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O GUARANI REDUZIDO 

BARTOMEU MELIÀ, SJ 
Diamantino, Brasil 

A historiografia dominante reproduziu durante anos a imagem de 
um Guarani serviçal e servil, de um aliado que na realidade é um do
minado. 

Todavia, os textos documentais que se referem ao primeiro século 
da dominação espanhola, mostram suficientemente a resistência ativa 
dos Guaranis contra aqueles " 1500 parasitas europeus" (Necker 1979, 
p. 23) que se tinham estabelecido em suas terras e depois reclamavam 
os produtos da terra, o serviço pessoal dos índios, suas mulheres e sua 
liberdade. O detalhe dos movimentos de resistência ativa contra os 
conquistadores e colonos conta nada menos do que 23 ações de levan
tes e rebeliões entre 1537, em que se funda a casa forte de Assunção, 
e 1609, em que se iniciam as reduções de jesuítas (Necker 1979, pp. 249-
-254). A estes ataques e reações armadas é preciso acrescentar as fugas, 
a passividade e a inércia com que os Guaranis, homens e mulheres, res
pondiam contra aquela dominação: brados e silêncios de um povo que 
sofre (cf. Susnik 1965, pp. 30-33). 

Para a mentalidade espanhola era motivo de indignação que muitos 
dos levantes fossem liderados pelos "feiticeiros", homens que se di
ziam deuses e filhos de deuses. Eram os "pajés ", aqueles xamãs que, 
com seus cânticos e danças intermináveis, dinamizavam e canalizavam 
simbolicamente o desespero de um povo que se vê ameaçado nas tradi
ções de seus antepassados, burlado politicamente numa aliança não cor
respondida e explorado economicamente no dom sem reciprocidade. A re
belião de Oberá - o resplandecente -, pelo ano de 1769, pode ser 
considerada como um paradigma daquilo que foram muitos dos mo
vimentos de libertação guarani. 

Oberá dizia que era filho verdadeiro de Deus, nascido de uma 
virgem, encarnado para a libertação de seu povo. Seu filho Guyraró 
era seu pontífice, "com o encargo de ir eliminando os nomes que os 
cristãos haviam imposto a toda a sua nação, e conferindo-lhes, com novo 
batismo, novos nomes segundo seus antigos ri tos" ( Lozano 111, p. 212). 
Os Guaranis de Oberá dançavam e cantavam durante dias e dias. Mas 
não era somente a dança ritual que usavam para se opor à dominação 
espanhola que havia chegado impondo outra religião. Para marcar sua 
reação contra o sistema colonial e suas novidades econômicas, a gente 
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de Oberá chegou a fazer "sacrifício de uma bezerra ... até reduzi-la a 
cinzas que depois foram espalhadas ao vento, querendo significar com 
esta supersticiosa cerimônia que, como a cinza se dissipa pelo ar, as
sim eles haveriam de acabar com todos os cristãos" (Lozano III, p. 223). 

Infelizmente, o movimento foi dominado, os índios se renderam e 
"foram sendo reduzidos ao serviço de seus 'encomenderos' " (Lozano 
III, p. 229). 

Nas rebeliões dos Guaranis sobressai seu caráter messiânico, mas 
esta resposta messiânica contra os abusos coloniais não é uma simples 
rebelião contra a opressão e uma libertação da escravidão, mas é uma 
afirmação da identidade e uma vontade de autenticidade. A religião 
guarani não é instrumentalizada com vistas à libertação, mas é a forma 
que em si dá sentido ao --movimento. Mais que uma reação, é uma 
busca do próprio modo de ser. Daí a gratuidade da dança ritual como 
pura expressão de um modo de ser irredutível, contrário à cultura do 
povo dominador. 

Mas surgiram ainda outros movimentos de libertação, e em quase 
todos eles deixa-se adivinhar uma estrutura messiânica que se enraíza 
na religião guarani. 

Em fins do século XVI, os Guaranis tinham organizado suficien
temente sua reação contra a domi11ação espanhola e estavam conseguin
do neutralizá-la, limitando a expansão colonial e, em algumas regiões, 
fazendo-a até retroceder . 

Foi neste momento político que surgiram as reduções do Paraguai, 
as dos franciscanos, primeiro, as dos jesuítas depois. 

