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Silvio Back em filmagem no Paraguai. 

Silvio Back 
" REPUBLICA GUARANl"x e uma reflexao laica 
sobre a aproxima9ao lgreja-indio, desde 
a Conquista no seculo XVI, aos dias atuais. 
Meu filme, categoricamente, poe sob suspeita 
todo e·qualquer tipo de evangeliza<;ao ou ocupa<;ao 
ideol6gica dq indigena, no passado e no presente. 
Nisso, " REPUBLICA GUARANl"x aparece como 
uma cunha cinema brasileiro adentro. A maioria dos 
filmes sobre Indios realizados no Brasil ostentam 
um indisfar<;avel comprometimento com a visao 
tutelar, autoritaria da lgreja. Em outras palavras, 
ha uma sindrome religiosa no porao dos 
documentaries ou filmes de fic<;ao brasileiros 
em que se discute-a condic;:ao do indigena, tanto 
a nlvel de sua cosmovisao, quanto a da questao 
da terra, seu horizonte fisico:' 
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Pororoca. 
O Encontro entre dols pensamen
tos m6glcos, separados por um 
AtlAntlco de dlferencas, esse en
contro produzlu, na Am6rlca do 
s6culo XVII, uma das mals espan
tosas experl6nc1$S s6clo-polftlco
econ0mlcas da Hlst6rla humana: 
a barroca te.ocracla Jesuftlco
guaranl das MlssOes, no coracAo 
daqullo que, hoje, se chama o 
Cone Sul. 
Tupi. Jesus. 
Mas sobretudo, a taba e Roma. 
Tupi e latlm. 
As MlssOes tlveram o mesmo des
tlno dos lmp6rlos Azteca e Inca: 
foram brutalmente, lnterrompl
-das, verdes alnda, em melo a seu 
.percurso hlst6rlco, por lnterven
cAo mllltar de fora, uma lnvasAo: 
o Outro. 
Que terla resultado se essas ex
perl6nclas tlvessem perdurado 
s6culos, at6 a sua maturldade? 
Trabalho para um "ftccl6n" de 
Borges. 
0 fato 6 que nlo se pode enten
der hlstorlcamente o Paragual, o 
Sul do Brasil e a Argentina sem 
entender as MlssOes, a Republlca 
Guarani, o slgno que presldlu ao 
nosso nasclmento. 
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UM NAO-ROTEIRO 

Republica Guarani x · e . um documentario cinemato
grafico de· longa-metragem. O que voces vao ler, na verdade, e 
um naa-roteiro do filme. Porque nem ea estrutura literaria dele · 
ou guia de filmag~ns, que nunca foram escritos, nem propria
mente a sua figurac;ao posterior, como leitura acabada da 
obra. O texto se aparenta mais a uma reflexao· em voz alta 
sobre o filme, a inconfidencia de suas intenc;oes mais recOndi
tas livremente alinhavadas pelo autor. Uma visao privilegiada, 
sem duvida, a espera de cumplicidade ... 

. Documentario e livro se atraem e ao mesmo tempo s~ re"'. 
pelem. Ambos possuem autonomia de vOo. Um nao e muleta · 
do outro. No entanto logram estabelecer um ins61ito e proflcuo 
dialogo quando colocados cara a cara. E essa ea veleidade na 
publicac;ao destas "mem6rias" do filme. ~evar o leitor/ espec
tador a partilhar da mesma emoc;ao cunhada em c6digos dife
rentes, portanto, em esteticas apartadas pelo tempo, discurso 
e tecnologia, tornando-as inextricaveis na sua cabec;a. 

A tematica, fascinante por si s6, inedita nas dimensoes em 
que foi esmiuc;ada em imagens e palavras, exigiu esta revela
c;ao do arcabou90 intelectual do documentario exatamente 
para proporcionar maior tesao ao seu futuro parceiro. ·Mais 
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ou menos como ~e. alguem tentasse surpreender a criac;:ao na 
ante-sala da reallzac;:ao na doce ilusao de surgir dela com 0 
go_st?_ supr~mo da obra. Mas t~do nao passara de miragem. o 
mag1co, af1nal , e intraduzivel. 
· No que t:m de superflu? este intr6ito, ele ao menos pro
duz a .sensac;:ao de que o le1tor/espectador esta a soleira de 
um~ ~tage~ fantttstica ao interior da hist6ria do homem da 
America Latina. Doravante, poesia, mem6.ria e espanto palmi
lharao sua trajet6ria. 

12 

INTRODUCAO AO FILME 

Entre 1610 e 1767, ano da expulsao dos jesurtas das Ame
ricas. numa vasta area dominada por fndios guaranis e parciali
dades lingOfsticas afins e drenada pelos rios Uruguai, Parana e 
Paraguai, vingou um discutido projeto rellgioso, social, econO
mico, poHtico e arquitetOnico, sem equivalencia na hist6rla das 
relac;:oes conqulstador-fndio. 

Essa sociedade sui-generis, criada por jesurtas com su
ce~sivas gerac;:oes de ·Guaranis, cujo numero final estlmado e 
de meio milhao de pessoas, desde os seus prim6rdids nunca 
deixou de provocar uma contundente polemica. 

Por coincldencla ou nAo, trezentos anos depols, alnda 
mantido o indf gena na condic;:ao de Inferior, e possrvel ldentifl
car uma nostalgia daqueles tempos, com novo Verbo, novas 
tecnicas p~dag6gicas e maior soflsticacao ideol6glca. 

Ante as similitudes com o passado - flagrantes e assus
tadoras -:- Republica Guarani X e. a retomada do debate, 
quando menos, uma advertencia. 
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PASSADO REU 

FreqOentemente ·me perguntam por que, nesta ultima de
cada. tenho reallzado apenas fllmes tomando a Hlst6rla como 
tema. Uma serie de fatores se acumula, e onde nao consigo 
privlleglar um em detrlmento de outros . . 

0 fato de o cinema brasllelro poucas vezes ter voltado 
suas cameras crlticamente em dlrecao ao Extremo Sul fez 
nascer em mlm 'llm projeto nao premedltado de esquadrlnhar 
cinematograflcamente . os Estados com os quals estabelecl 
profundos lacos culturais e exlstenclais. 

Estou convlcto de que o Brasil nao termlna em Sao Paulo, 
nem que a Argentina comec;a abaixo do rio Paranapanema .. . 

Nao raro ouco, tambem, expressOes de surpresa a respel
to do meu cinema, dado o lns611to do abordado, ora quando le:. 
vanto a fantastics Campanha do Contestado (em "A Guerra 
dos Pelados") ou ·quando indago sobre as orlgens da moder
na tragedia do nosso Indio (como neste Republica Guarani x ); 
ou quando irlvento urn personagem· negro, Repo, como em 
."Aleluia; Gre·tchen", para conduzir minha interpretac;ao sobre 
a imigrac;:ao alema no. Brasil·. · 

15 
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. Ou, ainda recentemenle, recheando a Revolucao de· 1930 
de ironias e armadilhas cinematicas, e transformando - atra
ves de uma linguagem de ruptura - fatos her6icos e figuroes 
em alegres e ridfculos fantoches do nosso grande circo politi
co, onde o elog io do despota e a principal ladainha. 

Mas (ainda) tern negro e f~dlo no Sul? E que lrreverAncla 
sem outra, a de erlglr o Contestado co mo um aconteclmento 
ate mais lmportante·que Canudos. "Alelula, Gretchen"? P.arece 
filme estrangelrol Um movlmento sedlcloso tao desfrutavel 
("Revolucao de 30"), famoso como "1930, a revotucao que mu
dou o Brasil" (sic), nao pode ser ridicularizadal Coisas assim. 

I 

Fico pensando que, de repente·, o Extremo Sul ainda so-
f re, no inconsciente .coletivo nacional, do mesmo sentimento 
que animava os castelhanos dos seculos XVII e XVIII, que pre
tendiam cortar o Brasil portugues a altura de Guafra-Cananeia. 
0 Extremo Sul nao e um Brasil diferente, contrariando afirmati
va racista que sobre ele se cunhou. 

Ao longo de uma carreira de 15 anos, meus fllmes tAm 
sido um' testemunho aupiovisual dlsso: o Sul armazena um ma
nancial de reflexao e de tematic·as contundentes, nelas resldln
do ate uma natural reac;ao a conspirac;ao cultural que se vota a 
regiao, a partlr do elxo Rio-SAo Paulo. 

Ha sempre uma pltada de discrimlnacao no ar. Mais ou 
menos como se o Sul representasse um caprtulo her61co da 
nos~a ~ist6ri~, portanto ja resolvido, QU entao incOmodo re
conhecer (e compreender) 'que subslste uma cultura de 1.ml
grantes e "portunhola" paralela 'a luso-afrlcana. convlvendo 
com ela, inter-relacionada, viva, vital, transformada, telurica, la-
tino-americana, brasileira. · 

·Oaf a minha preocup.ac;ao·, como artlsta multlestadual des
sas paragens, lntelectualmente por elas formado e lnformado, 
em cavoucar o lado escuro, as "tlnleblas" do Sul, ro~pendo 
pelo seu fabuloso (e por descobrlr) passado afora, relaclonan-· 
do-o poeticamente SC? pr_~sente. · . 

0 Sul e um inaudito paralso de paisagens humanas e so
ciais : o Sul e o retrato falado desse Brasil que alnda preclsa re
cobrar contornos para ganhar seu verdadelro aspecto aillml
co. 
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Tenho' feito emergir tao-somente uma rala ponta do Ice
berg que escamotela todo um universo que anseia por ser ar
rebatado. 

N? decorre~ da decada de 70, a pr6pria instabilidade que 
e ser c1neasta neste pars construiu em parte as minhas inquie
tudes quanto a Hist6ria recente e remota do Extreme Sul. Quer 
dizer, condicoes de producao, o fato de eu insistir em perma
necer fislcamente na area, meu esquema de sobrevivencia 
profissional, as origens etnicas e familiares, tudo acabou con
vergindo para sacudir as minhas pr6prias ansiedades. A bio-
grafia incontornavel. · 

Depois, adoro mexer na Hist6rla. Pressinto algo er6tico 
n~ss.a investigacao nao cientffica sobre personagens e ocor
renc1as que a historiografia oficial ou aquela guindada a inte .. 
resses partidarios e/ou ideol6gicos proc~ra eleger como defi
nitivo, indiscutfvel, como dogma: um simulacro da verdade que 
se vai reproduzindo como tal pelos tempos e espacos com 
toda a impunidade, precisamente por se calcar no consenso · 
dos chamados bem-pensan.tes. Recuso-me a aceitar qualquer 
palavra final sobre assunto que seja. 

Os ultimos anos, quando duvidas levaram de roldao mui
tas certezas ate entao religiosamente cultuadas, incrementa
ram o .desejo de reavaliar a Hist6ria pr6xima a mim a partlr de 
um pnsma onde o compromlsso maior estivesse do lado ·do 
imaginario, pois ele sempr_e esta mais slntonlzado com a ver· 
dade. 

Busco com meu cinema um permanente engajamento 
com a crlac;ao livre, com um rearranjo pessoal da realidade, 
dentro de uma estetica experimental, nova, subverslva, abusi
va ate em termos de mercado, exlbic;ao e publlco. 

Enfim, qu~ nenhum comprometimento, por mais forte e 
circunstancialmente importante, me leve a trair o cinema. 

0 passado e sempre acusador. Oaf essa lncurla lnstitucio
nalizada, ora fruto do nosso subdesenvolvimento, ora patrocl
nada pelos podero.sos e burocratas da cultura (e mesmo por 
intelectuais), ambas no fundo elos da mesma corrente. Melhor, 
pois, esquecer. 

lmportante assinalar que quando se remonta ao preterite, 
quer recorrendo a fotogramas do cinema mµdo: quer consul
tando literatura coeva, imposslvel retrac;a-lo como a sua inte-
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gridade orig inal. Seria, inclt;Jsive, abdicar do nosso pr6prio 
arbftrio em discernir sobre ele, como tambem minimizar a fa
culdade magica de cada um em se transportar no tempo·e re
ve-lo a sua maneira. 

Toda vez que me debruco sobre algum acontecimento 
hist6rico, o tomo mals como alibi que como curlosldade em 
torno do fato em sL 0 fato coloca-se, ar, antes como um gan-

. r 

cho indiscutrvel. Nern por iss~, no entanto, delxo de exaurlr o 
epis6dio em todos os seus aspectos e. lmpllcac;Oes. 

. Mas, o principal e que o passado.esconde brechas e reve
la facetas .ffiais seduto'ras do que as legadas monolltlcamente 
aos nossos dias. lnteresses, ldeologlas, autorltarlsmos de todo 
matiz, tudo conflui para que as lembrancas seja reservado um 
papal passlvo. · 

A mem6ria evoca uma dinamica similar a do presente. S6 
a compulsao que se sente a toda hora em recorrer a ela para 
tentar perceber o que se faz ou planeja ja a torna sitio de uma 
dialetica em permanente mutacao. 

Preciso desse planets estranho, como ja alguem o.deflnlu, 
para cinematograficamente interpretar - · a meu modo - o 
mundo que me toca. 

II 

A historlografla brasllelra e um nlnho de falsldades - sem 
falar que· a Hist6ria, de um modo geral, e sempre escrita pe
los vencedores. E sua irma gemea, a H'ist6ria latino-americana 
nao seria diferente em relac;ao aquel.as ·quase clncoenta m(s
soes jesurticas tornadas famosas sob o contradlt6rlo cognome 
de "Repu bl ica Guarani~', ou "Republics dos Guaranis". 

Entao, de que manelra explicar ·o enclave s6cio
econ0mico que durante 150 anos, constiturdo de alguns rell
giosos e milhares de indfgenas, reslstlu ao assedlo ea concu-· 
piscencia do mundo colonial, na. mesopot~mla dos rlos Uru
guai e Parana? 

Para chegar a uma relatlva conclusao, tlve que revisltar o 
s6tao da nossa Hlst6ria e do pr6prlo Cone Sul, driblando livros 
e testemunhos que inslstem em pintar aquelas mlssOes edifi
cadas entre o alvorecer do seculo XVII e destrufdas em mea
dos do seculo seguinte, com tinturas lgualltarlstas, uma espe
cie de elo· perd ido do socialismo nos tr6picos, um enquadra-
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mento h.armonioso do indigena, e a'.firmativas quetais, algumas 
inocentes, out.ras fruto de pura desinformacao, a maioria, po
rem, de ma-fe. 

Ha dez anos ja me havia proposto a uma tarefa semelhan
te: reconstituir "desdramaticamente" a esquecida Campanha 
do Contestado, violento conflito regional , envolto em silencio e 
cumplicid.ade, uma mancha rubra na cr6nica libertaria do povo · 
brasileiro. · 

Um My Lal que se anteclpou em melo seculo: crlancas 
eram jogadas para.clma e aparadas no flo da baloneta; o ex-. 
termrn io - uma nova advinhac;ao, o da Indonesia - deverla 
ser completo, nem os animals domestlcos vlvos, uma assepsia 
que homenageasse Canudos. 

0 sangue adubou todo o meio Oeste de Santa Catarina: 
os cadaveres insepul,os clamam por justica ate hoje no olho 
armado dos "b61as-frias'' maltrapllhos. · · 

Pouca gente conhece o. Contestado, talvez porque tenha 
faltado um Euclic;ies da Cunha para reports-lo a posterldade, 
ou quern sabe, a. vergonha dos algozes sobrevlventes seJa 
mais repressiva. No meu filme "A Guerra dos Pel ados" ( 1970), 
o sacrificio popular veto inteirinho a tona (como antes ja emer
gira no romance de Guido Wilmar Sassi, "Gerac;:ao do Deser
to", pelo qual balizei o · roteiro). 

Toda a fantasia fol rala para sobrepor-se a realldade dos 
fatos vividos, escondidos, sofridos e contados. Mesmo asslm, 
a Censura extlrpou uma cena em que um dos "pelados", lnter
pretado por Z6zlmo Bulbul: rasgando tftulos de proprledade 
das terras s.urrupiadas aos caboclos pela Southern Lumber 
and Colonization Company, grita:-''Chega de miseria! Chega de 
miseria!" Exemplar. 

"A Guerra dos Pelados" e considerado por Brasrlia como 
"um filme impr6prio para o vefculo" (a televlsao). O fantasma 
dos baroes da terra continua ·vigilante. 

Depols de "A Guerra ... ", resolvl acertar algumas contas 
etnicas pela razao de ser filho de imlgrantes. O Sul e quase um 
misterio para quern o identifica atraves da 6tlca de um cartao 
postal : ha decadas, o Extrema Sul aliments folclore, mltos e, 
princlpalmente, aleivosas interpretac;Oes sobre a colonizac;ao 
estrangeira e a epopela de sua clvlllzac;ao. 
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T!pico exemplo e o do Cc>ntestado, nunca associado a Ca
nudos, conquanto tenha sldo, a par da aberta luta de classes, 
uma primitiva guerra antiimperialista de inspirac;oes separa
tistas ate, eivada de concep<fOeS polftico-ideol6gicas avanca
das para a epoca (1912-1916). l)ma religlao caipira pretendia 
substituir o altar de divindades da lgreja Cat61ica pelo prof~ta 
Joao Maria e seu Exercito Encantado. 

Nao fol facil arregimentar lndfclos redivivos do concubina
to lntegralismo Nazismo nos Estados do Extremo-Sul. que se
ria (e acabou St3ndo), a tOnica publics do meu "Alelula, Gret
chen" (quando, na verdade, o fllme e uma parabola sobre. ore
gime brasileiro dos ultlmos qulnze anos· e um discurso sobre o 
imanente autoritarismo na vlda das pessoas). 

Parentes fugiam a ter que rememorar a decada de brasa e 
fogo dos '30; lntegralistas desconversavam. "o passado ja 
morreu, praqu~ cutucar num vespeiro ressecado"; a llteratura 
era (e e) mirrada, medrocre e mentirosa. . 

Porem, nada mais indicial}te do que a imagem. e nela v1 
milhares de brasileiros, "bons" brasileiros, alias ( ... ). teuto
brasileiros, operarios, classe media. mulheres, negros, adoles
centes - todos, lndlstintamente, desfilando pelas ruas XV do 
Parana, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, sobracando suas
ticas e empinando band.elras nazistas bordadas a ouro. Que 
solenidade. que orgulho, Ql:Je empafla, um estado de graca co-
letivo. . 

o lntegralismo falava alemao com sotaque; Plinio Salgado 
era mals vertido para o ale~ao do que as arengas de Hitler tra
duzidas. Se as fotogr~fias amarelecem, os sigmas .e anaues 
venceram o tempo e continuam a lamber casquinhas do po~er; 
quando menos, veem-se teses .. pardas" travestldas de fat1ota 
nova. 

"Revolucao de 30" encaixa.:se no meu tabulelro cinemato
grafico sulino com a mesma desfacatez. De repente, eu estava 
cara a cara com um Brasil tradlcional que nem os melhores 
memorialistas, historiadores ou jornalistas havlam captado 
com tamanho vico. 

A cada fotograma recolhido, a decada de '20 foi ressur
gindo saltitante, cheia de novidades, com suas revolucOes (co~ 
mo sempre) de "cima para baixo", tentativas lncontaveis de 
20 

golpes, o movimento obreiro meio anarco-slndicalista melo co
munista feito cabra cega, os governantes posudos e "eternos", 
o dia-a-dia polftico-institucional parecia ter dado um bote para 
tras de meio seculo, ou mais.-

E um pafs incrfvel esse d.as primeiras "pacificacoes" ron
donistas do indio filmadas (que depois acoplei ideogramatica
mente a eleic;ao de "Mis_s" Brasil); da imitpcao escancarada e 
canhestra do cinema americano a devastacao louca de flores
tas, do melodrama suburbano do nosso cinema as gigantescas 
manifestac;oe.s de m_assa, da industrializacao incipiente a urba
nizacao nervosa do Rio e de Sao Paulo, do povo espectador a 
classe media . .chegando. 

O cinema nao deixou escapar nada. 
. Embora muito tenha sido escrito sobre o perrodo recen

seado em "Revoluc;ao de 30", a pr6prla revoluc;ao era algo ne
buloso, uma esfinge desbotada de onde s6 surgia em foco a fi
gura de Vargas. 

Com o filme, no entanto, fui ao fundo da epoca e do pr6prio 
movimento, resgatando rostos e relembrando fatos marcantes, 
indelevelmente registrados pelos her6icos e anOnlmos cineas
tas daqueles tempos bicudos: dessa manelra pude reencon
trar, em carne e osso, jovens como seu Ideal e velhos co.mo 
seu oportunismo, alguns dos figu·roes que escreveram o nosso 
cotidiano. Uma aventura fascinante. 

bocumentarlo "com entreatos de longas-metragens de fic
c;ao do cinema mudo brasileiro,. "Revoluc;ao de 30" consegue 
furungar em velhas cicatrizes e recordacoes mal arquivadas. 

