua

E com

panhol.

Não cabe aqui

ca. Portanto,

do o

es-

discutir essa polémi-

abandonando

as missões e seguin-

rastro dos bandeirantes,

retomemos

a dis-

cussão sobre os Guarani.

Se o impacto dos ataques dos paulistas sobre
as

reduções pode ser avaliado

cisão,

o outro lado da

com

certa pre-

moeda permanece um

tanto obscuro. Qual teria sido o destino dos

milhares de cativos tomados às missões,
falar

sem

dos outros que não se encontravam re-

duzidos?

A vasta bibliografia sobre

a expansão

paulista, ao lançar luz sobre a gigantesca figura

do bandeirante, parece fazer questão de

ofuscar o papel dos Guarani na formação de

São Paulo, apesar de sua presença ubíqua e
portanto inegável na documentação da época.

Dentro dos moldes tradicionais da historiograo livro praticamente desconhecido de F^dmundo Zenha é a única obra de
maior fôlego (jue se propõe a ressaltar "a predominância do ofício escravista e o papel refia paulista,

do índio na sociedade do planalto" (ZeDe resto, valem ainda hoje as palavras escritas por Gapistrano de Abreu há
quase um século: "C^onhecemos mal, para
levante

nha, 1970:1).

cativo,

arrancado das missões

vendido para os senhores de en-

litoral nordestino.-'

que autores como Altêm imposto uma explica-

este raciocínio

fredo Ellis Júnior

ção económica e racional para a ação dos paulistas contra as reduções: afinal de contas, os
ataques coincidiam

com

as invasões

holande-

do Nordeste brasileiro e de Angola, o que
teria diminuído o fluxo de cativos africanos e,
por conseguinte, aumentado a demanda e o valor do cativo guarani. Esta visão, além de alimentar uma apologia em favor dos paulistas,
também soluciona o problema do índio em São
sas

OS GUARANI NA HISTÓRIA
DA SÃO PAULO COLONIAL

Na

de jazidas de ouro e prata, este remédio

"estado jesuítico" ou do "império teocrático",

permanente inserção no sistema colonial

493

Guarani da aldeia

do
do

rio Itariri,

Ribeira,

vale

São

Paulo, no início

do

século. Este grupo
fazia parte

da

sequência de
migrações guarani
que, nos séculos
XIX e XX,
atingiram o
atlântico.

litoral
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Paulo, pois os índios pilhados das missões

sugestivamente,

encontram-se reduzidos (mais uma vez) a meras mercadorias, sequer parando no planalto,
a não ser um pequeno resíduo (}ue não fosse

cristãos e outros

comerciidi/ado no

No
lonial,

litoral.

--

como uns não tinham nomes
eram "de arco e

flecha", se-

riam recém-egressos do sertão, destinados a

mercados alheios ou

mesmo a uma posterior
E arremata: "Quanto

redistribuição interna.

entanto, a partir da docimientação co-

ao querer que aquelas cifras pudessem corres-

parece

ponder ao pessoal permanente de ser\ iço em
qualquer fazenda paulista do século .WII, seria simplesmente pueril, e nem se pode imaginar a possibilidade de nelas se alimentarem
tantas bocas ou se ocuparem tantos braços,
ainda que em condições precaríssimas" (Ho-

de 1628-41,

\

idente cjue o surto sertanista

e\

isando particularmente os Gua-

muito mais ao

rani das missões, articulava-se

desemoK imento da economia do planalto do
que à demanda por escra\os no litoral açucareiro. Nesse importante momento do desabrochar de uma la\oura comercial, as expedições
de grande porte se mostraram como um eficiente modo de constituir uma força agregada de mão-de-obra indígena. É de se notar que

landa, 1990:181-4).