1. O recurso da redução 

A redução surgiu na América como projeto político de integração 
do índio dentro do sistema colonial (cf . Necker 1979, p. 57; Melià 
1978, p. 158), missionando-o e civilizando-o. 

Neste projeto colonial o sacerdote, e o religioso mais que o clérigo 
regular, ia desempenhar um papel de primeira importância. A redução 
era vista também como um excelente método missionário. 

No Paraguai o regime de reduções se instaura e afirma a partir 
dos anos 1580 com os franciscanos. Com elas a colônia conseguiria de 
fato " reduzir" a confrontação e conflito, tanto militar como social, que 
opunha índios e espanhóis. "A intervenção dos franciscanos produziu 
um efeito procurado mas jamais alcançado pelas armas: a pacificação 
e a submissão dos Guaranis aos espanl1óis. Isso permitiu não somente 
a evangelização dos índios, n1as também sua sujeição à 'encomienda' " 
(Necker 1979, p. 81). 
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As reduções dos jesuítas inscrevem-se num contexto histórico aná
logo, mas com uma diferença de intenção significativa. Na consciência 
dos primeiros padres - e isso parece muito claro nas " instruções " do 
provincial Diego de Torres Bollo - a redução é um lugar de missão, 
o que incj\1i também que seja um lugar de proteção contra a "enco
mienda" e qualquer forma de escravidão. Os franciscanos, de fato, con
viviam com o sistema "encomendero "; os jesuítas querem prescindir 
deste sistema, e fazem o possível para desprestigiá-lo moral e politica
mente e até pretendem suprimi-lo, tirando-lhe simplesmente suas condi
ções de possibilidade, isto é, dando aos índios outro espaço de vida co
lonial independente da "encomienda "; uma espécie de projeto antico
lonial dentro da própria colônia. De fato, os jesuítas em momento al
gum questionaram o patronato real ou qualquer outro aspecto da or
dem colonial como tal (cf. Villegas 1975, pp. 65-70). 

Ao índio "encomendado " opõe-se o índio reduzido. Para os jesuítas 
esta diferença é substancial e satisfatória. Hoje sabemos quanta ilusão 
havia nesta perspectiva. As reduções nunca deixariam de ser um pro
duto da norma colonial, cuja prática abusiva apenas queriam corrigir. 
Daí, no meu modo de entender, procede a alta dramaticidade histórica 
desta experiência. 

Como os jesuítas viram esta singular realização missionária, não 
deixaram de explicá-lo aos superiores e ao · mundo inteiro durante de
zenas de anos. Tiveram seus defensores e seus detratores. 

Mas aqui não se trata de expor os objetivos da redução segundo 
os jesuítas nem a avaliação de seus supostos resultados. Minha perspec
tiva é outra: como os Guaranis viram sua própria redução? 

É claro que terei que usar quase exclusivamente documentação je
suítica, mas mesmo assim creio que se podem resgatar muitas expres
sões e atitudes autênticas dos próprios índios, desde que se aplique uma 
adequada correção hermenêutica. 

a) Os machados de ferro 

Diante da redução jesuítica, a atitude dos índios é aparentemente 
contraditória: francamente aceita e até solicitada por alguns, é contes
tada e veementemente rejeitada por outros . 

Os testemunhos da boa aceitação que a entrada dos padres tinham 
junto aos Guaranis repetem-se com freqüência. 

"Nove caciques, todos muito cordatos, ofereceram-se para vir 
com sua gente desde já, e alguns deles começaram a fazer suas 
cabanas; e este é o melhor sinal que poderíamos ter" (Lozano 
1755, p. 179). 

Esta é a primeira impressão entt1siasta que tem o padre Lorenzana 
ao fundar a primeira redução de Santo Inácio Guassu. 

Os Guaranis do Guaíra mostram-se igualmente abertos: 
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"Desde o primeiro momento, vários caciques concordaram e de
ram seu nome para fazer dois povoados, um no mesmo Pirapó, 
de três mil índios que contados com as mulheres e filhos e todos 
os que não são de guerra, a seis cada casa, são dezoito mil al
mas ... e é tanta a gente da circunvizinhança que pede sacerdo
tes, que o padre Joseph (Cataldino) me enviou a pedir para ou
tras tantas reduções outros seis padres" (Pastells I, pp.153-55, ci
tado por Furlong 1962, p. 104) . 