Prospectar e montar o filme fol um trabalho de monge, de 
. arque61ogo e ·de ourivesarla cinematografica. E nlsso tudo, 
nessa Ansia para desentocar e "remendar" paclentemente 
imagens corrofdas pelo descaso, deste cinema sem filmes de. 
que se compoe a pr6pria filmografia nacional, concluf que o ci
nema sobrevivente e, no conjunto, um libelo inapagavel, a re
velac;ao escandalosa de um Brasil que nunca antes se vira re
fletido em seu grotesco e em sua pureza com tanta nitidez e 
profundidade. 

Mesmo quando caudatario, subserviente ao Estado e ao 
ricaco. mesmo qua~do ostensiva e pobremente busca sua 
imagem jamais fixada plagiando o fotograma que vem do exte
rior. 
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Ao menos, e um cinema felto por magicos que em me
mento algum perderam a· esperanca diante das adversidades 
econOmicas e institucionais e culturals e tecnol6gicas. · 

"Revolucao de 30": a revivesc~ncla de todo o poder de 
fogo que contem as betas e lnexcedfveis lmagens do primltlvo 
cinema brasileiro. 0 filme e uma vlt6rla sobre a amnesia tuplnl
quim. 

"Revolucao de 30" e Republics Guarani x estao umbili
calmente atados pelo mesmo diapasao narratlvo, por serem 
ambos documentarios heterodoxos. A pratica da consecucao 
da ideia no primeiro reflete-se neste, os dois quase que se 
completam em materla de linguagem e invencao·. Mas fol em 
"Rev~uca~ -de 30" que sobreveio a revela9_ao de algo que eu ja 
vinha ,rum1nando ha tempos: a superacao formal, portanto 
ideol6gica, do documentario braslleiro. E como escapar a is
.so? 

I 

ludo comecou magicamente ao me defrontar com a 
questao vital que o fotograma recuperado propunha: como so
norizar o cinema mudo sem acrescentar-lhe um elemento es
purio (o som), sem violentar-lhe a singeleza ea forc;a dramatl
ca unfvocas? 

O cinema mudo se basta a sl mesmo, presclnde de qual
quer som para se realizar como cinema, enfim. E como entrar 
nesse mundo que nos e apartado, tao resolvido· na sua "ima
gem-imagem" irretocavel, no seu rftmo perfeito, transcenden
te? 

Foi de uma aut~ntica "recriacao" do espetaculo do rnudo 
e que assomou essa abordagem ·cl_nematica absolutamente 
desconcertante de "Revolucao de 30". · 

Procurei levar ao espectado·r um leque de vertentes au
diovisuals onde a rotineira facilldade da lnformacao pronta, 

. pasteurizada e irreflexlva a posteriori, eu quase diria "mobra- · 
tesca", e substitufda por uma torrente de cenas extravasando 
significados e ambiguidades e por um som multiplo, mobiliza
dor, estimulante. 

Um desafio que a todos deixou atOnito e que reaparece 
em Republica Guarani x amadurecido, acabado como se fora 
um estilo: 
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Desde que me decidi pela feitura de Republica · Gua
rani x, ha questao de quatro anos, uma estranha sensa
c;ao de estrer:necimento e impaciencia me acompanha toda 
vez que consigo flagrar cinematograficamente a lnconsci~ncia 
branca (brasileira e castelhana) a respelto do destino ·dos 
Indios do· Sul do Brasil, -Paraguai e Argentina, de ontem e de 
hoje. 

Nessa pesquisa, dife_rente de todas as anteriores, quando 
OS despojos estavam a minha frente, de bandeja, .com ·os Gua
ranis das missoes jesufticas sentl que desenterrava um indi
gente ilustre, com6 se inventariasse uma ossada indesejavel, 
e por isso mesmo, incriminat6ria. 

Se isso soa a ret6rica, a verdade e que o Brasil merid ional 
e o pr6prio Rio da Prata (exceto o Paraguai) desconhecem, se
nao de forma fragmentada, a existencia sob seu nariz de inu
meras parcialidades indlge11as, respirando, oprimidas, com to
me, doentes, e cujo fausto ocorreu ha tres, ·dois seculos. 

Mais ou menos a ideia de que, afinal , toda a matanca do 
seculo XVII (e seguintes), as ~er61cas ( ... ) "razzias" dos bandel
rantes foram insuficlentes para ellmlnar esses "lntrusos"? Te
mos que, ainda hoje, em pleno capitalismo "fulgurante" enfren-· 
tar 0 problema de alguns 11outros" exlgindo direito a vida, a ter
ra, a horizontes, a lnviolabllldade da sua cosmovtsao? 

Lev ado· pela intui<;ao e por uma misterlos~ · vontade em .r 

surpreender critlcamente o "diktat" sacramentado, fui atrope
lando - em leituras e estudos completamente assimetricos - . 
uma tematrca nunca antes flxada em celul61de. Ful, e certo, 
·mais guiado pelos.flurdos dessa duvlda e questlonamento que 
os anos setenta nos legaram do que por alguma premonicao 
intelectual. · 

Pensara que com "Aleluia, Gretchen" e, depois, com ."Re
voluc;ao de 30", cujas imagens majoritariamente comentam o 
Sul "revoluc·ionario", eu tivesse aplacado minha curiosidade 
regional. 

Mas, dois livros devorados num espaco de. dez anos, o dq 
a~trop61ogo catarinense, Silvio Coelho dos Santos, "Indios e 
Brancos no Sul do Brasil", e "A Republica "Comunista" Crista 
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dos Gua~anis", do a bade surc;o Clovis Lug on, reacenderam a 
insopitavel volupia em tocar no estabelecido, no sancionado. 

Lugon desencadeara o processo ainda durante o correr 
dos anos sessenta: sua obra, um dos mais completos e pol~ml
cos roteiros sobre_ as "reduc;oes" do rlo Urugual, embora o au
tor nunca tivesse estado na America, llteralmente, me fizera a 
cabec;a, como de certa forma ainda e o parametro de leigos, 
intelectuais e religiosos que lidam co111 a·crOnica genocida dos 
indios do Cone Sul. 

\ 

Santos, por sua vez, reconstitul a sangrenta saga da inte-
ri_orizacao dos imigrantes alemaes, polacos ·e itallanos, ocu
pando os "espac;os vazios" do Sul, de tneados do seculo pas
sado a comec;os deste, a base de uma mortandade surda, aco
bertada pelo etnocentrismo do lmperio a Republica ("eu nao 
sabia que matar fndio era crime ... " ). . 

No processo de cria<;ao de Republica Guarani x. na fase 
de montagem, filmadas as sobrevivencias arquitet6nicas e·ur
banisticas das "reduc;6es" do Bras'il, Paraguai e Argentina, le
vantada vasta iconografia (croqui.s, desenhos, mapas, gravu
ras, etc.), entrevistados especialistas de varios parses, eu con
jeturava: como provocar essa colagem hist6rica com o drama
tico quadro do indfgena atual, sem recorrer ao mero contra
ponto de filmar os rndios no seu pr6prio "habitat", enfim, tentar 
"cinematografar" a denuncia do livro de Santos. 

Foi quando topel com uma imagem-sfntese do que eu 
pretendia, uma imagem que pudesse ao mesmo tempo tradu
zir o desdobramento secular da exaustao cultural provocada 
pela "civilizac;ao" e as missoes junto aos Guaranis ea sua res
posta hodierna, atraves de um genocfdio exemplar, ou de uma 
morte em vida. Tanto aquelas como este se equivalem, afinal. 
Um documentario de media metragem, filmado em 1956, pelo 
antrop61ogo e cineasta Vladimir Kozak, apanhara remanes
centes· de u·ma trlbo da famrlia llngOfstica tupl-guarani, de 
nome Xetas (Hetas), vivendo em pleno universo pre-
cabralino. · 

Os Xetas vinham evitando um contato sistematico com o 
branco, mesmo quando sua terra roxa era irremediavelmente 
assaltada por colonos que tomavam o Norte "bravio" para
naense. Eles, entao, praticamente, se homiziaram na Serra dos 
Dourados, onde a cAmara de Kozak foi colhe-los nu ma especie 
de terrfvel "cemiterio de elefantes·", resistindo. 
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Juntei Hist6ria, mitologia, um pr~sente insofismavel re-
. prese~ta?o ~or essa tragica imagem de cinemateca e revolvi a 
questao~ 1nd1gena das "~e.~uco~s" e sua projecao no· tempo 
c~m _o ton~s. de uma op1n1ao la1ca sobre o pr6prio sentido da 
m1ssao rel191osa. 

Republica Guarani x e uma reflexao humanista sobre 
a aproximacao lgreja-fndio, desde a Conquista, no seculo XVI, 
aos dias atuais. Meu filme, categoricamente, pOe sob suspeita 
todo e qualquer tipo de ocupac;ao ideol6gica do lndfgena, no 
passado ou na atualidade. . 

Nisso, Republica Guarani x aparece como uma cunha 
cinema brasileiro adentro. A maioria dos filmes sobre fndios 
realizados no Brasil ostenta um indisfarcav.el comprometlmen
to com a visao tutelar, autoritaria da lgreja. Em outras palavras, 
ha uma sfndrome religiosa· no porao dos documentaries ou fil
mes de ficc;ao brasileiros em que se discute a condic;ao huma
na do indfgena. 

Quero exumar o cadaver dessas relac;oes entre a comuni
dade religiosa e a comunidade primitiva do gentio. 

Como a lgreja, nos ultimos anos, tern se ombreado as me
lhores manifestacoes civis contra a autocracia nacional e seu 
respectivo estamento militar, debater seu relacionamento Gorn 
os fndios virou tabu, tematica intocaveL Ouso, no entanto, en- . 
frentar a tacita proibic;ao: ~te que ponto. hoje como sempre, a 
lgreja se alinha a causa indfgena, simplesmente para conquis
ta-lo evangelicamente, portanto para tlrar-lhe o . ectoplasma 
mftico, "pagao''. e substituf-lo por divindades totemizadas, por
ta-vozes de dogmas e liturglas etnocentrlcas? 

Da nostalgia do "born selvagem" a sua visao modernizan
te, do Indio colonial ao Indio miticamente trespassado, o filme 
penou para assumir a sua necessaria autonomia como cinema, 
ja que nao sou historiador, antrop61ogo ou etn61ogo. Nern reli
gioso. 

Sei disso, trabalhei com categorias caras aos discursos 
academico e da lgreja. Mas joguei livremente com elementos 
cientificos e dados ideol6gicos que me parecem uma assusta
dora recuperac;ao. Desafiador. 

0 filme, resultante estetica da perplexidade que toi enxer
gar dentro da escuridao do fato cristalizado, certamente vai sa-
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cudir crendices e lendas sobre este fantastico, e nem por isso 
menos aterrador e criminoso, destino hist6rico do Cone Sul, 
onde as "reduc;oes" jesuiticas tiveram um peso e um significa
do c·apitais. 

Republica Guarani x - um enredo tao nebuloso quanto 
instigante, que fatalmente conduzira o espectador a questionar 
as suas mais profundas convicc;oes sobre o que fazer com este 
"estrangeiro" defronte ·a sua consciencia· de branco e animal 
violento por excelencia. 
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APROXIMACAO HISTORICA 

Tudo comecou na cuspide dos 1600: os espanh61s, para 
deter as investidas dos bandeirantes em dlrevAo do Rio da 
Prata e as mlnas de ·ouro de Potosi {no entlo Vlce-Relnado do 
Peru, hoje, Bolivia) incumbiram os jesuftas de Assunc;ao de 
neutratizar esse avanco que subvertla a lmaglnarla linha divl
s6ria d~ Tordesilhas (que passava por Laguna, no mals tarde 
Estado de Santa Catarina). E, ao mesmo tempo, determinaram 
aos inaclanos que fossem estendendo sua evangellzacao rumo 
ao AtlAntico: a sarda para o mar acabarla cortando · o Sul do 
Brasil da ocupacao portuguesa do litoral, pensava a Coroa 
espanhola. · 

Durante uns quarenta anos (entre 1610 e 1651), paulistas 
e religiosos da Companhia de Jesus se hostilizaram ate as ar.: 
mas, os primeiros preando fndios para as lavouras de Pirati- · 
ninga e os canaviais do Nordeste (s6 os irmaos Prato e Raposo 
Tavares teriam matado ou capturado mais de 300 mil fndios), e 
estes arregimentando ne6fitos para as chamadas "reduc;oes" 
jesufticas (reduzir para catequisar ou viver segundo a " lei da 
lgreja e da vida urbana"). Essas ineditas missoes religiosas vi
savam isolar a populac;ao amerlndia, tanto dos mamelucos 
como dos escravocratas espanh6is (chamados de "encomen-
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deros"): ao inves do espectro da morte e. da servldao, o fndio 
era habilltado ao mundo colonial atraves desses "pueblos" ou 
"povos", por cuja protecao pagava um tribute, que era destina
do ao rei, e para isso produzia organlzadamente .sob as ordens 
dos jesurtas. 

Enquanto uns surruplavam o corpo do lndfgena, para 
aproveitar sua forca de trabalho e llmpar o terreno para a am
pliacao das fronteiras internas portuguesas e alcanoar o mftlco 
Eldorado, os padres procuravam salvar a alma do gentio na 
esteira da colonizacao espanhola, pols estavani "a servioo de 
Deus, Nasso Senhor, e tambem, serviam a Sua Majestade, o 
Rei de Espanha", co mo se dizia aquela epoca em que lgreja· e 
Estado formavam uma s6 instituloao polftlca. 

Assim, nos primeiros anos do seculo XVII, no atual Estado 
do Parana, cuja parte Norte e Centro-Oeste constitufa a 
Provrncia del G uayra, os jesuftas lnstalaram mals de dez "redu
coes" , uma delas, Inclusive, a de Sao Miguel, flcava a cem qui-
16metros do local onde, melo seculo depois, surg la a Vila de 
Nossa Senhora da Luz dos Plnhais de Curitiba. 

Em 161 o, os padres Simon Maceta e Jose Cataldino, ao 
fundarem pr6ximos a margem esquerda do baixo Paranapa
nema, as pioneiras missOes de N. S. de Loreto e Santo Inacio 
Mini, lan<;avam as bases da futura e pol&mlca "Republica ·Gua
rani" - alias, nunca explicitamente reconheclda pelos jesurtas. 
(Mesmo quando expulsos das Americas, em 1767, acusados 
de tentarem formar com suas "reduoOes" um Estado dentro do · 
Estado espanhol, nao flzeram foroa para desmentlr a~ evld&n
cias juridicas, geopoHticas e ate belicas disso: com as miHcias 
guaranis varias vezes atacaram a Colonla de Sacramento, 
como ajudaram a sufocar as prlmelras manlfestacOes de lnde
pendencia do Paragual, as famosas "revoltas Comuneras"). 

Nao demorou, e os bandelrantes empreenderam uma se
rie de "razzias" na regiao protoparanaense, o que obrigou os 
padres . . agora sob a dlreoao de Antonio Ruiz de Montoya, o 
ide61ogo do " imperio jesuftico" , a emigrar, juntamente com 
1 o mil indios batizados (numeros creditados a literatura Vatica
na) rio Parana abaixo, contornando o complexo das corredei
ras de Sete Quedas, ate se alojarem as costas do rio Uruguai 
(atual provincia argentina de Misiones). 

Quando os inacianos e fndios all aportaram, outros rell
giosos ja haviam plantado o idearlo da Companhla de Jesus na 
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zona litorAnea dos rlos Parana, Paragual, margem esquerda 
do. Uruguai e afluentes, num ralo de aproxlmadamente 600 
qu1IOmetros. 

Mas antes que o projeto "s6clo-rellglo~o" dos Jesuftas, 
nas p~lavras de Regina G adelha, se materlallzasse em espaco 
pr6pn?· ate meados do seculo XVII ele sofreu novas estocadas 
bande1rantes, tanto ao Sul, no terrlt6rlo do Tape (atual AS) 
como a Noroeste, no ltatlm, frontelra pantanelra entre o Para
guai e o hoje Estado do Mato Grosso do Sul. As mlssOes Jesu1-
~as t.iveram que reflulr para o caudal dos rlos Urugual e Paran~ 
1ron1camente devolvendo aos lndomavels fndlos Gualcurus do 
ltatim, seu chao devassado. Bandeiras e missionarios. oa;a o 
indomavel Guaicuru, eram a mesma entidade corruptr.'··a. 
· A partir da segunda metade de 1600, ao longo de rrials de 
um seculo, com melo mllhao de fndlos e algumas dezenas de 
religiosos, floresceram trlnta e tantas "r~ducOes" sobre os en
tao .indi~tintos limites entre Brasil, Argentina, Paragual e Uru
gua1. Ah acabou vlngando uma soctedade teocr6tlco;.colonlal 
sem equlval&ncia em todas as relaoOes conqutstador-fndto 
desde a descoberta da America. · 

0 iniludlvel progresso das missoes a custa de uma au
toritaria estrutura social Interns, de uma vlgorosa producio de 
erva~mate e forte pecuarla, ambas rlvalizando em precos e 
qualldade com os demais fornecedores e exportadores do 
Pra~a. alem, e claro, do seu ameacador poderlo mllltar, des
perta~am a cobica de Espanha, que se·considerava lesada em 
se.us 1nteresses econOmicos e na sua hegemonia colonialista. 
Al1ado a isso, corriam rumores de que os jesuftas armazena
vam gigantescas fortunas em ouro, prata e pedrarias dentro 
das suas igrejas que eram realmente as mais faraonicamente 
enfeitadas do continente. 

Seculo XVIII. Formalmente serenadas as lutas entre Por
t~gal e Espanha, na Europa, as Coroas resotveram acertar as 
d1ferencas de frontelras nos seus imperlos ultramarlnos dtsso 

, I 

aprove1tando-se os espanh6is para desferlr golpe de mlserl-
c6rdia em cima dos recOndltos projetos autonomlstas das "re
ducoes''. Assim, sem a consults aos jesurtas, e multo menos 
aos Guaranis cristianlzados, fol acordado um tratado (Tratado 
de Madri, 1750), pelo qual Portugal entregava a Espanha a Co
Ionia de Sacramento (hoje, Urugual) e recebla em troca o terri
t6rio dos Sete Povos das MissOe~ (atual Noroeste do Rio Gran-
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de do Sul), cujos Indios deviam ser trasladados. sem outra 
qualquer, para o lado espanhol - portanto, para a outra mar-
gem do rio Uruguai. . . . 

As conveniencias reais pairavam ac1ma da reahd~de social e 
hist6rica. Contra a vontade dos jesuftas,· que preferirani conci
liar e calar, muitos fndlos se rebel~r~m, gritando que oao aban
donariam a terra de seus mortos. A maioria, no entan~o, sem 
armas ldeol6gicas e tecnol6gicas para responder a v1olAncla 
que se desencadeava, optou pela renuncla, pelo sllAnclo e pel.o 
conformismo Exercitos espanh6is e portugueses - os ma•.s 
modernos de en tao - deixaram ·de lado odios seculares e, a t1-
ros de canhao, cravaram a conviccao etnocida dos b~ancos no 
territ6rio "guaranftico-castelhano" ao sacrifrcio de m1lhares de 
vidas. · · . ,,., 

1 
.. 

. ; Em poucas semanas esboroava o sonho de um "1mp~r o 
que ja estendera suas rafzes ao Norte do Brasil e que desde os 
prim6rdios, sem respelto algum pel.o· mund~ ~ocial e. mftico 
dos Guaranis destribalizara .dezer:1as de parc1ahdades 1ndfge
nas fracassa~do no seu lntento (romAntico, nos primeiros reli
g io~os) em criar uma alternat~va .dentro d.a s?ci.edade colonial 
an:iericana. Prevaleceu o totahtarismo da 1nst1tu1cao, lrmao gA
meo do Estado imperial. 
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0 SENTIMENTO DO FILME 

* Nenhuma das mllhar~s de mAos decepadas pelos espanh61s 
durante a Conquista voltou a reencontrar seus membros, san
grados. A indignacao de frei Bartolome de las Casas, ex-es
cravocrata, tinha la suas razoes·: para que mutilar o que po
deria ser usado para plantar, colher, cerzir, lavar, rezar, co
pular, minerar ouro e prata e ao mesmo tempo enriquecer o 
rebanho de Deus? A crOnlca do vencedor acabou absolven
do las Casas, mas nao re~suscltou nenhum: lndfgena. 

* Sobre movimentos suspeitos, o japones imigrante, pioneiro 
do Norte do Parana, nao teve duvldas. A carga de chumbo 
produziu .um trlplo efelto: matou o prlmelro fndlo a ver um 
branco "amarelo"; desequlllbrou a ecologla da area, que 
hoje e um lrrecuperavel po~o de erosao, e llmpou o terreno 
para -a alegre ed ifica<;:ao de uma centena de cidades-, cuja 
unica heran<;:a ea terra roxa presa ao colarinho e.o cadaver 
do indio apodrecendo na consciencia. 

* A vlagem dos ·srmbolos: o que tem aver uma escola de sam
ba, CO)l) brancos e negros pobres vestldos felto a nobreza 
escravocrata, com os exercltos guaranis, paramentados a 
moda castelhana (dos caclques a anlmafl~) desfilando den~ 
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tro das ··reduc;oes" jesulticas do Rio da Prata, em pleno se
culo XVIII? 

