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,TAPES E GUARÁ~IS SOB O R~GlME JESUÍTICO 

·Carlõs,, Dante de Moraes 
- - -~ -

UMA das ,questões .mais lnteréSêantes 
~ue, surgem, no exame :do -regime 
.mis·sloneiro, é a ·de sabe:r- áté que 

ponto o índiÔ animista :sofreu- o influxo 
. da relig_iã(r QJI se adatou a séu· espíritQ 

e a _seus _'ditames. Um primitivo, com 
todos os instintos ~ práticas _ da vida 
selvagem, transformado no catecúmeno 
virtuoso, submisso e devoto : .. , - Teria 
havido uma supressão de tempo, uma. 
transposiÇão cultural bruaca e surpreen
dente? .. Conviria ·distinguir entre os neó-.,., - .• 

:titos re·cem-saí<los da barbárie e as ge-- . . ... "" ~ ... 
'l'ações jã nascidas sob o regime jesuítico. 
Entr&. ~,c@êles, :gaveria que fazér outras 
dlstinçõe~ Pf' meninos e meninás, cria
turas p1á,s.ticas, instrumentos--;éx-celentes 
d·e propJl.gação cristã, e os adultos de 
diferentes- i.dades, entre -0s .quafs os ve, 
lhos, alguns inteiramente refratários, já 
impermeáveis a qualquer mudança. ~ 
fácil d-e_ ver que o fenómeno -religioso 
assume a~pectos diversos~ em -relação a 
cada um d:êsses grupos físiCO:!J ;oti cultu
rais. De UI}l mo.do geral, poré~~-· ilodemos 
idlzer que o índio conservou na ,.,.vida cris
tã muitãs "' disposições e quàlhlá«Ies da 
sua mentalidade primitiva. ,_.Ã- -autori
<lade .4ft!!en~a <los padres, à -_- atracão 
empolgai:it~- do cu1to, a d_iscíplina Clcs 
costumés, a imposição do trabalho, os 
castigos paternai~ fizeram d.o ·guarani e 
do tape reduz.ido criaturas dóceis, pro· 
dutivas e '<le um devotismo ing,ênuo _e 
entusiasta. l!l a decadência qa& Missões, 
porém, depois que os J>adr:es -desapare· 
cem, essa .é que · nos vai dizer se os 
1ngJos sofreram em verdade algu-ma mu
dan~a fttndamental. Da mesma nos ocu· 
paremos, -em outra parte . -

I .. 

Não pretendemos neste capf tulo senão 
revolver, -nuµi -0u noutr.o -ponto, um ter
reno que -é vasto e acldenta:do. Mas 
restas áondagen.s isoladas nos poderão 
dar- a .iêtéia ae todo um quttdró psico· 
lógioo.- Ã primeira noção que ' se nos 
apresenta ~ a de Deus. Muito conhecida. 
a el~"Qor·aç~ da idéia do Ente supremo 
entre os i)ovos tupi-guaranis. Entre 
outros qÜe poderíamos citar, quais os 
do Padre Card·im e de Jean d·e Lery, 
relembremos aqui apenas o .test~munho 
do Padr~ : Nóbrega, em !l'elação -aos bra
sícolas - cio 1 séculO': "esta gentilidade 
nenhumá- 0coisa adora, nem ·conhece a 
Deus; . sbmente-- .-0s trovões ehamam de 
Tu.pane, qu e .é como quem cliz coisa di
vina. E ássim nós não temos, out:'ro 
vocábulo mais conveniente pa1'a a tra-

~zer ao conhec-imento de Deus, que cha.
mar-lhé Pai Tupane". (•) No e'Stágio 
mental em que se encontravam, os tupl· 
guaranis_, :e ~ntre êles os ta~!> · e_ gua
ranis elo nossó Rio Grande, terJam pa.T· 
cas d-lsposiÇ·&es para conceber unl' Ser 
onipôténte: " Q-ri~dor de tôdas as coisas. 
~e, em ~ f.€!-~ção ao passado, O· se~ espí
rito, rePQusava sôbre um fundo imemo
rial <le mitos, abria-se com terror a cade. 
pa·sso a uma natureza povoada de figu
rantes, fo:rja-0.os par seu animismo, em 
geral ·maléfico~. Ao lado, po.té.ni, dês
·ses sê1·es antropomorfo.S, o prill'.lit~vo sen-
tiria difusamente pela natureza aquela 
"coisa divina" â. .que alude Nóbrega. Tal 
percepção - vãga. e confusa · tornava-se 
aguda em. ceT.too momentos, -quando ou
via por -exemplo, trêm ulo .de mêdo, es
talar o_ trovão ... 

R. Kreglinger, notável psi~ólogo da 
--

(*) Y. ~erafim Leibe, -s. J.-; UffiJSt6ria da. Companbi·a de -Jesu'>! >UO Bra.sil", tomo n. pág. 17'. 
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/ 
meütalidade pcrimitiva, expl~a: "O "pri=-
mitiv<> seµte-se -ar.rodeado de fôrças qµe 
o .superam. 1ll o mana, cµja presença~ 
adivinham os melanéSios em todos os 
objetos de .formas misterigsas, em ?todos-
os s~res .que .excedem por ~eu vigor º~ 
normal -e,. par isto, o suri>reendem: na 
árv-Ore que cresce, '_ll<> !I'ebanho que ..se- -
mültiplica, no cristal .de brilha tutbadorc.; 
O algonkino cr-ê numa prop_riedacle n1is
teriosa e cósmica, p~sente_ em tôdas a,s "· 
partes dá natuveza, o ·~manitú, cujos efei-
tos sente em si mesmo cada vei que O - -
l!acodem émo-ções ou terro'res desa.costu
máilos ". ( •) :ttlsse --inan,Ltú dos .algon
kinos muito nos aproxima do Tupã dos 

· tupi-guar.anis. . . De qu.e outro --senti-~ 
mento melhor . que êste poQ.erian{ utili· ~ 
zar-se o.s padres para incutir~hee -~ idéja · 
de _um ~ Criado:ri? A - "coisa- -divina-" em~· 
tais, momentos: · os far-ia. estr,emecer, num:. 
agr:este espantó metafísico,. e os · com--~. 
:1>elia a indagar id_o que ela -seriv.. -"1''u-pâ,_ . 
diz Montoya, h:ito é, oh! o 41te isto_!!~ . 
e faland,Q desta maneira dão o ~nome·,,. 
de Tupâ a Nos·so Se{lhor com umà. e.d- · · 
Difração ~_produz'indo -o · seu nome"; ("'*) 

- ... \., .- :._ 

A atenção do primitLv-0 se 'dis_persa pela. 
inl!nidad-i de tõrças, ide poderes, de es- . 
pfritos que ·Se ocu!tani ou sJe -agitam em"' 
a. natureza.. É · a razão por- que os nós
so& ibrasf colas não ti!lhani.:"" ídolos. A ~ 
atitude do indlu 'é íná is a 'de um p·er
segui-do, ~empr.e -a pique de· ser -empol- . 
gaâo pela morte ou a doença, do que a de -
um--homem que E!e pi•oj!te1·na ante. .. ent~s . 
misterios-0.s. Não lhe ~resta senão escon
jurar os maletf ciO's, """ as tràças ~ li os tis . 
qu·e lhe prepara 'º múndo'~ctrcundante, -
e, .para 'isso, possui _um inierm.ediário: : 
o teiticelro, ou -pagé. . .. A . t_endê.nela k 
ndoraçã-0.- J;>Orém, está latente· nêle~ Po
de-se dizer que o indígena é uma cria
tura à cata inconsciente de uni ídolo·, 
a fim de 'PifOjetar nêle todos êsses senti
mentos de mêdo, l'espeito, veneração, in
vocação, necessidade de amparo que estão 
na gêneee do sentime nto religioso. Mas 
o primeiro em quem se fixa essa in
clinação natural é o truculento pagé ... 
Montoya, que já supõe associa.oda, no 
espfrito do selvagem, a emoção interro
gativa de Tu:pã com -a í déia de · Deus, 
diz dos gu:aranis: · "Deuses f.also.s (!do· ' 
lo&) não têlm -0u tiveram -em tempo al· 
gum, contudo "'PCYrém o demo os leva 
a adorar 'por -0ondão, ios ossos dalgum 
Pagé faleêi<lo. Ainda que conheçam o - ~ . 

Deus. verdadeiro-.. é debalde, não -sabem 
re~er.e-nciW-lo, não e.e ajp_elhãm a êle nem 
po:t' qualquer ato o louvam!:_ Não ad
mira fôssem os- pagés os . primeiros a 
receõer a -unção:: e os :v:_õtos dós guaranis, 
Mahipulaêio·res -das fôTças mágicàs, o ín
di-o-= não ~sabia ou não .podia dissociar 
nêle:s o intermediário.· do· depositárJ.o ou 
criador. ~.À sua mente. agresJe, o bruxo .
aparecia çom-0 um sel' cumulado de fôr
ças ._e ·poderes. . . 'Dissn·. se a.flroveici.ya1n ·~ 
êsses, pa~a reclamar, ~m -vi-dã, um ·_culto-_,. 
ainda mais -exigente que o dos mortos. 
E quando· as tribos entraram na-_órbita,
da 'catequese, êles deram em inacaqn.ear 
os sacramentoB' .e o ritual da Igreja. 

É possLvel quê .essa .âispo~ibilidáQ.e à 
adoração _ levasse . os guarani.Jf a reveren--~ 
cial', além dos pagés, a outros sêrés ou ~ 
cor.poo, v!vificados pelo seu s!3nt1do ani.t 
mista: árvores~ ~ monta:I!has, pedras; fo
go .~. Na segunda Candelária fundada 
petÇ,. Padr·e RÔgue Gqnzalei; Iocaljzada 
na - bacia '" do Pi:ratini,. existia uma . cu
riosa pedra em figura- de gente, que os 
guaranis ~adoravam. Qhamavam-na . Ana
zibá, · que ::--quer - dizer --frente· do Diabo. 
Parece que o ·seu culto, pelQ menos 
entre cert-0 núm.e1·0 <Í'e índios cristãos, 
persistiu 1;>-0r alg:um téínpo. · Vem muita 
a propósito esta citaÇão de Kreglinger, 
quãndo -refere 9s "obj_etos divinos" dos 
primi Uv-Os: "E:ntre -es corpos onde o 
rnana reside preferentemente, figuram 
em· _pdmeiTo lugar as _pedras, em parti-

·cula.r aquelas cuja forína é signJfiçativa 
e fere. a .iJiiagina_ção". (***)~ ~ ~ 

É inconeebíver 9ue-os índlo~ puAfs!em :--~: 
adorar a Deus :em eeifírito, 'tomo a um 
se1·-:transcendente. O ol.>jeto·ido seu ·culto 
tinha de ~er ooncreto.,.. -visiv~l, tangível,_ . 
palpável. E não o ·1:lncotitrav-am, e1n 
verdade, na 'v.eneração das imagens? 
Diai1te de J esus, da Vfrgem, dos Santos, 
dos Arcanjos, estátuas que pareciam 
falar, pintadas de côres vivas, os seus 
anseios Teligiosos se precisaram, ganhan- -. 
do uma grande intensida·de. e Ali, a seus .:.: 
olhos graves e humildes, na atmostera_ 
de reza e cântic-0s, estava a. -divi~dade ~ 
·para ouvi-los e entendê-los-.::. -. Quand9 
iam aO' trabalho, em cortejo festivo~ com 
flautas e melodi~§, -iévàvani .aos ombros 
a imagem -de Sánto Isidro lãvrado~ pa
drÓeiro das lavou1·as. Esta e-ra posta-em 
lugar elevado, para qu-é._ todo~, enquanto 
trab.alhava.m, pudessem avistâ-la. . . Não 

' tenhamos . dúvida <le que a sua devoção, 

. (*"') "llanuserjto gu,aran.i :d·a Bib'lioteca. N.a,,c1onal do Rio d~ Janeil"() .sôbre ·G 'P·rimitiva. ca.t~quese 
<l•s indfo.~ du Missões" "Conquist~ E·spiritu.ail" - T ra..-luç!fo ;porturgu~sa iP&lo' .dr. B.atista Ca.eta .. o 
- ~âg. 107. . . 

"" 
(***) Obra -:cit., tpág •. 278; V·. P. Pabl-o Hérnândez, $. J., .!';.Organi~ción SÕcia.l de la.! D~trina.s 

eul'an~~ ie da Oom'Pafíia~_~e J esús", Ba:noelona, 1918, 'V-Ol. I, pli;g. 80; M.ontoya,- -0br.a ca., 11•:. 317. 



cJÚ.rante a ,era. -'m1~,ioneira, . fot --inteira· 
mente idolátrica.:( éom ligeiras at~nuações 

,,talv~, numa oú .n_putra figurâ.:,.superior 
de ·1ndio, de qua:- se encontram algumas, 
bém 11oucas, nà {}rônica .das reduções. 
ltz.,aquela foi tão pertinaz que sobreviveu 
à . .r.t\ína da civílização jesuítica. Saint 
Hilaire d-escreve-nos, em páginas- inolvi-

.;;. - .... ~ '."... 

d!fy eis, os restos me lan·côlicos «}e u1ni pa-
triniônio ma.teri.àl e cultural ·já quase 
extinto. É , porém, meio surprêso que 
depara. a persistência de um cgJto, cuja 
t!ignificação IlÓJ 'Conhecemos~ -~'o~ gua
ranis, conclui" êle; não tem .supercstição 
alguma, m~s seú~ respeito pelas · 1magene 
Yal "quase à . iC:lolatria." :.f!Jste'" juízo é 
e.xtn.-.esso em Sâ~orja, o mais me-ridio
ri~r ""dos .Sete Povos. Mas á cliante, ao 
cÕliversar com o velho cura de Santo 
A.ngelo, mostra-se êste ainda mais posi
t ivo : "Os guaranis, clis.se-me, levam à 
idolatria- seu reispeito pelas imagens, não 
têln idéia perfe.ita dos sacram:entos do 
altar e não parecem dignos· do _ batis-
mo." ("') :: 

.V-ejamos, agora, a idéia aã imortali
da<le. Nem todõs os selvagens~dmitem 
a :-morte. Tais qÚais aa crianças-- aTras
taüa,s rio giro vital, totalmente imersas 
il~~existência~ éusta-lhes comprêéndar o 
fen:ômeno da sua: -supressão · <>lÍ-° :ániquila. 
mento. De outro lado, o p.rim.i1ivó crê 
Ra _"realidade àblêtiva" do -sonho. En-

.. > 

tregue ao sonho-;- explica um psicólogo, 
êJe · viaja a regiões. longínquas, e-nquanto 
o _c9rpo, tal oon;io o afi·1·maIJl " OS com
panneiroo, nem ~equer se mov_eu-. . . 1t 
que, para a sua fácil déduçãor .. ~"existe 
out l.'o elemento,- :normalmente 'invisível, 
clq_tado de con:;ci~cia, que se"1tlove com 
extraordinárià rapid.ez, ge:raimen.te li.gado 
ao. -corpo, ma,s ·que pode abandoná-lo. :@:ste 
oútr'Q . elemento·. é:- a _alma." Não será , 
e~tà, -é ·claro, o _corpo ma;ciço; ~mas se 
idéntiffca com as ln1agens as .-lemb-ran
-çã6 ·que irrompem; à distância dà pessoa 
fígurada, na consciência de terceiros. 
T~râ "-a mesma -~ forma de corpo, mas 
llérá mais ,fJ:ui-da, :menos apreensf-ve!, uma 

- 'b - ,(. il " ( "'*)· . .,._ SOJI! ra CA.g . :.;:·. - . ~"< ~- _ 
_ .. ""'~ -

. A çrença -dos guaranis na sobreyJvênéia 
pessoal é bem conhecida. Verdade que, 
ante a morte, ficã~am também naquela 
indecisão que- revêla o quânto se identifi
cavam com o prõ.c_e~so vital. i.,'\;firm~-nos 
Mop.toya: "não~. c~idam que -~ . ~orfe 

. tenna de caber a todos os .·-homens, e 
"-·peiisaro que a morte pode pegâ.T SÓ a 
alifuns- hom~ns.'' ( ***) Enterra-vam '>S 
defuntos e-m grandes urnas de !barro, 

."' ~ 

onde havia. espaço ballltante para. q•e, ... 
sua. rtíde eoncepção, o morto, ou malhor, 
a sua alma pudesse Tespirar. Mas essa 
teria -por certo aquela flui·de:t ou leTeza. 
dê _sombra, q_:µe tão bem exp:rime o psi· 
cologo. Algumas cunhãs VAllias, já cate
quizadas, não ;perdiam <>há.bito de PA!Mr 

_por cima da -Sepuitura uma. perrefra, nn
tei:r q'ue a f echa.SJ;em, a ' fim.~ ae q.ue a 
alma, ·por êsse processo mágico~ · pudesse 
lfõertar-t:>e .. . 