Em outros lugares dá-se o mesmo acolhimento aos missionários: 

"Um cacique chamado Ytupayu ... veio pedir padres para a sua 
terra ... (outros) me receberam com muita alegria e me disseram 
que no rio Yiquiy onde estavam suas terras havia muita gente e 
que todos queriam juntar-se e ter povoado grande e padres que 
lhes levantassem cruz ... " (MCA III, pp. 36-37) . 
"Num povoado, antes mesmo de chegar, levantaram o padre so
bre seus braços e ombros e o carregaram um bom trecho . .. " 
(MCA II, p. 33). 

O acolhimento dispensado aos jesuítas por parte dos Guaranis pode 
ser explicado conforme as normas da hospitalidade indígena, a curiosi
dade que sua chegada despertava e a simpatia que se estabelecia com 
estes homens amáveis e desarmados que sabiam acariciar crianças e 
velhos. 

" O fruto que até agora experimentamos é ter-lhes ganho a von
tade; isto especialmente com relação aos velhos e velhas, que 
apreciam muito que se lhes dê atenção e os presenteie mais do 
que aos outros" , confessará o padre Lorenzana (cit . por Furlong 
1962, p. 97; Pastells I, p. 163). 

Alfred Métraux, um dos melhores analistas da relação jesuítico-
-guarani em termos antropológicos, faz-se a seguinte pergunta: 

" Por que os índios receberam os jesuítas como amigos e aceita
ram até sua tutela? A resposta a esta pergunta não é fácil. A po
lítica dos jesuítas triunfou por diversos motivos, mas se lermos 
atentamente cartas e relatos que nos descrevem seus primeiros 
contatos com uma tribo 'selvagem', notaremos o papel primordial 
que o ferro desempenha nisso" (Métraux 1939). 

Com efeito, machados de ferro e redução apareceram com fre-
qüência estreitamente unidos. 

"Apresentando-se a um cacique uma cunha. . . ele sai dos mon
tes", diz o Pe. Montoya (1892, p. 197). 

Neolíticos da idade da pedra, os Guaranis conheciam e usavam as 
facas de pedra para fazer suas canoas e derrubar as árvores para suas 
rezas. 
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"Depois de reduzi-los, nossos padres lhes levavam esta mesma 
forma de cunha, mas feita de ferro, e com cada uma delas se 
ganha uma família que de boa vontade se deixa reduzir, por te
rem com que fazer suas canoas e sementeiras" (Blanco 1929, p. 
627). 

A obtenção de cunhas como motivo para se reduzir aparece ainda 
mais expressamente neste testemunho sobre a atividade missionária do 
padre Roque González: 

"Os caciques comarcanos foram se juntando para ver os padres 
e ter cunhas (pois é isso que os prende), porque recebida a cunha 
se obrigam a reduzir-se. . . Neste mesmo dia tendo acabado de 
repartir duzentas cunhas antes de dizer missa, o padre Roque es
creveu um bilhete ao padre Pedro Romero (e foi o últin10 que 
escreveu nesta vida) em que dizia que aquela redução estava 
como se podia desejar e que se tivesse cunhas viriam mais de qui
nhentos índios " (Blanco 1929, pp. 486-487). 
"O ferro cria entre aqueles que descobrem seu uso uma tirania 
invencível. Uma vez conhecido o metal, não se volta mais à idade 
da pedra" , constata Métraux com toda verdade, no já citado 
estudo. 

Outras vantagens, que podem ser consideradas menores, n1as que 
provavelmente exerceram considerável influência psicológica nos índios, 
também eram motivo de atração. Às vezes eram os presentes e donati
vos em roupas e objetos de metal: facas, tigelas, anzóis, agulhas . .. 
Em outras ocasiões era até a distribuição de alimentos (MCA III, pp. 
39-40; 76). O agrupamento dos povoados maiores e a adoção da casa 
particular para uma família nuclear também parece ter sido recebido 
com agrado (Blanco 1929, 660). A previdência do missionário que, aos 
poucos, se ocupava e preocupava com tudo - "ele fazia tudo sozi
nho" - , dir-se-á do pa.dre Roque González (Blanco 1929, p. 581), 
também não desagrada aos índios. São esses imponderáveis do regime 
paternalista que tanto atrai e amarra. 

b) Um espaço de liberdade 

As reduções jesuíticas se apresentam num momento histórico em 
que a liberdade dos índios já foi repetidamente desprezada e conti11t1a 
sendo ameaçada por várias frentes. 