* .auem colou Marilyn Monroe sobre Humphrey Bogart, e de
pors grudou "Che" ·sobre ambos. hoje ninguem substitui seu 
amor pelo Indio technicolor do Xingu ou pela rnd ia desdenta
da com o filho piolhento nos brac;os, nariz escorrendo. Des
confie de todos aqueles que entronizam a effgie do ind fgena 
em forma de orat6rio para o "ultimo puro" da Terra. Ha tem
pos que a morte ja ronda o espetaculo, e os "posters" s6 fa
zem antecipar a galeria dos indigentes, por confundirem 
horror com romantismo. 

* Toneladas de h6stlas e mllhOes de lltros de vinho foram lnsu
ficientes para salvar o corpo ea alma do fndlo das Americas. 
Mas serviram para provar a universalidade da magia: a antro
pofagia ritual dos lndfgenas nada mals era do que um feerl
co (e sem remorsos) sucedAneo da mlssa crlsta, soturna e 
cheia de culpa. E por que se prolblu aquela em favor desta? 

* Quantas e quantas tardes-noltlnhas. num galpao da ·ex
"reducao" jesurtlca de Sao Borja, o menlno Getullo flcou ex
tasiado ouvlndo, entre chlmarrAo e pltos. causos recontando 
a epopela dos "Seta Povos das MlssOes". Por exemplo, flcou 
sabendo que, atraves dos caclques guaranis, transformados 
numa macaqueada realeza espanhola, os jesurtas exerce
ram - durante 150 anos - um habll controle sobre mllhares . 
de rndios. A cerlmOnla dlaria dos caclques beljando a mao 
do jesurta-mor nao terla sldo fonte lnsplradora para 0 futuro 
ditador Vargas? 

* Os atuais parques naclonals e reserves lndlgenas (do tlpo 
Xingu e outros por serem crlados) representam uma tnequr
voca tentative de recuperaoao das mlssOes religlosas coJo
niais. Oaf a taclta aprovaoao da lgreja sobre a necessldade 
de sua formaoao e manutenoao. Sao, na verdade, "redu
coes" jesu fticas sem jesurta~. Duas barganhas Estado-lgreja, 
reunidas tres seculos depois, com o mesmo espfrlto etno
centrico. 

* Somente trinta anos ap6s ter publicado (na Franca) seu con
trovertido estudo sobre as missoes jesuiticas do Paraguai , 
"A Republica "Comunista" Crista dos Guaranis", e que seu 
autor, o abade surco Clovis Lugon. veio a conhecer a Ameri
ca. Admirou e tocou religiosamente as sobrevivencias arqui-
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te~6nicas, os cristos e santos da "reduc;ao' brasileira de Sao 
Miguel ~ as. de San Inacio Mini, em Misiones, na Argentina. 
~o seu 1nus1tado periplo de 1979, Lugon tambem defrontou- · 
se . com pauperrimos Indios guaranis vendendo cestaria a 
be1ra das estradas do Noroeste gaucho e a sombra da· mo
numental c~rcaoa da igreja missioneira. E nao se taz nada 
p~ra protege~los, quem sabe, salva-los dessa miseria, ja que 
s.ao os h~rde1ros emudecidos de uma grande saga da Hist6-
na ~mencana :-- perguntava, sem compreender para as ne
gat1vas. Um mes depois mandou algumas centenas de fran-
cos surcos para que fossem presenteados aqueles Guaranis 

* deserdados. E nOmades. E entregues ao "deus-dara". 
A "Terra Sem Mal" e o paraiso terrestre do Guarani (para 
ele. protano . e sagrado nao se opoem). La o solo e ubere. 0 
tempo tod~, ~elho e Jovem perdem suas dlferenoas etarlas; o 
poder lnex1ste, todos sAo lrmaos e os deuses se confraternl
zam; lase chega sem· morrer, com o corpo ea alma. A "Terra 
Sam Mal" e mais forte que o Verbo Dlvln.o e o Caplta.llsmo, 8 
cachaoa e a prostltulcao, as epldemlas, a gonorreia e a mor-

* .te. E o imperialismo do Leste e do Oes~e . · 
A caoa ao tesouro: antrop61ogos de um lado, padres e pasto
res de o~tro , cada um arqulvando clumento um unlverso ln
t~ansferrvel e particular do lndrgena para pratlcar sua aut6p-

* sta pessoal. T odos. a dancar sob re aim as penadas. 
No media-metragem sobre Raposo Tavares, "Bandelrantes" 
( 1940) ?Om pequena sequencia aproveitada em Republica 
Guarani x -, Humberto Mauro, inconscientemente, pres
tou a m~lhor homenagem ao cinema que tanto amava e pro
curava 1mltar. Substltuindo a pradaria do Oeste amerlcano 
por alguma fazendola do Estado do Rio e das Minas Gerais 
e la confrontando bandelrantes mals parecldos aos Tr6s 
Mosqueteiros, e fndios-figurantes de peruca, tlpo "pAo-com
mortadela", o genial Mauro deve ter pensado como seu con-
frade John Ford: o branco e bonito. . 

* Quan.tas o~sadas de fndlos servlram de dormentes para estl
car p1nhalao adentro, n~s ldos de 191 O, em Canoinhas (SC). 
a estrada de ferro prlvat1va da Southern Brazil Lumber Com~ 
pany, a maior serraria da America do Sul e plvO da Campa
nha do Cont~stado (1912-1916)? Gracas a Lumber, todo o 
Sul do Parana e Centro-Oeste catarlnense vlraram um de-

33 



serto de homens e de ·pinhelros. O rndlo que nao moi:reu as
sistiu a voragem capitalista no seu estado mais lfmpido. O~ 
extremos se tocam por vlas tortuosas. 

* Utopia e lnvencao da ma conscl&ncia do Ocldente. No ras
trear do prlmeiro rndlo a servlco do espanhol e do portuguAs 
ficou a llcao exemplar do etnocrdlo "cordial" do prlmetro, e 
"abencoadamente"· sangrento deste, e a balela do marlnhel
ro numa catedral de Antuerp.ia virou filosofla. Enquanto isso, 
a recuperac~o da quimera integr~cionlsta das "reducOes" do 
Paraguai e levada a cabo pelo Estado brasllelro atual. 

* No olhar esgazeado da estatuaria das .mlssOes, a prova da 
desforra do ~nd(gena: na talha de madelra, o Guarani matava 

· na origem a ldealizacao europela que se fazla sobre sua · 
enaltecida factlidade de imitar . O Cristo espanhol e sua c6pla 
jamai·s se revezaram nos altares, apesar dos elogios pater
nais .do jesuita-mor. Prevalecia o autentico. 

* A America do Sul abriga dois universos hist6ricos· ori
ginais, um inteiramente desvendado, o outro exigindo que 
o revelem. Dos tncas sabe-se da sua vida anterior a ~hegada 
dos espanh61s, ate a perman&ncla sangrenta de Pizzaro e a· 
destruicao do lmperlo; clncoenta anos depols: da arte e da 
poHtica, tudo foi esqua~rinhado . Mas,· das "reducoes" jesur
ticas do Paraguaf, um veu de mentiras e descaminhos cobre 
uma invasao mais sofisticada e nao menos: .arrasadora: a 
evangetizacao do gentio. Boa parcela da infancia e da ado
lescencia do Cone Sul ainda e um segredo de bau, um bau 
sintomaticamente aninhado nos poroes do Vaticano,· inde
vassado. 

* Da iconografla que narra a trlurtfante ocupacAo dos "esp~
cos vazios" do Extremo Sul ·do Brasil ('Estados do Parana, 
Santa Catarina e Rio Grande do Sul), conforme autorlzava e
dito imperial de Pedro II, falta um flagrante: o exato momen
ta em que o primelro ·imlgrante alemao (ou Italiano, polaco, 
etc.) abatla a tiros o mals antlgo "fntruso" destes brasts, o 
bugre assustado. . 

• · O mais importante fllme brasllelro continua lnedlto _entre 
n6s. Denunclam-se os "brazillanlstas" das Clttnclas Socials, 
da Hist6ria, mas a cada dia - nas ultimas decadas. - v~
locrssimos fotogramas arquivaram no exterior, a lnexcedfvel 
concretude f(sica, a fala e os gestos, a pratlca mrtlca dos nos-· 
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sos fndios. Muitas lmagens ja vlraram "mem6ria" medalha . 
de mausoleu. A raplna clnematograflca e tao lmpl~cavel eta~ 
~anha qua~to o gradatlvo desapareclmento de seu protago
nista prefendo. Um t~aglco museu de ·rndlos embalsamados 

* em ~elu161de, uma c1nemateca de mortos-vivos. 
Parc1almente l~cendlada pelos pr6prlos Guaranis, quando 
de~~otados pelos ex~rc~!os espanhol e portugues na chama-
~a Guerra Guaranft1ca (1756) a igreJ·a de 8 M ' 1 nt6r1·0 do "S t p ' · 1gue . no ter-s e e ovos das Missoes" (AS) t · d t d d , 01 sen o des-
m~n a a pe r.a P?r pedra pelos caboclos, seus vizinhos . que 
ne_a nada ma1s v1am do que um outrora faustoso resc~ldo 
Em 1938, houve uma primeira reconstru~ao (OS numeros na~ 
pedras denotam a "remontagem")· em 1980 a · · :i.. • 

d . . , , 1m1nt:nc1a de 
u~~ que a ir~emed1avel. Duas ignorancias na mesma gera- . 
9ao. a amn~s1a. d? .povo e o utilitarismo do poder (em 1978 
~m~un~u~~~- e 1nut~l ,espeta~ulo de "Luz e s ·om" (.:.) na i re ·~ he "'· rv11Qutu ~nxenou as ruinas de fios, tijolos de concr~toJ e 
t o~ofotes, e ainda a.s ce.~cou_ de uma trincheira para enterrar 
o os o~ cabos da 1lum1nacao e equipamento de som) A . 

Guaranis da reg,iao restam a fome e a anestesia hist6.ric~~ 

* A historiografia jesurta sobre suas "reducO~s" fol tao lntensa 
e avass~lad~ra •. que velhos lnlmlgos da Companhla de Je
sus, . ant1clenca1s ferrenhos ou soclalistas ateus, curvaram
se. d1ante d~ seu tom de convenclmento. A lista de adesoes 
va1 ~e Voltaire, passa por Hegel. Paul ·Lafargue e Gramsct 
at~ f1xar-se,. no Brasil, em Oswald de Andrade, Lucio Costa' 
t::n.co .verrss1mo e Franklin de Oliveira. o canto da arenga to~ 
talltana seduz ate os mais prevenidos: uma dialetica lmpl 
cave I. a-

* Ouando o antrop61og? e cineasta tcheco Vladimir Kozak 
assestou sua camara c1nematografica sobre os rndios xetas 
~a S~rra dos Dourados, no Norte do Parana, em 1956 na~ 

_1mag1n~va que aquele mergulho na ldade da Pedra fosse 
sobre.v1ver aos seus personagens. Vinte e clnco anos depois 
10 mil metros de P?lfcula ~olorida armazenam lndrgena~ 
qu~, desde a Conqu1sta, fug1am ao contato ·com 0 branco: 
~01e s~ resumem a duas ou tres pessoas, uma mulher (este
ril). 0 f1lme de Kozak - uma sinlstra advertencia - e 0 con-· 
traponto do passado/ presente em Republica Guarani x 
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* Algumas igrejas, umas missioneiras, outras nao, do Paraguai 
(Santiago, Santa Maria, Cosme e Damiao, etc.) santos guara
nis empilham-se lado a lado, juncados, como se fossem cor
pos atirados numa vala- comum. Uma terrivel est.etica a re
memorar almas e esqueletos indfgenas insepultos nas var
zeas paraguaio-gauchas e nas costas do rio Uruguai. Nern a 
madeira carcomida dos santos de pau oco foi suficiente para 
disfarcar tanta crueldade ~ ta.nto Verba falacioso e conspira
t6rio. A morte, no entanto, acusa feito um labeu a violencia 
dos carrascos, de farda e batina. 

* Do inconsciente coletivo. Herdamos das· "bandelras paulls
tas" a ideia trlunfallsta de que ja nao mals existem fndios no 
Extreme Sul do Brasil. Os ultlmos levantes guerrelros no in
terior do Parana, Santa Catarina e Rio Grande do Sul pro
vam que o exito dos mamelucos, tao enaltecido nos livros 
escolares, e uma grossa empulhacao. 0 Indio se vlnga da 
Hist6ria oficial, que elegeu Raposo Tavares como seu her6i, 
e os milhares de .lnd!genas apresados ou assassinados 
como o Onus da nacionalidade: o Indio se vlnga, sobreviven
do. 

* De uma visita as ·rulnas de Sao Miguel {RS): sobre pedras 
centenarias, desenhos de coracoes acoplados, suasticas, pu
nhais, bandeiras, floras, names cravados, figuras an6dlnas, 
datas, o personagem garatuja frases com veleldades eternl
zantes, pega, se encosta, ·raspa, chuta, arranha, quebra, gol
peia, . ejacula, verga, massagela, cospe, mlja, caga, chega a 
derramar gotas de seu sa11gue ·como a forcar uma lntlmlda
de com a mem6ria ·e o derradelro susplro arqultetOnlco de 
um passado indlzlvel. E um ato de gozo mlsturado com an
gustia, repugnancia e estultice. A mitologia inalcancavel. O 
turista e uma ave predat6ria. 

* Quern sai aos seus nao degenera. Esta escrlto. Quantos an
trop61ogos, na Ansla caolha de defender os Indios, allam-se 
ao discurso religioso, acreditando que a lgreja se allnha por 
abnegac;ao? Evangelizar e um ato de premeditada vlol~nc ia . 
Como matar em vida. 

* Rio Uruguai: uma corrente lamacenta, lndOmita as vezes, a 
grande "free way" entre as missOes jesulticas, Assuncao e os 
entrepostos de Santa Fe, C6rdoba e Buenos Aires. Seculos 
XVII e XVIII : por al i circulavam a erva-mate, os cavalos e os 
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bois, o pano para a roupa, os utensflios da lavoura e da casa, 
a estatuaria guarani ea carne humans. As aguas do Urugual 
navegaram um extenso trafico de negros, cuja vends e re
venda era uma das principals fontes de divisas dos coleglos 
da Companhia de Jesus no Rio da Prata. Naquele tempo, 
preto "ainda" nao tinha alma. 

* Que relacao pode ser estabelecida entre· as milhares de 
lndias engravid.adas pelos bandeirantes e abandonadas ao 
deus-dara nas encruzilhadas do sertao, com o desprezo que 
a sociedade brasileira afluente devota ao lndfgena? 

* Em que se assemelham os jesurtas das "reduoOes" do Para
gual, homogeneizando Indios de diferentes parclalidades, 
com os senhores de engenho, que reunlam lndlscrlmlnada
mente negros de varlas nacoes afrlcanas, e. os campos de 
concentracao nazistas, onde judeus de orlgem social e na·
cionalidades dlversas, e conviccoes polftlcas freqOentemen
te conflitantes, erani marcados feito gado, para perderem · 
sua individualidade? Por af se ve que o .sonho fascista de 
quebrar a identidade etnica do oprimldo nao e tao novo as
sim. 

* Republica Guarani X: enquadramento harmonioso do in
dfgena, uma sociedade "comunista-crista", elo perdido do 
socialismo dos Tr6picos, unico pr6Jeto p~dag6glco da lgreja 
bem sucedido entre povos primitivos, uma sociedade alter
nativa dentro do mundo colonial escravocrata? Ou um "Im.:. 
perlo" teocratico, uma subjugacao feroz do Indio, sem pre
cedentes durante a Conquista e colonizacao das Americas, 
com indlgenas transformados ·etn yassalos do rei de Espa
nha e 'trabalhadores bracais? Ou, alnda, uma destriballzacao 
cujos efeitos explicariam todo o dram a e a mlseria do fndio 
moderno? 

* A Companhia de Jesus foi a primelra multlnaclonal ldeol6gi
ca do mundo. Transmitindo o Evangelho, com um cristo lni
maginavel, para africanos, asiaticos e fndlos amerlcanos, 
sobrepondo-se impunemente ao universo mftico de cada 
povo, nacao, tribO, OS jesuftas inaLiguraram 0 imperiallsmo 
espiritual dos tempos modernos. S6 vieram a perder essa 
hegemonia em fins do seculo XVIII. Os jesu ftas eram o cine
ma americano do mundo colonial. 

* Toda a musica missioneira corrente, quando se .detem .nas 
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reminiscencias das "reduc;:oes", nao esconde um a irreme
diavel saudade por uma conv,ivencia idllica que teria existido 
entre jesuftas e indios, a sombra de catedrais suntuosas em 
cujo adro o perdao era o pao nosso das almas "culpadas" do 
gentio. Todas as letras, c·ertamente, nao passam de releitu
ras inocentes, uma inerme diluic;:ao da historiografia jesurti
ca, e s6 alc;:am voo quando o poeta vai no encalc;:o de velhas 
lendas guaranis. O gemido do indigena culturalmente des
nudado ainda ecoa nos pampas peta voz "crioulla" do guitar
reiro Noel Guarany: "Com licenc;:a. meus senhores,/Cantan-

. do sou perigoso/Porque a verdade me agrada". 
' 
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ELENCO DE. PERGUNTAS 

1 Como se deu 9 primeiro contato.entre espanh6is e Gua
ranis, nos prim6rdlos da conqulsta do Paraguai? 

2 Que fatores determinantes 0 do momento em que vlviam 
os Guaranis permitiram seu paclflsmo lniciat na relac;:ao 
com o colonizador? E por q ue e ·quando essa retac;:ao 
amigavel se rompeu? 

3 - A "encomiendai•, quando introduzida na cot6nia espa
nhola, ja era um procedlmento de "vassalagem" em de
cadencia n·a Europa. Co.mo ela foi adaptada a nova terra 
ea nova mao-de-obra? Quando a "encomienda" acabou 
obsoleta na America colonial e por que? 

4 Apesar de milhares de rndlos submetidos ao jugo es
1

pa ... 
nhol, a resist~ncia guarani se processou com lutas ere
voltas intensas durante mais de um seculo, quando en
tao .a sua potencia praticamente se esgotou ( 1660). 
Q uais eram as principais caracterrsticas dessas revol
tas? 

5 - Como o conquistador-colonizador encontrou a organl
zac;:ao produtiva dos Guaranis? E o que fez para altera
la a fim -de obter u ma explorac;:ao racional da mao-de-
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obra indfgena? E que papal desempenharam as mls
soes religiosas nesse trabalho (as jesufticas e outras)? 

6 - Qual o obstaculo mais forte enfrentado pela Companhia 
de Jesus na lmplantac;:ao de suas " reduc;:oes" (ou 
"pueblos" , "povos" ou "doctrinas") na Provincia do Pa
raguai (que abrangia o Brasil meridional, a Argentina 
banhada pelo Rio da Prata e todo o Paraguai atual)? 

7 - O que significou para os colonizadores a criacao dessas 
" reducoes" e que criterios ideol6gicos determinavam a 
sua distribuic;:ao espacial? 

8 - Nos primeiros ·contatos entre brancos e fndios guaranis 
na regiao de Assunc;ao houve uma especle de alianc;a 
de parentesco ( cultuada pela Hlst6rla of lei al como 
simbolo), isto e, 0 chamado "cunadazgo" (cunhada
gem). Por outro lado, sabe-se que com o tempo essa 
quebra das rela9oes famillares acabou por destrulr e 
debilitar a estrutura tribal das dlversas parclalidades 
indlgenas. Comente, especlalmente, o papal da mulher 
India, serva e objeto sexual , nesta hora hist6rica? .. 

9 0 que representava a rel igiao para os grupos g_uaranis? 
1 O Quais as transfor:mac;oes e adequac;oes q~e sofre o 

messianismo guarani com a introducao de ideias do 
cristianismo, tambem uma rel igiao de cunho messiani
co? 

11 - Em que medida o G·uarani aceitou o "cristianismo como 
uma nova modalidade de sua relac;ao com tudo que 
considerava fora do dqmfnio humano", na definlcao da 
antrop61oga paraguaia Branlslava Susnlk? 

12 - Em que consistia o dia-a-dia da evangelizac;ao entre os 
ind fgenas? Como era possrvel transmltir o Evangelho 
de um Cristo absolutamente inimaginavel para popula
coes tao heterogeneas, cuja identidade mltica nao se
para o profane do religioso? 

13 - Dentro das " reduc;:oes", qual o sentido da "exaltac;ao re
ligiosa" junta as comunidades guaranis? Defina sua ex
pressao "dominador ideol6gico" (Juan Carlos Garava
glia) quando a ela se ref ere no seu estudo sobre as mis
soes jesufticas do P araguai. 

14 Os fndios guaranis, a epoca da Conqulsta, eram povos 
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seminomades que produziam o essencial a sua sobre
vivencia, tin ham liberdade de escolher seus chefes.e re
gular o poder deles, pratlcavam a poligamia, ea religiao 
era uma extensao das pr6prias atividades diarias. As "re
ducoes" iriam interditar tudo isso, e acrescentar a no
vao de pecado e da autoridade. Que tecnicas pedag6gi
cas foram utllizadas pelos inaclanos para neutrallzar o 
ecossistema e a atividade magica dos fndios. substituin
do-os pela religiao cat61 ica? 