. Pensariam os gúaranis como--oe tupi
nambás acêrca ·da -vida de · além-túmulo! 
Seg11ndo· êst es, a alma dos Talentes, de
·po} s da morte, ia para um campo' deli
cioso, junto a um fo.rmooo rio, o·nde su1'
úntéa preocupa:çãn era bailar. . Mas os 
co1ia.rd'0s, aquêleS. que não haviam cum
prido um código ne sangue e víngança, 
caiam nas garras de Anhangá, que os 
atormentava ... ~ possível que essa con
cepção não fôsse -estTanha aos gua1·anis, 
t ambé1n guerreirOiS ·e destemidos, ligados 
aos tupis pela _origem étnica, a mesma 
língua e a mesnia cultura. De qualquer 
mono, a catequese encontrava_no gentio . 
em r~lação à sobr_evivência, um· terreno 
fértil e bastante · preparado p~rá poder 
impr imir-lhe uma 

7 
"forma" icrfstã. A 

per·sua:são de que os bons seriam .reco1n
petis ados num l:úgar de gozos infinitos 
e -os maua castigados num abismo de 
tor-m·entos, entraria logo no eG}>frito do 
f.ndio, extremamen:te. .receptivo, nesse par
ticu1ar, e aí se., ã-rl!a1garia. O _Çeu e o 
Infe.i'n-0 tornar-se·Jam paTa. êles·-_tão fla
grâ'!ltemente rea-i~- ~uanto as. i~l'ejas., ª" 
hµagens e (')S próprfoo padres.. . .• _ 
· Insistamos na psicologia .do primitivo. 
A realidade em.. que êste Tive_ é total-
m.e-nte ·diversa _{la nossa. P e1·-cepções 

- sentimentos, repr-esentaçõ~s, . :procoos04if 
VollliVOS, ao em :vez de separl!.dOS como 
OS:\ nossos, diz .41oys Mliller, fundem-se 
-mals ou menos numa coisa. aó : . . Da 
m·esma forma, os-:sentidos- também não 
estão uiferenci·àdÔs. "A conseqü~cia 
destã estrutura-· pgíqufca é um mundo 
maravilhoso. o~·· que é representado, 
E-ên t ido, querido!' é visto imediat~mente 
na mesma rea:Ifd·ade em que residem a& 
coisas do nosso mundo exterior. ·o mundo 
dos"' sonhos, o mundo da fantasia,. o mun
do do brinquedo são exatamente tão reais 
quaii:t-0> o mundo das- coisas. E estas pos
suem tTiateza, fôrça, Obstinação_, etc, 
com.Ó propriedades,,-do mesmo modo que 
tém: eomo .proprfeda.éles <> verm!ellio.- o ta~ 
manho, -etc. As-~yi~es são tais ·como os 
próximos, as canções, os números, ete; 
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são coisas que pe_rteµeeíii -ao homem, 
~omo a.s vestes e os má-chactos'. ;. " Se o 
mundo é assim um plexo -e-uma sucessão 
de maravilhas, a_presenta-se - tamoên1 co
mo um orbe essenci~lm~nte: plástico em 
que, entre o homem __ e a-s coisas, .há 
como que uma circulação abundante de 
vida, possíveis substituições e metamor· 
foses. ("')1 - - -

-
O "realismo do son4o "_, peculiar ao 

indio, exerceu na cateque,se 1mportante 
papel. O sono daquel~ -<S~inpre f ôra po
voado de pesadelos, ·oriundos ein pa1·te 
<le um '€Gtômago abarrotado- de - carne 
quase crua. .Sob o regime cristão, as 
visões que lhe visitavam a_ mê:p.te, algu: 
mas apavorantes, _ tencl:ia:W.. ·a·· iµolda1·-se 
aos ensínanientó"8 --e ·sugestões - dos pa
•dres. E tôdas ela_s assumiam a feição, 
não de -simples imagens, .ou de urdiduras 
delirantes, mas de Te-alldad-es fortes e 
clamorosas. Conta-nos Ment-0ya casos de 
mulheres índias que, aparentemente mor
tas, veladas como d-efuntas, r~cuperavam 
inesperadamente _os. sentidos - e- '(}escre
viam as paragens ho-tríveis o0u maravi
lhosas por on<le a1iêlarám. E o mais 
interessante é que nãõ ew_ueéiam de Te
fer i:r quais as pessoas- {!~ aldeia, já fale
cidas, que haviati! entre__viato p-0 Céu, ao 
la·do da Virgem e dos Anjos, e quais as 
que, por sua má vida,-.-eê d-ebatiam no_ 
Inferno. . . .A bem-aventurança ou a 
condenação d·e amigos-~ -0u parentes. . de· 
saparecidos, eram àssim- :q.esvendadas 
pela í:ndia que voltav-a-- <fa outra vida.. 
Reeultado: uma PT€>funda impressão, um 
terror pânico nos catêcúmenós! Muitos
dêles se a~oitavam parfiada-mente, quaae 

• todos penitenciavam-sé e ieza.-vam num 
estado de grande comoção. Sob o temo1· 
do castig-0 eterno, tratavam de escoimar 
a consciência das menores faltas, de pe
cadilhos infantis que haviam ocultado. 
Não admira que, sob essas condições psi
cológicas, em ment~s tão férteis, a.s apa
rições fôssem -numerosas. E_ tudo tomado 
na sua realidade mais concreta e edifi
cante. Dai aquêles santoo que s e rev6-
lam no sonho, ·aconselhando e conso
lando: Santo Ináclo, São Xavier. 1A 
Virgem Mãe a disputar ao_ Diabo à -alma 
do cristão novo, moripiindo e_ deliTante. 
Anjos :resplendentes _que surgem aos 
<>lhos páTid<>EJ do i1ldi9 a.cordado. . . O 
livro de Montoy~ . é~ ;allâ'S~ um do-cumen
tário rico de aparições -d~môníacM ou 
benfaz.ejae .- ~-

-

• Não devemos Ô1V-lda;~qne,._ o- missioná
rio se utiliza vá.: sem.pre _ ~qu.ã- -possível, 
de representações --piástica-s. lto<Iue Gon
zalez, quando atravê.ssa_ O- úruguai e 
penetra em nosso territ'ório~ trás con
sigo um painel sacro',_-:ã --célebre "-Con
quistadora:", uma -bela Virgem Maria, 
atribuída ao pincél d6 1rm'ãa Bernardo 
Rodriguez. E em reiaçfi:g. aos castigos 
sobrenaturais, tais imagens colaboravam 
eficazmente, mesm'Ú n~ .. evángelização 

<los índios ·pagãos -e- rebeldes. O padre 
Franciaco Garcia, num- d9~ seus primei· -
ros se1·mões aos g.u~nô~sj-. escolhe para 
te11.1a da pregarçã·o o Int~rno1 mostrando 
a-0s. in fiéis uma gravura em-~que apa
reciam os suplfcios dos c:onaBnados· nesse: 
lugar do horrores.. E.ss~ l'>TeocuJ.)ação não 
mucaria pas reduções.. de · índios já_ cris
tãos. Na igreja ·de •São -1<>ão B;.ttista,. 
adornada. de magníf{eas iniagens_íe pai
néis, " nem tão .pÓuco· se :esq-uecer am, diz 
o Padre Sepp, gravuras das horríveis 
chamas do 1nfei·no, - para e-0nservar oo 
índi-0s no santo temo:r de Deus e atas~ 
tá-los do p eeacl.o." (**J - ~ 

Que tremuras de susto prov-0eava o 
Diabo! Pavor pré~c.ristão, inviscera.<lo, 
ardente, tornando o índio c'êra mole cm 
que -0 1nolde cristão -Se aplicava gem
nenhti,m esfôrço. Segu!l:do _ Ca}.'dim, os 
índios do litoral conce_~iam .tal pavo1· 
a·os seus Ourupira, Macai3hera, Anhanga,. 
que às._ vêzes morria-m -~ó d_e ilnaginá
los ... Que formas teri)m_êsses -demónio& 
1uneríndio~? _Dos Tupinambás; diz J-ean de
LeTy: "Ah! que realmente.- o vfan1,-ora em 
'for.fn,a de quardrúpede, :oFa. · de a Te, ora 
de qualquer_,.... estranha "fig.urà." Os entes 
malignos miais · estranhos, - porém, são 
aquêles .comi os que os féiticeíros ibira-
jaras ou guaianazes. am-eaçavam as re
duções do Tape, que planejavam des
trui r , depois de terem martirizado a 
Cr istóvão de Mendonça. Esta. informa
ção é do Padre Borôa: "Porque, diziam, 
t inham j á oonvoca'<lo os tigres que ha.-· 
viam de assolá-loo, e estavam para. sair 
de suas cavernas os itaq~iceas -e os 1.bt
pitas, que são· uns ·PE-éli.do-!antasmaa 
que o vulgo e chusma _lmagbia horren
dos, e aos quais toá-0s -~te-níeín muito ª" 
dizem que vive1n nas turnaa--e buracos. 
que fazem, e t~ ·0~~ cerfo8 e montei 
altos em seu centro ·e- tráZem,...na,g mãos 
uns montantes de pedrã;::..- fuuito c-0mpri-· 
dos .com<> se- fôesem - grande6"'- colunas, 
de cujas pontas- peilqe-m "fl-os ·cortantes .. 

(•) V. "Inirod-ución a ~.J"il<>a<>fia". (2.• ed.). E spasa-Cwlpo, S. A. lla~frld, pA~. , 200 . 

.,. 
<••) V. <JOnego J'oã<> Ped-ro Gay, "Hist6ria. da Repúl>li.u J -csuitier. do P~uai" ; i.• ed., RM, 

lmp1'ell&& Naei-0nal, 1942, ;p~. 278, e Padre Antônfo Sep;p, S. J., "Vi&gem ia l!W6a:s Jen1»ou cr-
TraNJhoe .A.poatóli-coa ... , Lm~ri• ll~ntiu Editôra, S. Paulo, 1943, l)â:. 226. - · 
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que, mesmo de_ in-Uit~ longe, matam a 
to4l0s que atingem. ·· . ,, ( •) 

Entre os guaran1s, através da narra~ão 
de Mõntoya, nós _ vemos .que alguns tra
ços . do Diabo medieval são enxertados 
sôhre a figuração zoomórfica dd -demônio 
A~df~ena. Certa ocasião, um guarani j á 
catequizado, estando,- enfêrmo, "'viu cinc-0 
demónios muit-0 .feios que tinham umas . ' cabeças parecidas com. cabeças~de porco, 
ide_ <:abra, e de pássaro grandé, ~ que ti-' 
n ham também os: pés como de -a,nimais , 
as unhas compridas, as perna8 finas, os 
olh o.s afogueados." Noutras passagens, 
a -elaboração cristã e medieval já é pre
do,minante. .Á.sslib., na visão de "uma ín-.._- ......... - ~ ;,: - . "" 

qi-ã.; _o Inferno · é ''.uma fogueira mui ~o 
grande que queria queimar tudo." Nou
trá', ' o demônio su_rge munido _ dê ferros 
'"-com muitos ganchos (garfos)'', mas 
é expulso pelo Anjo da GuaTda "com a 
su-â espa.cla :de .fogo·." Ante ll:lm feiti
ceiro rebelde de Con ceição, assoma o 
Dia bo medonho "com uma grande to
cha", ir; o més mo Maligno .que relem-
1:.lra aos índios velhos na hoTa da morte, 
a sôlta vida passada ; que entra no corpo 
dcs ~nfermos, exasperando-os, entouque
cenilo'9s, só dêlês -saindo a poder de 
açç.-ites; que acô.mete o leito de- fndi·as 
virgens, t entando-as, pedindo-lhe-a o cor
po "'em troca ·de ·~gozos .sem fim,, .•• - (**) 

O realismo do fndI-0 era por certo um 
poder oso auxiliar do missionário. P otlia 
êete. apontar à volta de -si, em moTtes 
que sucediam; em desgra-ças e flagelos, 
pa _sinais multiplicados da Providência, 
o éa.Stigo distribuído aos pecadorés reni
tentes e aos insubmissos. . . A palavra 
ev~n:gélica, porém~ perigava de ~er toma
da cruamente ao Pê -da- letra. Um jovem 
da redução de :$~ Ana, ouvind.o- em ser
mão-·pregar contra a luxúria e exaltar a 
çàstidade, foi ao":- p-adre e lhe _süplicou 
qtie o castrasse.~; Um outro, àO'_ caaró, 
muito sujeito a tentações, lembrou-se, 
por o'casião de uma falta, do -sermão: 
"se teu ôlho te enganar, . arranca êste 
ôlho1 " E, enterrando as unhae nos 
olhoo com fúria,. estêve mesmo- a ponto 
de-, ar:r-ancá~los .. , Às vêzes, a~reditava 
o fnd-fo q'ue o pa-cire Ua, em seQ coração, 
nulli -senti4o material, os pecados incon
f~ss.os. Más, e.m geral, as culpas eram 
expelidas, na oonf-iseão, s em -0utra pres· 
são mc-ral que <> terror das penas do 
I nferno. O recero _de encontrar _ fechada 
a porta .do Céu; cpor falta de batismo, 

também era angustioso e incitavâ a atos 
. sófl>rehumanoe. Ass1m acontecia. com os 
moribl.1nnos que s~;arrastavam para den
tro tle uma. canoa -0u se deitavam a um 
sim_ples tronco flutuante e lá iam à de
.riva_,~ Paraná abaixo, ·na esperança de 
chegaT com vidâ à primeira redução e 
af receber o batismo. Os rec'ém-conver
tidos t oz:navam-se -cie admirável ard~r mi
litante e to-rnavam-se, segundo Montoya, 
nos melhores auxilia res d·os padres. !An
tes de t u-Oo, esforçavam-se para que os 
companheiros não morressem pagãos e fi
cassem impossibilifudos de gozar ~s ditas 
celestiais. Conta-n os Montoya de um 
rapa.z de Sft.0• C.osm-e, no '.rape, que fpi 
'à inat a buscar a mãe e um irmão, am
bos mor ibundos.' Depois que morreram 
cr istãmente, êlle retorna à flores ta e 

.p1·ocura ans ioso a quantos estavam a 
morrer, trazendo-os às costas, um por 
um, a té a r edução a fim de serem bati· 
zados. ( *** ) .. 
· A :Qposiç.ão dos. feiticeiros, t-0davia, era 
mani{esta .e agressiva. ~ No território do 
nqsso Rio Gran<le, principalmente, fo 
Tam -êles poderooos. Puseram em perigo 
as primeiras reduções~ e trucidaram al· 
1.::uns-d os mai-s admirãveis apóstolos da 
Companhia. Durl\-nte quase .sete -..anos, 
p~rmaneceu Roqu~ 0-0nzalez -em· Concei
ção; que fundara à margem direita do 
U1~uguai, quase- impotente, contendo o 
imenso desejo de evangelizar as tribos 
1}o lado <>rienta1. A conjura dos pagés 
estabelecera. um -perigoso cordão de iso
lamento ao longo do rio, uma ,barreira 
que- ·ó mi.ssionárfó 'só poderia transpor 
ao p-rêço da. vida: Afinal, vencendo o 
desânimo que já -0 dominava, consegue 

_pen€trar nas t'0Tra.s rio-grandenses, mas 
a _peTfídia. vigilante <los bruxos ' segue 
todos -os setJs .pa.Sa-Õs, até infligir-lhe a 
morte em 1628. Junto à êle, no Qaaró, 
tamb_étn !oi vitimado A!onso Rodriguez 

~ e: rião- muito distante, no Pir.ap·ó~ Jção 
c1e -()asti1hos. Alguns anos ma.is tarde, 
em 1636, na região de Ibia, é martiri
zado_ Cristóvão de. Mendonça. 