A defesa do índio contra o serviço pessoal que os "encomende
ros" exigiam, constituía um princípio básico do plano jesuítico de re
dução. Os padres que foram fundar as reduções do Guaíra, levavam 
instruções precisas de seu provincial, Diego Torres Bollo, para que se 
controlasse a entrada de espanhóis nos povoados e de forma algu1na 
se permitisse que estes tirassem "peças", isto é, índios de serviço. Estas 
normas foram sempre seguidas. 
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A um cacique que tinha chegado à redução de Guarambaré, o 
padre Francisco de San Martín "tranqüilizou-o além disso quanto às 
temidas invasões por parte dos espanhóis, suas vexações e cruelda
des ... " (CA 1, p. 296). 

A posição dos padres, neste ponto, foi de notável firmeza, e os 
Guaranis entenderam que não se tratava de meras palavras. 

"O fato é que se difundiu o bom odor dos nossos entre os habi
tantes de Guarambaré, e é precisamente isso que tira os índios 
dos esconderijos onde se haviam refugiado com medo dos espa
nhóis, animando-se a pôr-se a salvo sob nosso amparo" (CA I, p. 
299). 

Chegou a arraigar-se firmemente a convicção de que "onde os ín
dios recebem os padres, não entram espanhóis a inquietá-los " (MCA 
II, p. 37). 

Que as reduções jesuíticas não estavam ordenadas em função dos 
povos espanhóis é um fato, pois estes foram os primeiros a senti-lo. 
O Paraguai "crioilo" olhava as reduções como um corpo estranho qtte 
não se deixava assimilar. Uma luta surda e contínua dominou durante 
décadas as relações entre espanhóis, jesuítas e guaranis das reduções. 

A redução, contudo, não pretendia ser uma organização econô
mica ou uma proteção política. Para os jesuítas era decididamente uma 
missão e uma doutrina que chama à conversão. 

Como os Guaranis aceitaram esta missão? Creio que com os dados 
que temos na documentação é preciso admitir que os Guaranis aceita
ram a fé cristã da qual a vida na redução era como que o sacramento. 
A devoção à cruz, a Maria, aos santos, a participação na liturgia, a 
aprendizagem da doutrina cristã, a moralidade dos costumes, significam 
uma sinceridade na aceitação da fé em Jesus Cristo que não é justo pôr 
sistematicamente em dúvida. 

c) Um cativeiro dissimulado 

Paralelamente à visão que assume e assimila a redução, deu-se ou
tra de marcada oposição. No meio dos índios reduzidos ainda ficava 
o Guarani irredutível. A característica desta atitude de rebeldia e crí
tica é que vem identificada com uma categoria especial de pessoas: os 
"feiticeiros", os "pajés ", os xamãs. Para os padres, a atitude e argumen
tação destes críticos do sistema reducional tem muito de ridículo, in
sensato e até diabólico, cheio de "disparates" (Blanco 1929, p. 41 O). 

Aqui estão alguns de seus discursos e pontos de vista conservados 
pela própria documentação jesuítica. 

"Porventura foi outro o patrimônio que nos deixaram os nossos 
pais senão a liberdade? A própria natureza que nos eximiu da es
cravidão alheia, não nos fez livres também de viver ligados a 
um lugar? Até agora, não foi moradia comum para nós tudo o 
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que cerca estes montes, sem preferência mais pelo vale do que 
pela selva? Pois, por que consentes que o nosso exemplo sujeite 
nossos índios e, o que é pior, os nossos sucessores, a este dissimu
lado cativeiro de que a natureza nos desobrigou?" (Blanco 1929, 
p. 525). 

O instigador da morte do padre Roque, o índio Potivara, faz uma 
análise muito correta do significado político da redução. Ele e outros 
como ele manifestam seu receio e oposição contra a redução, porque 
captaram, creio eu, c1 colonialismo interno e inerente ao sistema redutor. 

Outro dirigente guarani exprime-se em termos análogos: 

"Vejo que se perde a liberdade antiga de andar por vales e selvas, 
porque estes sacerdotes estrangeiros nos reúnem em aldeias, não 
para o nosso bem, mas para que sigamos a doutrina tão oposta 
aos ri tos e costumes de nossos antepassados" (Mon toya 16 3 9, p. 
79). 