15 Quern eram os bandeirantes? 0 que pretendlam com 
suas "razzias" sistematicas contra as missOes jesurticas 
no Guaira (atual Estado do Parana), na serra dos Tapes 
(atual Rio Grande do Sul) e no ltatlm (hoje, Mato Grosso 
do Sul), exatamente na primeira metade do seculo 
XVII? 

16 - Escravocratas espanh6is (os "encomenderos") de um 
lado, bandeirantes de outro, alem da posslbilidade de 
escapar a sanha dales, o que levou mllhares de Guara
nis· (e rndios de outras parclalidades) a optar por vive-. · 
rem "reduzidos"? Que tecnlcas de persuasao eram em
pregadas pelos .jesurtas para a catequese, tanto dentro 
como fora das "reduvoes'.'? 

17 Qual o significado mais ample, do ponto de vista polfti
co e econOmico-social , da pratica mlsslonelra entre os 
indrgenas? De que modo ela se inserla dentro do ex
pansionismo luso-espanhol no Cone Sul colonial? 

18 - Os autores se conflitam quanto aos objetlvos das "ban
deiras paulistas". Na sua opiniao, o que objetivavam 
realmente os bandeirantes: aprlsionar rndios para o tra
balho escravo em Ptratininga e no Nordeste; abrir o ca
mlnho para as minas de ouro e prata de .Potosi; ou sim
plesmente ampliar a ·1maginaria llnha dlvis6ria de Tor
desilhas, aproveitando-se do fato de que nas primeiras 
decadas do seculo XVII Portugal e Espanh.a reinavam 
sob a mesma Corea? 

19 - M uitas barbaries cometidas contra os fndios, atribu fdas 
aos bandeirantes, teriam sido forjadas pelos jesultas, 
conforme historiadores especializados em "bandeiras" 
como Myrian Ellis, Alfredo Ellis Jr., Taunay, etc. Ha al-
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gum tundo de verdade nii6so? Como se,comportavam 
,os "paulista~" quando em contato com o gentlo? 

· 20· - Que interesses moviam os jesurtas e-spanh6is no seu 
avanco em direcao ao AtlAntlco, prlmelro em Gualra e 

· depois na Capitania d'EI Rei (denominacao original do 
futuro Estado do Rio Grande do Sul)? Pode.r-se-la falar 
em expanslonismo castelhano como se falarla, mals 
tarde, em expansionismo portugu~s em relaca.o a Colo
nia de Sacramento (atual Uruguai)? 

21 - · O <:lu.e era .. afinal, u ma. "reducao" jesurtica, como erojeto 
rel191oso, s6clo-econ0mlco e polrtico-ideol6gico? · 

22 - Eram as "reducoes" do· Rio da Pr·ata uma alternatlva 
dentro do mundo colonial - a tentativa de sobrepor-se 
a ele atraves do lsolamento, da'administracao pr6pria, 
da isen<;;aO do indfgena a "encomienda" - OU , apenas, 
uma nova dimensao do mesmo colonialismo escravo
crata? 

23 - Fale-nos (professor Ruy Ruben Ruschel!) da articulacao 
institucional e jurrdico-admln.istratlva das "reducoes" 
jesu!ticas com a Corea espanhola. 

24 Qual era a organizacao decis6tia interna das miss6es e 
qual a sua estrutura burocratica abrangente? 

25 - Que medidas praticas e ideol6gicas. foram adotadas pe
los inacianos para a transformacao da famUia guarani? · 

26 - Como se processou a chamada "rltualizacao da vida" 
(nas palavras de Ramon Gutierrez), promovlda pelos je
suftas entre os Guaranis? · 

27 Na atividade "reducional", a Companhla de Jesus reu
niu i .ndiscr i minad~mente as mais diferentes parcialid~
des 1nd!genas, mu1tas vezes ate subdividindo-as. Como 
era. real izado esse contato etnico forcado e com que fl-
nal1dade esse metodo se tornou rotinelro? · 

28 0 sucesso da conquista jesurta sob~e _OS Guaranis terla 
paralelo. com o ocorrido no caso do espanhol. sobre o 
~nc~ , onde aquele, at1,Jando na superestrutura poHtica 
1nd1gena, apenas substituiu os habitos de trabalho e 
obed iencia, e assim conseguiu dominar todo o corpo 
social? · 
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29 - Teriam tido as "reducoes" do Paraguai alguma nostal
gia em relacao ao imperlo inca, enquanto crlacao de 
uma nobreza entre o gentlo, modo de producao, dlscl
plina lnterna, lndumentarla, arqultetura em pedra? 

30 Que modelos de sociedades ut6picas (como as de Pia
tao, Campanella, etc.) teriam lnspirado a organlzac;ao 

· social e ideol6gica das "redu<;C>es" jesufticas? 
31 O projeto da Companhia de Jesus aplicado nas mlssOes 

visava a mera conversao de diferentes nac;Oes lnd!ge
nas a u ma religiao ou era u.ma estrategia polftica glo
bal, com tudo que eta lmpllca? 

32 Em fins do secuto XVII - consta na documentac;ao -
os rndios haviam trocado a "dissoluc;ao de costumes" 
(embr:iaguez, 6cio e poligamia ( ... ) - pelo trinOmio " ma
te, trabalho e sacramento" ( ... ). Quais as consequencias 
dessa metamorfo.se, tanto para os Indios como para os 
objetivos catequeticos· dos jesurtas? (Foi precise "ma
tar" o rndlo pre-col.omblano, levando-ltie uma "verdade 
contra o erro ea supersticao'.' .( ... ) "uma virtude contra o 
pecado e o vrcio'' (-... ), para ·crlar o rndio colonial?) 

33 - O canto entre os Guaranis, por seu impacto emocional, 
esta indissoluvelm.ente ligado a outra expressao, a dan
ca, essa na maioria das vezes de carater profundamen
te religloso. Quais as tormas que o canto, a musica e a 
danca lndlgenas assumiram quando sob a egide dos 
inacianos? Como ocorreu a negac;ao do seu carater an
terior, digamos, "pagao": de maneira pacffica, houve 
tentativas de adaptac;ao, ou simplesmente foi impositi-
va? 

34 Da mesma forma: como diz a historladora paraguaia, 
Josefina Pia, "sendo a arte de todo o perlodo colonial 
de can~ter religioso, e toda a rellgiosldade entre os Gua
ranis expressa na palavra e nos movlmentos da danca, 
e nunca atraves de representac;oes plasticas, como a 
estatuarla e publicac;oes", como se processou essa Im- · 
posi<;;ao tao brutal? 

35 - No Concrlio de Lima, de 1583, foi aprovada a traduc;ao 
do cateclsmo e a utilizac;ao das llnguas · indfgenas para 
fins catequeticos (especialmente o "qufchua" e o "ai-
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mara" - depols, o "guarani"), em detrlmento da cha
ma?a '.'lingua nobre", o latim - "Hngua de Deus". Qual 
o s1gn1ficado dessa atitude, concreta e historlcamente 
para a ideologia jesurtlca: ela se modificava e se adap
taya? E para as populacoes tribais: conseguia-se "assu
m1r a e~tru~ura da lf~gua guarani no seu paradigms ri
tual de 1nsp1racao rel1glosa" (segundo o antrop61ogo es
pan~ol Bartomeu Mella, S. J.)? Ou dominar a Ungua e 
dom1nar a estrutura ideol6gica do rndlo? ( *) 

36 - ~xistem afirmatlvas que procuram demonstrar qua os 
Jesurt~.s, com suas ·:reducoes" , por assim dizer "respel
taram ( .. . ) determ1nadas formacoes s6cio-polftlcas e 
~conOmlcas dos Guaranis, nao afetando a sociedade 
1n~rgena de uma forma vi.olenta. Se para os Guaranis 
exist.a uma ::r~lacao dialetica entre religiao e polrtlca" 
U~e11a), e o s1stem~ de parentesco e sistema religioso 
sao os slstemas socials fundamentals e se completam" 
(Maria Isaura Pereira de Quelroz), e ambos foram os 
primeiros a ser atingidos e subjugados, como de-
monstrar esse "respelto"? (*) · 

37 0 trabalho jesurta de evangellzacao fol uma busca de 
c?mpatibili tacao entre as exig~ncias do sistema colo
nial espa~hol e uma forma de exp!oracao mais adequa
da a real1dade comun itarla tribal? 

38 - No processo de destribalizacao a que foram submetl
d.os .os Guaranis dentro das "reducoes",· uma das prin
c1pa1s ~tuac6es se dava em clma do corpo do rndlo. 
Ouer d1zer, ~avia o prop6sito de deserotlza-lo comple
tamente, a f1m de quebrar a ligacao de sua· vida sexual 
com a vida na natureza, com a vida em comum. Como 
se dava essa repressao no cotidiano? 

39 - Como era - do ponto de vista arquitetOnlco e urbanrsti
co - uma "reducao" jesuftlca no Rio da Prata durante 
o.s seculo~ XVII e ate meados do seculo XVIII? o que ha
v1a de un1forme entre elas? 

Perguntas formulad as por Antonio Carlos Moraes. 
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40 - Qual a relacao existente entre a estrutura arquitetOnico
urbana e a organizacao social das missoes e de que 
maneira ambas se articulavam? 

41 - A estandardizacao na construcao das casas, igrejas, na 
roupa, nas atividades religiosas, na d lstrlbul(fao de co
m id a e tarefas foi premeditada ou ela fol surglndo 
diante das circunstAncias? 

42 - O mito da incapacldade dos Guaranis, mito esse qua se 
baseia na cren(fa de u ma eterna lnfAncia do lndrgena, 
ou de que os rndios possuem alma mas nao razao ( .. . ), 
explicaria por si s6 G1Ue o poder dentro das "reducoes" 
sempre foi um simulacro de democracia (o Cabildo, por 
exemplo, era um "poder" outorgado, como aos padres 
cabia lnvariavelmente a palavra final em qualquer deci
sao)? 

43 - Ate qua ponto uma "educacao reorientadC?ra e atencAo 
totalitaria sobre a juventude guarani" (segundo Branis
lava Susnik) eram importantes para o controle que os 
jesurtas exerciam sobre o gentio "reduzido"? 0 que re
presentava, em ultima instancia? 

44 - No seu livro, "La vie quotid ienne au Paraguay sous les je
suites" , Maxi me Haubert utiliza a palavra "desprezo" 
com certa frequencia quando se refere a forma como o 
jesufta tratava o fndio "cristianizado". Por que os padres 
encaravam assim os Guaranis, se os tinham a conta de 
"bons selvagens", "bons criS'taos", "criancas grand es" , 
etc.? 

45 - No Mexico e no Peru, os conqu istadores respiraram o 
mesmo clima ideol6glco da Europa: o da hlerarquia. Os 
Guaranis do Prata desconhe,ciam o poder, a coer<;ao de 
cima para balxo. 0 que representava para os Indios das 
missoes a ferrea h_ierarquia introduzida pelos padres 
em .todas as atividades cotidianas e magicas? 

46 - 0 senhor afirma que a "democracia guarani" ( .. . ) era 
"mais real do que as nossas democracias burguesas" 
(Clovis Lugon). Mas como se explica a existencia de um 
cacicato privilegiado· dentro das "reducoes", a pratlca. 
do castigo por acoites e o funcionamento de um Cabil
do apenas nominal , ja que seus integrantes dependiam· 
da aprovacao do cura-mor? 
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4 7 - E valido afirmar que os caciques constitufam uma aris
tocracia, a partir das funcoes especiais a eles atribufdas 
pelos jesurtas dentro das "reducoes"? 

48 - Que papel exerceram os caclques para a ordem lnterna 
dos "pueblos" jesulticos? Transformaram-se em agen
tes dos. inaclanos em troca de prlvlleglos ou era apenas 
uma extensao do seu papel junto a comunldade lndfge
na antes de "reduzida"? 

49 - Na opiniao de muitos religlosos e lelgos, as missoes da 
Provincia do Paraguai teriam sido "uma forma harmo
niosa de enquadramento do Indio". Porem, nao faltam 
cronistas asseverando ter sido "a lgreja o principal 
agente de desintegracao do indfg.ena na America, espe
cialmente, no Rio da Prata". Nesses extremos, como 
identificar a verdade? 

50 De que modo a mentalidade de integrar o fndio na· "so
ciedade colonial "crioulla" permanece identlca a atual, 
de integra-lo nas "socledades nacional, ocidental e civi
lizadora"? 

51 - Pelo fato de as.missoes jesufticas; no seculo XVIII, me
nos d.e cem anos ap.6s sua criacao, terem assumldo um 
carater de "verdadeira economla naclonal" (Orestes 
Popescu, em "El sistema economico en las misiones je
sufticas"), p·ode-se falar numa ldela preconceblda dos 
inaclanos em organizar um " imperio" de dlmensoes 
continentais ou um Estado teocratico independen~e 
dentro da America hispAnica? 

52 - Dentro do sistema produtivo das "reducoes" havia uma 
rlgida planlficacao, que abrangla desde uma dlvisao do 
trabalho indfgena, ate normas para o lntercAmbio com 
outras missoes e o muri~o colonial (Procuradorlas de 
Santa Fee Buenos Airesr De que forma o excedente de 
produc;ao resultante revertia para as "reducoes" equal 
era o controle qu~ os pr6prios Indios exerciam sobre 
ele? 

53 - Alguns autores, baseados na hlstoriografia Jesuftica, 
concluem que nao havia apropriacao do excedente. A 
luz ,d~ suas pesquisas (prof. Juan Carlos Garavaglia) 
hav1a de fato essa apropriacao? E como ela se dava,. se 

46 

"todos trabalhavam para todos ea produc;ao era repar
. tida entre os habltantes de um "pueblo"? 

54 - ·Como era o sistema de produc;ao den!ro das mlssoes? 
E verdade que os jesuitas introduziram a ~ocao do lucro 
e da propriedade priyada entre o gent10, apesar da 
fama socializante que elas legaram ao futuro? 

55 - Se havia excedente de erva-mate, trigo, couro, afgodao, 
. carne e mesmo estatuaria, para onde era canalizado e . 
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para que fins era destinado o produto das venda~? 
Consta que as imagens de cristos. santos, anjos, mai.s 
sofisticadas, de tracos melhores e dell·cados, sao de on
gem europeia (especialmente da lta~ia, Alem·~nh_a e Es-
panha). ·Como distinguir a estatuana. das ~1ssoes da- · 
quela importada da Europa e que ten~ serv1do de r:no-

. delo para os artifices indlgenas? 0 q~e as caractenza- . 
va? 
Os autores divergem, por nao possurrem numeros da e
poca, sobre a quantidade de imagens feitas nas "~edu
caes" do Prata. Ha quern fale em mals de duas mil, fal~-
se, tambem, que nao restam mais que trezent~s . Qual 
a sua versao sobre um total aproxlmado de 1magens 
produzidas e o que sobrevlveu? .· 
Com os frutos das transacoes comerciais, os jesultas 
adquiriam ornamentos para as suas igrejas. Nao sera 
valido, tambem, deduzir que sempre houve uma com
pra macic;a de estatuaria europeia? . 

A erva-mate chegou a ser unidade de troca no Paraguai 
colonial. E qual era a importAncia da "yerba" para a 
·economia dos "povos" jesurticos? 
o conj unto das " reduc;oes" constitura um projeto . (e
conOmico e polftico) autOnomo - ou, segundo Pablo · 
Hernandez, o chamado "Estado Jesuftico" estava "ba
seado em realidade, sobre a leglstacao espannola e as 
decisOes das autoridades espanholas"? 

Ao longo dos anos difundiu-se a versao de que existirl.a 
dentro das "reduc;oes" uma especie de comunlsmo pr.1-
mltivo, que ate os inimigos declarados da Compan~1a 
de Jesus chegaram a admitir, euforicamente. Esse m1to 
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r~sis~.e a moderna interpretacao que se faz das "redu
coes do Paraguai? 

62 c.onforme Paul Lafargue (citado por Lugon), os G uara
n1s de cada "reducao" tornaram-se escravos submissos 
a dominacao desp6tica de dois curas, e o "comunismo" 
( ... ) das. missoes "s6 era mantido pelos jesurtas como 
um n:e10 de explorar mais facilmente, em proveito 
pr6pno, todos os recurses da regiao". Essa afirmativa 
tern fundamento? 

63 - Como se dava no cotidiano o chamado "comunismo" 
das "reducoes" a nfvel de utilizacao da terra, do produto 
do tra.balho, da distribuicao de alimentos e roupas, e 
espec1almente, quanto ao exercfcio do poder? 

64 - Na expressao do historiador Mur.atorl (tambem citado 
P.?r C. Lugon), existia na "Republlca Guarani" ( ... ), u ma 
l1berdade bem regulada". 0 que ele quis dizer com is
~o? A ass~;tiva ~ao co.ntradiz os que defendem para as 
reducoes a .ex1stenc1a de uma virtual "democracia"? 

65 - 0 historiador Felix de Azara detectou que os Indios 
"nao se ocupam do passado nem do futuro" que eram. 
imprevidentes por natureza. Como os padre~ enfrenta
ram essa "realidade indfgena"? 

66 Afirma o padre jesufta Jose Cardiel (em "Declaraci6n 
de la Verdad") que somente com castigos e violencias 
er~ possf~el "urbanizar os fndios" a moda europeia, 
pois sua vontade era voluvel como o vento", e que 
"possufam uma capacidade identica a de uma crianca". 
Ou~ prejufzos advieram dessa concepcao tanto para os 
fnd1os coma para o desenvolvimento das missoes? 

67 - Por sua vez, o historiador Juan Carlos Garavaglia insis
te na observacao quanta ao uso da violencia e do casti;. 
go corporal pelos jesuftas em cima dos Guaranis. Como 
s~ explica isso se inumeros autores elegeram as mis
soes como o "unico enquadramento harmonioso do 
indigena dentro do mundo colonial hispano
americano"? 

68 Em que epoca ocorreu o apice demografico-social das 
missoes guaranizadas do Prata? 

69 Segundo o historiador Magnus Marner (em "Activida-
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des Politicas y Economlcas de los ·Jesuitas en el Rio de· 
la Plata"), nao houve reltic;Ao direta entre o cresclmento 
das "reducOes" e a rapids dimlnulcao da poputac;ao 
indrgena nas provrricias do Prata. Entao o que motlvou 
essa queda demografica? 

. . . 
70 - Que fatores fnternos, alem de epldemlas trazldas pelds 

brancos (e jesurtas), como a varrota, o sarampo, etc., e 
Axodos em massa, contriburram ·par~ a decadt)ncia ou 
estabillzac;Ao das mlssOes? E que fatores externos (co
mo pressOes das Coroas espanhola e portuguesa,. a 
luta contra os "Comuneros", a "guerra guaranlti.ca", . 
mudancas sociais e poUtlcas na Europa - "llumtnis
mo", decHnio po"absolutismo, ascensao do capitalismo, 
etc.)? . · 

71 Pode-se considerer a fonte jesurtlca como ldOnea quan
do se pesquisa a demografla das ••reduc;:Oes"? Porqu~ 
sabe-se que as ucartas· Anuas" (relat6rlos dos Jesultas 
sobre os .. povos") eram falaclosas, pois tinham a flnali
dade de despistara C()ncupisc6ncla colonial para ·diml
nuir a cobranca dos tributos e exagerar as proporcoes 
para agradar os superiores regionai~ · e os de RQma. 

72 - Ate que ponto a emigr~<;ao lndlgena pesou na composl
c;:ao demografica das .. reduc;:Oes" (as fugas eram lnces
santes e os Jesurtas, a partir do seculo XVIII, pratica- . 
mente delxaram de fundar novas "reduc;:Oes")? 

73 Ha cronistas que afiancam que a· destriballzac;ao dos 
Guaranis ocasionou uma t;>rutal queda na sua reprodu-. 
cao. Nao seria esse o principal (e um dos ma1$ marcan
tes) motlvo das oscllac;:Oes demograflcas ct.as "redu-· 
cOes"? 

7 4 - Grande parte dos Indios, quando escapava das "redu
cOes", logo em seguida retornava a seu modo de vlver 
anterior. Na questao dos movlmentos mlgrat6rtos, o 
hlstoriador Ernesto J. Maeder Identifies uma vantagem 
em favor da emigraQao. Quer dlzer, o numero de fugas 
foi sempre maior que a entrada de rndlos catequizados 
para as niissOes? 

75 - Como fol possrvel, entao, manter - durante 150 anos -
apesar Clas fugas, epidemlas e guerras, um total doml-
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nio de poucos jesurtas sobre milhares de Guaranis, em 
quase 40 "reducOes" espalhadas num raio de aproxi
madamente 600 quilOmetros quadrados (tendo o rio 
Uruguai como uma especie de coluna vertebral)? 

