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A ntonio Farias

As "reduqoes” do Paraguai:
um sistema de Evange
lizaqao -Luzes e Sombras1 Antonio Farias*
Quando se fala da histdria da evangelizaqao do
Paraguai o problema das reduqoes aparece sempre
como pano de fundo da sua histdria . As reduqoes
for am um projecto de evangelizaqao que marcou a
evangelizaqao deste pais pelos seus aspectos tanto pos
itives como negativos. Neste estudo faremos uma viagem por esta fronteira, procurando destacar as luzes
e as sombras desta experiencia. Estudaremos particularmente a situaqao social dos indigenas, as reduqoes
como defesa, promoqao e transmissao da fe, as dimensoes principals do sistema das reduqoes se as suas
limitaqoes.

Introduqao

N

a segunda metade dos anos oitenta (1986), o grandioso
filme «A Missao» deu a conhecer ao grande publico o
sistema e o processo de evangelizaqao levado a cabo
por algum as ordens religiosas, nom eadam ente os jesuitas,
chamado as «reduqoes»; concretamente o filme retrata o esforqo missionario dos jesuitas para evangelizar e civilizar os
indios guaranis e a guerra estabelecida por esclavagistas portugueses e espanhois contra os jesuitas para poder dispor da
mao de obra indigena. Com a expulsao e posterior extinqao
da Companhia de Jesus todo esse esforqo caiu por terra.1
1Para este estudo sirvo-me da obra colectiva - La evangelization en el Paraguay, cuatro siglos de historia, Editiones Loyola, Asuncion del Paraguay, 1979, e de alguns artigos da revista Action, revista editada pelo Centro CEPAG dos Jesuitas en Paraguay.
* Missionario no Paraguai.
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Embora na epoca, do seculo XVI ao XVIII, num ambiente de
conquista, «espada e cruz» / «fe e imperio», estivessem unidas,
e os reis simultaneamente apoiavam e se servfam da ac^ao da
Igreja, ha que reconhecer que os missionarios das distintas or
dens religiosas e do clero secular, que evangelizaram aos naturais de America, foram inspirados pelo m esmo espfrito e
procuraram um mesmo fim: levar a salva9&o as almas, entregando-lhes a Boa Nova do Evangelho. Cada ordem religiosa
actuou de acordo com seu carisma e segundo as peculiaridades pessoais, e tambem em conformidade com as caracterfsticas das respectivas ordens. Se procedemos com honestidade e analizamos as pessoas, os factos e o processo de
evangeliza^ao em Paraguai, como em toda a America Latina,
teremos que reconhecer que, em sua imensa maiorfa: jesuftas,
“ teremos que
dominicanos,
mercedarios, franciscanos, religiosos de outras
reconhecer que,
ordens
religiosas
e os sacerdotes do clero secular que evange
em sua imensa
lizaram
em
estas
terras, foram autenticos apostolos de Cristo.
maiorfa: jesintas, dominicanos, mercedarios,
franciscanos, religiosos de outras ordens religiosas e os
sacerdotes do
clero secular
que evangelizaram em estas
terras, foram
autenticos apostolos de Cristo.”