Os dirigentes Guaranis não se enganam sobre as mudanças radi
cais de estrutura que a redução produzirá. f, interessante notar que a 
redução tenha sido conceituada pelos Guaranis mais críticos como 
perda de liberdade; em outras palavras, opressão e nao libertação. A ex
pressão "cativeiro dissimulado" permanece assim como sinal de alerta 
inquietante. 

Se de uma parte a redução é aceita e acolhida como novidade tec
nológica, proteção contra a escravidão e afirmação política de alguns 
caciques, de outra não consegue apagar nem suprimir a consciência 
que muitos têm, especialmente os xamãs, de que seu modo de ser tra
dicional, seu "teko ", está sendo ameaçado. f, a própria identidade gua
rani que está em jogo através da redução. Daí a oposição dos Guaranis 
contra os jesuítas em vários casos. 

Ao jesuíta que entra em 1 tatim para fundar reduções "um dos 
principais caciques disse-lhe com muita determinação e dureza que vol
tasse para sua terra porque eles não haviam de admitir outro ser (sua 
frase é esta) senão aquele que herdaram de seus antepassados" (Carta 
Anua 1632, f. 273). 
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"Os demônios nos trouxeram estes homens - dizia outro dirigen
te guarani à sua gente -, pois com novas doutrinas querem tirar
-nos do antigo e bom modo de viver de nossos antepassados ... 
Não há motivo para que isso passe adiante; ao contrário, nós va
mos desterrá-los de nossas terras e tirar-lhes a vida". E encarando 
os padres, "saiu dizendo em altos brados: Já não se pode adn1itir 
a ·liberdade destes que em nossas próprias terras querem reduzir
-nos à sua má vida" (Montoya 1892, pp. 57-58). 

Outro xamã exprime-se de maneira parecida: 
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<'Vivamos segundo o modo dos nossos antepassados; que vêe1n 
estes padres de mal no fato de que tenhamos mulheres em abun
dância? Certamente é loucura que deixados os costumes e bom 
modo de viver de nossos antepassados, sujeitemo-nos às novidades 
destes padres" (Montoya 1892, p. 228). 

A redução tem um caráter totalizante e suas conseqüências serão 
irreversíveis em todas as ordens. A redução perturba a ecologia tradi
cional, traz uma nova morfologia social, dispõe do espaço urbano se
gundo intenções precisas, modifica o sistema de parentesco. Na redu
ção a religião guarani é atacada, ridicularizada, suprimida, e por fim 
substituída. Os "feiticeiros" são acusados e perseguidos, expulsos ou 
domesticados. Não há dúvida de que a redução pretende mudar o ser 
guarani. Do xamã Guyraverá diz-se, quando se converte, que "vai per
dendo seu ser, e vai se humanizando" (MCA 1, p. 302). 

Se a intenção da redução é esta, não é de estranhar que aqueles 
Guaranis que têm de seu ser uma consciência mais aguda e crítica, 
como são os xamãs, levantem-se messianicamente contra a redução. 

A luta não é contra um conquistador sem escrúpulos, um caçador 
de escravos ou t1m "encomendero" brutal; o jesuíta não é visto assim. 
Quanto ao mais, chegou-se a suspeitar de que fosse o porta-estandarte 
ou ponta de lança de uma invasão posterior. Houve fugitivos provenien
tes do setor já colonizado que espalharam esta inquietação (cf. Melià, 
1975, p. 124). Mas, no fundo, a oposição contra a redução é mais su
til. Ê a consciência, mais ou menos expressa, de que, quem entra na re
dução, fica reduzido. 

A resistência dos Guaranis contra a redução raramente se levantou 
em armas. Manifesta-se, pelo contrário, "espiritualmente". Com razão 
se pôde falar de "guerra de messias" (Métraux 196 7, pp. 11-41 ; cf. 
Melià 1975, pp. 122-123). Os xamãs guaranis, através da comunicação 
privilegiada do cântico e da dança, tentaram pôr sua gente em estado 
de rejeição contra a redução-aldeia. 

"Enviaram (os 'feiticeiros') a toda aquela terra muitos discípulos 
seus que chamavam "jerokyhara" (dançantes) ... trazendo os que 
estavam nas aldeias com danças, bailes e cânticos, dizendo como 
aquelas aldeias iriam acabar ... Com isso o povo começou a te
mer e muitos iam embora perdendo suas casas, permanecendo em 
suas chácaras e aldeolas" (MCA IV, p. 254). 