Allte a. perspecttva ,de aderir ou desa
pa:r.~e<l~r. ·o pagé usava de tôdas as arti
manhas -e violências. ;Acontecia; também 
fingir a submissão e a brandura, pa;ra 
me1h_or encobrir os deaignios cr_uéis. O 
maior escândalo para êles, na prega~ão 
j esuítica , consistia na proibiçãa de se
rem varões de mucita.s mulheres .. 0 • Que 
o -.pad.re não tivess~ nenhuma.! ~isto lhes 

(*) V. Fe.rnãio Cal'>dim, ''Tra-tados 4• Terra. ie G~nte do Bra.si.t"~ J. : Lei-te e Oi&., Rio, 1925, 
i}âg. 1 62; J% n de Lety, "His.t6ria de üma Viagem: à Ten a --do Brasil'\ Revisb do I nstitu<to Hist 6Tico 
·e Geogrãfi-co d o Brasil, tomo 52, 1889, 'Pág. 274' ; ~~uréTi-0 Pôr~, ,.Marith'fo d-0 Ven er(n·el P. Cristovi\o 
de Mendonça, S . J., s eparata dos ·Á'llais . do III Cong~B.Q Sul·Rio-&'randen.s-e de História e ~og!'-afia, 
.1~4:-0. pâg. 10 . ' 

' {**} lfontoy.a, obl:'a -eit., rpáig.$. ,1154, 2415, 278, 299 a SOl, 94'5. 

(***) -Obrà -eit., t>âis. S29,, _349, 352. 





Uieree 'Sem ma.Tido eram eeparatlas da. cra:mentos, com uma.- avidez e uncção 
~omunidã.de. +-Não ficavam disponiTeis, admiI'áveis. Dos ín~ioa da Bahia, diz-
aujeitas a tentações~ As viúvas, - as es- nos Se1·afim Leite : " Vlá·se também 
pôsas êujos consortes estavam ·a:tlsent~ .• - esta':' maravilha: -Yelho§ fnd-ios#· que ria sua 
em sert.igo dá redu~ã-0-, - 6.S mulheres- juventude_ se i:inham banqueteado de 
abandonadas :por maridos -: fugitivos e carne humana, -regalarem-se agora., en-

-<:>littas ~ubmetidas a penitência de re;. tr,e tágrimas de _ alegria, com o bap.quete 
elusão eram r ecolllidas a um estabele- inctuent-0 do C'o:rpo $antíssimo de Cris to 
cf11).ento especial, -crlação jesufticà or igí- Senhor ~osso." ( **) A comunhão era 
nal~ -0 cot'lguaçú,. E aos delitos car- um prêm1o só _alcançado por aquêles de 
nais, taiB como a sodomia , :â bestialidade, co-nduta irre:Dreensfve1. E nos '<lias que 
cs incest os enti:e consangüfneos e atin& a preeediam1 o ín dio era pô.sto à prova 
.!{e cominavam -penalÚlades duras ;: prisão nQm r egime severo de penitência e as· 
por meses, em- grilhões, e" aplicação de cese. Aigun5 f ingiam-se de ·doent es para. 
açoites . "' ,. recebê-la, pois >a certos enfermoo o sa· 

-Essas condições ritÇrais e penais, mall-"- c râmenta:·· era iii.111iatt.a do po·r mercê es
tidas -com inflexibilirlade, _se gravariam pe.c~al, f?ra d~s ép~c~s p~..e!ixadas no 
ft1ndo na consciência do fndfo. Na época _ a.n:p. Por_ que ~ ~essa •(hsposrnao _tocante 
em- qui--saint:I-Iilai~e oonlieceu as Mis,. elo . índio . para com, a eucaristia-? O 
~ões os...Índioe a penas se acusavam ·sôbre assun to é um _ tan to _d elicado, mas a~ 
ca~os- do sexto manaamento quando iam noS$a in,terpretação não poderá ferir as 
.ã ·éonfissão omitindo · qua i;quer _pecados' consciências rel-igios8cs. Recordemos, to
.de f urto. E com-0 dUTanm algumas ge- davia, <iue, para o Tude materialismo 
r.ações foi interdito "a.O branco <:r acesso do primitivo, ãs qualidades, __ as virtudes, 
ã:s reduções:~ -apareeéndo -á quêle ' com6 as" pro·pried·ade_s ~ão -Íl.lgo D?-a.terial, cor
-etemento -perigoso de perdfç_ão e má fé,-- púreo, qu::e nêles. se infunde -ou s~ intro-
a&,: mulh~recs ~que ha-viam -~tido relações m'e-te . . . - ·N ão,_tnos c.ausa espanto· que 
·sexuai.s~om u-w. braí:co, julgavam-se em índios vê1hos, canib~is insaciáveis de 

. falta m-Ü:ito mais grave do que quando outros t empos, se prôsternassem <!om co-
..s~ ent regavam a um negra e sobretudo moção perante a mesa eu~aristica. O 
.a · um índio . . . St. H ilai r e também no_s banquete antropofágico não era - deter· 
inf9 rma sôbre os pecados de furt o : m.inado -a}>enas- pela -gula ou a vingança,-
" Cometem fur to sempre que as ocasiões- como querem cer tos . autores religiosos. 

·são p ropicias, -mas nào se acusa:i:u disso~ :A -descriÇão do _ sacrifício do prisioneiro, 
pretendendo que Deus dêve teJ; feito cer!monial dram?.tioo --e minucioso,. feita 
t ôdas as coisas do Dilindo par a todos os por-: qualquer auto:r antigo, não nos d.eixa . 
i1omens ...;, e quap.do um obje.to é :!à.rtadÔ dúvida.. de _ que, _ao lado dá.~- gula., havia 

..êles dizem que o mêsmo tugi u / ' .,_ ·(*) A uma parte de-_magia.·_ A t o,doo, mesmo 
cà:rênci~~ ·do sentido "da Pf-Oprlefüí;de tor- _ àS_;.Crian9a-s de: peito, era distribuído um _-:

: - · n11ria em·barâ~:ilte Para. · º ' índiõ, . prin: bocado eia carrie, por ínfimo que fôsse. 
;., ,- -e!_J)almente _ n-0.g- pr4meiros tempos, o re: Nessa ce1·imônia, os adultos tomavam o 

conhecimentô . daquel_es pecad-0s . O que nome que lhes aprazia e às, érian<Ças tam
uós veipos,, através . de Montoya, é. o_ bém se podia mudar -0 apelido. Nesse 
pgbre catecum-eno às vêze~ sôbre a 1m· rito ao .n ome novo corresponderi~ uma. 
P[ essão d~ . ul!l pesa?e;-0, acossado p~lo nov_~ perso-nalidade •'• . H·áv.eria sacra· 
·1nM o a.o Diabo, transi.ormar faltas lll· mento mais capaz de impressionar ao 
si_gnifi-c~fites~ mordi~o pel? remorso, em índio do .,que a comunhão? No banquete 
pe.cados -enor~es, que ser1l!:O- o ~scam(J- eucarístico, .0. que se lhe ofere.cia e1·a o 
te10 de ~mas continhas de .:vrdro, de uma cor_po de· Nooso .S:enhoi-! Não desconhe..: 

..cabaça ~u ~e :.'!_ma abóbor a:_: · · cemos de'..maneJra alguma a sublimidade 
É muito compr.eensível que, em face dêS.se sacramento. Mas o que produzia-

.e-e · gent e tão primitiva, _ os priméiros a á.v idez e .a emoção ~do índio, em rela-
mtssioná-i:ios entrassem em dúvida sôbre ção ao m esmo, era a coincidência aqui, 
'B& tai-s 'homens seria-m ,...:realmente capa• com uma 1·epe:r-cussão psicofógica iuten· 
zes de -participar d :Í vida.e · sacra.mental. sa,_- entre · as dis posições m11.gicas do pri-
N-0 entant-0, · desde o inicio, recebiam mi-tivo e a finalidads-:espiritual de uma 
-êles a eJiearistia, o ~ais s:olene ._dos s:a.-- rehgiã.(} superior. (•*'t) 

. --

" -
("'**-) V., -sô-bre A antrol)(}b.-gi a :· J;Iérnând~z. obj•a -'Cit., v-01-; f , pá~a. 70 e 73; Caràiu1, obra; cit., 

p ág.11. 181-.a 191;: Montoy·a , obra 'Ci~ . pág. 109-~ _L.ozano, dtado ;por Antõnio Serr ano, " E tnografia da 
l• A.utiga· P:rovín-éia def 'Urug:u~r·, Parimá, 1936, <pág. 13'7; P . Nicoltl.s 3e Tacho, ''-_H is-toria de la. 
P rorln.cia _d el P.arf.guoy de 1.'\ ComJ)a:l!.ta" di Jeaú·s: •, llà-drid, 18~7., tom-0 II, 'l)i-g. 833. - ... . :::.. 
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II - ~s obsená§ões e comahtários agu<los r 
._ Gilberto Freyre relembra. que não exis-

- A grande felicidade- dOEI guar~~is e ta· t.fam castigos corPora~ QU disciplinares •.. 
poo reduzidos· foi a. Teligião. 0- _-catoli- da ,parte dos pais indígenas, o que, "3liái, 
cism-o que · êles viveram , revestira os muito espantava. o.s pJ',im.eiros cron.istas,. 
únicos aspectos adeqU.ados à su.a men- Çontemplantl-0 a vida ~4>1ta e Uvré"" dos 
talidade: c9ncreto, viàual, táctil, festivo, corumins. - Mas o sociól~go assina1a oa 
:processional, dramático.- F oi unicamente espancamentos e flagelações das _ meni-
pelos sentidos, as práticas . exte1~nas, as nos, processos de purificação e escon-
Teprescnta.ções mais. variadas que ~ r eli- juro, .que -tinham ipot· ..objetivo à -profi· 
gião os subjugou. Os índios participa· laxia dos espíritos maus . E c·onclui: 
'l-am de todos êsses âtos e cerimônia-s-- com- "Porque já -possuíssem _ o complexo da. 
penetradam.ente, de olhos escancarados flagelação, fácil lhes foi adatarem~se ao 
a uma realída-de que os fazia tremer e da penitência introduzido pelos missio
comover-se. Às vêzes jubilosost num nârios, e l).Q qual :desde os pr!meiros, 
a1vorôço de crian~as, _ mas Quase ·sempre tempos ee nota;bilizara,m: Oardim re
graves, noosa elevação ·miste-riosa;de alma· gistra o gôsto com que os nativÔs -cum
q_ue se encontra nas criaturas elemen- priam as pen:-itências católicas." -(*) 
t ares. - Entre os guaranis catequizados, ao ~do-

A maiar fonte de prodígios era o tem- d·ês.se "·complexo da flag_elaf;ão " há que
:plo. No altar-mor e nos lâterai_:s, esta- assinalar outras notas psicológicàã -inte
vam Deus, ·os Arcanjos, os Apóstolos e ressantes. Em consequência oda sua in
os Santos. A exaltação dos sent_iÇ!os era sensibilidade física, aquêles índios não 
mantida e solicitada de diferentes modos. conheciam qua1quer medida no ato de 
Havia quadros sacros pelas paredes-. P in- eipancar a s~ mesmos QU a outrem.- Nos 
turas de côres variadas, umas vivas e gri- côrretivos corporais, o _ :padre dev:ia ter 
Jantes, outras soturnm~ "E110Tmes can- s:ôbre o flageilidor umã ·\rigilânci,a~at~nta, . 
-dclabros · d·e prata que se iluminavam -para que êste não -se excedesse bàrbara-
profusamente nos ofícios noturnqs. Cru- - mente. O culpado de qualqlier- ~trans
zcs, castiça.is, ostensóyios, âmbulas; tudo gressão; porém, se merecia castigo, fi

- de prata. Os coroinhas, que sa tornavam êava às vêzes, trlste e -r:essentido quando-
- a alegria e o orgulho de.:; pais nessas .-õ ,padre não .:o punia... Entraria1n aqui 

c_erimônias, vestiam sobrepelizes de li- componentes afetivas de caráter maso
nho e batinas vermell;las,_ violetas, "Ver- quista. A surra, nesse easo, valia co
des ou negras. E a _música, a famosa me prova ·cfe afeição. l\i as a predispo
µiúsica mis1.3ioneira, - fundia e elevava a sição a castigar-se desa·brida e , exas
um nível superior, desvendando . tj.m sen- :i>eradamente faria do ._guarani cristã9 
tido celestlàl, a. .tôdas as emoç_õe.s dis- -um penitente ~assombi;õso. Quando · se 
persas, de- mêld-0 e alegria, de pasmo e preparava para ·recebe~. a eucaristta, êle 
veneração daquelas almas trustes. se vergasta.vã sem pena, purgand<>:se 'doa-

Entre as participa.ç_ões ativas- do ín- pecados. -Tafnbém se· flagelava,_ casti
dio, nesse vibrante e ~petacular cato- gando a _carne com violência, n~s oca
licismo, uma há. que- nos imp·ressiona siõ€6 em .que a tentaçã-0' vinha dela. Mas 
mais que tôdas. li: aquela em que o a sua grande oportunidade, a um tempo
cristã.o missioneiro se t-orna o Pl'otago- bárba1·a e edificante, era ·ª .Semana 9 San
nista sangr~nto da Semana Santã.. . A ta ... 
festa de "Corpus" teria, ao lado ·da sua _ Os açoites -comeiçay:a.m à quarta~!eira. 
feição entusiástica e .... das suas cenas co- de trevas. -" Quinta-feira, à noite; pre
reográflcas, outro esplendor. Ns agreste gado o s·er-mão, tinha lugar um desfile· 
ornamentação do trajeto por onde devia _memorável. ·o padre <}ficiante, de capa 
p-assar o ·corpo de Deus· glor!_f:i-cado, o pluvial, saia da igreja e sentaya-se à 
índio imprimia um caráter exótico e de frente da porta princJpal. Aberta esta, . 
certo modo guarani. Aos arcos ~ triun- , - surgiam em cortejo trinta. ou ma_is- menl-· 
fa!s, jungiam-se animais . vivos', aves e nes de batina preta, cada um dos ' quais 
pássaTos, b-ichos do ma.to e até feras. E levava um ·dos instrumentos de tortura 
havia pr-0fusão <te plantas, flores, . frutos üo Salvador. Acompánhavam-nos doia 
e ervas odoríferas. - Na comemoi:ação da .rapazes de lanternas. _Na escuridão que 
Paixão, revelava-ee _.uma nota patética - se · rasgava ª' espaços, -os ·figurantes ad ... 
de catol1cfsmo espanhol. :Mas Q inuí· quiriam cO-ntornos fantásticos. -~O pri
gena. encontrava nelâ a ocasião de ex- meiro menino trazia as c-0rdas e, numa.. 
pandir a lgumas das suas tendências maia TOZ guarani lamentosa e compassada, ex
surpreendentes. clamava: "Esta é a soga com -que se· 

Ao estudar o papel do ameríndio na deixou atar o Senhor por nosso_~ peca· 
formação da familia· brasileira, entre tan· dos: A_i! Ai! Cristo . meu Bem e Se-

( * ) "Caos& Granda & Sen.zala", lLai• & &hmid.t IAda., R.io, 1934, 1>'&'· 158. 
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nhor!" ··Depois ·desaparecia. e vinha ou- ·sofridas por essa comemoração tocante. 
tro. Jl:ste levava uma figura de mão e, -Aqui um dos índios, na procissão do en