Na

verdade, só é possível conferir maior

sentido à presença maciça e duradoura de

uma

considerável massa de trabalhadores indíge-

nas a partir de

uma

sistência e a presença

reformulação da história
de São Paulo. A descaracterização desta história é recente: não faltam,
no período colonial, relatos que atestam a intensa ocupação da mão-de-obra nati\a não
apenas na agricultura mas, especialmente, no
transporte e no sertanismo. Muito embora nas
fímbrias do circuito mercantil do Adàntica o
desenvolvimento regional de São Paulo no século X\II contava com uma relação dinâmica
entre o deslocamento de populações indígenas e as atividades económicas coloniais. Ao
contrário do que se supõe na historiografia \igente, que iifirma a predominância de uma
agricultura camponesa de subsistência, o motor da economia seiscentista era o setor de
abastecimento, ati\ idade essa basicamente ignorada na bibliografia histórica sobre o Brasil
colonial. O constante vaivém de mercadori;is
nas costas
ainda que de valor modesto
dos índios pelo caminho do mar. não apeniis
estava articulado às formas de apropriação e
uso do solo, como também movimenta\\i a outra grande atividade periuiuiente dos paulistas: o sertanismo de apresamento (Monteira
1988a e 1988b).
Dentro deste quadro os cati\os guarani tiveram um papel primordiiU, uma vez que sua

cativos índios entre as posses dos paulistas ao

inserção na sociedade coloniiU paulista

longo do século X\II, obviamente produtos do

nificati\ a

muitos, se não a maioria, dos participantes das

expedições do Guairá encerraram suas carreiras

de sertanistas ao retornarem ao planalto,

\oltando-se, nas décadas de 1630 e 40, para

a atividade mais sedentária da triticultura.

O

próprio Raposo Tavares, apesar de regressar ao
sertão muitas vezes mais, estabeleceu

uma

próspera fazenda na paragem de Quitaúna, ao
longo do

rio Tietê,

entre as vilas de São Paulo

e Parnaíba, que contava,
plantel de 117 índios.

Os

em

1632,

vasão do Guairá, assentando-se
cipais senhores
to,

como

os prin-

de terras da região do planal-

também comandavam

Tal foi o caso

com um

outros chefes da in-

prodigiosos plantéis.

dos irmãos André, Domingos e

Baltasar Fernandes, cuja parte na partilha das

presas fonnou a base das vilas de Parnaíba, Itu

e Sorocaba, respectivamente. Finalmente, a

maior prova do destino dos cativos está registrada na própria documentação paulista: foi
justamente nesse período que se verificou o
maior crescimento da concentração de índios,
arrolados

em

inventários de bens, nas vilas de

São Paulo e Santana de Parnaíba (Monteiro,
1988b).
Existe portanto

o

um

curioso paradoxo entre

modelo convencional da agricultura de subde vultosos números de

sertanismo.

Num ensaio inacabado, publicado

postumamente, Sérgio Buarque de Holanda
inquieta-se

com

esta questão, a qual ele sin-

no curioso binómio "grande propriedade, pequena lavoura". Para ele, é possí\el explicar a presença de muitos índios em algumas propriedades como apenas passageira:
tetiza

económica e

social

—

—

sob

\

lúios aspectos.

foi sig-

Em primeiív pla-

de números cada \ez miuores de
impacto sobiv as estnitunis deinognificas (.la colónia, .\inda sâc> poucos os estudos sobre a população indígena coloniiU. p<.v
rém tudo iiulica cjue a principal tendência rt^
sidia na estreita relação entre o aptvsameuto
e o crescimento populaciouiil. Cria\a-se, na
no, o tluxo
cati\

i)s

te\o

um

Casa macuxi na mata. Camassaru,
nas cercanias de Pirara. Aquarela de Edward Goodall,
artista da expedição que o naturalista R. H. Schomburgk,
nomeado comissário oficial do governo britânico,
realizou para a demarcação das fronteiras da Guiana Inglesa,
entre os anos 1842 e 1843. Crítico suiil do militarismo
da expedição Schomburgk, E. Goodall
desvenda com olhar sensível uma
realidade etnográfica ausente dos relatos oficiais.

Um

Payet [Xamã] ou palestra indígena.
Aquarela de E. Goodall (1842-3).