Contra a redução, a resistência guarani se estrutura do mesmo modo 
como se apresentot1 contra a dominação colonial dos primeiros tempos 
da conquista. Isso levaria a pensar que para os "messias" guaranis ain
da se trata da mesma invasão e "desnaturalização", sendo as diferenças 
entre ambas as atuações - a dos colonos e a dos jesuítas - apenas 
acidentais. 
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"Perguntando um dia aos índios onde estavam e qual era a caus~ 
de se perderem as suas casas, disseram-me que alguns jerokyhara 
(dançantes) que andavam pelos "etâmini" (aldeias), enganavam
-nos dizendo que esta aldeia· iria ser destruída ... diziam que eles 
eram deuses e criavam os milharais e o alimento e eram senhores 
dos fantasmas dos montes, dos "itakyseja" (donos das pedras-faca) 
e dos "yvitypo " (habitantes dos montes), e que os tigres lhes obe
deciam e matavam os que eles queriam e que os primeiros que 
iriam perecer seriam os vaqueiros e os "yvirapondara" (os carpin
teiros) e os que se faziam cristãos, e que aqueles que trabalhavam 
no povoado perderiam seu alimento" (MCA III, p. 106). 

2. A terra que Deus nos deu 

Com o passar dos anos, o sistema das reduções se firmou, esten
deu-se e consolidou-se. A partir da segunda metade do século XVII , 
qualquer resistência ativa contra ele pode dar-se por eliminada; pelo me
nos não deixa rastos de consideração na documentação. Embora, no 
setor de dominação "criolla" não-jesuítica, ainda tivesse lugar, em 1660, 
a grande rebelião dos índios de Arecayá (Velásquez 1965, pp. 307-25). 

E certo que os padres, à medida que o tempo passava, queixavam
-se com mais freqüência da preguiça, frouxidão e desinteresse dos ín
dios em assumir seus trabalhos, o que poderia ser interpretado como 
uma forma de resistência passiva contra aquela vida. Havia também 
os fugitivos; mas estes em geral não voltavam ao monte; ao contrário, 
fugiam para os .povoados espanhóis onde mal viviam como "bóias
-f rias", fenômeno que se acentuou ainda mais depois da expulsão dos 
jesuítas (Susnik 1966, pp. 44-46). 

Os xamãs guaranis tinham desaparecido e sua influência estava 
inteiramente neutralizada. Agora, os Guaranis cantavam e dançavam 
na igreja e na praça a nova ordem reducional. A vida tinha sido ritua
lizada segundo orientações novas que os Guaranis aparentemente assu
miram e assimilaram com agrado (Melià 1978, pp. 162-64). Na lite
ratura jesuítica e pré-jesuítica difundia-se a imagem de um povo feliz, 
felizmente reduzido. 

Qual era a visão que tinham os próprios Guaranis de sua redução? 
Durante a chamada guerra guaranítica (1753-56) apareceu uma opor
tunidade extraordinária para que os Guaranis exprimissem o que sen
tiam sobre seus povos. 

Pelo tratado de Madri de 1750 entre Espanha e Portugal, sete 
povoados das reduções deviam passar para o domínio português. Isso 
equivalia a ter que abandoná-los. Os Guaranis se rebelaram e expli
caram a sua atitude em numerosas cartas que são outros tantos mani-
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festos. ~ nesses escritos que aparece de maneira fidedigna um modo 
de ser guarani já transculturado, mas relativamente autônomo e deci
dido em sua resistência. Todas estas cartas escritas pelas câmaras mu
nicipais e caciques argumentam com uma dialética semelhante: a or
dem do rei é absurda e incompreensível porque vai contra os próprios 
interesses da coroa espanhola. Além disso, é injusta. Eles não foram con
quistados pelas armas, mas submeteram-se voluntariamente. Seus ser
viços na defesa' da coroa, especialmente contra as invasões dos portu
gueses, não merecem agora este tratamento. ~ insuportável ter que en
tregar suas populações aos inimigos, espanhóis e portugueses. Por outro 
lado, onde encontrar terras tão boas? 

Não se trata de fazer aqui uma articulação dialética destas cartas. 
Vou apenas fixar-me no tópico daquilo que significa para o índio esta 
redução. 