- ?:!O mesmo tom lastimooo, proferia: .. "Eis- - eontro, Jazia o papel .:_de Joous Cristo. 
aí a mão <!oro :que esbofeteou <:ruel sol· A quem cabia essa honTa que todos di~ 

y. '.1 -dado a eara ae J esus e por nossos peca- _ putavam? Ao que mais ferozmente se 
dos a sofreu o. Reden toT :. Ai! Ai! Cristo "flagelas.se, revelani:lo a maio:r capacidade 
meu Bem e Senhor!" Um depõis do ,.de tortura física,. .. 1Era uma porfia 
outro, desfilavam os protagonistas c-0m· sangrentà entre homens que se dilace
pungidOO., cada qual mais identificado -ra_,vam e se ensangüentavam, desde a 
com a tragédia que sofrera J esf1s G.risto. quarta-feira de trevas, com um látego 
E quando todos haviam -. passado; a pro· .de couro. Quinta-feira tinha lugar_ uma 
eis.são h.1ovilnentava-se em_ redor da gran- --cerimónia ·desconhecida nas reduções de 
de praça, enquanto os inúsicos entoavam outrora. - Agora, na .pessoa de uma fn-
o "miserere". Repetiam-se as coplas lan- dia velha, surgia a carpideira espalha-
cínantes dos meninos. Adultos condu- fatosa e ululante das antigas tribos. 
ziam _os dife'rentes quadro_s <lo martírio c óntorcendo o corpo, nunÍ· pranto lúgu· 
do Salvador. E quando aparecia a ima- ~bre, a megera arengava sôbre o sacrifício 

_ gem do Senhor aç-0itaclo e da Virgem - da cruz :- "Christe opá anhandejara! ... 
dolorosa, o tu1nuito dos corações ch.egava omenó catú ! ! " ~Cristo foi morto pelo 

_.ao auge. O canf.g ·do "úl:iserer.3 " ad.qui- ~den1ônio! . . . .Sim, padeceu morte!) · Na 
r ia enton~ções aflitivas. _·_E as ~rompas procissão do encontro, ainda figuravam 
s-0~vam 1ugu?res naquela pen':mQra. .cor- no cortejo os objetos de tortura das ceri
tada de ,gem1d~s, . ~e lan:e-nt~çoes, ~e so- _ mônias d~ outro tempo. Mas a solen.idade 

_ luços e a.o estrepH .. 9 cloa a;ç?1tes . . . i..<\fas· g;uquiria .aspectos atrozes· .e grotescos. 
· tando-se da praça., os P~~:utentes rasga- --0 " Cristo,., indígena, a quem .se apon
·-vam a~ .. .ca.Tncs e. o· sangue c-0rria., en~o- tava co-m <> "Ec~- Homo",_ sofria insul-
pando ~ vestes,_ derrama'!ldo pe~o chao. tos, bofetadas, golpes e -empurrões da. 
~l~s .se._ esforç<l:.!_am por,; partie1par de\ escolta... Uma ·índia de :prêto, desfale~ 
maneira mais real dos sofrimentQs <le cida conduzida ·J>ar outras mulhere·s, re
Ncsso Senhor· pi·es~ntava a Mãe do Crucificado. "Em 

No sábado da aleluia, dissipava-se essa presença desta cena caiam de joelhos os 
atmosfera de tragédia e -de sangue. O índios que a obse.rvavam; e num arroubo 

- domingo da ressurreição amanhecia ju- estático e devoto batiam nos peitos com 
biloso e s-0noro. As vozes dos cantores veemência." (*) ~ 
enchiam ~ a 'Praça com o . "Regina creli 
lretare, alieluia"~ · .. Mas a celebração .dos Hemetério Velãso~ ·da 1Silveira dêscre
. dia.s anteriores <5alara fundo no índio. :ve-nos . ª·~mesma ..::solenidâde, presen_ciada 
Encontra-ndo nêfes uma tremenda ....re- quase qüarenta anos depois, em 1855, 

. cep..tividade, um'i .preparação psicÓlógica na. vilâ j l.e São Luiz Gonzaga. Nessa 
especial, lancou :r,aízee que i!obrevíve-ram ~~poca., já não exisU.am índios nascidoa. 
à expuls:â:o dos~ -:,Padres . por quase- cem -· sob o regime jésuftico, í:nae somente 
anos. Quando nada mais r estava da alguns anciãos que conservavam arden
civilização jesuítica, desaparecido o úl- temente a tradição. Ao anoitecer, entra 
timo artífice e o último agricultor, ainda na vila uma procissão de guaranis, ho
essa tri:tdição era bem viva. Imprimi· :m.ens e · ·mulheres, à _luz de archotee, 
ra-se de tal modo na mente e no coração carregando num andor a imagem de Je· 
dos índios que, na époc~ marcada, ela sus amarràdo à coluna e ~mtoando o 
os comi>elia a reproduzi-la, por inicia- "Christo Nhandejara". ~Ste deve ser, 
tiva própria, com as deformações inevi- c<l.iz-nos o hist-0riador, uma. repetição_ in-

. táveis dos rlt-0s que perderam o eóntato - fiel do "canto da~ Paixão " composto no& 
com o seu a mbiente cultµra l. Haviam · -velhos te-mpos missioneiros. Depõem o 
desapa~cido os padres e os sacramentos, · andor no meio da capela, guardando por 
as orãçfü~s eram r~orda.Çõe.s 1>iedosaa que momentos o mais religlooo silêncio.. Em 
ee tinha:fü mecaú-izado, mas a celebra<;ão seguida; um índio velho fàz uma prática 

~-da Patxão permánecia dramática. em guarani transmitindo à em--oção ·a 
.... Um pa.rticipa_nte das caID:panhas do sul, -aiguns das ouvintes. -Depois de recebe
"' José Joaquim Machado de Oliveira, dá· rem esmolas dos-- €Elpectacíôres, retiram~ 

nos teslemunho -dessa solenidade entre se na mesma ordem. "Na- 9ia seguinte 
-~ os guaranis, em 1818, na capela õe Ale- repetiram a mesma cerimO~ia, mas, ao 

grete. Êmbora: haja da sua parte· muita chegarem- de volta ao rancho donde ti· 
incompreensão psico1ógicá, deixa-nos ver, nham ido, fizeram tlagefar um fndio, 
nessa narfaçã.o,-· ªª deform:açõoo guaranis que se õf~recera J?_ara dêsse °'modo expiar 

-
( *) " A -Oel~bl'ILQão da Paixão Cr.!3t-O entre o.1 Gu-aranis", ReTia.t& do IustitutQ Hi.-

t6rioo e Googr6.fi·e~r-.a<i · Braail;: t84ll, .... " _ .. 

-
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suas culpas e aa irmãos -ds 
raça". ( ••) 

O tempo modltica.rà a. -Tepi;esentação. 
Despojara-a dos séue- passos dramâticos 
e exacerbados._ 'ràm~m - jâ nada mais 
restava daquele realla.,nío grotesco e cruel 
<io comê!;o do :século_ ·paesad9. Pendia., 
por um processo muito -.peculiar à evo
lução dos ritos, a ·ser '""cadá vez mais 
r€sumida e simbóllca . .::'·Mas· 6 velho pen
dor flagelante a-i-nda_ -per~iste, sob essa 
forma cristã em que 'Se · engr..andeceu -e 
santificou. Já nã-0 -se :reproduz, todavia, 
com a sa.ngueira. desatada de outros tem
pos. :tiJ um único fndiÔ que se oferece 
ao, açoite .para expiar -0à-"Sêus· e 'OS peca
dos d-o·s companhei~os: _A-t'l:ad1Çãa de dor 
e de sangue _ab1·andava·ife:'.'-eJltre -0s- ulti· 
mos guaranis. - · - -

O material humano· de que_ dispunham 
os jesuítas, na antiga Província do Pa
raguai, era extrema.mente- fi·á_gil e incon
sis tente. Por mais que se esforçassem, 
jamais eonsegufram tornar o índio ca
paz de nutrir-se e véstír.se I>Or seu ex
clusivo labor e fnici~Üva. A incúria 
<lêste, a sua indolência, a sua- falta 
absoluta de previsão ·permanecer am sem 
diferença a preciável do estadô selvagen1. 
Deixados a si mesmos, sem--o olhar vigi
lante do padre e a diseipÚna dos açoit es, 
andariam nus e fàmiiltos. .. . Não de
monstravam a. ::m.an-Oi",:a .tid~o para, tirar 

~ partido da terra férth:.. Plintªvam ape~ 
nas o que não 1-ei}úeti e"Sfôrçó e me· . ,... · "" ... ....... ..., -.. 

drava logo no .sola .. exubêrant..e, como o 
- -~ " '<:: ":-_,.. 

n1ilho, a batata ,dO-:ce; · o inhame e a 
mandioca. Tôda a -cü.rtura um pouc-0 
reais complicada, que- exigisse uma aten
ção variada e alguma pertinácia, era logo 
por êles abandonada. . Entre estas, o 
linho, o trigo, <? tabaco, a cana de açúcar, 
a s árvores frutíferas. Também na cria
ção de animal;:i,-- não .. possuiafn 9ualquer 
zêlo <>U previdência: _ A sua. conduta era 
aqui de uma infantilidade -que ·faria rir 
aos padres, se não pusesse em risc5> os 
rebanhos. . . Comiam o · bot que lhes 
davam para rotear o solo, ".assando-o no 
próprio aTado, que ser_via 'de lenha. Das 
vac·as leitei"ras, devora...vam -a ·cria, ,per
dendo o leite, e logQ; çlep_Óís sacrificavam 
a mãe. No trato do~ .. animais,"" mootra· 
vam um déslei-xo 1.>asm_oso.- . De::x:tros · 
campeiros. ágeis no;la~Ó-t não há '<lírvida, 
mas pé.ssimos fazendefrps._ Muito pou-

"'.~ ~ -
cos, raros mesmo, '"aquêlé!f . que faziam 
exceção a essa régr·a -lâe - nu-Uêlade· eco
nômica. .Ser capaz de"'_ co-_nservar algum 
boi ou mula, colhêr dà su:a _lavoura, pre-

- .. - ·. ~ ... 

parar o J)roduto .e máhdaT trocá-lo em 
Buenos Aires por outr~ -util_idades, fo
ram qualidades de _alguns fndios privi
legiados, cujo exempló, ~diga~ de pas.· 
.sagem, deixava absolútámente ·in<lif e ren
t es os demais, nã<Y - ilioo ácordaJ;td<> o 
menor desejo de imitação-. . _ 

Mas -teriam . êles aptíciõés dà"° govêrno 
e adn1inistração?" Tambéni:;- não as U
nham. É verdade que a:qut, tratando·s~ 
de constituir úma mihoriâ-- política, des
tinada a gêrir a vida adm1nistrativa doo 
!Povo·s, encontravam 9;s Jesuítas . -algumas 
facilidades de sêléçã,0..: .:Ein priJlleiro lu· 
gar, não anulávam ,.oss- ,doi. Apro
veitavam €s~ã "tôs,éá ii-0.--b: . --"-hereditária, 
consagrada te.inbém. 12élas · leis ..,.ô.á Es
panha, base s0ciâ.r nà:tivá de mando e 
obediência. .Par a ás . inú!Ileras fu,nções 
a.dn1inistrativas e 1.nilita res .:__ eorregedo-
1·es, alcaides, ;regedorés, _alferes reats, 
procuradores e escrivães - dispurihan1 
nã-o só dos caciçiues, _mas ainda de todos 
aquêles que j:."i houvesseuí demonstrado 
capacidade oü ~m -quem descobrissem, 
com o seu faro psieofó_gic-0, as aptidões ,.. -
r equeridas. E ceomo. se-· conduziam~ os 
n1embrÕs do Da,.bild-0! - Cpmo crianças 
gra11des;- que o padré _nãô devia nunca 
per der de vista. ~/lesmo_ entre os bein 
dota·do.s, a ca_p~.cidade não era colli3tante, 
mas ir.termiten tes, diz-nos 1Çardiel, "à ma
neira uos in tervalos lúciéios" de ce:rtos 
iTresponsá veis. Observações. semelhan
tes ,podem ser feitas a respeito das suas 
aptidões nlilitares . .... 0§: 1 i!dios · dos Sete 
Pov·os sempre ç_{):moatera---r_n bem, a:ssis· 
tidos por s.eu.s . ifâtlrm, -~-.. 1iob as _ordens 
de chefes. e.spanJ?.~~&~~!~'ierra ·~de ex- . 
pul!Jâo dos valentes~irort:.ug..uêses - da Co· . - - ......... --- - ~~ - ,..,, 
lônia do Sacramento ·e :ij,_{)utros empreen-
dimentos, os eonting~ntés . por~êle~ for
necidos, inú1nera.S v_êi'oo:, fo"i - de grand& 
valia. Enqua.dràd-0s na- discíplina~ e sob 
o acicate dos - ins_tintôs. de-_ ferocidade 

·que reapareciam, a sua _açªo-era de real 
eficiência bélica. - .-:rv1as-- quan.do deviam 
tomar inicia tiva'$ por .sf nlleSfilúS e lutar 
contra exércitos :regulares, "como. na re. 
belião oontra o·s demarcadores, dão-nos 
outra vez imp~ão· 11eno~a de infanti-
lidade. .. -

-Compreende-se, ,por i_~.so,, ~ se.j-a tão par
ca em personaUdãl:l,es ª~~ient~ 1:nissionejra. 
Há nelas qu aÍquer· Çolsa~ dê flutuante e 
incerto, que nQ~ ~esca~a-;·airavés .- d·os do· 
cumento.s históri'cos. Póàemês dtstingull
atributos isQlados, rnas~â@ ' éonseguimos 
enxergá-lós emérgiilêlo.,,, --·natupalmente, 
com irradiação moral eonstante~ · (le uma 
pessoa conséiente~ ... S&ín-...,.querer des
fazer da probidade do~r ~depoimentos- ina
cianos, diz Augusto .... :l'.1eyer, iJiuito me-

. 
(**) "As· Missões Onentai~ ~ <seu.a Anti~os D~mínfos" , Pú1•t.1> Alecre, Tl-p. da · Lét'. U uiv&N3l 

ff Oarloa Eeheniqu~, -1009~ .pá.ga .• 282 e 283. 
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nos duvidar tlo · límpidcf>- fe:rvor-"'lle sa- ·patos, er;:i certo que se ofenderia .. _.. No 
cri!ício e fé que transpàréce de :::-a1guns indio,.- po-rém, não existe êsse amor-pró
escritos, pareee;me oportuno lembrar prio ligado a _uma profi&são especiali· 

_ que tuio é v·ago e duvidoso no índio :; zada há,.. séculos. . .Ae suas aptidões me
missioneiyo. Trata-se; .afinal, de um éânicas ·são tle uma frescura múltipla 
po-bre. fantasma- que se desfaz ao menor ·e variada, porque a sociedade não lhes 
es.fôrço interpretativo tentado· pelo his- impôs ·"'ainda essa especificação de fun
toriadó1~." ( *) Citam-se quando-. muito . ções '(llie. ~e firm~ não só nas tendências 
os doí~: Nienguiru e Sepé. :rvras·· se a · naturaiB, ~ como também- na necessidade. 
lenda canonizou a êGte, transfigurado : Por isso, a enao!IJ.enda é receb.idà pelo 

_ mlsticawente, ~ªQuêle que nos aparece lndio, qualquer que êle seja, sem dee· 
realníente extraordináf'io-_ é por ·.-certo, , douro &-com boa vontade. SuponJíamos 

11ão o terceiro · Nie11guií'u, o novelesco · qu€ se · trate de um músico de profis
Nicolau I , Rei ·do Paraguai e- !°Ínpera- são. . . ''Digo-te que com a maior ~atu· 
dor dos Mam~üucoG, mas o primeiro, do xalidade- dêste ·mundo, o índio músico " 
século inicial 4a catequese. A crermos -porá mãos à obra sem titubear. Cor-· 