índios das Guianas. Aquarela de autor anónimo.

lí'^

T
~ -r'' é-^^--

J^^ »*-^ x2^—

^

.Cjcí.'.
''J>y>-

Mapa

etnográfico da região do rio Branco,
de E. Stradelli, 1902.

artista

Homem e mulher Bororós, 1827,
aquarela de Aimé-Adrien Taunay,
da expedição de Langsdorf ao Brasil (1812-29).

-

Alguns Bororós em visita a Riedel e Taunay,
na casa que ocupavam perto da aldeia de Pau-Seco,
Aquarela de Aimé-Adrien Taunay.

1827.

i\

Grupo de

índios Bororós atentos ao relato que faz
de uma caçada de onça, 1827.

Aquarela de Aimé-Adrien Taunay.

um

deles

Interior

de uma maloca de índios Bororó.
Aquarela de Aimé-Adrien Taunay.

1827.
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verdade,
tidos,

um

ciclo vicioso que,

no século XVI e tinha

toral

em

certos sen-

reproduzia a história demográfica do

Maranhão

forte paralelo

li-

no

seiscentista: os freqiientes surtos

epidêmicos abalavam a população, estimulando mais expedições para o sertão que, por seu
turno, introduziam novos cativos que eram especialmente suscetíveis às doenças (Monteiro, 1989-90; Alden, 1983).

Uma

população reconstituída a partir dos
do apresamento, os Guarani que passaram a habitar as propriedades rurais e vilas
da região de São Paulo tiveram que se adaptar a outras rupturas além da demográfica. Aos
critérios

paulistas interessava sobretudo o trabalho in-

dígena

e,

com

a entrada

de grandes quantida-

des de índios introduzidos do sertão, os colo-

nos buscavam articular contornos institucio-

para garantir

nais

seu

mesmos. Tarefa nada
legislação

em

vigor

domínio sobre os
além de uma

fácil, pois,

que coibia a escravidão

nestes casos, os paulistas ainda enfrentavam a
persistente oposição dos jesuítas, tanto das

missões quanto do próprio planalto, que de-

— o que

fendiam a liberdade dos índios
nificava, vale lembrar,

mentos anexos à

sua inserção nos aldea-

de São Paulo, administrados pelos mesmos jesuítas até 1640, quando
foram expulsos da capitania.-^ Se os padres tinham um convincente arsenal de argumentos
vila

contra o cativeiro injusto, os paulistas contra-

atacavam com uma lógica própria: costumavam acusar os padres de manter os índios no
mais rigoroso cativeiro, ao passo que

eles,

pau-

permitiam uma maior liberdade e não
se descuidavam na doutrina de seus subordinados. A conhecida missiva de Domingos Jorge Velho, escrita em plena campanha contra
listas,

os Palmares, expressa

bem

este sentimento:

"se ao depois [de reduzir os índios] nos servi-

mos

deles para as nossas lavouras;

índios Guarani.

sig-

nenhuma

injustiça lhes fazemos; pois tanto é para os sus-

como a nós e
bem longe de os cativar, anum irremunerável serviço em

creveu:

nome de cativos, ou esde administrados, contudo dispunham deles como tais, dando-os em dotes
de casamentos, e a seus credores em pagamento de dívidas" (Casal, 1945:55).
Mas a distinção não era apenas nominal: antes era fundamentada na percepção de direiíndios domesticados o
cravos,

tes se lhes faz

os ensinar a

saberem

lavrar, plantar,

trabalhar para seu sustento, coisa
(jue os

brancos lho ensinem, eles

colher e

que antes
não sabem

fazer" (in Ennes, 1938:67).

tração particular não passava de

dão velada, de
digenistas. Por

uma

escravi-

uma grosseira burla das
exemplo

.\yres

do

leis in-

CJasal,

me-

só o

o chamado "uso
Segundo um visitador jeescrevendo no final do século XVII, "es-

e costume da terra".
suíta,

tavam tão firmes os moradores daquela

que os índios eram

vila

em

que ainda que o
Padre Eterno viesse do céu com um Cristo
crucificado nas mãos a pregar-lhes que eram
livres os índios, o não haviam de crer".-^
cativos

Se os paulistas tiveram êxito

em

sua luta pa-

de controlar a maioria da
população do planalto, desafio maior foi a tentativa de moldar as legiões de índios provenientes de diversas etnias em um conjunto sora garantir o direito

cialmente estável e economicamente eficiente.