A terra em que estão agora é, antes de tudo, "a terra em que 
Deus nos colocou", "a terra que· Deus nos deu", "onde Deus nos criou", 
"onde Deus nos reuniu ". Esta terra é uma espécie de sacramento da 
vida cristã. 

"(Os portugueses) querem e pretendem destruir o nosso modo cris
tão de proceder em nossas terras que Jesus Cristo nos deu e que 
nos abençoou com o mérito de seÍl santíssimo sangue ... o sangue 
que seguindo os exemplos de Jesus Cristo derramaram os padres 
Mendoza e os demais, para que os índios depois de já cristãos 
possuíssem ainda melhor estas nossas terras e não para que as con
seguissem e gozassem os portugueses, que são gente do diabo" (cf. 
Mateos 1949, e Rabusque 1978, para todos estes textos). 

Os índios apreciam com orgulho a construção majestosa de suas 
famosas igrejas. 

"Devemos acrescentar que temos uma igreja grande onde nos reu
nimos, e que nos fez suar e deu muito trabalho, e não só suar 
mas por ela também derramamos muito sangue e demos a vida". 

"A igreja é feita de pedra ... ", dizem os índios de São Miguel. As 
ruínas dessa igreja barroca estão ali com toda a sua grandeza entrevista. 

Do ponto de vista socioeconômico, os índios_ têm clara consciência 
de que suas aldeias são fruto de seu trabalho. 

"Nosso Santo Rei certamente não sabe o que é nosso povoado nem 
o muito que nos custou. Olhai, Senhor, mais de cem anos traba
lhamos nós, nossos pais e nossos avós para edificá-lo no estado 
em que se encontra presentemente, tendo todos suportado com in
cessante esforço por tanto tempo incríveis fadigas até derramar 
nosso sangue para concluí-lo e aperfeiçoá-lo. . . o povoado consta 
de 72 grandes fileiras de casas, tendo plantações muito grandes e 
seis algodoais de grande extensão. As chácaras dos índios com 
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todos os tipos de sementes são mais ou menos mil e quinhentas. 
Por fim, há outras inúmeras obras de todo tipo de trabalho". 

Os de São Lourenço falam também de "quatro ervais, quatro gran
des algodoais ". Os de São Miguel advertem que não vão deixar seus 
ervais, seu grande algodoal e a enorme estância que possuíam. 

Espalhara-se o boato de que os jesuítas tinham vendido os povoa
dos por quatro mil pesos cada, e isso naturalmente os tinha enchido 
de indignação. 

"Nós somos cristãos. V. Revma. deve dizer-lhes que devolva logo 
ao governador os quatro mil pesos que recebeu por esta terra". 

E ali começam a suspeitar de traição por parte dos jesuítas: " Os 
padres jogam com nossos povos, com nossas belas igrejas, com nossas 
terras e fazendas,,. 

Buscar outra terra não é solução: 

"Não encontramos nenhuma terra boa para fazer a igreja, fundar 
o povoado, nem para um bom erval, nem mesmo para uma boa 
estância; e assim só padeceremos e teremos suma pobreza e tra
balho". 

Alguns padres escreveram aos índios dos povos rebelados: 

"Não vos deixeis enganar, filhos, pelo apego e excessivo amor às 
coisas da terra". 

Naquelas circunstâncias, estas palavras não podiam ser mais inoportunas. 
Os índios sentem por esta terra um amor entranhado, no sentido 

mais visceral do termo: 

"Até os animais se afeiçoam à terra, que Deus lhe deu". 
"Mesmo os animais mais bravios, se forem importunados, voltam

-se e acometem contra quem os aflige. Quanto mais nós que somos 
cristãos, e amamos muito a povoação que Deus nos deu ". 

E preciso notar, contudo, que o amor pela terra não é de forma 
alguma um sentimento "natural,,, e muito menos animal. Para eles, a 
terra é a redução e a aldeia, como realidade social, cultural e religiosa: 
lugar de homens e de pessoas que não aceitam ser tratadas como ani-

• mais. 

"Porventura quereis tratar-nos como animais cansados que enxo
tam para o campo, expulsando-nos e afastando-nos da terra em 
que Deus nos criou? ", dizem os índios de Santo Ângelo aos pa
dres Fernández e Ballester. 

E o cacique Nicolau Neengyru repete quase a mesma coisa, diri
gindo-se ao comissário jesuíta, padre Altamirano: 
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"Querem expulsar-nos como se fôssemos coelhos nos montes, ou 
.. no campo raso como se fôssemos caracóis". 