76 - Qual a grande contrad1c;ao entre os "Comuneros" e a 
Companhia de Jesus, inclu indo as "reducOes guaranrti
cas" . entre fins do seculo XVII e comec;os do s~culo en
trante. no Paraguai colonial? Havia algum sentido anti
clerical na luta dos "Comuneros". contra os Jesurtas ou 
eram interesses econOmicos .contrarlados? · 

77 Em quatro ocasiOes, nos 150 ·anos dos "pueblos" jesur
ticos, as milrcias guaranis avancaram sobre Assuncao. 
Quais as razOes dessas ins61itas acoes belicas e, em 
qual delas. e por que, houve confronto com os "Comu-
neros"? · 

78 Que influencia tiveram essas estocadas milltares para a 
·continuidade do projeto colonial -no Paraguai? Poder
se-ia estimar que o levante "Comunero", afinal de con
tas, se encaminhava para um movimento de libertac;ao 
nacional? {Segundo alguns historiadores, a expulsao da 
Companhla de Jesus (1767). acelerou o proce·sso de ln
dependAnclas naclonals na America.) · 

79 Por que s6 em 1680 Portugal resolve se apossar da 
Colonia . de Sacramento, antigo entreposto· de contra
bando de comerciantes portugueses e espanh6is, loca
lizado defronte- a Buenos Aires? 

80 0 que eram os chamados "Sete Povos das Mlssoes"? 
Qual era a condic;ao jurfdica de seus.habltantes e·qual a 
su~ lmportAncia s6cio-eeon0mica no. contexto da "Ae-
publica ·Guarani" ( ... )? · 

8.1 . - Por que foi assinado .o Tratado de Madrl (1750)? E que · 
estabeleciam suas clausulas com relac;ao a troca da Co
Ionia de Sacramento pelos "Sate Povos das MissOes"? 

82 - 0 que desencadeou a chamada "guerra guaranitica" ( e 
coma nela se comportaram os jesuitas): a cupidez das 
Coroas 1 beri~as diante do progresso material das mis
s6es ou a necessidade oe fazer abortar o projeto politi
co dos jesuitas em criar um Estado autOnomo dentro do 
Estado colon ial castethano? 
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83 - 0 rndio Sepe Tiaraju encabecou a revolta guarani COR
tra sua expulsao dos .. Sate Povos" da margem esquer
da do rio Uruguai para a margem direita, territ6rio es
panhol. Mas foi morto, segundo relatos contempora
neos - dias ~ntes da batalha de Cai bate, que setou a 
violencia colon ial. Sepe Tiaraju fo i realrnente o primeiro 
"caudilh.o rio-grandense" - n'as palavras do escritor 
Mansueto Ma.tnardi , OU nao passa oe um "fantasma'' .da 
Hist6ria do Rio Grande do Sul , na opiniao de muitos his-
toriadores? · · 

84 Peio fato de os padres jesurtas, '-obedlentes a Roma e, 
de acordo com sua nacionalidade, ao rel, terem evi.tado 
engajar-se na defesa dos- 14Sete Povos", -a Hlst6ria tala 
em traicao ao ideal .indigena. Como explicar que os 
Guaranis daquelas "reducOes" ficassem "6rfaos" de um 
respald<;> frsico, material e de comando, quando se deu 
a ofensiva belica dos exercitos lberlcos para desaloja
los? 

85 - A expulsao da Co.mpanhia _de Jesus da America (em. 
1767) demonstra ·n·ao ap~nas conflitos com as Coroas 
de Espanha e de Portugal, mas tambem diverg~nclas 
internas da instituicao religiosa como um todo. Quais 
seriam -asses conflitos e como ales se entrelacavam a 
nrvel do mundo colonial do seculo XVIII? 

86 - Escrevendo sobre a situacao lnterna dos "povos" , ~p6s 
a exputsao dos jesuftas, o historiador Moyses Vellinho 
recorre a vaticrnio do padre Josef Texedes, S. J., sobre 
eles: "Que asi han de perder sin re'medio estas mi.: 
siones". Poderia dar um quadro aproximado das "redu
cOes" a partir do testemun~o dos . pr6prios· padre'$ 
quando se foram? . . . 

87 Segundo o abade Clovis Lugon, a "Republica Guarani" 
( ... ) tinha de fater-se muito pequena para nao provocar 
o mundo colonial"~ Por qu.e? 

88 Que semelhancas podem ser estabelecidas entre a or
ganizacao das missOes jesurticas e as primitivas comu
nidades cristas? 

89 - Existia algum piano bem definido para a localizacao 
geopoliUca das "redu<;:oes" jesufticas na America? 
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Quais seriam as final idades desse piano? Pode-se falar 
no tao propalado " imperio teocratico dos jesuitas"? Ou, 
por outro lado, as missoes nao passavam de meras 
provlncias espanholas de alem-mar? 
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0 CORPO DAS ENT·REVIST AS -

-Bartomeu Melia, S.J. (1) - Com relac;ao ao Indio, acredito 
que a mentalldade colonial nao mudou absolutamente em 
nada. 0 projeto e idAntico .ao pr6jeto atual. Talvez a unlca 
diferenca seja que o desejo de lntegra-lo a socledade colo
nial 11crioulla" era porque naquele momenta o f ridlo alnda 
representava quantitatlvamente uma forca de trabalho no
tavel. Hoje, tendo sido praticamente massacrados, ellml
nados, os rndios nao representatn uma forc;a quantltatlva 
dentro das nacoes latino-americanas. 0 projeto de assimi
la-los, de lntegra-los l\ chamada "civllizacao" e exatamente 
o mesmo. 

Rafael Eladia Velazquez (2) - Ao chegarem a comarca de As
suncao, os espanh61s sao bem recebidos pelos Guaranis, 

(J) Bartomeu Melia: jesuita e antrop61ogo espanhol. Atuou no Paraguai 
ate 1978, onde dirigiu a revista "Acci6n". No momenta faz conferAncias, minis
tra cursos em universidades nos intervalos de seu trabalho de campo junto a 
Indios guaranis, no Mato Grosso do Sul. 

(2) Rafael Eladio Velazquez: historiador paraguaio, catedratico de Hlst6rla 
de America (Perrodo Colonial) e de Historia del Derecho Indiana, .na Universi
dade Nacional de AssunlfSO e na Universidade Cat611ca do Paraguai. Autor de 
inumeros livros de Hist6ria, dentre eles o mais recente 6 "Breve Historia de la 
Cultura en el Paraguay". 
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que os consider.am aliados contra os seus lnlmigos secula
res, os Payaguas e os Gualcurus, do Chaco. Por~m, quan
·do os lndlgenas se apercebem de que eles v6m com o ob
jetivo de serem amos, conquistadores, comeoam as prt
meiras lriquietu.des. Durante todo o seculo XVI ocorrem 
freqOentes lavantes lndrgenas .guaranis, ja· que nao pode
mos falar de levantes .de Guaicurus e Payaguas, pois es
ses jamais foram submetldos: a luta contra eles e guerra, e 
resistencia e nao rebeliao; as rebelioes sao exclusivamente 
guaranis. Encontramos alguns casos, nos quals, por exem
plo·, se destroem todos os elementos trazldos pelo espa
nhol. Matam-se as vacas, as ovelhas, os caes, se destroem 
as ferramentas, a roupa, etc., como uma forma de voltar ao 
estado anterior. 

Juan Carlos GaravagUa (3) - A partlr das normas de parentes
co, os espanh6is recebem rndias (multieres) como esposas 
e empregadas. lsso tern dado lugar a uma teorla relative ao 
"paraiso", qu~ considero inc.orreta, porque o fundamental 
e que as .relacOes de parentesco - que na sociedade indr
gena funclonam como relac;Oes econOmlcas, poUtlcas, rell
gios.as, ·socials e, portanto, sexuais - na socledade ocl
dental sao especlflcamente sexuals e de famma. Na socle
dade lnd(gena SSO multivalentes, totals, encerram tOdOS OS 

aspectos. 0 brknco comeca a rec;:eber rndlas, mas para tra
balhar · como empregadas. tecelas. para trabalhar nas 
plantacOes de ac;ucar. mandloca, etc. E cada fndl~ pressu
pOe lrmaos, os cunhados que virao ajudar os conquistado
res. Esse tlpo de relaclonamento, que na socledade lndrge
na era global, comec;a a ser desnudado pelo . branco e 
transformado em relac;Ao econOmlca, em prestac;Ao de 
se.rvlc;os. . 

Juan Villegas, S.J. (4) - O cristianismo sera o veiculo .para co
lonizar o fndio. · 0 rndio entra na etapa colonial hlspano-

(3) Juan Carlos Garavaglia: historlador argentlno, estudloso das mlssOes je
sulticas do Paraguai, autor de "Um Modo de ProducAo Subsidiarlo: A Organl
zaoao EconOmica das Comunldades Guaranizadas durante os St)culos XVII e 
XVIII na Formaoao Regional Alto Peruano-Rio. Platense", publicado no Brasil; e, 
rambem. de "Las Reduciones Jesulticas en la sociedade y la Economia de "Pa
racuaria" , com. edicAo mexlcana. 

(4) Juan Villegas: jesulta urugualo, autor de "AplicaclOn del Concilio de 
Trento e·n Hispanoamerica (1564-1600) e estudo sobre o padre Roque Gonza-
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portuguesa atraves da evangellzacao e da aculturaoao. 
Dessa forma, ja.nao teremos um fndlo, dlgamos asslm, vlr
gem, um fndlo aut~ntlco, . mas um fndlo que pelo menos 
professa uma crenca, que ea crenoa dos colonos. Ee por 
al que a. lgreja tambem entra n9 · sistema colonial. · Como 
lnstltuioao que trazem-os colonlzadores, ela peri.etrara tam
bem na selva e nas· margens dos rlos. 0 f ndlo, en tao, se 
desnaturallza, perde sua vlrglndade, sua ldlosslncrasla, vi
vers de outra manelra, tera que adotar os novos costumes 
que lhe serao impostos pela cristianizacao. 

Clovis Lugon (5) - Eu acredlto que os Jesult'as tlnham. no lnf
clo, um projeto evang~llco e por acresclmo, reallzaram 
uma · organ'izacao social sui-generls. Mas seu propOsito 
nao era crlar u~a alternatlva em oposl~Ao ao mundo espa
nhol e portugues. Como os colonialistas praticavam a es- · 
cravldao, para os Jesultas o objetlvo secundarlo a coridlc;ao 
de evangellzac;Ao era evldentemente permltlr aos Guaranis 
escaper. a "encoml~nda" e .da pr6pria escravid.Ao. 

Maxima Haubert (6) - Os jesurtas vlveram canto e clnqUenta 
anos, e ate mals, entre os rndlos e nlo nos delxaram_pratl
camente nenhuma descrlc;Ao sobre· os seus costumes. A 
expllcaoa<;>.e multo simples: para el~s. os costumes lndfge
nas ·er:am superstloOes que havlam · sldo enslnadas aos 
f ndios pelo dlabo. E, portanto, pensavam de manelra mu Ito 
ingenua. que· com o batlzado exorcizavam os fndios de 
suas superstloOes, e ·asses costum·es desaparecerlam para 
sempre. 

Moyses Velllnho (7) - No momento em que se verlflcou a ex:.. 
pansao dos jesurtas portugueses rumo ao .Sul, a partlr do 

lez. E o coordenador da area Cone.Sul de ComlssAo de Estudos de Hist6rla da 
lgreja na America Latina (CEHILA). Escreve a Hist6ria da lgreja no Uruguai. 

(5) Clovis ·Lugon: abade sufc;o, autor do llvro "A Republica ."Comunista" 
Crista dos Guaranis" , originalmente publicado em 1949, na Franca. A obra e o 
resultado de dez anos de pesquisas sem rrunca ter estado na America: que s6 
veio a conhecer em 1979 •. num~ viagem as missoes do Brasil e da Argentina. 
Publicou, tambem, "Les Religieux en Question". · 

(6) Maxima Haubert: hlstorlador e antrop61ogo franc6s. Professor da Unl
versidade Paris I. Grande conhecedor do Brasll, e autor de tese sobre o padre 
Vieira, "L'Egllse et la def arise des "sauvages": le P~re Antoine Vieira au Bresll", 
e de "La Vie Ouotldienne des Guaranis sous les Jesultes". 

(7) Moyses Velllnho: hlstoriador brasllelro, e autor de vasta obra, que lnclul 
tftulos abordando Eca de Quelr6z, Simoes Lopes Neto, Machado d.e Assis, Jo-
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Rio de Janeiro, e dos jesultas do Paragual atraves do rlo 
Uruguai, esta regiao aqui era uma reglao pratlcamente 

· sem dono. Era ·terra de ninguem. Nao havia maior lnteresse 
de sooerania, quer do lado de Portugal, quer do lado de·Es
panha, por essas terras que nlnguem oonhecta, senao os 
ba.ndeirantes, vagamente. 

Gullhermlno Cesar (8) ...:._ 56 mesmo os padres jesurtas e que . 
conheciam a reglao: levavam cart6grafos, fizeram mapas 
rudimentares. Ao passo que os bandelrantes, pelo menos 
se ig,nora, nao deixaram documentos que provassem terem 
eles feito uma larga lnvestigac;ao do ponto de vista da geo
grafla, da topografia da regiao. Eles lam um pouc·o as ce
gas, ao sabor dos seus lmpul.sos e atlnavam se.mpre com . 
·as "reducoes", porque trazlam consigo os "llriguas" (rndlos 
interpretes). E o bandeirante, no geral, acompanhava o 
rumo dos grandes rios, seguia ·os vales, e .todas estas mis
soes estavam instaladas a belra de cursos d'agua. 

Rafael Eladio Velazquez - Todo grupo indfgena submetido 
era "reduzido" a um povoado. lmpunha-se-lhes r:- vld_a ur
bana. A razao dessa atitude e que asslm era mals facil a 
evangelizac;ao. Mas .e_ evidente que existiam raz6es polf
ticas, como uma maior facilidade de controlar e manter 
subjugada a c_omunldade. . 

Ernesto J. M·aeder (9) - Os primelros "pueblos" guaranis sao 
praticamente devastados pela presenc;a dos bandelrantes, 
e isso provoca, como consequAncla da-, aoao, do padre An-

se Verissimo e .Gilberto Freire. Seu livro mals famoso, "Capltanla d'EI Rel'" -
sob re a f·ormacao do Rio Grande do Sul, publlcado em 1963, cinco anos depois 
aparece em tra.ducao americana. Morreu em 1980. 

(8). Guilhermino Cesar: historiador brasilelro. · poeta, Jornallsta, professor 
universitario. Natural de Min~s Gerais, onde na juventude colaborou na funda
cao da r~v1sta "Verde". em ;tataguases; fixou seu talento no Rio Grande do 
Sul. Autor, entre outras obras, de "Meia-Pataca" e "Arte de Amar" (poesia), "O 
Romance Brasileiro Contemporaneo" e estudo crltlco sobre Qorpo Santo. Cro
n1sta da "civilizacao" gaucha, escreveu tambem uma "Hist6ria do Rio Grande 
do Sul" . 

(9) Ernesto J . Maeder: historiador argentino. Professor da Universidad Na
c1onal del Nordeste, em Aesistencia, na Argentina. Co-autor de "La poblaci6n 

· de las misiones gua,r anies entre 1702-1767". escrito com o prof. Alfredo S. Bol
s1 : e de "La lmageneria Jesuitica en las Misiones del Paraguay", com Ramon 
Gutierrez. 

62 

I 

tonio Ruiz de Montoya, um movimento de exodo. Ele organi:.. 
za a retirada das missoes do Guaira (atual Estado do Para
na) para onde esta hoje a provrncia argentlna de Mlslones 
e o Sul do Paraguai. Esses "povos" se retraem, como pos
teriormente se retraem tambem os "povos" do ltattm e os 
"pueblos" do Tapes. Em face dessa reunlao s~ pr6duz uma . 
mistura de diferentes grupos guaranftlcos: daf surge um 

· processo de homogenelzacao dentro do· qual se constl
tuem os 30 povoados que subslstlrAo, ·deflnltivamente, 
como o nucleo essenclal das mlssOes Jesuftlcas. 

~ ' I • 

Moyses Vel,linho ..:_ Eles nao poderiam levar a plenitude seus 
sonhos de expansao sem alcancar o mar. Asslm, o fenO
meno que se verificou em Guar_ra repetlu-se depols no Sul, 
nos Tapes: eles prOcuravam avancar rumo ao mar. E taoto 
isso e verdade ·que os mapas da ~poca chamavam de "Mar 
do Paragual" este mar que banha a nossa costa. Era o 
"Mar do Paraguai"' para todos os efeltos. lsso s6 pode ter 
uma expli~acao: e que -ales contavam chegar ate la. 

Guilhermlno Cesar..;... Antes de atacar algumas das mlssOes do 
Sul, os jesuftas eram abordados paclflcamente pelos ban
deirantes. E como os jesurtas se recusassem a fornecer
lhes escravos, eles atacavam as mlssOes e aprisionavam 
os Indios. Havia entao o segulnte: um certo entendlmento 
erJtre os ~caciques, entre os chafes, que de certo modo 
exerciam· ele.s pr6ptlos uma fiscallzacao sobre os elemen-

. tos que vendiam ou ·cediam, ou trocavam por pano, fumo e 
cachac;a, com os bandeirantes. Os bandelrantes tambem 
tlnham seu. atrativo, ·sablam comerciar com o fndio. Tanto 
asslm que nas cercanias de Porto Alegre, por exempto, o 

' "Anjo" lhes forneceu, anos seguldos, lavas e. lavas de tra
balhadores indfgenas que foram aclonar as lavouras do U
toral paulista. 
. ' 

Clovis Lugon - .Eram, portanto, cat611cos pratlcantes (eles lam 
a igreja), mas tinham uma concepcao do catollclsmo total
mente errOnea, falseada pela sua cobtca em relacAo aos 
fndios. Eram escravistas que procuravam escravos para 
depois vendA-los nos portos ·do Br~sil. 

Maxima Haubert - Os reis de Espanha concederam.um certo 
numero de privHegios aos jesurtas, as suas "redu~oes", aos 
seus Indios, precisamente por causa da sltuac;ao das "re-
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ducoes" na fronteira entre o imperio ·portugu~s e o imperio 
espanhol. Quer dlzer, as "reduco·~s" devlam servir de tam
pao entre espanh6is e portugueses; para· deter os avanctos 
desses, imperio espanhof adentro. Efetivamente, as "redu
cOes" desempenharam esse papal com sucesso, conse
gulndo parar de u ma manetra .definitive o expanslonismo 
portugues em direcao ao Rio da Prata. 

Rafael Eladio Velazquez ~ As "reducOes" sao centros politi
cos, econOmicos e socials, nos quais a meta e a evangeli-

- .- · zacao do indfgena. Mas evangellzacao impllca lntegracao 
social, supOe lncorporacao do lndfgena as formas de viver 
cristas. E isso supOe, alnda que os Jesurtas mantenham ze
losamente o seu lsolamento em relacao aos colonos, habl
lita-los para sua lncorporaoao a socledade paraguaia. 

Moy~es Vellinho - Nao eram s6 os "paulistas" que sentlam 
necessidade de escravlzar o fndlo a fim de cother os frutos 

· do trabalho dele. Os jesuftas tamber:n. 

'Juan Carlos Garavaglia - A prlmeira.vista, as "reducOes" for
mavam um imperio lsolado do mundo colonial; mas na rea
lidade, atraves da clrculacao dos seus proautos, fazlam. 
parte do mercado lnterno colonial. As "reduoOes" produ
ziam couro, tecldos de algodAo, a~ucar, tabaco, erva-mate, 
que circutavam pela colOnia, chegando ate Quito, ao Mexi
co. ·Le·ntamente o indfgena val se.transformando em cam
pones, .o ·que acabara acontecendo no final do secuto XVIII. 
Era o objetlvo estrategico da · socledade colonial: integrar 
asses Indios dos quais nao podla ser extrafdo trabalho ex~ 
cedente, nao podlam ser explorados na socledade colo
nial. Grac;:as as "reduc;:oes" jesufticas, depois de 150 anos, to
dos os indios guaranis que estavam sob a egide dos jesur: 
tas, acabam vlrando camponeses que trabalham para os 
branco'S~ marinheiros das barcas.que descem de AssuncAo 
a Santa Fe ou Buenos Aires, artesaos .em Assuncao ou 
Santa Fe, tocando 6rgao em C6rdoba. Quer dlzer, acabam 
integrados na socledade colonial, e isso gracas ao trabalho 
dos jesuftas com eles. Nessa sentldo, ·a experl6ncla dos je
suitas faz parte do mundo colonial, sem ser alternatlva de 
forma alguma. 
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Ramon Gutierrez (10) - Poderfamos dizer que uma "reduc;:ao" 
jesuftlca adota uma serle de elementos pr6prlos da leglsla
cao de lndias. As "Leis de lndlas" legislavam sobre a regu
tamentacao dos. povoados: form as de assentamento, esco-
1 ha dos locals para a fixacao dos "povos", estrutura e orga
nizacao intern a. Os jesurtas, nas suas "reducOes", adota
rao s6 a primelra parte das "Leis de lndias": estrltamente 
tudo que se refere as formas de assentamento, locals sa
lubres, de facil acesso, de facil defesa, qua dlsponham de 
agua, de madeira, de condic;oes onde se ·possa viver ade
quadamente. Em segundo lugar, nao vao utlllzar os meca
nismos da estrutura Interns dos povoados como se encon
tram habitualmente nas "Leis de l"ndias". Pelo contrarlo, 
quase poderfamos dlzer que a estrutura urbana dos jesuf
tas e a unica que responde, nos pouqufsslmos exe·mplos 
ql:le temos na America, a uma estrutura barroca de organi
zacao urbana. B~rroca nao especlflcamente nos resulta
dos dos trac;:ados barrocos h·abituais, mas em manter os 
conceitos do barroco. Quer dlzer, as formas de partlcipa
cao da populac;:ao, de·persuasao da populac;:ao atraves do 
urbanismo. 