Os c o m e r s da Evangeliza^ao
As redugoes franciscanas.
Os Franciscanos chegaram ao Paraguai juntam ente com os
primeiros espanhois que entraram em estas terras, em fins de
1536 ou inicios de 1537, alguns dos quais, cujos nomes sao
desconhecidos, foram mortos pelos fndios guaranis.
Perante as necessidades e urgencias sentidas pelos primeiros
missionarios franciscanos, em documento datado de 1538,
Frei Padre Armenta escreve: «assim mesmo seria necessario que
nos enviassem alguns lavradores e artesaos de toda a classe,
mais util que a dos soldados, sendo como e mais facil atrair a
estes selvagens por meio da dogura que por meio da for$a»2.
Este paragrafo encerra o conceito basico que levou a funda^ao
das redugoes. Esta aqui a ideia de reduzir os fndios nomadas
a uma vida sedentaria por meio da agricultura e do artesanato. O Pe. Armenta, o que acorrera depois com outros
franciscanos, sendo o mais conhecido o Pe. Luis de Bolanos,
se depara com aborfgenes nomadas, sem qualquer grau de
civiliza^ao, que nao conheciam a agricultura e viviam somente de ca^a e da pesca. Pensa que para poder evangelizalos, primeiro havia que civiliza-los, ensina-los a viver em co
m um e em um lugar determinado, a trabalhar a terra e a
aprender diferentes profissoes para sua subsistencia. Por isso
pede que enviem lavradores e artesaos, mais importantes que
2 Todas as citagdes sao tiradas do livro citado
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soldados. Posteriormente, em carta dirigida ao rei, o Pe. Armenta propoe a criagao de um bispado em Assungao para
protecgao y amparo dos indios. O pensam ento do Pe. Armenta era: para poder evangelizar os indios, primeiro e
necessario civliza-los, atrai-los a vida sedentaria, como
primeiro escalao para a civlizagao.
“Em 1556,

Em 1556, chega o primeiro bispo efectivo de AssungaoParaguai, e com ele um pequeno grupo de franciscanos. Mas chega o
em 1575 chega um grupo mais numeroso de 22 franciscanos, primeiro bispo
entre os quais, os Frades Alonso de Sao Boaventura e Luis de efectivo de AsBolanos, que serao os grandes iniciadores da evangelizagao sungao
dos indios guaranis de Paraguai. Frei Alonso empreendeu tres Paraguai, e com
viagens a Europa para trazer missionaries para o Paraguai; e ele um pequeno
sabemos como eram longas e fatigantes as viagens nesse grupo de frantempo. Entre esses missionaries, vieram o bispo Frei Martin ciscanos.”
Ignazio de Loyola, que foi o grande organizador da igreja no
Paraguai, e o Frei Luis de Bolanos, um grande conhecedor da
lingua guarani, e a quern se deve a tradugao em lingua
guarani da doutrina crista e catecismo, tradugao do catecismo adoptado no sinodo de Lima / Peru (1583) para a evangelizagao dos indigenas. Alem destas tradugoes, Luis de Bo
lanos escreveu uma gramatica e um vocabulario de guarani,
que foi um auxiliar precioso e eficaz para todos os evangelizadores destas terras. Em seu trabalho foi ajudado por naturais, que se tinham feito franciscanos, filhos de espanhois
com mulheres indigenas.
Segundo o testemunho do jesuita, Pe. Pedro Lozano: «ambos os
religiosos reduziram grande numero de gentios ao gremio da
Santa Igreja, erigindo mais de cuarenta igrejas, em que esta
gente, desprezava a va superstigao de seus ritos e tributava adoragao ao Dios verdadero». Levantar mais de 40 igrejas significa
fundar mais de cuarenta aldeias, pois a igreja era o centro em
volta do qual se reunia a populagao. O Pe. Luis de Bolanos fundou «Los Altos» em 1580; as redugoes de Ita e Yaguaron foram
levantadas respectivamente nos anos 1587 e 1588.
Os franciscanos foram os iniciadores da evangelizagao no
Paraguai e os freis Alonso de Sao Boaventura e Luis de Bo
lanos foram os que tiveram a ideia das redugoes. Nao sabe
mos se tiveram conhecimento das ideias do Pe. Armenta ou
da criagao das redugoes em outras partes da America. O sistema da redugao aparece pela primeira vez no Peru. O sistema
consistia em fixar o povo nom ada em aldeias a volta da
Igreja, ensinando-lhes a agricultura e outras varias profissoes,
missao espiritana
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e transmitindo-lhes a fe crista.
As
redugoes franciscanos nao tem a fama que merecem. Elas
“Nas redugoes
primavam
pela simplicidade e proximidade das populagoes.
os franciscanos
Nas
redugoes
os franciscanos nao contavam com rendas e
nao contavam
subsfdios
e
muitas
vezes nao tinham nem sequer o sustento
com rendas e
do religioso que as atendfa. Lembremos que, segundo as Consubsfdios e
stituigoes dos Franciscanos, estes nao podfam possuir nem admuitas vezes
ministrar bens materiais. Sem duvida aos Franciscanos se denao tinham nem
vem algum as caracterfsticas do povo paraguaio, como a
sequer o sushospitalidade, a austeridade de vida e a confianga na
tento do reli
Providencia de Deus, assim como a devogao a Virgem. Tal ingiose que as
fluencia se explica pelo permanente acompanhamento dos
atendfa.”
franciscanos aos nucleos de populagoes de espanhois, de indfgenas e de mestigos, que rapidam ente constituiram a
maiorfa da populagao.
A situagao social dos indfgenas
As Actas e sobretudo a Instrugao aos Confessores do Sfnodo
de Assungao de 1603 tem um cunho social muito forte, e
manifestam-nos a situagao social em que viviam os indios
guaranis nessa epoca. O governador Hernandarias, o primeiro
governador criolo, filho da terra, e o bispo Frei Martin Ignazio de Loyola, franciscano e sobrinho de Santo Inacio, os
delegados das diferentes cidades e os sacerdotes se reuniram
em Assungao por um mes para reestructurar a igreja
paraguaia.
“ Com a chegada
dos colonizadores,
pouco a pouco
se instituiu nas
colonias espanholas o sistema
da encomenda”