Para muitos autores, o sistema de adminis-

mas

tos adquiridos historicamente,

tentarmos a eles e a seus filhos
aos nossos; e isto

do início do século XIX, assim o des"Os paulistas, posto que não davam aos

morialista

Não bastavam o

terror,

disciplina constantes,

embora

(liieiítemente lançassem

Não muito

distante

jesuíticas, o

a violência e a

os paulistas fre-

mão de

tais

recursos.

do exemplo das missões

desenvolvimento da sociedade
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no

huvsii

landa oferece importantes indícios de adaptações técnicas, organi/.ati\ as e comunicatixas

mesmo temda figura do xamã e do
profeta no planalto durante o século XMI, demonstrando talvez que, ao extirpar estes elementos, os paulistas obtiveram êxito onde ou-

pro\enientes de culturas tupi-guarani: a pes-

tros

seiscentista taiubéni

einoKia

uma

série

de

adaptações por parte de dominadores e dominados. A \asta obra de Sérgio Buartjue de Ho-

ca por

tingiti,

a agricultura itinerante, as prá-

do trabalho, a línentre outros traços marcantes que,

ticas sertanistas, a di\"isão

gua

geral,

em

—

—

notadamente os jesuítas
fracassaram.
Outro indício sugestivo deste processo histórico de transformações mútuas surge do uso
do etnônimo Carijó para designar a popula-

documental a respeito do cotidiano dos

São Paulo, uma vez que a vasta maioria da população cativa de fato era de origem guarani.

res plantéis importantes resquícios

zação política guarani.

da organi-

Na fazenda de António

Pedroso de Barros, por exemplo, quando do
in\

entário deste paulista assassinado pelos ín-

dios,

o "gentio de obrigação" Carijó

lado

em

"lotes", cada qual

com

foi arro-

seu cacique

(Imentários, 1921-77, vol. 20). Outros grandes
proprietários assemelhavam-se aos chefes nativos,

praticando abertamente a poligamia:

seria o caso dos poderosos Brás

Leme

tal

e Pe-

dro Vaz de Barros, este último destacado pelas autoridades régias pelo "grande cabedal

que tinha

estrada Rio-Bahia,
Rio de Janeiro.

Contudo, ao

ção sujeita à administração particular. Originalmente um termo genérico para as popula-

paulistas e índios, nota-se sobretudo nos maio-

Guarani-Nhandeva
vendendo
artesanato na

ss.).

muitos casos, vigoraram até este século entre as populações rústicas (Holanda, 1975).
Embora seja bastante fragmentário o registro

índios

Zenha, 1970:235

po, nota-se a ausência

em

índios" (Leme, 1980, 50:205-6;

ções guarani, não é de admirar sua adoção

Em

certo sentido, trata\a-se de

em

um modelo im-

posto pelos paulistas, que buscavam padronizar

uma população

cada \ez mais heterogénea.

que re\ela um dramático incidente envolvendo a bastarda Joana SiqueiPelo

ra,

menos é

que,

em

isso

1718, foi involuntariamente sub-

metida ao cativeiro. Quando apresentada ao
seu novo senhor, foi açoitada e obrigada a vestraje típico das mulheres guatir uma tipóia
rani
"para daí por diante o conhecer por

—

—

seu senhor" (Monteiro, 1990b).-'

Porém, por outro

lado, o

termo também

tornou-se ponto de referência para a identi-

dade étnica da população indígena da região
paulista. Em litígios movidos pelos índios em
prol da sua liberdade, muitos alegavam ser
"descendentes de Carijós": pro\ando-se que
o seu cativeiro era injusto, o autor do processo podia ganhar a sua alforria (Monteira
1990b). Recompensados com a liberdade, contudo, os remanescentes dos milhares de índios
escra\ izados pelos paulistas ao longo dos imos

não conseguiram necessariiunente recuperar
sua identidade indígena, pois antes passaram
a engrossar as legiões de brancos e mestiços
pobres que constituíam a maioria da popula-

ção

rural.