..:· na fidelidade l'lOS· depoimentos"" JeS UÍti· tará O CÓUI'O <e. aprontará Ulll par de 
COS, OlÍde a .a;dmlração e O louvor São __ :sapatos 'tão perfeitamente iguais . que jâ 
muito ··ex_plicávei_s, o grande cacique mos- n ã-0 distingues .qual dos dots foi o que 
trava-se não só .. neófito ~-1-dente, -~rrsioso · serviu dé padrãô, se o -calçado europeu 
por dil~tar a fé _pelo Uruguai, n1as ·tam· ou o indígena. A coisa _ mai-s aclm'trável, 

• -Jbém u!n- caráter puro1, unr amfgo- gene- - porém, é .que o_ mesmíssimo índio te 
roso, uma inteligência atilada, unia pala.- satisfará todos os pedidos e t ôdas as 
vra eloqüente- e - persuasiva, possuindo encomendas." (~*) :"'"" 
tôdas as qualidades de :chefe e- g.uerri- "ff o nos~o missi-0-nário deixá-nos _m-ara.vi-

. lheiro. (**) • - ..t~- ::;;: ~~ lll-ádos .:com um:·indio d:e~ São Miguel, 
É êàte povo infantil .rce. canlíesJto, na. -- chamad():;. Inácio .Paica organista- exce· 

econmn1a e na ·administ ração que vai _ lent~ e . focadoT <fe eornetà. - Ora, além 
~-:revelar~ ·noutra _,_estera, . é esta superior, ...,,.-de sabei" fabrJear . vários instrumentos 

:.. ·_aptidões verdadeirã mente 'surpreendentes. -· de ·sôprÔ, êsse niúsico era ferreiro. con· 
- Entre - êles existem pedreiros, oleiros, -sumado, cunhador de moedas, pulidor 

ferreir<Js, s ineiros, carpinteiros, tecelões, - de objetos de metal, funileiro, fundidor 
- - pintores, escultores, impressores, burila- de 1bacias: t achos, mar~itas, fab~icante 

-dores, fabr icantes de órgãos e imlmeros , de -campainhas e maneJaya o buril ~om 
instrumentos musicais. . . o que -é de - _ perfei_ça3, a - fazer _ e~feras astronônncaa -
estranliar, porémt é qu,e ~ssea talentos, "ª espingardas ... - Nao ~e - p~nse, porém, 
longe de parecerem excepcionais como gue eram raros:~sses _ gên1os das-_ artes 

~ naquele_s outros domfniôs, são aqui, nas ~ -_ rnecânie.as.~ "Enf" .cada R;aução -se pode 
~artes mecâ.nicas, bastante generalizados. -topar um ou mais -campeoes dêstes, m~-

Para o que exige -qua.Iquer esfôrço de tres em tod-OS 08 ofici-OS mecânicos e 
-· inteligência, são: de uma e~orme· bron· .,exímios · maestro~ de música." O Padre 

quice, .tefe:'!·e-nos ~o Padre · Sepp, m.ãs 1>00· - Sepp fal_a-nos de ~l!m Gabriel QuirJ, da 
suem "olhos de lince" em tudo .,._ o que ' 'l'edução · de 1São -Tomé, músico de fama. 
fôr serviÇo mecânico ... - '' O que :viram -e ourives exf miQ,- Era. um grande ar
uma só . v ez, pode-se estar conveifci.dfssí- -~ tifice que fundia s inos e fazia cálices 
mo que 'o imita-rão. Não .precisam abso- -. - <}e ·admirável bel:~z-a; assim co·mo ·enor-

-,.,__, lutamente de niestré nenhum, hém de mes castiçais d-e prata, éom enge11hosa 
dirigente que lhes indique. e <>s -esclaTeça cinzeladl!..ra, e relógios astronômicos -que 
s.ôbre as regras ~as proporções, nem 1nes- · não tin4.am difer~nça dos ·europeus. E 

- mo de .. ,professor ~que lhes explique o pé- : o que é. mals notável: "além de coJ1struir 
• geométrico. Se lhes pus.éres ns:s mãos · órgãos novo·s e reformar antigoo, inventa 

algum~ :flgura 9.,.u ideseniio_, verás dai a novas formas e novos tipos ãe órgãos. 
pouco executada. uma. obia de arte como n-0 que ·é sempre- !bem sucedido." -(****) 

. - -· , . - -

na E~r~opa não'~,pode ~v:e:r igq~l." Na ~ _ Na verdade,~º .jesuíta soube enc-0ntrar 
sua ,llnguagem .-,,saborosa,, o Padre Sepp -o ponto d-e fusa-0 ou moldagem do-bronco 

-.dá-nos ~omparações :pint!tr~scas ;-E) preci- ameríndia; no que se :ref-êre à ativtdade. 
sas. Se se encomenda.Ssê a µm _ europeu ~ assi.m que, a. um toque mági~ do 

. que não !ôsse ~apateiro jim par -de sa- ~missionário, deeperta.m :naquele -atribu· 
,, • • -.. ~ , ... • f!I'_ : ., .•• -.. • ' 

>. ..,, 
(*) V. " O Lunar de Bep~" . em ':Pr-0sa d~ ~agos", Íiiv.· Jlarti-na;: i>~· 99. - - ..... -

( **)~ 'l'eschauer, "IJi.stóri.a d·O R.fo -Gra.JlJCie d~-. Sul", Li~; S~ba.cb -vol. II J;>á.g 
"A.ooi-s d'á' Bibli-Ote.<Hl -N.a·ci'()n.al", l(focumentos ~ôbn~- >e> Tratndo~_cfo l.'750, ~ol. !, 1938 .. ..._ - . 

(***) Obra .cibada, <p ãg'8. 233 e 2 3'4 . 

('l<:tc_*-*) Obra ..cit., p~g. 235. (0 grifo é .nosso) . 
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.Discípulos de _mestroo de. quem tudo -tal. N e.ssa federação teocrática de .peque. 

.aprendiam, desp.rcrvidos de qualq.uer ex- nas cidades co1etivistaa, ~ maioria das 
·periência nativa, êles poTiam todo o seu vocações somente aparecem na linha re-· 

_ afã ell! reproduzir e copiar. Em face · ugiosa ·eu só a~ .acentuam quando adqui· 
:dos mestres, a -sua situação moràl seria · rem um caráter sacro. Ensambladores, 
a mesma que a existente em relaÇão aos sineiros, construto res de. órgãos e ins-
padl'es_: submissão Tevercnte e hutµilde. trumentos musica.is, fazedores de obje-

. E üa parte daqueles não havia, saibamos tos litúrgicos, cinzeladore·s, buriladores, 
~ r~onhecê-lo, ·qualquer interêsse em SUS- tecelões de tapêtes de CÔTe! variada.à, pin- · 
_-citar nos discípulos um sainete 1.ndígena. t ores, escultores, decorad-0res, fazedorea 
-ou qualida<les pessoais . inconfundíveis. de rendas e albas sacerdotais ... Para que 

· . Em primeiro· lugar, a mentàlidade da tudo isso senão para o templo, para as 
-época, -com tôda a sua pedagogia, não ·\ suas imàgenG, os. seus ornamentos e aces· 
• .comportava essà compreensão d-elicada . sóriost Pode-se dizer que tôda a sua ha
da personalidade. E aqui o discípulo . bilidade- m ecâni.ca e plástica tem por 
era bárbaro, su61netido a -um regime µis- centro e· alvo _a -easa -de Deus. É nessa 
eiplina-r de crrãnça grande, cuJos pais .atmoofera· de estímulos religiosos .que se 

--0u avó.a haviam .sido arrancadcs à sel- desenvolvem as · -Outras vocações a.rtisti-
vageria... Que outro pensamento po- cas: a ·gança, ó -:teatro e, principalmente, 
-Oiam ter os mestres senão iniciá-los em __ a mús}ca. Os -rudimentos de algumas 
artes nobres como a esc~ltura, .a --pinturà. destas j_á se encontram no estado selva
e arquitetura .e fazeT dêfes bons e fiéis gem. ~ dança do ameríndio, por exem-

- artífices? Que outra preocupação ma.is plo era compassada e medida, em con
..alta que a de torná-los, da,da a stia sensi:- traste. com a do -negr0, ruidosa e exube· 

• - ,bilidad_e musi-cal, el:celentes executores de -'" rante. -Os jesuítas souberam aproveitar 
~ composições famosas? · No objetiV:<t dos - .essas -Oispo.s.içõ.ês coreógráficas,_ impon
iesuitas -e dos 4tmãos leigos não: existia _ ido-lhes -um carátér figul"...ado, de . ediffca
lião p<Hlia existir qualquer idêia- de sus- ção reiigiosa, excluindo '();$· adultos e as 

- <!itar __ no índio .um artis.ta cheio de no- mu1herês. Os meninos e adolescentes 
tas ri>essoais ou representativas da raça. -missioneiros -aprendiam, cem notável de· 

- Devia haver nestes, por isso, um i·eal senvoltura, dezenas dessas danças simbó
impulso criador quando, nesse ambiente licas, das quais. ~a inais célebre terâ sido 
·de imposições. absolutas, podiam mani- , a que representava a vitéria de São Mi
festar espontâneamente ~ algo que exor- guel sôbre Lúcifer e seus comparsas 1n
bitava d·a lição e que lhes era próprio. . fernais. A maneira por que _êles se 
L embramo-noe daquele Gabriel Quiri, de compenetravam dos papéis t eatrais, nas 

,, que nos · fala -o~ Padre iSepp, que fazia peças edificantes, também test~munha 
belíssimos câliees~ grandes castiçais de ó ardor · <de sacralidade qu~ regia. a.. vida 

-prata, ·' que cinzelava com en$enho, e, social e moral, o próprio processo civili-
além de construiT órgã-001 inventava " no- · zador das gentes missioneh·as. Diz-nos 

. vas formas e novos tipoi!:". . . 'J'.emos em - 0 Pad:re Sepp .que, ua reunção de Santo 
·mente ·aquelas escultura"'S que nos _aponta _ Inácio, encenou _ com rara felicidade os 
H arnisch, de cunho primitivo e "espan- _começos da vida · militante do seu santo 
tosa fôrça '<ie expressão". . patronó=: " Embora tivesse empregado 

no ensaio apenas oito dias, represeµ,taram 
O índio reduzido somente obedece a. um - tão hàbjlmente os seus papéis, que #a gen- · 

-nomem e nêle se inspira : o jeeufta. Mas, te -0s ·julgaria atores europeus, e não ""' 
--consciente ou inconscientemente, êle só · índios incultos :e a~havasca-dos.,.,." T<>dos 

. ·tem um-objetivo:- o templo. O "trabalho se ton1aram de pa.smo, .e -os olhos se ra-
,- para ·a ·comun-idáde - :aumentá-la, ves- saram A:le sentidíssimas lágrimas." ("') 

ti-la, proporcionar-lhe ábrigo e eonfôrto É a música, porém, que constitui <> 
__ parece que êle o ·fa-z -a. contr-ag-osto e cimo artístico e relig!oso das Teduções. 

sempre_ com ~m- défiéit de ·aptidões. Através .aos instrumentos de sôpro, das 
Quandó, ,porérif, -0 Ia.1>01· adquire um-a cordas "-sonoras, dos órgãos ressoniintee, 
finalidade religiosa ou ·.: uma co-ioração o ínc1io · .exprii.Ihia o êxtase, o entusiasmo., 
sacramental, ellião o ·índio se~..transfi- -a gravidade, a "11.legria,. ã. emoção r eli
gura, em contraste c·om a indolência e gio.sa de. sua -ra-ça. Parece que nenhu:o:i 

· :a puerilida de do lavrador e d·o '.".'funcio- ·dom fÓ'i entre=êles tã.o generalizado. A 
nário... Aquela "falta de habilidade.-: mâxiin-a vocação era justamente a que 
-para -0 temporal", que o Padre: Cardiel - n1ais se· prest'.1 va para glorificar ~ Deus 
com aguda precisão assinala n-0sc índioo, e a que mais incentivava a devoçao e a 
era la.rgamente compensàda pela sua ex- gravidade da.- cerimónia religiosar Mis· 
tTaordinária habilidade para o sacramen· sas em que se cantava e. tocava. de co-

(*) Obra cit., pág. 231. 

'· 61 



' 

- mêço a fim, segundo Cardiel, "com sum-0c - À- nosso ver, l>Drém,-0nã.<> sã"O exclustvas; 
~ ~ ~ilênci-0 e veneração_ -üo povo". Mi.ssas ~- e, sobretudo, não suprimem os intuitos 

-de todo o dia., mis~s:-- de sábado "de - da primeira. - Talvez ~ seja mais cert0< 
beata", missas dominic?-is, missas fúne- -.,,Elizer que os motivçs_ ~eoouôniicos e po-

../.. bres e solenes. ' Enterros triuntais de líticos .constituem apeuas-:a face externa, 
crian~as inocentes cam cânticos jtÍbilo- - - muito visfvel ;p.elas_ conjunturas históri-· 
aos. llinos, salmos, -ângelus, Htanias, -cas, ele um proc.es_so. etvilizador nQrteado· 
responsos. A m-úsicã se confundia com -por u:ma finalidade purámente religiooa~ 

_. - a' existência e o r<Jdar '1abor ioso dessas ·o índio que se apresentava ao jesuíta,, 
,,. · -comunidades voltadas para a glorifica- -na primeira fase, .devia causar-lhe uma 

ção '<lo CriadoT. A .<:~tequese inicial, os · grande c-0mpaixão. De acôrd-0 com a sua. -
trabalhos, as viagens: a exploração de _ concepção teológica, êle· não via no ho--. 
novas terras, tudo _se ,fazia com música. e mem senão a criatura decafda, lntima-
c~nticos. . . Era a "república música! ine11te defeituosa, vifü_âda desde a <>ri· 
dos jesuítas", na e~pressão de Füllop- _gem pela vontade de-,,Péc_ar. Ora, nin
~iüller. Dom generalizad-0 e também - :::":.gué'i:n .... mais cruam_ent_e~qu·e. -0 selvagem, . ~ - ~~ ~~"""' -
Pl'ecoce. Sepp nos f~la d~quele menin~ 4IoD:ge d-0 batismo ~ .. :.~f~·~-Oivil~ação, po-

-de d9ze anos, da - :çêânção de S. J oãó Pderia confirmar-lha essa .:visão da· cri~~
B!_tista, que exeeu.tai~,C'om aba-0luta tir-_ .it ur a. Feroz, lascivo, _guloso de carna 

/ mezà peças compostªs pelos mais insig- _ 1}Up::\.ana, curto de i_nfélígência, dado a 
nes mestres europeus. "Prelú.dios .que _ · oorracheiras incríveis, sob o jug-0 de pa

"' fazem suar o organista mais hábil,_ de-- gés truculentos e _pérfidos. apareceria. 
vido à concentração que exigem, {)' meu - êle aos olhos do padl'e cómo homem de 

~ rapazito os toca µa - cítara davídica ou - fato d.egra:dado, miserável, lastimável, / 
harpa, com .sorriso nos:: Jábioo~ Observa-o que só -0 Cristo podta; regenerar e trans-

-a. ·dedilhar suavemente as cordas sono: , fo0rmar. Era precfsó _salvá-IÕ', no .sen-
-~ !~s?· -Não é possiv~1 Y:erlficar a. rapidez _ ~ tfd0 esptry:ual, ·é "aq~ -.~esmo -tempo ai·· 
_<los dedos, nem, -tao pouco, distinguir ..: .. i'ancá·lo à barbárie, ;àando-lhe a conhe- -
se a mão direita· ago·ra se ,precipita _na _ eer outro padrão de ·y ida moral e mate-

. - .... - ~- - -frente, ou se voa em perseguiçao da es- -xial. Nessa terra bravia~ a Or-dem mili-· -
querda." ( *) · - :_tante tinha a recolher, -antes de tudo, 

lA. história da civilização jesuítica no u!ria copiosa messe -de almas. Quando-
território do Rio Grande abrange duas os Sete P ovos se estabeleceram, em fins· 
fases bem distintas. A primeira com- do século XVII , já existem duas ou três· 
preende a catequese inicial dos tapes e geraçõe~ de índics _cristianizadoo, De;. 