Rafaei' Eladio Velazquez - 0 regime de "pueblos" de rndios al-
. cancou somente os Guaranis do Paraguai. Os do Chaco, 

os Gualcurus, os Payaguas nao foram submetidos ao regi
me de "pueblos'.', nem partlclparam do processo de mlscl
genacao. O indfgena devia ao rei um trlbuto ou imposto e o 
rei cedia esse tributo a um espanhol ou "descendente", 
chamado de "encomendero'~, qua em troca desse beneff
cio contraia a obrigacao de se armar, equlpar e participar 
da defesa provincial por sua conta. Dessa maneira eximia 

· o rel da necessidade de manter mllfclas, como exlmla o rel 
da obrigacao de financiar a evangelizacao do lndfgena. Os 
"encomenderos" de um "pu·eblo" de fndl9s devlam susten

. tar o padre doutrlneiro desse "povo". 

( 10) Ramon Gutierrez: arquiteto argentlno, especlallsta eni mlssOes rellglo
sas do Rio da Prata. Professor da Faculdad de Arquitectura y Urbanlsmo, da 
Universidad Nacional del Nordeste, em Resistencia, na Argentina. Escreveu. 
entre 'ouiros trabalhos, ensalo intitulado "Estructura socio-politica. sistema 
proQl.Jctivo y resultante espacial en las misiones jesulticas del Paraguay duran
te el siglo XVIII". 
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Juan Carlos Garavaglia - Os 'jesultas vltm soluclonar um gra
ve problema: com o surgimento da "encomienda", as rebe
lioes indfgenas aumentam. Os jesultas e outras ordens reli-
giosas comecam a domesticar (para usar uma palavra um 
pouco forte)i para entregar o fndlo submlsso ao "encomen
dero". 56 que os jesu(tas nao devolvem o Indio ao "enco
mendero", e essa domesticacao val ser em funcao dos ob
jetivos e fins que a Compa~hla .de Jesus determina para as 
"reducoes". 

Bartomeu Melia, S.J. - Acredito que os jesuftas aproveitaram, 
por um lado, um modelo que nao estava em contradfcao 
com a legislacao espanhola e de outro uma adaptacao e 
aproveitament9 das virtudes que tinham os indios guara
nis, enquanto trabalho comunltArlo, trabalho unldo por pa
rentesco, trabalho agrfcola, e ate uma certs facilidade para 
viver em comunldades ritualizadas. ou seja, comunidades 
nas-quais a vlda espiritual, a manifestac.ao ritual era muito 
ir:nportante, o que nas "redu¢0es" procurou-se manter. 

Rafael Eladia Velazquez - Os Guaranis sao, dentr:e os povos 
indfgenas da America, · os que mals importAncla em pres- . 
tam a vida sobrenatural. Oaf o poder mult6 grande daque .. 
les a quern sao atribufdas aptldOes nesse campo de ativl
dades. 

Maxime Haubert - Os mitos da origem dos Guaranis dizem 
que ha muito tempo os Guaranis teriam sido civilizados pe
los assim chamados "her6is civilizadores", quer dizer, por 
grandes Indios que tinham vindo ensinar aos Guaranis sua · 
lingua, seus costumes, suas dancas, a forma de plantar 
mandioca. E depois de eles partirem, sentindo-se ofendi
dos por alguma razao, teriam destruido o mundo uma pri
meira vez e ainda voltariam. Os Indios viviam com suas es
perancas perpetuas de que os "her6is civilizadores" retor
nariam. E os primeiros colonos espanh6is foram conside~. 
rados como tais. Da mesma forma que os primeiros ~olo
nos espanh6is no Mexico ou Peru tinham sido igualmente 
considerados como deuses mexicanos ou peruanos ql,Je 
chegavam . 

Antonio Gonzalez Dorado, S.J. ( 11) - A religiao guarani e a 

I 11) Antonio Gonz~lez Dorado: padre jesulta, Provincial .de Companhia de 
Jesus. no Paraguai, a epoca da entrevista (1978). 
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religiao da palavra. 0 cristianismo tambem. A diferen9a 
esta na transmissao de cada uma. Um pregador cristao, 
como por exemplo Sao Paulo, e s6 um homem que verri 
transmitir a palavra de Deus, traz a palavra de Jesus e Je
sus mesmo e 0 profeta. isto e. 0 missionario diz a palavra 
de Deus no meio dos homens. O profeta do ml:Jnbo ociden
tal se traduz no xama para os Guaranis. Xama e tambem 
um profeta. E o xama primitivo, oriundo da pr6pria comu
nidade, vai ser substituido por outro x·ama, por outro profe
ta, pelo jesuita. O missionario que traz a palavra de Deus e 
os mandatos do Senhor. 

Rafael Eladio Velazquez - .Os jesurtas, quando fundam seus 
"povos", contrapoem ao xama (ao qual proscrevem) a figu-

. ra_ polftica do cacique. O cacique e quase uma crlacAo dos 
espanh6is, conquanto existisse entre os Guaranis pre
hispanicos. O cacique nao1inha a lmportAncia que lhe foi 
atribufda depois. No•fundo, e criar um poder nativo que se 
contraponha ao poder native hostil, o dos xa~as. 

Maxima Haubert - Os jesuftas assomaram para os Indios 
como out.ros chefes, como outros xamas. E essa era a ra
zao pela qual os jesuftas foram tao facllmente aceltos pelos 
fndios nos prlmeiros tempos da evangellzacao. 

Bartomeu Melia, S.J. - 0 jesuita ensejava ao cacique a possi-
. bilidade de se afirmar contra o xama. Mas com o tempo os 

caciques tambem toram perdendo importancia dentro da 
organizacao social da comunidade, para que o controle, a 
organizacao politica, econ6mica, religiosa passasse dos 
caciques aos novas xamas. 

Maxime Haubert ~ Muitos xamas surgiram e salvaram os fn
dios, dizendo que eles eram os messlas, os "her61s clvillza
dores" anunciados pelos mites e prometeram aos rndios 
conduzir as tribos guaranis a "Terra Sem Mal". lsto e. a 
essa terra onde todo mundo vive feliz, terra de que falam 
os mitos guaranis e que era a terrs onde os Guaranis.deve
riam esperar pelo fim da vlda. Esses xamas levantaram trl'· 
bos·indfgenas lntelras, dizendo que eles deveriam destruir 
OS jesuftas para poder chegar a "Terra Sem Mal"; que OS 
padres tinham sido enviados para exterminar os Indios, e 
que nao se podia cheg.ar a "Terra Sefil'l Mal" sem antes aca
bar com eles. · 
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Clovis Lugon - E sobretudo a· pedagogla dos jesurtas sou be 
tornar os Guaranis ativos. no sentldo que quase desde o 
infcio eles chamaram os Indios a particlpar das .lnvestldas 
de evangelizacao nas florestas. E os Guaranis souberam 
participa·r em espfrito nessa~ acOes de evangellzacao. Eu 

. me lembro, pol~ eu mesmo sou um partldArto da nao
violencia em toda niedlda do possrvel; eu me lembro de um 
exemplo do qual · o padre Cataldlno, um dos fundadores 
das missoes. foi o her61. Eles estavam cercados, bastante 
enfronhados na mata, e depararam com uma trJbo selva
gem e ameacadora, armada (eles mesmos estavam arma
das por causa dos animals selvagens). Os Guaranis depo
sitaram suas armas a seus pes e manlfestaram que nAo tl
ntiam nenhu"'.la intencao agresslva e qua vlnh~m como 
amigos. Em seguida, 6 padre Cataldino ficou ali, sozinho. 
nos dias segulntes e durante varlos meses, e. flnalmente, 
setecentos desses pretensos 0 selvagens" vieram ~ "redu
ca~" para se evangellzarem m·als profundamente e se tor
nare~ membros da comunldade. 

,. juan Villegas. S.J. - Esta Claro que os jesuitas, ao construir 
as "reducOes" e ao reunlr os fndlos, estao sempre e.m rela

. cao com o patrono. Nao poderia ser de outra maneira. Era a 
· unica . forma viavel de· poder trabalhar entre os Indios na 
obra missloneira. Eles .ja sablam que o patrono ·era o rel, e 
portanto estavam a servico de Deus. Nosso Senhor, como 
se _dizia. na epoca, e tambem serviam a. Sua Majestade, o 
Rei. 

Maxi me Haubert - Os jesurtas modiflcaram a organlzacao do 
espaco. obrigando os fndios a viver em "pueblos···, que tl
'nham um urbanismo completamente diferente daquele 
das aldeias indrgenas prlmltlvas. Ora. a organlzac;ao do es
pac;o e a.organizacao do. espfrlto sao duas colsas estrelta
mente Ilg ad as. Se voce modifies a organlzacao do espaco. 
voce tambem modifies obrigatoriamente a manelra ·de 
pensar. de agir, de se compartar das pessoas. A mesma 
coisa e_xatamente para a organlzac;ao do tempo. Os jesuf-

. tas obrigaram os fndlos a segulr horarlos de trabalho e de 
lazer extremamente rfgidos, e dos quals era lmpossfvel se 
li.vrar. Sob esse aspecto, o slstema era um pouco totalita-
rio. · 
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Juan Carlos Garavaglia - Do ponto de vista arqultetOnlco. no 
local destacado das "reduc;Oes .. estava a lgreja e. do lado, 

. a grande t.orre com o slno. Nern todas as .. reduc;Oes" H
nham rel6gio, ja que eram caros, mas nao podla faltar o sl
no, marcando as horas para orar, comer, danc;ar, e traba
lhar, fundamentalmente. Qual a lmportAncla dlsso? Nas 
sociedades lndfgenas, cada um fazla 0 que podla, como 
podia e no momento que podla. Cother mandioca, por 
exemplo, nao tlnha horario determlnado: colhla-se som·en
te quando era nec~ssarlo. Se fazla cator, nao se la buscar 
mandioca. se se tinha vontade de flcar sentado ~nao se ia 
buscar mandioca. Quer dizer, essas rupturas de ritmo. qua
se digo natural (nas sociedades primitivas esse e o. ritmo 
natural), e um ritmo nao codificado em horarios. Essa mo
dificaoao introduzlda pelos j.esurtas ea mais importante no 
sentldo de transformar o fndio em um ser produtlvo para a 
soctedade colonlal.icom um forte sentldo do tempo, do tra
balho. Sabemos, por exemplo, que, na Europa, a apadc;ao 
dos rel6gios servlu para que todo mundo fosse trabalhar 
na· mesma hora. Enfim, par~ que a produc;ao tivesse iitmo. 
lgual e fosse cada vez maior. 

Clovis Lugon - Os dols jesurtas que dlrlglam uma "reducao·· 
eram um fermento rriinusculo no seio de uma comun'idade . . . 

que contava com quatro mil, olto mil, qulnze mil O\..I mais 
· habltantes. Era seu poder moral que se exercla atraves de 
adjuntos, de consetheiros, eleltos todos os anos, e que 
realme.nte tlnham a palavra. ciue exerclam a justlca e s6 re
corriam aos jesultas nos casos mais graves para ter a sua 
opinjao. Nao era, portanto, uma dltadura dos jesuftas. E se 
eles houvessem mantldo o slstema de proprledade com um . 
no seu interesse. para melhor explorar os Guaranis, ales os 
teri~m feito trabalhar .dez, doze. quinze horas, come se fa
zia com, os camponeses na Europa. Ora, na realida<;1e, os 
Guaranis s6 trabalhavam de seis a oito horas por dia, ou 
seja. OS jesuftas nao procuravc;tm tirar 0 proveito rflclXimo. 
Eles permitiam que os lnd.ios produzissem para viver e de
senvolver sua sociedade sem forca-los, pois esse nao era 
o interesse dos Guaranis, nem o dos jesuftas. 

Ramon Gutierrez - As medldas praticas tomadas petos jesuf
tas com relaoao a reforma da famma g·uaranl nascem basi-
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camente do fato deter que eliminar a pollgamla. Esse e um 
elemento que condlciona ao mesmo tempo a estrutura ur
bana e a forma de organlzayao social Interns das "redu
coes". E esse processo leva, em alguns casos, ate aproxl
madamente um seculo. Os Guaranis moravam em "malo
cas". Alguns deles nOmades, outros mals sedentarlos, com 
grande quantidade de famrtias sob o mesmQ teto. Os jesur-

. tas se propoem a criar uma estrutura de famfl.la monogA
mica a partir de um processo educatlvo de aprendlzagem, 
onde a arquitetura, inclusive, tera uma tarefa bastante lm
portante. As primeiras casas coletlvas rodeadas de gale
rias do jeito das que conhecemos habltualmente serao di
vididas pouco a pouco, por meio de couros numa prlmelra 
fase, e por parades definltlvas depols, dando-lhes Justa- . 
mente essa dlvisao de grupo, de unidade familiar, que os 
jesurtas propunham. 

Maxime Haubert - Os Jesurtas usaram, mais ou menos cons
cientemente, de· medidas de pressao contra os fndios para 
modificar o seu sistema econ6mico e social. Utilizando a 
rivalidade entre os sexos, os jesurtas jogavam as mulheres 
contra os seus maridos, como tambem utilizavam a rivali
dade entre geracoes, jogando as crlan¥as contra os seus 
pais. Alias, tomaram muito as_crianyas como espiOes para 
reportar aos padres os "pecados" que cometlam seus pals. 
Eles tambem jogaram caclques contra outros caclques, al
gu mas tribes contra outras trib~s .. Mesmo u~a .vez ~orma
das as "reduc;;oes", com seus 1nd1os guaranis 1a cnstaos, 
eles saiam a ca¥a de pagaos e as vezes capturavam mais 
ou menos. paciflcamente aldeias lntelras e as obrlgavam a 
viver dentro das "redu(fOes". 

Clovis Lugon - Os caciques, especle de nobreza decorativa, 
nao tinham nenhum poder e devlam trabalhar como todo 
mun do. "Todos son labradores", dlzla o padre Montoya. 
Os caciques, em numero de quinze, vinte, trinta, quarenta 
em cada " reduc;:ao", descendentes dos antigos caciques, 
nao eram privileglados. Eram, melhor dlzendo, pessoas 
que tinham uma certa dignldade decoratlva como a arlsto
cracia em nossas republicas. 

Juan Carlos Garavaglia - Vamos ver que os chafes, os cacl
ques, geralmente ocupam cargos nos C.abildos. Saos os 
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corregedores. Como dlz escrltor do seculo XVIII: sao os 
mandarins. ou seja, uma burocracia lndfgena que serve de 
correia de transmissao entre o sacerdote e o segmento lndf
gena dominado, istq e, sua tribo. Porem, ha outro papal que 
esta oculto e que nao e facll de verlflcar. Pode-se pensar 
que ·O caclque continua desfrutando, stem dlsso, de um 
certo poder pr6prlo, quando, por exemplo, e ele quern de
termina as quintas que devem ser trabalhadas por "seus" 
Indios (seus "servos", segu_ndo cronistas dos seculos XVII 
e XVIII). Nessa caso, esse poder e o resultado da lmportAn
cia que os jesurtas dao aos caclques, para mant&.:.fos como 
liga~ao com a socledade domlnada. 

Ramon Gutierrez - Talvez a lmportAncla que fol dada aos ca
clques dentro da estrutura dos jesurtas venha de outro fe
nOmeno. Surge prec!samente do respelto que o Jesurta tern 
peJa estrutura social organlzatlva lndfgena, atraves da sua 
experiencia prevla com os "povos" de Juli· (no Peru). Eles 
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percebem que respe1tando e ~alorlzando o caclque no 
meio do seu grupo social podem contar com um lnterme
piario apto e util para o trabalho de reorganlza~Ao social 
dessa estrutura. De outra forma serla quase .lmpossrvel 
para doi.s mlssionarlos se com'unlcar com grupos lndfge
nas (as vezes de 7.000 pessoas) pelo slstema dlreto e Indi-
vidual. , · 

Maxima Haubert-:- Nas "redu.ooes" havla uma hlerarqula mul
to severa de categories socials: os jesurtas crlaram uma es
pecle de pequena nobreza lndfgena com os caclques, os 
funclonarlos munlc'lpals, etc. E cada um devla se vestlr se
gundo a sua condl(fAo social. Eu acho que e uma das prln
cipais caracterrstlcas das "redu(fOes" Jesutticas com os Gua
ranis. Um dos traoos partlculares qua as dlferenclam das 
outras 11redu90es" e esse absolutlsmo dos jesuftas, esse 
totalitarismo da Companhia de Jesus para com os Indios; 
lsso faz com que nas 11reduoOes" eles se comportem como 
os professores jesurtas europeus se comportavam com os 
seus alunos nos coleglos da Companhla: um comporta
mento extremamente severo, uma tutela, uma seve.rldade 
permanente para impedir que os Guaranis cometessem a 
me nor das faltas .. 

Antonio Gonzalez Dorado, S.J. - Em toda cultura podem exis
tir dois aspectos de encarar a lgreja, sobretudo nesta c!r-
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cunstAncia. Uns sao aspectos de tipo negatlvo, como em 
determinado momento a bebedeira e a poligamia. Um 
dado tambem sumamente lmportante da epoca e a antro
pofagia. Logicamente. face a lsso que se considers uma 
desumanizacao dentro de uma cultura e que se tenta um 
caminho de superacao, ao qual se chega, Inclusive. atraves 
do castigo. Lembrem-se, por exemplo, dos casos de antro
pofagla que se davam em todo Norte do Paraguai, ·.na zona 
de Vlllarlca. Tem outra segunda dlmensao: querem trans
mitir uma fe. Oual e o perlgo frente a essa fe? O fetlchlsmo, 
os ldolos, etc., um elemento que talvez, nessa epoca, nao 
se considera tanto como um elemento cultural, mas justa
posto a uma cultura .. Portanto, se pensa que a sua ellmlna
cao, com a introduoao de uma fe, nao Ira afetar essenclal
mente a culture. Hoje o problems serla dlferente. 

Maxima Haubert - Comendo o cerebro e as carnes de um lnl
migo adquiria-se, de certs manelra, sua foroa, sua cora
gem, sua inteligencia, enfim. Portanto, podemos pensar 
que os Guaranis comendo seu "deus" a mlssa, pensavam 
igualmente estar lncorporando sua foroa, sua lntellg~ncla. 

Juan Villegas, S.J. - A mudanoa das manelras de ser, a bebe
deira, o 6clo e os "maus" costumes ( ... ), na realldade esta-· 
vam sendo Julgados do ponto de vista espanhol, a partlr do · 
rtJissionarlo. t possfvel que essas bebedelras, esse 6cio ea 
maneira de ser estivessem conotando traoos relevantes da 
idiossincrasia indigena. 0 fndio talvez estivesse seguindo 
caracteres mftlcos e, Inclusive, reallzando objetlvos rellglo
sos, enquanto o espanhol diz que ele esta se embrlagando. 
O Indio pertence a outra socledade. E.m relaoao ao traba
lho, a producao, aQ 11salarlo", a tantas colsas que o espa
nnol aporta, o Indio aparenta ser multo pregulcoso. Na ver
dade, exlste outro rltmo, outra ~ultura entre o lndlo.e o c.as
telhano, daf esses jufzos, essas apreclacOes. 

Moyses Vellinho - Tudo muito bem ldealizado. O piano dos je
surtas era uma maravilha. Mas o elemento humano com 
que contavam e do qual quiseram fazer o suporte de uma 
civiliza~ao nova, nao correspondia de maneira nenhuma 
a sua verdade ira utopia. Assim , aquelas missoes, que 
hoje sao i_dealizadas por elementos que nao frequentam a 
Hist6ria na sua intimidade, represen.tam um sonho que se 
destinava ao mais completo fracasso. 
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Maxima Haubert - "Tupambae", quer dlzer, o que se chamou 
de o setor produtivo "comunista·• das "reducoes". "Tupam
bae" a "coisa de Deus" , e o no me dado pelos jesuitas, de 
"Tupa-Deus"~ .. bae-a coisa", em oposloao a "Abambae" -
a "coisa do Indio". ''Abambae" era o setor privado e "Tu
pambae", o setor publlco. Logo, muitas vezes se conslde
rou o "Tupambae" como uma especle de comunlsmo "a-. 
vant la lettre". Eu pen so q ue lsso e completamente errO
neo, e que o .. Tupambae" e preclsamente um setor colo
nial, e a zona de lntervencao colonial nas comunldades 
lndlgenas guaranis. O "Tupambae" tlnha aproxlmadamen
te quatro func;Oes: o produto do trabalho dos Indios servia 
em primeiro lugar para pagar o trlb~to, o Impasto aos reis 
de Espanha; em segundo lugar, servla para ·cobrlr os gas
tos municipals e os gastos do cutto; em tercelro' lugar; ele 
se~via para socorrer os pot;>res e ?S lndlgentes; e, flnalmen
te, tinha uma funcao supletlva, ou seja, ele servla para dar 
aos fndlos o que e(~s mesmos nao consegulam produzlr 
por seus pr6prlos melos. As tr&s prlmelras funcOes do "Tu
pambae" estao especlflcadas na leglslacao colonial: as 
"Leis .de lndias" obrigavam cada "reduoao" a cumprlr es
sas tr&s funoOes. 