No
foi

entanto, o

caminho da

justiça coloni.il

seguido por relatixamente poucos oati\os

e apenas nos anos

em ijue \ igora\a a adA maioria pei-sistia em
de liberdade e por uma

tinais

ministração particular.
sua busca por espaços

do instituto
que tosse a \ ida
Dentre os tnigmen-

existência mais digna no interior
escra\ ista, por mais restritiv a

sob o jugo dos paulistas.
tos iIustrati\os

pcrcebe-se

da

\

ida cotidiana dos mdios,

uma ampla g;una de ati\ idades au-

tónomas realizadas às margens da dominação
e do trabalho colonial. Ihmu como multipUu;

os

formas de resistência que se manifestaram ao
longo do século XMI. \este sentido, faz-se ne-

uma abordagem que contemple não
apenas uma suposta lógica indígena que orientasse a resistência, como também as significessária

que igualmente
ancoravam a ação histórica das populações
cati\as adaptações coloniais

nativas.-''

Com
necem

certeza, o protesto e a resistência forpistas para

uma compreensão

mais
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liberdade não é aquele ingenuamente atribuí-

do pela historiografia comencional; tratava-se
da recuperação da liberdade de movimento,
do reencontro com familiares separados nas
partilhas, do refúgio de um senhor cuja autoridade não era mais aceitável.
É essa busca, operando no limiar entre a
tradição e a mudança, que une a história dos
Guarani de São Paulo à dos Guarani em outros lugares e tempos. Ainda pouco conheci-

completa do processo de transformação do índio ao cativo. Argumentei, em outro ensaio,

da, a experiência colonial desses índios ofere-

que a questão das fugas explica muito sobre
a história da escravidão indígena em São Paulo. A versão convencional da bibliografia paulista reza que o escravo índio, conhecedor das
matas brasileiras e saudoso de sua aldeia natal, era especialmente propenso à fuga. Para
.\lcantara Machado, por exemplo, o sertão era
"o grande, o eterno, o \erdadeiro amigo e redentor dos indígenas" (Machado, 1980:177).
Porém, a análise das informações disponíveis
demonstra que a fuga tinha um duplo sentido, re\elador do caráter da instituição \igente: alguns "fugiti\os" eram na verdade coagidos por outros senhores e outros fugiam por
conta própria mas sempre para outras propriedades na região. Os que foram registrados na
documentação como "fugidos no sertão" certamente não buscavam a redenção e sim se
alistavam
ou foram obrigados a se alistar

tória indígena

uma rica oportunidade para se pensar a hisem seu diálogo não apenas com
etnologia mas sobretudo com uma historio-

ce

a

grafia

densa e tendenciosa, onde a presença

como uma força latenPode-se concordar com Richard Morse,

indígena sempre paira
te.

que,

em

seu excelente ensaio sobre o papel

histórico dos bandeirantes, considera o obje-

de seu estudo "um dos raros episódios da
do Novo Mundo no qual a linha da história indígena não foi cortada, ocorrendo uma
convergência de duas linhas de ação histórica, muito além da mera fusão de traços cultuto

história

rais" (Morse, 1965:18).

\os seus múltiplos
tituição

cativeiro

ou mesmo do povoamento das mis-

sões, é aqui

assim,

bibliografia extensa dos estudos sobre

expedições setecentistas muitas veestímulo financeiro e amparo legal do Estado. Sobre o termo, \er Cortesão (1958) e

Em

suma,

com

NOTAS

resta

tigos paulistas, as

zes conta\ain

uma

os Guarani, ver Melià (1987).