_ ~_iiía:ranfs e 0 ~stabelecimento das pri- saparec1da a ameaça_ dos bandeirantes, 
_-,__ .melras reduções. -~ t.I:e!mina coni a <leª-, -__ el'ttra~ êles num _ p~río.do _ d~ relativa.. -
., truiçã-0 destas pelos ~inamelucos e 0 êxodo -.Y"tranciu1lida:de, p~oduhvo.. e -desafogad-0. , 

dos catecúmeno:s, .qu~conseguem escapar--~!A catequese, ~.limlta~~~qu~e- que _aos des=. ,.::-
àa bandeira.s parà à banda oriental· dÕ' :_cendentes .dos ín.fli.P~.; .;!tldeados, perdeu- -
Uruguai. A segunda nada mais é que a . >< ll?l' fôrça o~ asi>ectQs;.ãerólcoe- ~e outro& _;; _ 

, liistória dos sete -Po-vos Orientais. - so- tem,pos._ :ê a vez de- incentivar e des.e_n. _ _ -
mente na primeira fase Aurélio Pôrto- v-0lv~r sem g~·a~des _ ~m.paraços a vida_~_ 
divisa finalidade -mei•a.mente religiosa, .-- so..cial e econom1ea d2s .povos. Mas 15& 

-intuitos Hdimamente e.spirituais. :t 0 _nós .atentarmos bem~ -ver emos ~ue. essa. • 
período heTóico da conversão das gen- continua a ser regrda -pela f1nalldade 
tes selvagens d-Qs sa.críficos sôbre-hu- ~ anterior. Dir-se-~ 9ue o intento prin.o 

~;>.manos :regad~ pelo -:~·artgue· dos mártires, ~J~ipal dos jesuítas é agora, ao . lado da 
ilumin'ad-0 pelas vfrtll.des de homens que ~ salvação das almas tôscas, fazer r-es-. · 
era1n santos. A segunda fase porém ,plandecer, nas suas pequenas cidadef.!,. -
jnaugurada após a descoberta· das váca; a -idéia religiosa, glúl'ificando a ~us .. 
i·ias do mar, "despe-se -.da sua. -simbólica Por isso, êles tanto _-s~eameravam na 
beleza espiritu.al, porque reside no puro oonstrução de igrejás... Desde o infeto,. 

_utilitarismo econômico". A-0 lado das quando as :reduções ]lão passavam de ,,. 
-- ;razões econômicas, o ilustre historiador _ aeam.pamentos de chQÇas de pa.u a plque-

--também apresenta as de ol'dem política: - re.cobertas de sapé, já o templo se altea· 
' --o jesuíta iservind-0-'.ao espanhol, feito ins.. ~va, adornado de imag.ens, ~os sinos a bim- ~ =·- - -

' o-" J . 
- ... trun1ento dêste, na hita p·e1a ocupação Q.a _ba1haren1 concl_amando -o gentio à cri!ll'-c - . -

terra, em !ace 'do pprtuguês ·que avança ""' tandade. A p_reocúpaÇâQ dos p~dres nâ.Q -
e procura firma-r -_98 "domíni-0s. ( * *) · era só atrair e impressionar a. êste.s -pe- ~ 

Ninguém poderá _nêga.T q-qe essas ,de- }{}S olhos e ouvidos, mas também fazer 
terminantes exi:Stam na segunda fase~ da casa de Deus um lugar condigno,. -

(* ) -Obra dt., pág. 235. _ _ ~. -
('h') V. "Hiat6ri.a das lfissõoo Orientais do Uru'i"\l&i". lm'!)r-ensa Na'Cio-D>&l, Rio, 1943, ipágs~ 
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,ue 11~0 deeteááse d<r~drama l'Ítúrgic• abund~Jlcia. e a. felicidátie. En,.tre os 
ttue al devia .-Oése_nrolar:se cada <lia. m, iupi-guaraiíit, propagara-ee a lenda de 
assim~ · visavam torná~la, à medida «1ue- Sumé, ... uma dé!!M figuras de civiliza-

- os rec~sos materiais aumentavam, oada . -'4ores, · ilimbad~ de muitos traços apos
·vez ··miis magii.ificente. Entre~~ igreja. ; tolares.1 que a pregaçã.o,·nfissionei1•a trans
de -Sãti João . Batista, construída nos_ - !fo1·mou logo em São Tomé. À vista do 
fins ~d<> século :XVII, e à "de São-Miguel, seu pr estígio extraordinário-, fora de tôda 
erigl'<Ía uma gérrução depois, .pode-se a.ta- : a n1edi~a, e do. !eu paP,el emp.olgante, 
rir o.~ientido dessa preocupação.- As prQ- bem podemos conjeturar Elôbre o cuidado 
!'aladas riquezas d os jesuítas, no rtem.p1o - que te-riam os jesuítas, Il() com~ para -
-é que estariam e não em tesouros ocul- - que nã-q os filfas_sem a uma est !rpe cli-
t oa, que nunca-existiram, mas· escandes--_. vina .. ; E n1 algumas regiões, êles foram 
ceram a cobiça -e a imaginaçáÇ'· de-gera· -: positivi inente r~cebidos ~ como oi conti
ções. !Altares· mores e t abernáculos de · nuadoré""s âe Sumé. o missionário, po
cedro Ticamente dourado, embuti~o de rém, apresentava-se como h-0mem, minis
madrepérola, obje tos litúrgicos .-0-e oa.ro _ tro da Igreja

1
· a-eTvo humilde de Deus. 

e prat_it, alfaias preciÕS.?-S. . . -Separaida O .seu-' pj'imeiro ~ã era in!'.!utir aos. índios 
a ;parte -da e-õníunidade,--~ erv~-mate e • - à noção do Cri1.ídor e ~onfundir - e des-
algodã-0 eram vendidos em Buenos Aires m-0ra1iiar os ~ a>agés que r esis tissem à 
pàra, -<:!om o gânho aufêrido, pagar-se o catequese. Mas o evangelizador recebeu · 
<lizimo' ao re~ "e_ compr~rem-s"ê:;cmedica- _-, dos c-âtecún1enos a den~minação expres
mentosc, instrumentos ·. de trabalho e al-- siva de Pay Abaré, a. c;tua l se aplicava 
faias cdoo tinad-0s ao se rviço '"'religios-o. ~ a princípio somente a São Tomé, como 
E, em tudo iss-o, -€ncontravam 0-S padres - explica Montoy.a. A bar é, quer dizer, 
\:lma cólabora9ão ar-do~osa d~- 1ndios, ~ - "a:quêle que tem outra _vida" .. _. O je
qu0- 'àgiam coiµo se tod-ó o s-eu~«:>bjetivo .: . 'suita era o h--oihem di!êrente, - distinto 
t erretr-o .residli se no esplendor egta sun- de to!i.:OS mes-mf> doa -Outros sacerdotes, ""' 

~ -- ... . - - "' ') -
tuosi~ade da -sua igreja._ Pouco ~se ah{!B - de.signado apenas por Aba p(141e. ( ••) .... 

- dava'-q;ú.e as ~lJas choupanas, n <P.:êomêço, -::~- Criatüra -OifeYente "homem distinton 
tosse~ paupérrimas. -·~ quando a ~~du·~:'- o jesuít a torIÍ-Ol:i-s e ~ energia, o "aí.nparo: 
ção se transformasse em pequena cidade_ · a f ortaleza o co11sôlo o entusiasmo e a 
não A teriam ª .... ~ais leve . -exigênci~ de eJegria do~ fndi-0g c~tequ~zados. O pa-
conforto e este..,1ca -em relação ao unico dre 08 alimentava e vestia, curava-lhes 
apooento, que .-ocupavam com tôda .ª ta- os mà-le.s ·dQ co.rpo, protegia a sua vida "" 
mflia. Eram absol~tamente ~lhe10& a - 0 velava por su as terra.s. ~sse homem 
êsses aspectos ~a v1da material. Ma.s .de 1·oupeta negra, que levava à guisa 
para~ ~ casa de Deus voltavam-se de de ca~ado uma cruz naêa pedia para -
eoTação ardenté_,~ atento! Havia me&mo """' si e dava tudo"'"de sÍ fitem um tnstante 
entre;~s reduç-õ~s, ~o di~r de '!es~~auer, _- -· -de rep-ouso, a seus ca~o.i neófitçiS".- E da 
-.ma -- santa r1vahda~~- : Os. t1e1s d~ sua, bôca safam falas maravilhooas a 
cada ~ovo et;f~Tçavam-se.;i>ara qu~ a su~ : ~ respeit0c de ·()úfa·a. vidà, - narrações qu.e 

_ "i;reja .superass_e a do~ · 9utroo,_ .sobr~ - ootarreciam, e· das suas mãos, .pródigas 
•aind~ em alfaias, obJ~tos i).· _-a:~orno•-~ _·de côres, brilhe>s, fulguTaçõ~; gurgiam 
~itúrg1_cos. N:esse ~articular, uao se templog., altare.s,_ alfaias, ·santos e arcan- -" 
descuravam jamais. E!- quando- em 00• -·- jos instrun1e.nios de trabalho instru-
tra 1·edução ~Hl eldad~ e~panho~a enxer- · me~toi.e musicais... ' ~ 
~avan1 qualquer· ornam--ento que- a sua _ _; ~ , _...,. . "). .,. 
igreja não possl!ía, teimavam ~-e insis- ~ ~or \staso,fdêo ªn:1_e;írniGlio _esTqu1vo e Jfbido, 
tiam junto ao_ vigário, -para.. qu-e êste -0 ° J~SU"i ~ z pr-uu g qg. . omou ue ma-

d -. · _ _--(•) DAs'"s m d-0 esta a. ~- t éria.- anímica que par-ecia. lmaleável, .a quir1sse.. . - ~ ~ e o - y . t r b d 
- (f i -t- _ mt 1 n ír integrado no- _ _ aquece:u-a a e ç,o ru ro.!. soprou-a_ e eu- ""' 

<> rl1; , e cr s ~o _ - ss <J ~ . 0 '"' ....._ - -~ lhe tofmas e graças inesperadas. . . Ar-
. iestin-0 sacr~l!lental ~as suas comuni- _ tifices-.,,. magníUcos hábeis em diversas 
- 4a.~es; - - - artes;-· Músicos qu~ executam eom desen-

IV ~=' voituia: peçae difíceis .:de compositor~ ~ __ 
eQ.ropetis. Da.nçarinos -'e atores . 'joven~ 

na ~:A:jnérica-;-::.noe pri- que despertam' a · emoção e as lágrimas. 
meiros tempes,~ ~aquêles:_:mit-0~ :do heróV17 Congregados q1!e não- -..desejam perder 
civilizador, um - estrangeiro que vinha )>Or náqa- t;l. "c~ta ·de e1éravidão" à Vir
de longínquas·_. terras·.,~. , por _, 11leio de"':, gem ~-se e.stor~a~ pela"l'trtude ,e. a cari
preceitos nov..Gs e práticas milagrosas, __ da<le:· ~l>onzeláS: que restatem à . luxúria, 
iniCiava os povos indfg-ênas num regim~ alegando serem -9 vaso do Senhor saeTa
cle yida superior, em- que rei_p.avá a_ mentátlo. Alguns heróis que encarnam 

. .......:_ ~ 

_,,· 
(~) V. T$cltauer, obra .cit ., p~s. 11 e 175. 

( ••) lLo-ntoya, obr·a cit., 1 14. 
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a fé mJlitante d& oriate.nda.de. Esàa. raça. 
que S!lint-Hila.ire vaL descobrir destituí.; 
da de <iualquer sentimento afet1voy mo
biliza. ~ara a. pessoa do misstonârio um 
amor, uma ternura._ UIP8. veneração de 
que só são Cfl.pazes as peasoas de coração 
ardente. e superabundante. "A mod~
tia e o pudor que c9m'petem a um -Tell
gloso, . diz o Padre S61>P •. não permitem 
que esta -escreva o quanto os índios me 
veneram e amam. Considero-me disto 
sumamente indigno, ~ o maior pecador 
e· o _mais inútil servo em Cristoc;'' líl 
dêle também esta confissão: " NãÓ h·a
verá no mundo todo. um povo que tanto 
nos a.me." Tesouros ôcultos, na espes
sidão nni!·da .da alma li.ativa que_ Q 'je
suíta. desvenda e faz ... brflhaT. · 

.Cento e vinte anos depois, <> coiitr_aste 
é chocante. Percorridã. a região missfo
nefra. Saint-F!Uaire emite êete depof-

' mento:- "Os índios são garalment&- os 
homen.s· ·mais frios ~ .·mais 1ndifereiitea 
que e:x;istem no mundo. Sua imprevfdê!n
cfa. origina-se de organismo menos ~deli

cado que o nosso e é ;pr-0vàvelmente e.ssa. 
rudeza de órgãos que os torna ao mesmo 
tempo lnsensiveis moral e fleicamen
te!' ( *) O· índio d<> Pa,dre Se,pp é, po
rém, um ser vivo; · espontâneo, t.odo 
afeto e amor. :b'J a mesma gente ou são 
dois povos d iferentes? Tanto o natura
lista como o jeimíta n-0s transmitem a 
verdad·e: O primeiro depara apenas a. 
matéria __ :rígida, há. m~ito estriada, de 
uma m>0delagem anímica que alcanç_ara 
resultados extraordin:à-r,ios. O seg'.u:hd<> 
nos . filâ- de um íntfiô: -a.inda em ~l~na 
plastictgade moral. Mas cessada & tem
peratura_ psicológica· em que o- jesuí~a 
o mantinha, o fndl-0 · descai e regrid~. 
Enquanto a comunidade persiste, S'ob ou .. 
tros guias, geralmente odiados ou -temi· 
dos, . alg-0 ainda perdul'a maquinalmente. 
Mas .o despojamento _ dos atributos ,de3· 
pertos sob o regime inaciano se acentua.. 
O índio -desaprende tudo o que a ciYili
zação missionelra lhe ensinou, mas -~un
ca mais será um a-elvagem. RestaJ ·na 
últim.~ fase da decadêJ.lcfa, uma sandade 
melancólica sôbre a :ruína. doa povos: ~ Ao 
tempo <la _ viagem de Saint-Hilairel. mui
tos guaranis vellios sabiam que navia 
reinàdo :sôbre a sua 'gente uma era de 
telfc_ida<Ie. Seus pais e avós haviam-na 
conhecido ~ dela lhes falavam. Há tr.a
gédia nes:se declínio coletivo, que, oa 
indivíduos isolados, ·conduzidos por ins· 
tintos primários, percebem apenas co~
fusa e vagamente. 

tA.s observações- preciosaa do natura
lista francês nos pertii1tem reconstituir 
um panorama social e moral dos~ sete 

Povos à vespera d& -nossQ. independência. 
política,: · O que nós vemos ali são" al· ' 
gumas _centenas de velh-0&, mulheres e 
crianças, _acampados à. margem da. socie
dade patriarcal da ProVincia e sem po
derem p-ela inte~rar-se. 1b o que-_ ies· 
tava de uma população· que, em oufioa 
tempos, atingira a quase q_uarenta. . mil 
almas. ·Os varões moços estão qúà.se 
!odos for~ das aldeias, ·no serviço _ daa 
armas, _vfvendo entre a ·peleja, o · ócio e o 
saque. Imprevidentes, ineptos, negligen
tes, preguiç.oso.s, sem sentido de honra 
e de brio, incap~zes d°&- afeição e grati
dã.o, os'_ homena são ,q1;uwe indiferentes 
à pro-le -,_ e à hÍfideUdacte das espôsas. 
A r&ir~sãÓ aos hábitÔs~ da.~ vida Primi-' 
tiva <roer óu-se em· muito.a sentidos. Oon
tentam-se êles com uma palhoça .mise
rável, o·nde ·haja um pedaço de carne, 
algumas espigas de milho e um punhado 
de erva. -Gostam imensamente da pinga 
e não ·4 em _Iá muito· respeita pela pro
priedade: alheia. Tal com.o na época de 
selvag~r!a, acocoram--se a-0 redor do fogo, 
semi-nus--; e al ficam longas horas indo· 
l entes e melancólicos. As mulheres,. mal 
chegadas_- à pÜberdade, já se prostituem. -
Viyendo entre velhos q~~ não )LS reques
tem, entregam-se ao. ·prJ,,meiro que se llies 
apresenta, ao preço de presentes insigni
ficantes _ ou mesmo de nada. Já não co
nhecem o pudor da período cristão. 
Voltaram a banhar-se nuas nos rios, aos 
olhos de ootranh-0s, s em o menor cons
t rangiment6, co1n o mesmo descuido tla~ 
antigas Çmnhãs. Apesar~do seu riso pà;rvo 
e da ·sua.-:- graça ,pueril~:& boniteza animal 
dos ..-séns ;;corpos jovens _ despertam nos 
br-a.nco~· p-rinctpalme.nte ~oS velhos, á.pegos - _, ~~ 

carnaJs exasperados, _ -~ãusa. de pertur-
bação- '8 desordem !!.OS·-- lares muitãa _c;:v~ 
zes. Quase tôdas se sifiUzaram e trans-