Clovis Lugon .- Quanto as formas de comunismo ali realiza
das, alas eram bastante avancadas, bastante absolutes, a 
terra era proprledade comum. 0 padre Sapp, ·em vinte e 
oito anos, nunca viu uma cerca, nem uma baliza entre as 
propriadadas: Quando, para apaziguar os esp~nh61s, sa 
lntroduzlram paquenos· Iotas Individuals, os Guaranis se 
daslnteressaram dales, que acabaram nao se tornando um 
fato, uma realidade .. Eles aproveltavam o dla que era con
cedldo para trabathar o Iota para se aspregulcar nas redes. 
Para falar de outro modo, ales estavam rnulto satlsfeltos 
com o sistema de propriedade em vigor, o qual, alias, eles 
retomaram mais tarde, quando certos grupos puderam 
sobreviver fora da Republica dos Guaranis. 

Juan Carlos Garavaglia - A fama de imperio "socialista" dos 
Incas, e toda a fraseologia a respeito, .vem da incapacida
de de o pensamento ocidental compreender um tipo de or
ganizacao redistribu~iva que nao existe no Ocidente. ou· 
seja, uma sociedade onde o trabalho e o produto nao sao 
fins em si mesmos. Uma socledade socialista ideal e aque-
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la onde o controle do aparelho produtivo esta nas maos de 
todos. Evidentemente, nas "reducoes" jesurtlcas, o contro
le do aparelho produtivo esta nas mAos do mlsslonario e 
nao nas dos fndios. 

Clovis Lugon - Os Guaranis nunca manlfestaram a mrnima re
siste~cia ao estabelecimento de uma economla dlriglda, 
coletrva, comum, onde as terras, as oficinas, as casas s6 · 
pertenclam a comunidade; os nolvos receblam seu "apar
tamento", se asslm podemos dlzer, na hora de casar. Nun
ca os Guaranis mostraram a mrnlma reslst6ncla. Quando 
se lhes quls impor Iotas pessoals, por pressao dos caste., 
lhanos, manifestaram lndlferenca ou hostllldade. 

Juan Carlos Garavaglia - A producAo provem, no comeco 
d~s expedic0es aos er-Vais selvagens, onde os fndlos va~ 
dirlgidos pelos "capatazes" e voltam com as canoas carre
gadas de erva-mate. A segulr se faz a dlvlsao do produto· 
om~. parte flea c~m .os lndrgenas e a outra para o "Tupam~ 
bae , sendo o m1ss1onarlo quern decide a dlvlsao. Na se
gunda epoca, ja no seculo XVIII, os ervais serao cultivados 
em quintas, como se fossem laranjas, lim6es. Aqui, tambem, e 
0 mlssronario quern decide a organlzacao da produc;ao. 
lsso demonstra que, mesmo que o "Tupambae" seja uma 
especie de redistrlbuldor (o qua tern dado ao Ocldente 
aquela vlsao soclallzante, comunizante, a organlzacAo lndr
gena), nao e 0 fndlo quern decide sobre 0 destlno final do 
produto, nem a parte que recebe (ele realmente recebe 
uma parte, mas nao decide que parte e como utlllza-la). 

Ramon G utlerrez - 0 lndfgena e absolutamente lmprevldente. 
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Ma ntendo seu hablto nOmade, resolve o problems de sua 
alimentacao todos os dlas e consome tudo o que tern. Nao 
possul capacldade de planlflcac;Ao, e a subslst&ncla de 
uma comunidade tao vasta exigia uma planificacao, a ne
cessldade de um controle. ~ comum ler nos cronlstas que 
quando se entregavam bots para trabalhar a terra, os lndf
ge.nas imedlatamente os matavam e comlam. Q uer dlzer, 
exrste uma falta de compreensao, e o processo educatlvo 
leva quase um seculo para obter resultados. (Cada modlfi
cacao cultural e de uma ou outra manelra uma certa vlol&n
cia a estrutura.) Se nao partfssemos da necessidade de 
mudan~as, ctiegarfamos a uma socledade estatlca. E evl
dente que os Jesurtas procuraram faz&-lo dentro dos cAno-

nes, conceitos e marcos de referencla cultural daquela ·6-
poca, que possibilitava e aceltava elementos de castigo 
que n6s hoje nao aceitamos. Acredlto que procuraram fa-
ze-lo com o menor custo humano e social possivel. 

Moyses Vellinho - Do ponto de vista hist6rico, nada e mais 
certo nem mais ·1ncontestavel, o fato de a experl~ncia je
surtica ter se assentado inteiramente sobre a servidao do 
rndio. 

Juan Carlos Garavaglia - Talvez o exemplo mals impresslo
nante seja o do pe. Antonio Sepp. Nos seus escrltos, eie 
conta como o misslonario castlga um indfgena por melo de 
outro (nao. e o sacerdote quern castlga: ele ordena a um 
"capataz" indfgena que apllque a pena). DepolS. de castlga
do, o fndio vem agradecer o castigo, dizendo, naturalmente 
em guarani: 110brlgado, oh! me·u padre, porter me devolvl-
do o ser que tinha perdido". 

Clovis Lugon - E se n6,s nos reportarmos ao "Llbro de Orde- · 
nes" que contem, por assim <;iizer, o c6digo penal aplicado 
aos Guaranis, perceberemos que as punt<;oes eram bem 
moderadas. Multas vezes era uma simples reprlmenda, 
depols eram rezas de penitencla, jogos, a prisAo, o chicote 
(no maximo vitlte e cinco chicotadas, ·e nunca deverla cor
rer sangue). E, finalrnente, a prisao perpetua para os cri-: 
mes mais graves; n:ias a prisao perpetua, ela mesma aca
bava resultando em dez anos de prisao. Os Guaranis, que 
deverlam ser conduzldos numa "llnha dura", segundo o 
que se dlz do padre Cardiel, foram tratados conforme uma 
legislacao muito mals branda que aquela que vlngava nes
sa epoca na Europa, onde a pena de morte exlstla, , en-
quanto que ela nunca foi aplicada para os Guaranis. 

Juan Carlos Garavaglia - Essa agressao f(~lca ao lndlgena 
tambem se da fora d~s 11reduoOes". Na sociedade colonial, 
socledade de castas, os negros, mulatos, mestlcos pagam 
a men or d as faltas com pen as corporals. Na sociedade eu
ropela da .epoca, onde a agressAo ffslca formava parte da 
vlda cotldiana, especialmente na estrutura penal, o castlgo 
era a pena corporal. 

Moyses Vellinho - O fndio foi submetido a normas severas, 
que eram cumpridas mediante castigos corporals impingi
dos com toda a pompa, a fim de escarmentar a coletivida
de lnteira .. . Havia um . c~rimonial preparado exatamente 
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p_ara esse fim, e o processo s.e implantou com tanta forca e 
tao habilmente entre o gentio, que eles acabaram gostan
do de ap~nhar. E quando corria muito tempo da ultima sur
ra, eles reclamavam dos padres, supondo que tivessem 
sido esquecidos. E um fato que nao e negado nem pela li
teratura jesuftica. Alias, o livro· que. eu escrevl ("Capitania 
d'EI Rei") , os capitulos que consagrei a esse assunto sao 
~xclusivamente baseado~ na literatura jesuftica. Eles nao 
f1zeram misterio disso. 

Maxima Haubert - Os primeiros jesuftas chegaram com um 
entusiasmo que podemos considerar como louco. Faziam 
uma 6tima ideia dos fndios. 0 pe. ·Antonio Ruiz de Montoya 
considerava os Indios como seres absolutamente racio
nais; escrevia que eles tinham um raclocfnio tao bom e tao 
certo quanto o dos· espanh6is. Contudo, uma vez passados 
dez, quinze, vinte anos, cinquenta anos, ou seja, depois 
que os jesuftas enfrentaram as dificuldades cotldianas de 
ad'!llnistracao, eles comecaram a pensar que talvez os 
Indios nao fossem tao racionais, tao adultos quanto tinham 
pensado antes. E passaram a escrever que na verdade os 
Indios eram infantis, que nao possulam raciQcrnlo maior 
do que ode uma crlanca europeia de cinco ou seis anos. 
Comec;:aram, entao, a allmentar um desprezo bastante ~lg
nificativo em relac;:ao a eles. 

Clovis Lugon - Eu tjuero dizer.que os Guaranis foram subesti
mAad?s quando considerados como se nao tlvessem lnteli-

. genc1a comp~r.avel a nossa. E tern jesultas, como o padre 
Sapp, que ~1z1a qu~ nada se podia tirar. de suas cabecas. 
Mas M~ratori, que f?1 educado pelos padres jesuftas e que 
conhec1a seus preconceitos, escreveu: ' '.Eu acredito que as 
cabecas fndias v~lem tanto quanto as nossas. E que se qui
sessemos forma-los, . eles poderiam constituir-se em 
membro.s da Companhia de Jesus". 

Juan Carlos Garavaglia - Por que os primeiros cronistas 
como _Roque Gonzalez, Ruiz de Montoya ou Diego de Tor~ 
res '. nao ~pre~entam essa visao do "indiozinho .. , em dimi
nut1vo, fe1t.o cnanca. submisso e bom? Porque eles encon
t~am ? fnd 1~ forte que enfrenta o mundo colonial , que resis
te ~s 1nves.t1das para ser " reduzido", que enfrenta 0 missio
n~no . Ao f1m do seculo XVII ja temos aquela visao do fndio
cnanca, o fndio dominado, con.trolado, realmente transfor-
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ma do em crianc;a. Esta passagem do f ndlo-selvagem ao 
fndio-crianca e evidente em Sepp, quando compara os 
Indios de sua "reducao" e outros Indios "selvagens" - que 
pretende arrebanhar - chamando os primeiros de ove
lhas e os ·segundos de lobos. 

Clovis Lugon - Um preconceito exfremamente g~ave result?u 
do fato que os jesuitas nao tenham desenvolv1do uma elite 
sup·erior na Republ ica dos Guaranis. No momenta em que 
eles pr6prios foram expulsos, nao havla um s6 padre gua
rani. E evidentemente que se padres guaranis ali se encon
trassem, eles poderiam ter liderado, lnspirado, animado 
uma resistencia espiritual, e outras. E, portanto, uma lacu
na bastante grave, proveniente do paternallsmo quel com 
uma dose de razao, se censura aos jesultas. Nao se pode 
ser muito exigente, pois, se eles houvessem criado uma eli
te superior de padres guaranis, os colonlalistas lhes teriam 
feito admoestacOes ainda mais veementes. · 

Ramon Gutierrez - Ao 'valorizar esta idela sacra que possul o 
Guarani do seu mundo, onde nao se dlferencia claramente 
o que e secular do que e sacro, como fazemos habltual
mente, onde tudo tern. um sentldo sacro, um sentido magi
co, um sentido mftico, o jesufta compreende que as formas 
de comunicacao tern que ser testadas dentro da mentall
dade barroca do seculo XVII, que essas formas de comuni
cacao devem estar VinculadaS S. rituallza<;SO da Vida. Q 
Guarani, desde antes do sistema das "reduc;:Oes", Un ha 
adotado co mo. sistema de comunicacao as . form as tea
trais as tormas rituals de can~ter musical, · a danca, ~tc. ; 
sao ~lementos culturais incorporados a seu pr6prio Ambito_ 
natural. De tal maneira que o jesurta retoma asses. elemen
tos como meio de comunicacao e de persuasao e, ao mes
mo tempo, como formas de particlpacao. Quer 'dizer. o 
indfgena e protagonista dessa forma de Vida. QuandO 8 
gente .IA as crOnicas _em que as pessoas va.o ao trabalho, 
ao campo, com tambores, cantando em cora1s e ~ancando. 
comecamos a entender que todos esses mecan1smos nao 
constituem simples elementos aleg6ricos desincorpor~dos 
do contexto, mas muito pr6prios dentro dessa forma .ritual 
da vida guarani. 

Juan Carlos Garavaglia - A exaltacao religlosa, que um escri
tor do seculo XVIII chamou de "cadelas lnvislveis" (que 
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considero uma definicao excelente e multo adequada), es
~a m?ntada sobre um instr.umental bastante complexo, q·ue 
1mpllca os temples, sua magnific~ncla, as casas de pedras 
os bailes, festas, o tipo de roupa que usavam os burocra~ 
tas, os cantores, os dafl<;:arinos. Atraves desse mecanlsmo 
de luzes e de musica se filtram muitos elementos da vlda 
indfgena, que os jesuftas promovem, em funcao desse tlpo 
de exaltacao religiosa. Qual e o objetivo dela? Os jesuftas 
eles pr6prios, respondem, sem enganar, nem pretende~ 
enganar: a alma simples dos Indios (confirmado por Murato
ri) _s~ impressiona com nossos temples, com as dancas, a 
mus1ca, atraves dos quais vai ser dirigida cada atlvldade 
dos hidios. lsto e, vai formar todo um cerimonial que ha de 
marcar cad a um dos atos da . vida cotid lana indfgena. 

Rafael Eladio Velazquez - 0 Paraguai n.o seculo XVII e um pals 
monoprodutor, sua exporta<;:ao e a erva-mate e com ela se 
financiam todas as importacoes, servlndo inclusive de 
mo.eda. A exploracao da erva-mate e u ma atividade peno
sa, que era desempenhada pelo lndfgena. Este lndfgena 
era o Guarani " reduzldo" a povoados ou submetido ao re
gime da "encomienda", em virtude do qual devia trabalhar 
dois meses ao ano para o ·espanhol, que recebla o Utulo de 
"encomendero". Existia, tambem. o chamado "servico pes
soal". Es.te trabalho ~ndigena, em consequencia, ea base da 
econom1a paraguala do seculo XVII. Nao somente o cultivo 
?a erva-mate, mas tambem a navega(fao pelo Rio da Prata, 
Ja que o mercado de nossa produc;ao ervateira era o Rio da 
Prata, tarito como mercado de consumo como centro de 
distribuic;ao para OS outros ter.rlt6rlos. Oaf podermos afir
mar que a 11encomlenda" fol a instltulcao social e econOmi
ca capital na configurac;ao do Paragual no seculo XVII. 

Ernesto J . Maeder - A populacao das miss6es jesufticas sofreu 
uma ser i~ .d~ flutuacoes. Um prlmelro momenta se da entre 
os anos 1690 e 1733, em que a populacao cresce de 70 mil 
aproximadamente, para 141 mil habitantes, que e 0 maxi ~ 
mo que conseguiu alcancar. Um segundo momenta e de 
d~cllnio : de 17~3 a 1~40. Dos fatores de grande lmportAn
c1a podemos . c1t~r a 1nfluencla das epidemlas, por exem
plo. a varlola. gripe, catarro, disenterla, que tiveram uma 
enorme in?idencia. A mortalidade no seculo XVIII ea gran
de determ1nante das flutuacoes de populac;ao. Em repeti-
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das ocasioes se fizeram. moblllzacoes de rndios guaranis. 
No ·caso dos diferentes cercos a Colonia .de Sacramento, 
entradas em direcao ao Chaco, a revolts "Comunera", con
flitos de diversa natureza, nos quais as mitrcias guaranis fo
ram mobilizadas e levadas para outros lugares com a con
sequente desorganizacao dos "povos" em alguns casos e, 
em outros, dimlnuicao de braccis para a colheita. Portanto, 
tudo isso influlu de uma forma capital para que a popula
cao nao se mantivesse numa situacao estavel. 

Juan Carlos Garavaglia - lsso quer dizer que ha uma relacao 
muito grande entre esse mundo de concentracao e o domf
nio, o controle ideol6gico. Quando esse mundo se que.bra 
por um fato externo, como ea necessldade de Ir sufocar os 
levantes dos espanh6is, acontecem essas fugas indlvi
duais .. Mas por que fugas indivlduais, por que delinquencia 
( os castigos sao para acabar com esta delinquencia, preci
samente)? Acredito que deverlamos aqul fazer mencao de 
como acabam as "reducOes": quando estas deixam de es
tar nas mAos dos jesurtas, em 40 ou 50 anos, os "povos" 
desaparecem. Fundamentalmente porque OS f ndlos vao 
embora, fogem. lsso significa que, para o rndio agredldo1 a 
unica atitude possfvel e a fuga Individual, nao ha possibili
dade cie rebelioes em grupo. Porem nao devemos esque
cer que no seculo XVII comecam as rebelioes·no Paraguai , 
de rndlos e de "povos" ja cr~taos , · nao jesuftas. a uando 
acontecem as rebelioes "Comuneras" (levantes dos espa
nh6is de Assunc;:io), os jesuftas vao com seus Indios aca
bar com elas, e ar acontecem quantidades incrfvels de fu
gas, comprovadas depols atraves dos registros de mari
nheiros nos barcos que descem de Assuncao e, se tivesse
mo.s registros das chacaras, das fazendas, acredito que as 
quantidades serlam maiores. 

Rafael Eladio Velazquez - Devemos considerar que a Compa
nhia de Jesus e a mals vertlcallsta das ordens religiosas 
que atuaram no Paragual colonial. Esse tipo de subordina

. CfSO A autoridade superior e taxativa. ~m consequencia. 
desde as lutas da Contra-Reforms, sao eles os mais decldi:.. 

. dos defensores do princfpio da autoridade. Como os "Co
muneros" lutam contra este princfpio da autoridade em to
das as suas ·manifestacoes, e natural que o poder do rei e 
dos governantes conte com ·a apoio dos jesurtas. ls~o ex-
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plica que em quatro ocasiOes, durante 150 anos, miHcias 
de fndios guaranis tenham invadido o Paragual. E nao che
garam de moto pr6prio, mas em apoio de medidas puni
tivas decretadas pelos vice-reis do Peru para submeter os 
"Comuneros" do Paraguai. As miHcias agiam como auxilia
res dos exercitos que representavam o poder do rel. 

Moyses Vellinho - Toda vez que a concessao espanhola daqui 
desta regiao precisava de soldados para combater lnsur
reic;oes ou para a construcao de fortes, lancava mao dos 
Indios missioneiros, porque havla sempre a postos solda
dos preparados, adestrados pelos padres. Essa fato tam
bem e incontestaveL O pe. Sepp, por exemplo, conta em 
uma de suas cartas (ele e muito exagerado, mas, desconta
do ,o exagero, sobra muito), diz ele que as missOes nao se · 
atrapalhariam se tivessem que lmprovisar um exerclto de 
30.000 fndios a cavalo, todos a cavalo. 

G uilhermino Cesar - Quan do em 1680 Portugal fund a a Colo
nia de Sacramento, lsto e, uma fortalez~ em frente a Bue
nos Aires, na margem de ca do golfo do Prata, a proterna 
animal abundava em toda a regiao da chamada "campa
nha" gaucha, do lado de la do rio Uruguai e do lado de ca 
na chamada Banda Oriental. A extra9ao dessa protef na . 
nao era evidentemente um objetivo imediato e, sim, a extra- . 
c;ao do couro. 0 couro no Sul do Brasil e naquela regiao 
compreendida pela Banda Oriental era usado em quase 
tudo: na casa, na confeccao dos objetos, na cama, na rou
pa, em toda a parte. De manelra que o couro passou a ser 
muito.importante dentro do processo econOmlco de Portu:
gal, que o importava em quantldades realmente lnacredita
veis. 

Moyses Vellinho - Se o Brasil nao chega hoje ate seu limlte 
natural Sul foi devido ao auxmo macico e relterado dos je
surtas atraves dos seus fndios mllitarlzados contra os por
tugueses. Nern bem a Colonia fol fundada, em 1680, pou
cos meses depois ela era destrurda por uma avalancha de 
3.000 fndios e · algumas centenas de esp~nh61s. 

G uilhermino Cesar __,_ A instalac;:ao, portanto, dessa fortaleza, 
representou a instalac;:ao de um lnlmlgo. E lnimlgos se tor
naram entao os jesurtas dos portugueses da Colonia de 
Sacramento, como de resto eram lnlmigos de todos· os 
brasileiros em geral. 
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Moyses Vellinho - O Tratado de Madri visava pOr cobro a um 
estado de coisas insustentavel: guerras intermlnaveis entre 
espanh6is e portugueses, aqui nesta parte meridional do 
Brasil. Os objetivos do tratado eram os mais nobres possr
veis, apesar daquele dispositivo absurdo, estupldo, cruel, 
que determinava a entrega das missOes a Portugal. E nao 
apenas lsso (que, afinal de contas, se expllcarla), mas o ex
purgo dos rndios. Essa clausula (parece que e a clausula 
XVI) foi lmposta pela Espanha, porque a Espanha nao de'." 
sejava (ela que vivia em penurla de homens para a luta 
aqvi) que aqueles rndie>s aguerrldos das mlssOes passas
sem para a alc;:ada de Portugal. Pois entao nlnguem pode
ria prever aonde iria parar o expansionismo portugues, 
provavelmente transporia ·o rio Urugual e lrla ate o rlo Pa
rana. 