.\

discussão

em

Vivei-

de Castro (19S.5, XX\'II) também ressalta a importância dos Guarani no contexto etnológico.
(2) Para uma rejeição do método da "projeção etnográfica", \er Roose\elt (neste \olume). Deve-se ressaltar, no entanto, que a crítica de Roosexelt decorre
do pressuposto de que a conquista teria surtido efeitos desagregadores em todos os sentidos. Já Fausto
(neste volume), apoiando-se em \ iveiros de Castro
(1986), contesta esta posição, defendendo a relevância do conhecimento etnográfico para o estudo da história Tupinambá, sublinhando a "não-elementaridade"
como traço comum entre os Tupi antigos e modernos.
(.3) Deve-se sempre lembrar que o termo "bandeirante" se trata de um anacronismo, pois não pertence à documentação do século xvii. .\ pala\ ra entrou
em uso em meados do século X\ III, inicialmente para designar expedições puniti\as contra os índios em
Goiás. Embora tomassem cativos, a e.xemplo dos anros

Mesmo

respeito às fugas, o sentido da

—

—

expedições sertanistas (Monteiro, 1988a).

Para

apenas arranhada.

pouca dúv ida quanto à importância desta envolvente história para o conhecimento
não apenas do passado indígena, mas da própria história do país.

em

(1)

significados, a recons-

da população indígena, por meio do

Morse

com

(1965).

O mapa

desenhado pelo padre Luis Ernot em
1632 dá alguma ideia da distribuição espacial dos povos Guarani, Gualacho, Guanana e Charrua, mostrando que o espaço freqiientemente atribuído aos Guarani não passa de uma ficção (apud Melià, 1988:63,
(4)

e Cortesão, 1958:121).

Na sua lista aparentemente exaustixa, Ilemming
comete este mesmo erro para di\ ersos outros grupos,
como os Tupinambá do Maranhão e do Pará, grupos
estes que migraram do Nordeste no decorrer do sé(5)

culo x\l
1500.

e,

portanto, estariam

em

outro lugar

Caso mais graxe é dos .\xá-Canoeiro, etnia

em
re-

constituída durante o século XXlll a partir da fuga de
Carijó (índios catixos dos paulistas) das minas de ouro de Cioiás para o Tocantins e outras regiões inacessíxeis (Toral, 1984-85).
(6)

.\o refutar as teorias

a partir

de uma

matriz,

referentes à difusão cultural

andina e à circunscrição do
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tatores ambientais, trabalhos re-

abrem no\as perspecti\as para

a interpretação

e\ olução das tniltnras das terras baixas (Hoose\elt,
neste \olume).
(7) Sobre as rebeliões, ver Necker (1978) e Melià

da

(19SS); a

imagem de passi\ idade, que se entre\ è nas
também está presente com todas as

fontes jesuíticas,
letras

em Hemming

(1978).

Para uma interessante discussão destas "províncias", ver Susnik (1979). A autora sustenta que estas
representa\am guáras, ou seja, conjuntos de aldeias
(8)

si por laços de parentesco e de aliança,
não muito diferentes da "vmidade inclusi\a" do sistema tribal segimdo Florestan Fernandes (1975:12-3).
(9) Seguindo a trilha aberta por Melià, a questão da
yvy niurú ey é discutida pro\eitosamente também por
Noémia Díaz Martínez (1985) e Carlos Rodrigues
Brandão (1990).

unidas entre

Esta ideia, embora presente em Melià, é desenvolvida mais plenamente por Susnik (1979). Perma(10)

nece,

problema das migrações préquando grupos Guarani "imadiram" o im-

contudo,

coloniais,

o

Existe, e\ identemente, o mito

da superioridade
que a documentação não confirma. Quando muito, as armas de
fogo ser\ iam mais para efeitos dramáticos do que práticos. Se o barulhento disparo de uma arma paulista
piniha "especial temor nos índios", conforme afirma
Cortesão (1958:146), sua eficácia ia pouco além. Segundo Sérgio Buarque de Holanda, o elemento surpresa logo se dissipa\a diante da descoberta de sua
ineficiência (Holanda, 1975:72-4).
(19) Uma ressalva: no caso das missões do Itatim, no
alto Paraguai, os constantes ataques dos grupos chaquenhos, sobretudo os Gua\kuru, exerceram papel similar à ameaça bandeirante, ocasionando seu deslocamento para um local mais próximo a Assunção (Ga(18)

bélica dos portugueses de São Paulo, o

delha, 1980).