. mi tem- o mal venéreo de uma forma vio--
lenta e funesta. -_ ~ · 

Mas o nde persistem .. restos da antjga 
organiza ção, por um esfôrço de boa von
tade d-0s administrador-es, também $e 
conservam a lgumas odas habilitaçõe.s :pe
culiares à. €ra em que_· nenhuma f~ida_de 
espanholª' d<:1 sul do -continente podia 
competir' -eom a indústria e a lavQura 
dos Sete Fovos. As Taças, jâ muito re9u
zidas, são obra quase ~xélusiv~ de ve.Ihos 
e mulheres. Algumãs destas aind~ fiam 
sofrlv.elmente o algo(lãO'~ Raros artíf.icas 
peTdµr_a·m: alguns te<::elões, -0urtidores e 
aerralh-e-iros, todoa. 6exagenários, mas, 
salvo em. São Luiz, já_ não tem al)~ên
dizes. Um sapateiro etn Sã-O João, õnde 
rea;pareêe a habiltdade dos antigos esta
tuários, esculpe na mS:deira, servind9-se 
de uma faca do ofieio, tôscas figuras de 

.. 
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sante11. Oa músicos ín.di-06 do regimento 
de São BorJa ainda. e~ecutam com brio 
• segurançâ_ ~ inarchas e outras peça:s. 
Mult-021 pais' continuam a ensinar a.os 
filh-08" <> catecismo e as orações, velhos 
hábitoe devocionais que se mecanizaram, 
mas os costumes se es-vazia.ram de quál
quer ·significação1 cristã. Apenas a do
cilfda.de, uma grande docilidade fundad,a 
no temperamento da 'ra~a, ffoou dessa 
experiência duas vêzes secula1\ Vivend_o
em guerras, - a.rregimentaclo na.8- campà
nhas 01·ientais, entregue à pilhagem, -o 
guarani não retorna à ferocidad~. Em
bora malandro e vadio, a quota de cri· 
1nes sangrentós que- -ll;le c;.i.bem . na Pro· 
víneia é talvez menor que a do branco 
aventureiro e os mestiços de tôda. _ a 
espécie . __ 

F-ora da. djsciplina ·da oomuµldade, o 
f ndlo é criatura que s.e despoja de todos 
os atributos e habilidades. - -Só sabe 
montar, pelejar no regimento, em ger~l 
ooagi1do e alugar-se eQmO' peão de estâfi· 
eia. Mas mMmo nesfe úlUm~mf ster :~ --inconstante e- incerto~ Cumpre mal óu 
não cum-i>re ~e modo -à_lgum os seus coín
promLssos. Estâ hoje_ ãgui, amanhã além:, -
a d:ezenas de léguas, numa existêncfa 
e.ndarenga. Recebe a paga do primeiro 
mês e gasta-a no· jôgo e na bebida. ... 
ABsim foi desde a época áurea das re
duções, quando fugia do seu povo e ia 
alugar-se nas estân_cias de Entre Rios 
e Cõrrientes. Nada ajunta, - nada eqo
no-miza. Ou se o faz para agquirir al· 

, gum;à roupa-, é capaz de trocá-la pot' 
uma-vaca, logo depois "devorada ... Saint
Hllaire dâ-ncs notícia de um- indivídrro 
exoepcio-nal, que CÔ!f1leceu no- Toropi
Chfoo, pouéo -antes de :entrar n_à estâncra 
de São Lucas: 'um índlo velho~~que falava ' 
bem o português, lia e escrevia, anda-va. 
bem vestido e gozava de reputação âe 
homem honrado. Er-ã fazendeiro e dirí· 
gia. os negóci9s ariterio:samente. Al!i. suas 
filhas - haviam casado com homens bran
cos. Mas êste índio surpreendente não 
Hnha llnitadores. 

- ' 

Quando nós contemplamos o quadro 
colonial, a superioridade do negro sôbre 
-0a descendentes de guaranis e tapes, no 
ponto de vista técnico' e econômico, apa
rece~nos esmagadora. O própt.ió salá:rlQ 
oonfe-rl-do a um e outro é um f netice 
demonstrativo da. dtferente ,,valia do$ 
doi-s trabalhado_res. No primejro_ quar
tel do século dezeno-ve, () índ1o auferia 
apenas 80 réis pel-0.. ' íabor ae um dia, 
enquanto o -do negro era pago a 16();1 

justamente ó -dôbro. _( •) No Rio Gran~e 
deesa épo-ca o -negro é o pé d-e boi na 
lavoura de trigo e outras clÍlturas, 1}rÓ:. 

letál"io das chaTqueadft-, eurtidor de eotf
ro, bi:aço forte de , tôda., as atiTidades 
que o índio nii;o podia desempenhar por 
inabili<lade, rieglf gência ou inadaptação. 
E o -negro se afez também àqueles mis
teres em qu_e o último tôra utilizado 
com relatiVõ êxito, com-0 a lida cam
peira e a militança, ilêles superando o 
homen1 ibronzeado por muitos aspectos. 
Deixemos, porém, ês.Sé pobre guarani da 
decadência, tão descaracterizado, e re
cuemos algumas geraições, para -surpreen-

- dê-lo em plena diaciplina jesuítica, sub· 
metido- a uma das mais notáveis ex:pe· 
rlências sociais e morais de todos 04' 
tempos. . . Os depoim-entos do Padre 
Cardiel, confrontando o negro e -0 índio 
dêsse tempo, tal como se conduziam 
den_tro e fo1·a das reduções, têm para 
nós uma limpidez e uma. consistência · 
objetfva. Bem conhec1da. a sua his
tória ·daquele mulato que se casara 
com uma índia fidalga, oriunda de um 
cacicado que - perdera; -a lin,ha - varonil. 
O ~e-stiço pessuía plantações de t~.baco 
e caria e vendia -0s produtos em Buenos 
Aires: Contiavam-lhi :os patlres diver
sos encargos nas estâncias e noutras 
partes, nos quais se desempenhava sem
pre a contento. "Era de capacidade, 
economia e honra de um esi>anhol de 
mediano entendimento". Ante os seus 
exen1plos de labor e previdência, os ín
dios p~rmahe~iam ins~nsíveis e indife· 
rentes . . . ~-nos interessante, porém, sa
ber com que aptidões- saíram -0s filhos_ 
dêsse- mestiço '.-com a .. índia cacfque. Re· 
vela-nos Cardiel que 'ê1es se' niostraTam 
mais capazes e econômicos que os de
mais indíg~nas, mas não tantQ quanto o 
.pai. Dir-se-á que a quota da. here-
ditariedade índia, ·néete como noutros 
casos, ~ fazia decrescer -a valia e a. capa
cidade dos descendentes. 

~ , 

Parece 1quê ""há no índio não só umà. 
insensibilidade de temperamento aos e15,. 
timutos sociais, mas uma deficiência psi· 
cológ-ica, que procuraremos depois expli-· 
car. - Ora, o-,., Padre C.ardiel, com uma 
sagacidade · despretensiosa, formulava. 
para o caso a solução antropológica. 
Compreendia êle bem que, longe das 
reduÇ.ões, só -a mistura das :raças faria / 
a gente bronzeada transpor º "' baixo nf· 
vel dos seus instintos ~primários, da eu& 
secura moral,. da. sua. inércia e indolên
cia.. O seu -espírito -õbservador e um& 
vellnt exper-iê:µcia ap:r,~sentam-uos .casos 
convincentes. Se uma índia fo~e para 
junto dos espanhóis, explica êle, e lá 
se consorcia :com um- individuo da. sua
nação, os fil!~os e netos "no salen de eu 
OOTtedad, incuria y falta de habtlidad 

(*) V. ".A -Primlti"'ª- Igre:ia 110- Rio Gra;nde >do Sul' ~, ~· B. Haficm.eyer, S. J., RaT, ci~ Ins~tuw 
Hist.Qri-<.'-0 e Oe-ográffoo do -_Rio Gran<ló do •Sul, 1929, III trimea.~re. 
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,:para lo tin:poral." . ~~s- ~~- ·coB.trai- nta-·-.:- .eobre qutÍ~~b~ na. secrr'ª,,: d'()s_ Pareeis,.. 
, trim6ni·o cpm_ um espanhol, .que com elas. numa reglãó .selvagem -~Mato Gr-Oss<"~ 

~ ·e·e aniance.bou e quer regulariZ.{l.r a situa-"' - Da f3Ua cruza com mulheres,..indiaa, -rnir-
- ~ - _.... - •• ;;;!! .. 

-çao, o que_ 1·aras vêzes suceàe, .... oe fillios gira uma .prole numero.sa- de cabor.és; 
·saem mais 'hábeis por,,...caúsa da heredf: - Os quilom'15olas haviam-se tôrnad-0' 'O.~fs~ _ 
tariedade-paterna. Os netõs -ainda saem _agentes o~ ) ransmissore.q -<!a civilizaçã. _ 
mel~ores ·e. 9s bisp.etos_~já~não se distin- : doo seus ·antig-0s senhQres., .. Os desçentes,~- · ~ 
guom d<>s demais espap;hóis. . . ( •) ... ,- -. filhos de -.:fJ?._dtas, não só. ,f€tlavam o por;. ... ~ 

O negro ~ é extrovertiQ.o_, d~- tempera.:. _ -- ·tuguêG, conio esta v-am instruídos na dou~>::. 
ll\ento exuberante e alegre,- e -~datou-~e_ à __ trina cris:tã.' . . ® tinham 'gr.~ndes planta-;.. 
maravilha. ~càs condições d~ vida e trabah?-- ções, criaya?l galiüJlha-s.._~ fabricav..ani.~ 
110 Bra&il._ Em contraste,.· o índio é in-: .panq__s grossos.. ( ••) ~ · 
·trovertido, esQuivo e fleugmático. En-~ A condição ingrata da · í-~rlio vinha d;_ 
tretanto, para expliça,r à:- su:perioridad:e.- • qu·e êle e~ incapaz di~~ransmitir ·as·:~ 
do prim-eiro sôbre o últi]llo, os estu(llõ-.'."' . lla~bilítações técnica.s e .jtrtísticas. que,- no- ..,_· 
sos nos - a:dvertem que ~·devemos ter e1Íi :t seio das red~ões, havia -clên1-onstrado dà 
vista, antes:.d·e tud-0, a _antropologia clll· - modo tão -;brilhante. Eiaminemoo, .;p-0;' ,.,.. 
tural. O Brru:;il escravocrata foi bem rém, com-,·euid-ado, o qÚâdro histórico: -_ 
aquinhoadO com OS neg}'.OS importados,~ A civilização-- missioneira-- não se extin: 
provenientes 'na maiêr parte de naÇões guiu de chôfre com ·o· expulsão dos-_ 
africanas. de cultura 1nulto superlo:r à.;.'- jesuítas. ::Regida por a_aministradore.s. -

~ - . - -- "P- - ~ 

dos nossos - índios. ''Ein verdade, diz civis e ~a~cerdotes seculàres, i)rimeir<!~-
Nina .Rodrigues, nas le:V.:!\{:3_ <le escr-avq,s~ - espanhóis e; ,depoís portú~ses, ela. veio 
que, íl)OT quatro séculos~· O tráfico ne: · ' Se <iesagreg.q,ndo e dissip_ffi,ndo no lapso . 
gretro, de contínuo, vomitou nas plagas-·= de sesserrt~ anos. -Saip.t-'HUaire ainda 
americanas- Vinham d e fato inúmeros . encon-tra, cÕmo vimos aJgt tllS artífic-eG - • 
represêntantes dos povos - africanos ne- sexagenários, mas já. sein aprendizes~ -
gros niãb(-àvançados e!ll -cultura e civi--, É ·q_ue restà.,:va. a.inda ~m- :µifnimo daa. :~ 
lização." p ~ 1grP~nde pês~tiisauor baian9_ çv-ndiçõe~ Ç.iscíplinares qé- 011trora, &0lf 
foi o prh_p.eiro que apul:_-OU -de modo e-à~:·- cuja -i:µfJúêp~ia os velho.!{ -çonservavaítt 
bal a probedência étnica-_ e cultural ~deá - -a.s suas lia.Dilidades técniea~s · e agrícolas .. ~ 
pretos b:rasileiroe, rev~lando~nos na~ r.e- _ )1:aa todo~.: %uêles que fug1am das Mis-: -
volta. dos :taussás e nagô~ maometanos sões e se pássavam aos d_9mfnios portu-
da Bahia a r~sistênctia, ;ª' c.or~gem -e a ~uêses, _e., •• J~_ram D!ilh~re~_~desde a época · 
inteligê:qcia d-e uma g.rej. q_ue .se cons~t;f _ _!la demar~àçâ9, nada l~tay_am. a não sel'._ 
vara unida pelos la_çoJ;f ~do Islam, den:--;- _um braço indolente e i•alg:une hábitos:" 
tro da érl~t&.ndade doo. ~'enhorea. '~-Oi! devociÕna.is:"' --T·eriam -011-tro sucesso- iOS -· 

es·cravos ~indos· da áreas .. de cultura n_e?--: "jeeuft.as S"e 'iíQuvesse..m di~Ósto de- mais:. 
gra mais adiantada, di'Z. fiilberto Freyre, · · tempo :pari,_ a. sua obi:;-it civilizadõra?· -
foram um elemento átivo, · criador ~- e Responde-o. afirmativamente <J Padre Tes~ ·: 
quase que se pode acres,een-tar nobre na chauer, n-ui.n ~ dos seus est!ldp~ mal1 fn--,_ ..,.. 
ooloniza.ç__ã-0,; degi:adados -a-pe~as pela _suã " tereS1Sante-s ::_- sôbre .çs -gua-ranis no Ri:tV.., 
-condição de e-Scravos.'.' . Eu:f alguns ae_- ~ Grande <fo_ ~Sul. "Out:r~s ,.,civilizaç"Q~s~ -~ 
pect0s ,., da_ eolonização, >a s.ua - capacidade par.a .se-u de_serivolvimento-; ~- maxill}.é pa ... · 
t écnica. superou nã-0 só a do indigê1Yà _ :ra a extirpá<Ç.ã'o de vícios en raizados desaê-~-
como o ;próprio branco.·- Entre êstes, -0_ inumeráveis tempos,~ precfaf\ram mais ·de: 
trabalho dos metais e a. criação do gado. " dez s-éculos}' Apontando º~ níYel de gel--.. 
Gilberto Freyre, oomentando êsses pre- vageria . de que saíram_ Q§; Jn<lios e , os: 
dicados, acrescenta-lhes· ií culinária, ~à "' obstáculos __ d.e tôda a ordem,__ sofrid<>s pe· 
qual a contribuição áftica.na foi ôp)J3 los jesuítas~ na .sua <>brà · in_terrompid-a,_: -
lenta e variada. Par::t i>êm ·arerirnros -à ~ conclui Tesehauer, à vis:tá} dos resulta'.'."_ 
capacidade do negro, na:: vida colonl-ai, :.. dos conseguldoo na discipina das redu;;:~ 
é preciso evocá~lo -não -s-0b a dlsciplina. _ ções, que ''n~o J>Odemos -<luvfdar dei que: 
da senza}a;_, onde havia hábeis escravo~ _ - em um -ou dois séculos mais, concedidos 
arUtlce1, mas fora dai, -entregue â s1 a. "eus inteligentes -e deàic~dos esto-rço:s;-
1nesmo, -:..obrigado a <>rga;tí.izar-se em s<:>; - teria ai sur13!do uma ger;ç~ã'O nov&, forte· ._,, 
ci'edade, longe do branc.&. . lt basta..nte ~ e nobre, ~om-0 do.s bárbat9s que inTa.di- . 
relembrar 2 ·· papel civiltzador exe'fcltl!>"'J rain a EU7o-Pa no.s pri:rfofpios da. era -
no Brasil pelos negrorf""i:ugidos .. ; Efir - cristã depois de uma dezena de sécu- : 
fins do século XVIII, uma bandeira. dei• 1<>8." ( •••) Conclusão con3etural • •m 

~ ... -. --

; ..,..,. 
( •) ~y. Ca'I'diel, "Brev~.~Relnci6n de las Mission&11 idel Par.&gu-ay", in H-ern.ân:d~1, • Orp.~ia

eión S<J«:1iel -àe·1a.3 Doetrin•• Gu·anrnies de ~a C.om:p;aflia -de Jt>1'6.~"~ apêmli-oo à<> itorno- II', -pâgs. -!54.i • 546 ~ 
( *:!<} _\V.. N~.na Rodrigu~s.;!' Oa A!ri·ean<>tt ~q;Br·asil", E-d.it. Na~o].lal, 1983, !pág. -24i: Q. l'i:-.;rr9, 

o\ra ·eit., <p(~i-s. 836 e 887 -.Roquet-te·Pinto, ''R..-0ndônia.", E·di-t: Naei-0úa.l, 1938, · e~pffü-lo II. " 
· (***) '·'Ci~·ifü1aÇAe dOtl . G.uarani1 no R, ~:0-~ dõ S-al", em ~"Poranduba Ri<>i:-l'.Ãlld.~~··, 6lJok, . .,.. 