Este amor pela terra manifesta-se até mesmo com tons delicada
mente melancólicos: 

"Deus nos deu tudo o que era necessário nessa nossa terra. Há 
montes de madeira boa para igrejas e casas. Há riachos cristalinos. 

·Por isso não deixaremos a Deus que os criou para o nosso alívio". 

(0 poeta paraguaio canta ainda hoje o regato que brilha: ysyry 
porãite remimbiva . .. ). 

Estes sentimentos pela terra, embora pareçam naturais e primitivos, 
na realidade são o produto de uma transculturação. Não são a saudade 
de um modo de vida anterior, mas a afirmação da vida na redução. 
A vida desses Guaranis estrutura-se e exprime-se através dela. O que 
agora defendem é a redução pro aris et toeis. 

"Hinc inferes quod latet in cordibus eorum. Eu não duvido .de 
que todos lutaram pro aris et toeis, como muitas vezes o padre 
Rafael e eu dizíamos ao padre comissário". 

Os índios repetem mais vezes em suas cartas que não querem a 
guerra, mas também não a temem se for o único meio para conservar 
suas terras e haveres. 

' 
"Embora não queiramos a guerra, mas se houver, nós diremos: 
Preparemo-nos para ela, aprontemos bem as armas, busquemos os 
nossos parentes que nos hão de ajudar, e confiando em Jesus Cristo 
nosso auxílio, dizemos: Salvemos nossas vidas, nossa terra e nos
sos bens todos, porque não nos convém que com a mudança fi
quemos pobres e aflitos, nem nos percamos por estes campos, 
pelos rios e água e por estes montes. E assim só dizemos que aqui 
queremos morrer todos se Deus nos quiser acabar, juntamente com 
nossas mulheres e nossos filhos pequenos. Esta é a terra onde nas
cemos e nos criamos e fomos batizados, e assim somente aqui gos
tamos de morrer", dizem os de São Luís. 

A visão que têm os índios de 1753 sobre a redução estaria na li
nha daquela aceitação que mostraram nos tempos da fundação. A redtt
ção representa um modo de vida com vantagens nada desprezíveis. 

E este modo · de vida, em 17 53, parece plenamente assumido através 
de uma ideologia que podemos qualificar de reducionista. O Guarani 
da redução seria uma nova realidade sociocultural e religiosa. 

Se assim é, qual é o alcance da redução? O mesmo que produzi-
mos pela dominação colonial sem mais? · 

"O esforçado e guerreiro guarani que acompanha os conquistado
res em todas as suas jornadas transchaquenhas, o rebelde guarambaren
se, o altivo e belicoso paranaense, o resistente arecaiense, o orgulhoso 
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itatim, todos estes caracteres do século XVI transformaram-se logo em 
passivos, resignados e dóceis, aglomerados em seus novos povoados, so
frendo o impacto das humilhações ... ; e como o guerreirismo guarani 
sempre esteve intimamente associado com a agitação xamânica em fun
ção do respaldo mágico, os nativos ficaram desprovidos do condiciona
mento essencial para oferecer uma resistência ativa contra os espanhóis" 
(Susnik 1965, pp. 215-16). 

Pode-se perguntar se nas reduções jesuíticas se deu o mesmo fenô
meno de dominação por amansámento. 

As ações guerreiras que os Guaranis missioneiros mantiveram pe
riodicamente contra invasores inimigos: bandeirantes paulistas, "comu
neros" paraguaios, invasores portugueses, - mais inimigos da coroa 
espanhola do que dos próprios índios, sem dúvida contribuíram para 
manter neles a consciência de um certo valor e coragem. A resistência 
armada nunca desapareceu do horizonte do índio guarani das reduções . 

Antigamente, liderados por seus caciques e "messias" defendiam 
seu modo de ser contra o;;· ataques e façanhas do mundo colonial, do 
qual a redução podia ser · considerada uma forma mitigada, mas não 
menos ativa. 

Depois de anos de redução, e privados de seus "feiticeiros" tradi
cionais, os Guaranis vão à guerra em defesa de uma,. terra e de um 
povo que "Deus lhes deu "; defendem até à morte as condições de po
der viver sua redução como modo de ser novo, mesmo naquilo que 
tem de especificamente religioso. 
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