Com respeito à bibliografia paulista, cabe a resmelhor, a índia
saKa de que o índio
exerce um
papel discreto mas fundamental na formação genética do povo paulista
a "raça de gigantes"
uma
\ ez que a miscigenação teria produzido o híbrido mameluco, exímio sertanista. Ver, por e.xemplo, Ellis Jr.
(20)

—

—
—

—

,

pério dos Incas. Freqiientemente tratadas como precursoras dos movimentos "messiânicos" do período
pós-conquista, estas primeiras migrações contudo parecem ter sido movidas por objetivos bélicos e pela

(1976).

busca de metais (Nordenskiõld, 1917; Métraux, 1948;

Cortesão (1958) critica Ellis por enfatizar demasiadamente o contexto económico e local, em detrimento
do contexto mais amplo do colonialismo português.
Em tese, porém, Cortesão não discorda da hipótese
da venda dos cativos para o litoral.
(22) Ellis Júnior, ao a\ aliar o comércio de escravos dos
antigos paulistas, conclui que 80% dos 350 mil cativos tomados ao longo do século foram destinados ao
mercado litorâneo. Porém, o deslocamento do debate
atinge seu ápice na História económica de Roberto Simonsen que, em apêndice contendo uma troca de cartas entre o autor e .\fonso Taunay, chega a um cálculo
do valor globiil do pretenso
em libras esterlinas
comércio escravista (Simonsen, 1978:245-6).
(23) Readmitidos em 1653, os jesuítas foram pri\ados da administração dos iJdeamentos, que piíssou pAra a Câmara Municipal de São Paulo. Continua\am
a comandar, no entanto, considerá\el plantel de índios nas fazendas particulares pertencentes ao Colégio, especialmente as de Embu. Carapicuíba, Santana e .\raçariguama (Leite, 193S-50, vol. vi).
(24) Visita do padre .\ntonio Rodrigues, 25 de janeiro de 1700, .\rchivum Romanum Societatis lesu. Rtv
ma, Brasília 10. f 2\.
(25) Sobre o uso da tipóia, originalmente assiviada
a sociedades guarani e posteriormente difundida pe-

Meireles, 1989).
(11) Naquela ocasião, foram cadastrados 27 mil índios
de guerra, ou seja, a população masculina adolescente
e adulta. Pode-se especular que estes compunham entre um quarto e um terço da população global. Algumas encomiendas quinhentistas são arroladas em Cor-

tesão (1951), e discutidas
(1979) e Gadelha (1980).

em

Zavala (1977), Susnik

(12) Carta de Pedro Rodrigues a João Alvares, 15 de
junho de 1597, Archivum Romanum Societatis lesu,
Roma, Brasília 15, fl. 425.
(13) O cunadazgo também foi uma característica do
sistema de trabalho que se desenrolou em São Paulo,
de acordo com Sérgio Buarque de Holanda (1948). Sobre a defesa da poligamia, ver Melià (1988:110-1).
(14) Para discussões da bibliografia missioneira, ver
especialmente Mõrner (1968), Haubert (1990) e Melià

(1988).

Deve-se ressaltar, seguindo Necker (1979), que
reduções franciscanas e jesuíticas haviam de servir a interesses coloniais não apenas no Paraguai como no vice-reinado do Peru em geral. Ademais, o papel dos índios reduzidos enquanto "guardiães da fronteira" é lembrado em mais de um trabalho recente
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as

(Gadelha, 1980, e Meireles, 1989).
(16) No Paraguai, estes antagonismos redundaram na
e.vpulsão dos padres de Assunção em 1612, 1649, 1724
e 1732, sem falar da expulsão geral de 1767 (Melià,
1988:220-34).
(17) Esta ideia é explorada proveitosamente por Melià

(1988:93-120).
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