1929, llig. 270. :~-

66 



ta.11to literária.; Se os jesuftás; dentro 
de outras condições hlàtóriêas, · houves
!iem podido manter os índi-Q.s-· sob ·aQuâle 
regime de separação e ineo~taminação 
mundana por maia um ou_ -Ools ~aéeulos, 
ilnpedindo a mobilidade social; _a pene
&r~ão <}-0 branco que no tériitQrio das 
Miaaões se verificaram, de:-_ ee.rto tería
mos assistido ao surgimento -de mal-0rea 
a tributos técnicos ·e- artísticos.: Nada. 
nlais problemático, porém; :d(;)_ que coµ
cluir que, ·ao eabo -_ dêsee temp):i, õ -índio 
ficasse capacitado para. ·transmitir as 
3uas aquisições culturaisr -0u:.:eom elas 
eolabora.T nà socied-ad·e_.. dÕ~:-:br~}lCóà .--. • , 
Aquelaa qualidades , despe1:láv:.:am-~,,-.-nós .. o 
vimos, ao calor de · ..-cirçú~sf,ânetaâ'~s.pe- ... 
-ciaia, sob um incitamento alettvo·-e- uma. 
eoação disciplinar em que -·o_:>fjesníta''não 
teve sequer imitadores. - For-a. désãe am
biente, porém, o índi<J desnüdà.v.a.eê cul
turalmente. Reaparecia 11êle ,.- um pri
mitivo, a quem já era v'e.da.(1~ -o retôl'no 

A inadaptaç5.o e a incapa.Cid·ade de fn
dio, fora do amblent;Q miss1oneiro, têm 
-de ser e:xplica<ias, · a nosso Tt!_r-, prin.
cipalmente ·por sua natureza, · a sua 
constituiç~o ·biológica e psíquica. Os 
testemunhos que n<>S- ficaTJlm sôbTe as 
crianças indígenas nos leTam- a ere.r 
que a terceira infância dela$- seria uma 
·quaidra de receptivldade e ·plasticida<le 
r.elativitn1ente brilhante. ·Til . período. 
porém, depois <le fazer soal" .uma ga~ 

--- - ""' ·1 -

ma 
1
rica de possibiU_dades, s~" -!echav.Q 

brusca1nente. E o ritmo de. ·de1&nvo1vl
mento mental que se segtll& hãvia de 
ser muito mais moroso <lo -qué.-o do negro: 
Oiz.noá H ernández que, duraiite. os nri· 
mêiros anos, <>s meninos. á$slmilavam 
tudo prontamente e pareci~m prometer 
uma feliz expansÀo de tôd~ as facul
dades. Un1 pouco mais cresci(j:os, JlOrém. 
••se estacionaban y ·aún volTian atrâs, 
tornando-se tucapaces y inintelt-gentes 
como los mayores y perdlendõ tam,bién 
la gracf.a y i;>rontitud de àprensión, se 
Tolviam bronoos y adquiriam Ià t-0rque
dad de los deIJ!áe índios''. (•••) S()bre 

à selvageria. Pobre figura esqtilva, a-n
dareng-a, a passar de "" mna- êS!Ail.Cia & 

outra. O índi-0 inconstante; frJ-0~ desam
bictoso, ingrato, impTevtde-1ite-: iiem -qual
quer ldéia do futJirQ,.. que .Baint-Hilaire 
colocou num estalão · muftó 1~férior ao 
do negro. Alguns psicólogos -4ã criança 

~ assinalam as seguintes ~tapa.~ no -_seu de
ttenvolvimento: primeira, segunda e ter
ceira infância. Decorre esta últfma entre 
OS 7 e OS 12 anos. É O peTÍodo em que O 
menino toma pç.,gse do · meio; pfimei:rõ 
pela ação: exercícios físcic<rs; · n>:anlpula- · 

,, época m~nos rem-0ta, S_afnt-!Jil&1re nos 
informa que as crianças indiu -eram Ti· 
Ta s e alegres, r iam e brincavam -_com mai~· 
freqüência do que as brancas. À me· 
dida que cresciam, pol'ém, . ' torne.Tam-ae 
sot urnas, lndolentee, apátieaa, 4esafei
çoa'<ias. ( • • • • ) 

. - ções mecânicas e técnicas; depo:is, ser
vindo..,_e do instrumentos .: intelectu~i&, 

·oomo os s ignos- e os conceitoo:~ lnaugu-~ 
ra-se em s~guida a ãdolese~nêf&t em -que -
desperta o inter(!jsse ..,-pelos valôTes hu-- ~ . 
mano&, valôree morais., socia.ts ~ e- estéti• 
ece. ( *) Ora, ;a, terceira infâ,nc1a. pa~ce 
que é o perfO'do em- qU~ "':os "'-eãtím~los 
mentais encontram a fuel!iõ"r :.cQrrespon
dência.. nas xa~as de ·côr· .•. : ;As ) frlanças 
aprendem oom facilida'<l e e-_ mostFam di
verSM aptidões. No pério-du- -sfgliinte, 
porém, o Titmo de desenvõtVinfàitõ~men
tal, ao invés de acelerar-se .. c6m.o nos-
adolescent~ de raça branca~~ s-e torna 
mais_ lento e penoso. Estudos oompa:. 
rativos entre esc-0lares .europeus e ban
tu.s, .na África do Sul, coricluÍÍ'aní que, 

,.. a.tê a idade de '<ioze anos; GS ~colegiais· 
pretos 11e def!envÇ>lvem mai~ -fàpid-amente 
«Ue os europeus. De,ssa idad~ eni djante, 
toda v ia., os branco~-·~ q~Ef~e:PJ;ifain . ·a · 

-dianteira. ( •• ) "' "'· ~ ~ ~ r?,;: • e . ·."-r . 
,., ~~~-..,.; ~·:;..,; ""'2 ~ '6;~ ! 

~------

<***) 
('~:!<**) Saiu.t-Hilair~, • b r a •it., p~g. l S-i. 

O segrêdo do êxito dos_jesUftas _Tinha 
de .que êles aproveitavam ~· a.d máximo 
essa. fMe de maleabilidade. - ·n;e , certo 
compreendiam que, 'fie assim não fizes
sem,, em breve os lndiozinhós estariam 
c-01n a mente cerrada e inc-a.pazes de 
aprender. Era e.<> menino inàígena que 
os padres s~ dirigiam, na.. eá.teqüese, 
fazendo <l<>-s mesmos exeuiplo6 vivos, 
estimulo e edificação. dos pais - de hábt:-- ,,. 
tos já inveterad-0s. ~Era a êle&- que s& 
ensinava a ler , escrever e contar é dêles 
safa a legião de múslcoa,""' cantores e bai
larinos das reduções. Ãpr-0Teib.Tam-ae 
t ambém os seu& gostos - e ineUna~ões 
naturais, seleci-0nand-O a.a voca~ões, para 
formar ob'reiros e arU~ic~s. ~ P.âra· S Q ter 
idéia do contingente que a idade Terde 
fornecia aos artistas mi§Bionef:i:os; é ·bas
tante evocar as gran,des teifãs _qU:e Sé 

·celebraram em ·.são. ·Borja, no- alió tle 
1760, em honra dos 0 rei& da -'Espanha. 
A· elas compa·re~ram . fiidfos de "'três ;po· 
vo.s d-a banda ocidental da Uruguai: . 

--



Trindade, ~Mártir~ e São Tomé. _ Músi- de instintos primários. JSob certoo Po•-
cos de vozec:; e instrumentos._ tiveram ~- tos de vista. tapes e · guarants mostra-
see 'guaranis um papel saliente na pa.Tte ram-Se até mais desprovi<;los q~e os índioa 
musical tias comemo·rações . . - Dos _ 170, do ramo guaicuru. mit1uanos, char.r,ua.a 
que eom'PUnham o· grupo intelro, 69· eram e ·outros, S:ôbre os- quais pouco ae exer-
meninos e rapazes de 5 a 16 anos, e os ceu a catequese. Embora culturalmente. 
1·esta11tes,-casados, 'Sabida- â idaqe em .. - no estado 'nativo, mais :atrasados que.' os 
que se casavam os rapazes,- _pode-se de· primeiros, os últimos revelam: uma .... capa
duzir que todoa os musicistaa seriam cidade de adaptaçã-0 e · inven~ em ver
extremamente jovens. Também se rea- - dade notáveis. . De pescador~ e c.aça-
llzaram Jiessa ócasiãÔ- 70 danças dlfe- dores, transformam-se ràpidamente, quan-
ren!_es, alguma.a com . 20 ·ou 30 dança- do as m.an,adas de eqüin<>& Sê mulUpli
rinos. De uma delas, a dança das quatro cam, em cavaleir-OS.- dextros e · atrevtdos. 
partes d-0· mu.ndo, os "dançarinos eram- No · dealbar do século ·xvIII, já eneon-
índiozinhos de 10 -para 12 anos. ( • ) - tramos, forjado por êlê.s_, o -:-fipo do gaú-

Fôsse o índio do q~ilate -O.o negro, é cho prilnitiv-0, de laÇO e ·bolas, ao "Iadó 
bem provável que a ·dispersão missione1ra da lança e da seta, tipo· que se. pro
nos tivesse propiciado uma legiã-o de pagaria ·por oontágio ou imitação e..o 
arttfices. Mas ·_aquêle se mootr<).U inca· ·- aventurei!O luso oµ espanhol, sob o 

• paz de ti:ansmiti-r as "formas" qu:e oa impêrativo-- das ·iµ.esmas. necessidades. 
mestres lha imprimiram. I;>af que uma. • "Nossas -lendas. campeiras, diz Aur-élio 
das mais extraordinárias exper1ênc1as~· Pôrto, nossa música e cânticos folclóri
intelectnais, morais e sociais que se-t~n-- ~ cos, =o fatalismo . caTac_terístico do nosso 
taram, nos deixe uma- impressão qep1·i· povo_, a displicência 4,aa nossas e.çõeli!, 
mente de fracasso. Se os fing religiosos e o religl-Osism~- das 1 velhas~ geraçõea 

~ ~ -- . ~ 

!oram atingidos, a obra temPoral ruiu campeira.s,_ .refletem um pouco a civill· 
fragorosamente. Dissipado aquêle e.m- zação <Iecàdente -das Missões; • Os . tra· 
1biente de alta tensão criado pelo jesuíta, - ços psicológicos por êle enumerados, te.-
em que o índio·-se transfigura, tudo roda taiismo, displicência e -r·eligiósismQ, são .. -
para o declínio, o amortecimento, a l'Ui- peculiares · a tôdar a gente brasileira, de 
na, o vazio espiritual. . . Reconheçamoo espírito luoo, pa.triarcal, escravocrata e -~· ~ 
que os ta~s e guaranie não c-0ntribuí- devota, e'-nada espelliam, a noosa ver, 
ram com nada ou quase nada de espe- <la civilização missioneira em ·decadência. 
cí!ico para a formação da- gente- rio-- Não esqueçamos também que a nossa 
grandense, em .que pe_se a- .opinião de lenda .mais campeira, e a mais difundida 
algllM dos nossos histori~o1·es. Diz entre a população rural, é tecida em 
Aur-élio Põrto: , "Não há. negar que a · tôrno da piedade e da sanUficação de um 
civilizacão missionei ri~ univeTsalista em J ·escrivo ma.rtirizado: .!'O negrinho do 
suae ·origens, .que mesmo mai!f tà~de se pasté.reio". . _ -
segregava da influência castelhanà, por· A- ~ivilização IIJ,issionelra. n-0 Rio Jaran-
que a presidia o isolamento jesuítico, . de -do 'Su:tl estitnulanão o antagonismo 
atuou na . formação da nossà POP!llação entré' ;portuguêsea e oopanhóls, fomel)
rural, pela geografia .(lo gado. pela con· tou"' por alguns dos sêus efeitos a ex
tribúição étnica do tape e pelas c_aracte- · pansão da gente luso-brasileir·a numa - · 
risticas. que lhe são _peculiares." ( ••) região eont-estada.. Criadorà e deposi-
Ora;, o viveiro de catecúmenos que ª'trai tária de riqueza, pritnei.ro o índio e 
os mamelucos n-0 séc_ulo XVII, o gado _ depeis o gado, ela despértou a cobiça. 
missioneiró qu~,- multiplicando-se prodi~ - a h~iciativa, a movimentação de ho~ens 
gf osamente no -século -xv111, incita as. em · camP,a~has ferozes-- ou pacíticªs e 
arreada& dos 1portuguêses e lagunistas; · ~ propiciou a •baee econôtnica p~ra a fixa· 
são apenas fatôres de ordem -social e- ção. dêlefr na terra. Mas OS· atributos 
económica que propelem a expansãO' bra- propriamente missione,Iro.s <lo índio se 
sileira no sul do .continente., · O processo - perdéram. Mooclan<lo-se com a gente 
histórico se oompleta -eom a mestiçagem brap.ca, êle foi um apagado colaborad<>r 
do invasor com .o nativo cristão ou gen- _ social. A -voragem psicológic_a · doe maia 
tio. .Mas em tudo is,so o índio não figura -- . fortes, pela cru~ e a -imposiçã·o social, 
senão ~omo um comparsa obscuro, uma - apagou as últimas características de uma 
bêsta de .cearga é uma criatura de carne grei humilde, q.ue fôra rica de J:iabili· 
em que o .:tnvaao:r cevava o seu instinto.- tações, mas já nada trazia de{ que alcan- _ 
E Oa seus atributos psicológicos, de tão - çara €m abundância. Restam algumas. 
amortecidos, quase desaparêéem. Não é lendas misslonett'as e algumas reliqu1aa 
uma pessQa que entra em nóssa t-0rma-. de museuA Tudo o mais S·e desfez · e se_ 
ção, mas uma sombra fugidia, um_ feixe perdeu. 

( *) Y. "Os Séte Pov.os ·da·s Missões'\ de .Alberto Lamego, n~ "Revi:sta do Serviço ~do Pa.trimônio 
Hisi6rioe ci Ar·tístioo Na.cion.a•l", m.• 4, 1940. - · 

( **) Obra cit., ipâg, 168. -
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