Guilhermlno Cesar - Os jesurtas ficaram surpreendldos· com a 
assinatura do Tratadp de Madri, nao esperavam que a obra · 
catequetica por eles exercida n~ maq~em esquerda do rio · 
Urugual pudesse ser esquecida por Espanha. Acharam en
tao. que a pr6pria Espanha os havia trardo porque acertara 
com Portugal um tratado desta natureza. Quando os exer
citos se movlmentaram, quatro .anos depols ·do Tratado de 
Madrl, com a flnalidade de proceder a um trabalho de de
marcac;ao, os demarcadores se defrontaram com tribos 
indfgenas revoltadas. Num desse$ encontros, por slnal um 
dos mais sangrentos, a chamada "Batalha de Cai bate", al
guns relatos chegam a falar em 10.000 lndfgenas mortos, 
no encontro com o exerclto espanhol e o ·exercito p.ortu
g ues. E foi numa refrega que precedeu a "Batalha de Cai
bate" que morreu Sepe Tlaraju, o alferes teal do "povo" de 
Sao Miguel, um dos sete "povos" da·s miss6es orientais do 
Urugual. 

Moyses Vellinho. - Nao chegou a ser uma epopeia, pois re
dundou num massacre estupido de fndios, porque eles nao 
tinham competencia para o comando. All morreu o maior 
comandante deles, Sepe Tiaraju, que teve a desgraca de 
morrer tres dias antes do combate. Quer dlzer, e um her6i 
frustrado por causa disso, porque os her61s morrem na 
hora e nao antes da hora, e ele morreu tr~s dias antes em 
virtude de um acidente mesquinho. 
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Maxime Haubert - Acho muito sintomatlca a conduta dos 
Guaranis durante a guerra que os fndios das "reducoes" 
da margem esquerda do rio Uruguai travaram para resistir 
a sua expulsao dos Sete "Povos" das Missoes. Durante a 
·guerra guaranftica, os fndlos se comportaram como em 
suas cartas ao rei de Espanha, cartas absolutamente ex
traordlnarias, on.de os Guaranis apelam para o rel de Espa
nha, apelam. para seus sentimentos cristaos e onde per
guntam: "Mas como o senhor, que e representante de 
Deus na Espanha e no imperio espanhol da America, como 
o senhor e capaz de fazer tal coisa?" 

·Antonio Gonzalez Dorado, S.J. - 0 projeto do lmperlo jesuftl
co e tao fantastico, eu diria, como quando se fala dos gran
des tesouros que tambem os jesurta~ tlnham dentro das 
"reducOes". ls~o pertence realmente ao piano do que eu 
chamaria de "lend~". E sumamente interessante ter pre-

. sente que os jesurtas vao ao Paraguai (e isso aparece den
tro da documentacao) precisamente porque era uma terra 
pobre aonde pouca gente queria.lr. E, em concreto, quan
do se trata da lnstalac;ao de .vmarlca, aflrmam que e uma 
terra ~xcelente precisamente por nao .ter prata. Portanto, a 
problematics e outra, totalmente diferente. E a marcha em 
direc;ab a povos ''abandonados". que eles querem ajudar e 
realizam um processo de evangelizacao. Porem, slmulta
neamente, existem dois pontos que acredito deverramos 
analisar. O primeiro e que se procurava o camlnho de co-
. nexao entre o Peru e o Rio da Prata. Portanto, a zona na 
qual se instalam os jesurtas e preclsamente o camlnho que 
se esta procurando, e as "reduc;Oes", uma das finalldades 
que terao, sera a de: achar esse camlnho. E lrao se lnstalar 
algumas delas como postos avan¢ados em direc;ao ao Pe
ru . Mas coincide realmente com o fato de que o Paraguai, 
Sul do Brasil, Uruguai, Bollvia, etc., formarem o coracao da 
America Latina, portanto as possibilidades geopoliticas 
eram totalme0te ineditas, sem terem sido planejadas, mas 
dadas pela pr6pria geografia. . ~ 

Juan Carlos· Garavaglia - Ha uma lenda, muito difun.dida nae
poca colonial, que fala das minas de ouro que possufam as 
" redu.coes" jesulticas. E isso .nos ajuda a entender um dos 
elementos basicos da . ideologia da epoca. Os "encomen
deros", os funcionarios da burocracia espanhola que pro-
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curavam as famosas minas (que, e claro, nunca existiram) 
~a? p~diam entender que a riqueza dos templos, a magni
f1cenc1a em pedras, os vestidos luxuosos eram o resulta
do do trabalho dos fndios e nao do ouro ou da prata acu
mulados em supostas minas. Esta sociedade nao podia en
tender que a unica fonte produtora de rlqueza fosse o tra
balho. 

·Clovis Lug~n - · Estou pers.uadido que os jesuftas espanh6is, 
em particular, estavam bastante satisfeitos com a condicao 
de domfnio que se exercia sobre a Republica Guarani. Eles 
nao aspiravam a uma independencia completa. Alguns pa
dres estrangeiros (alemaes, italianos, escoceses) tentaram 
consegui·- la, provavelmente. Mas, na verdade, eles nao ·ti
·nham pianos precisos. E, muitas vezes, a censura que lhes 
foi feita de querer criar um imperlo era muito mais maldo
sa do que fundamentada . 

' 
Ernesto J. Maeder - Os portugueses, princlpalmente num 

panfleto que circulou na Europa, chamado de "A Relacao 
Abreviada", dizem cfaramente que dentro do imperio es
panhol existia toda uma organizacao de indfgenas arma
dos, governados pelos jesuftas, que dependiam de seu pa
dre provincial e do seu superior que estava em Roma · e 
constitufam algo assim como um Estado dentro do Estado. 

Clovis Lugon - Esta experiencia foi mantida em slgilo porque 
ela era crista demais para os comunistas ateus e comunis
ta demais para os cristaos burgueses . 

Juan Villegas, S.J. - Existe a ideia de que os fndlos "perten-· 
c.em" aos jesuftas, como se eles·fossem patrimOnio dos je
s·urtas, e se produz o rumor e a lenda de que ha uma re
publics guarani, um enclave· no meio de todo o sistema · 
polftico-administrativo espanhol. A Coroa de Espanha julga 
que todos os indios e as "reduc;oes" jesufticas, todo o com
portamento dos jesuitas, significam uma ameaca, um quisto 
e determinam a sua retirada das Americas, em 1767. 

Juan Carlos Garavaglia - E importante como acabam as "re
du<;:6es"? Qual era a razao para os indios nao defenderem as 
"reducoes"? Por que nao disseram nada quando os jesui
tas foram embora? Por que, quando chegam os novos ad
ministradores, eles nao se rebelam? Porque nao deseja
vam defender algo que nao consideravam pr6prio ou nao 
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tinham armas ideol6gicas para perceber como poderiam 
se opor a quern os estava invadindo. 

Moyses Vellinho - Ate hoje ninguem provou que tenha havido 
um sonho de imperio guaranitico. Mas tambem ninguem 
provou o contrario. 

.. 

84 

Filme: REPUBLICA GUARANlx 

Ficha tecnica 
I 

Pesquisa e roteiro: Silvio Back e Deonisio da Silva 
Colabora<;;ao: Antonio Carlos Moraes, Antonio Carlos Souza Li

ma, Claudia Menezes e Carlos Alberto Kolecza 

Pesquisa iconografica: -'Antonio Carlos Moraes 

Fotografia e camara: Jose Medeiros 
. Fotografia e camara adicionais: Lucio Kodato, Zetas Malzoni e 

Getulio Alves 
Assistente: Jose Assis de Araujo 

Dire<;;ao de produc;ao: Plfnio Garcia Sanchez 
Assistentes de produc;ao: Ernesto Raupp, Manuel Losada, Os

car Boraglio, Carlos Conrado Sanchez e Ardeli
no Prestes 

Musicas: Canto Axe-Guayaki (gravado por Miguel Chase
Sardi) Asociaci6n de Parcialidades lndigenas - API 
Paraguai 
0 , Que Bien Baila Gil! 
AnOnimo 
Suite en la Maior 
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Domenico Zf poli 
Misa Criolla 
Ariel Ramirez 
Misa Folk16rica Paraguaya 
Herm(nio Gimenez 
Danca da Lagoa do Sol 
J. Waldir S. Garcia 
Os Tapes 
Banda Peteke-Peteke 
(Yaguar6n - Paraguai) 
Sons primitivos 
Total 
Noel Guarany 
com o autor 

Fotografia de cena e reproducoes: Paulo Vasconcelos 
Reproducoes adicionais: Joao S6crates de Oliveira e Paulo 

Barbosa 
lconografia: Thomas Tilcara, Leoni Mathis, Guido Boggiani, 

Erich Freundt, Ulrich Schmidl, Florian Paucke, 
S.J. , Martim Dobrizhoffer, S.J., Theodor de Bry, 
Alfred Demersay, Anton Sepp, S.J ., Felipe Gua
man Poma de Ayala, A. de Ovalle, Nicolau del 
Techo, S.J., Antonio Herr.era, Diogo Soares, e 
artistas anonimos, fndios e brancos. · 

Direc;:ao de animacao: Marcello G. Tassara 
Operadores de camara de animacao: Rodrigues Gomes e Cel

so dos Santos 

Filmes: "Xetas na Serra dos Dourados" 
Direcao de Vladimir Kozak 
Documentario de media metragem/1956 
Acervo: Departamento de Psicologia e Antropologia 
da Universidade do Parana 
"Bandeirantes" 
Direcao de Humberto Mauro 
Documentario de media metragem/ 1940 
lnstituto Nacional do Cinema Educativo - Rio de Ja
neiro 

Som direto: Miguel Sagatio e Ismael Cordeiro 
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Traducao: Solange Simon e ·Mana Sancovsky 
Assessoria contabil: Dionfsio Oli~shevis e Lurs Mewes 

Montagem e edicao: Laercio Silva 
Assistente: Mario Queiroz _Filho 

lmagem: Revela e Lider Cine-Laborat6rios 
Som: Alamo · 
Mixagem: Carlos dos Santos 
Trucagens: Truca (SP) · 
Processos: 35 mm I Plano I Eastmancolor 
Duracao: 1 h 40 min. 

Producao: Silvio Back e Empresa Brasileira d.e Filmes 
EMBRAFILME 
Apoio: Prefeitura de Santo Angelo, RS 

Assistente do diretor: Maraidith Flores 
. . 

Escrito e dirigido por Silvio Back 

Brasil I 1981. 
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Biblioteca Municipal' "Mario de Andrade" 
Institute do PatrimOnio Hist6rico e Art istico 
Nacional - IPHAN . 
Departamento do Arquivo do Estado de Sao 
Paulo 
Museu Paulista 

FRANCA 

Paris 
Maxime Haubert 

VATICANO 
Bartomeu Melia. S.J. BIOFILMOGRAFIA 

Srlvio Backe filho de imigrantes hungaro e alema. Nasceu 
em 1937, natural de Blumenau (SC). Escolas primaria e secun- . 
daria no litoral paranaense. Em Curitiba, troca a Universidade 
(39 ano de Ci~.ncias EconOmicas) pelo jornalismo, onde milita 
oito anos. Simultaneamente faz crftica de cinema diaria, cola
bora em jornais· e revistas do Parana, Rio e Sao Paulo, e, como 
autodidata, inicia-se na direyao cinematografica (1962). Nest~ 
epoca, e um dos fundadores e preside o Clube de Cinema do 
Parana. Entre 1.974-75, coordena dois festivals nacionais de fil-
mes Super 8, no Parana: , · 

Filmes e publicac;oes: 

· 1962/ 64 - "As Moradas" (curta-metragem), argumento e ro
teiro com Oscar Milton Volpini e Francisco Bette
ga Neto; mon~agem, texto e direc;:ao. Produc;ao 
coletiva. 
Co-autor de coletanea de contos: "7 de Amor e 
Violencia" (esgotado) . Ed ic;ao dos autores. 

1965/ 66 "Os lmigrantes" (media-metragem). roteiro e dire
c;:ao, preiduc;ao do Departamento de Cultura da 
Secretaria de Educac;ao do Parana; "Curitiba, 
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1967 

1967/69 

1968 

1970 . 

Amanha" (curta-metragem); "A Grande Feira" 
(CM) e "Vamos nos Vacinar" (CM), roteiro e dir~-

cao. c· P I A • " • Edicao de "Um 1nema o em1co - ensa10 
sobre o cinema tcheco (esgotado) . Edicao Cine
ma de Arte Riviera (Curitiba) . 
"Schweyk na II Guerra Mundlal" e "O Llvro de Crls
t6vlo Colombo", ourtas-metragens lnserldos na 
encenaclo dessas pecas teatrals; rotelro e dlrecao. 
Produclo Teatro Guarra. . 
"Lance Maior" (longa-metragem), roteiro com Os
car Milton Volpini; dialogos de Nelson Padrella; 
direcao. Co-producao com Apolo Producoes (PR) 
e Servicine (SP). Premio "melhor cartaz" para Ma-
noel Coelho (Festival de Brasilia) . . 
Edicao de ~'Cinema Paranaense?" (esgotado). 
Edic;:ao do autor. . 
"A Guerra dos Pelados" (longa .. metragem), adap • . 
tacao do romance "Geracao do Deserto", de Gui-
do Wilmar ·sassi; roteiro com Oscar Milton Volpi
ni: direcao. Co-producao com Servicine (SP). Cin- . 
co premios nacionais; mencao especial na II Se
mana Internacional de Cinema de Autor, em Ma-· 
laga (Espanha). 

1Q70/74 - Producao e direcao (Parana/Sao Paulo) de mais 
de uma centena de filmes comerciais para a tele-
visao. 

1973 "A Gaiola de Ouro" (media-metragem - progra
ma "Globo Shell"}, roteiro, texto e direcao. Produ
cao Blimp Film (SP). Premio no I Festival Nacional 
de Curta-Metragem da Alianca Francesa; premio 
"Helena Silveira" e trofeu "Amiga" para o melhor 
programa do ano. 

1974 "O Semeador" (curta-metragem em Super 8) , ro
teiro e direcao. 
"Curitiba, Uma Experiencia em Planejamento Ur
bano" (curta-metragem), producao e dire¢ao. 

1975 - Edi~ao do roteiro de "Lance Maior". Funda<;ao 
Cultural de Curitiba. 

1976 "Aleluia, Gretchen" (longa-metragem), argumen
to; xoteiro com Manoel Carlos Karam e Oscar Mil-
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1977 

1978 

' I 

1979 

1980 

1981 

ton Volpini ; direcao. Co-producao com EMBRJ'.'
FILME. Em dois anos, 15 premiacoes nacionais 
("Air France", "Golfinho de Ouro", "Governador 
de Sao -Paulo" , Associacao Paulista dos Criticos 
de Arte - APCA, EMBRAFILME, etc.). Seleciona
do para os festivais de Brasilia, Gramado, Chica
go, Mannheim e Berlim. 

- Edi<;:ao do roteiro de "Aleluia, Gretchen". Funda
cao Cultural de Curitiba. . 
"Teatro Guaira" (curta-metragem), roteiro, texto, 
produc;:ao e direcao. 
"Mulheres Guerreiras" (media-metragem - pro
grama "Globo Rep6rter" ), roteiro, texto ~ direcao. 
Producao Blimp Film (SP). . 
'>Um Brasil Diferente?" (curta-metragem), roteiro~ 
texto e direcao .. Premio ."Melhor filme de turismo· 
do ano" (EMBRATUR). 

- "CrOntca Sulina" (curta-metragem), roteiro e dire
cao. Producao B.limp Filrrt (SP). 
2• edic;:ao do ro.teiro de "Aleluia, Gretchen". Edito_. 
ra Movimento (Porto Alegre). 

- "Republica Guarani" (media-metragem), pesqui
sa e roteiro com Deonrsio da Silva; direcao. Pro
ducao EMBRAFILME. 
" Revolucao de 30" (longa-metragem), pesquisa. 
roteiro, produc~o e diiecao. 

" 1930, a Revolucao que Mudou o Brasil" (media
metragem - programa "Globo Rep6rter" ), rotei
ro, texto, produc;:ao e direcao .. 
"Sete Quedas" (curta-metragem), roteiro, texto·, 
produ<;ao e direcao. Melhor roteiro no Concurso 
de Filmes sabre Tu.rismo (EMBRATUR/ EMBRA
FILME). 
Edic;:ao do roteiro de "Sete Quedas". Casa Roma
rio Martins (Curitiba). 

- "Republ ica Guarani x .. (longa-metragem), pesqui
sa e rotelro com Dion(sio da Sliva; direcAo. Co
produolo com EMBRAFILME. Premios de "Melhor 
Roteiro" e 11Melhor Trilha Sonora" no XV Festival 
de Brasrlla do Cinema Brasilelro - 19~2. 

95 



" A Araucaria: Mem6ria · da Extincao (media
metragem), roteiro. texto e direcao. Producao 
U·niversidade Federal do Parana - Universidade 
de Freiburg (Alemanha Ocidental). 
"A Extinc;:ao da Araucaria" (dois segmentos do 
programa "Globo Rural:'), producao e direc·ao. 
"lmigrac;:ao Polonesa do Brasil" (medi,a-me
tragem). roteiro, texto e direcao. Produc;:ao Secre
taria da Cultura do Parana e EMBRAFILME. 
"A Escala do Homem" (curta-metragem). Roteiro. 
producao e direcao. 

1982 19 Edlcao de ''Republics Guarani" x. Editors Paz e 
Terra (Sao Paulo-Rio de Janeiro). 
"Vida .e Sangue de Polaco'' (media-me~ragem), 
pesqu1sa, roteiro e direcao. Co-producao com Se
cretarla da Cultura e do Esporte do Parana; apoio 
EMBRAFILME. · 
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0 imperialismo econ6mico da Europa burguesa se antecipou ao religioso com os padres da 
Companhia de Jesus. {Gilberto Freyre) 



De las m1s10nes. reltg1osas y tnmorales. no quedan ya mas que paredes descasca
radas. por donde asoma el buho, el ojo y pasea melanc6/ico el lagarto (Jose Mart l 
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NSo h8 melhor pr8dica do que a espada e a vara de ferro. (Jose de Anchieta, S.J.) 
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... (os padres) estudaram as principais institui<;(Jes e valores dos povos amerfndios, de mo/
de a tornar a ordem colonial duradoura, ... (Stanley e Barbara Stein) 



... D6i-me nos olhos a Jagrima do f nd10 
que me louva em latim e uiva como um cao 
na Sexta-Feira roxa da PaixSo ... 

(Aparfclo Silva Rillo) 



Asslm 6 a malorla dos Indios: hoJe, anJos,. amanhtl, dem~nlos. {Florian Paucke, S.J.) 

Nosso Senhor ganhartJ muitas a/mas e Vossa Alteza, muita renda nesta terra. (Ma
nuel da N6brega, S.J.) 

) 
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Viemos para servir a Deus ... e tambem ficar ricos. (Bernal Diaz de Castillo) 
o pnmelfo gesto de Crist6vao Colombo, ao tomar posse da terra, 101 linear a cruz. 
(Ruggiero Romano) 
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... la espada, la cruz y el hambre 
/ban diezmando la familla salvage. 

(Pablo Neruda) 
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El indio guarani es el animal mas raro y irrconstruible que Dios ha criado. (Lope Luis Altami
rano, S.J.) 

N6s vamos trabalhar para fazer homens, e depois cristaos. (Simon Maceta, S.J.) 



Os jesuitas 1mpuseram (aos Guaranis) uma disciplina repressiva baseada nos seguintes 
princfpios: cada homem 8 por natureza /ivre, porem, deve s13r estreitamente vigiado, contro
lado e dirigido em sua vida d18ria, em seu comportamfinto, am seu pensar e em seu rezar. 
(Branislava Susnik) 

Biblioteca Digital Curt Nimuendajú - Coleção Nicolai
                           www.etnolinguistica.org



Este trabalho de Sflvto Back (s6 
este?) est6 marcado pela duallda
de - pororoca, mar x rto. 
Clneasta e escritor, Back pensou 
o problems em um fllme e um 11-
vro. E o fllme que e em tupl e o 11-
vro em latlm? Ou o contr6rlo? 
Nessa dualldade llvro/ftlme, vejo 
uma projec;Ao do confllto tupi/la
tlm, expressAo llngurstica da antr
tese "ab6" (Indio) I "abare" (pa
dre S.J), no pensamento de Back. 
Duas eram as cultures em intera
c;Ao. Duas eram as lrnguas em 
presenc;a. 
Dois sAo os verculos que Back es
colhe para tentar decifrar esse xis 
da nossa Hlst6rla, talvez o xis do 
problems, x2• 

A tempo: "nambl", em lrngua de 
bugre, e "orelha". 
Para que todos compreendam a 
serledade desta baqulanas refle
xOes, rezo o Padre Nosso: 

Ore Ru remeva yv6gape, 
tonemomarangatu nde rera. 
Tou ne relno, 
toyeyapo ne remblpota yvy 
6ry yv6ga peguarcha.-.. 

Paulo Leminski 