Com a chegada dos colonizadores, pouco a pouco se insti
tuiu nas colonias espanholas o sistema da encomenda, pelo
qual uma grande porgao de terra era entregue a cidadaos es
panhois, os quais deviam faze-las produzir e tirar o maxim o
proveito para eles, e igualmente para pagar os respectivos
impostos ao Rei e as autoridades locais. Para o bom exito
dessa empresa deitam mao de todos os meios, inclusive o
trabalho forgado dos fndios, reduzindo-os a um a vida escrava.
Perante a situagao deteriorante que depressa se instala, a
igreja toma a defesa dos indfgenas contra os desmandos dos
encomendeiros. A Instrugao para os confessores composta por
19 apartados, dirigida aos confessores, da orientagoes para a
confissao dos encomendeiros, espanhois ou criolos. As 3
primeiras, como igualmente a 8a e 9a, referem-se as guerras injustas que se empreendfam contra os indfgenas. Procura-se
por limites a possibilidade de escravizar os indfgenas, sejam
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estes conseguidos atraves da guerra, seja por compra de terceiros.
As o rie n ta te s seguintes sao mais ordenanpas dadas pelo governador Hernandarias. Referem-se aos que trouxeram indigenas contra a vontade de seus pais ou dos caciques, ou entao arrastaram indigenas pela for^a sem que estes tenham
cometido nenhum delito, os quais devem ser restituidos ao
seu lugar de origem, dando-lhes o necessario para a viagem.
A 6a instru^ao, refere-se a idade dos indigenas que estao isentos de trabalhos.
As 4 in str u te s que vao de 11-14 tem como finalidade garantir ao trabalhador indigena a qualidade de pessoa livre. Assim, devem ser tratados, tanto mulheres como homens, como
pessoas livres, e nao dispor deles como se fossem sua propriedade. Os trabalhadores indigenas, que nasceram na casa
do senhor, devem ser considerados como pessoal domestico,
de modo distinto do indigena da encomenda, que embora
nao fossem escravos, m uitas vezes estavam em piores
condi^oes que estes.

“As 4
instrugoes que
vao de 11-14
tem como finalidade garantir
ao trabalhador
indfgena a quali£ja(je de pessoa
livre.”

Finalmente a instru<;ao insiste na necessidade de comunicar
a doutrina crista aos indigenas que estao ao seu servi^o, e se
nao e possivel conseguir um sacerdote, o dinheiro que tivesse
sido destinado ao paroco, devia ser entregue aos mesmos in
digenas.
Pelos informes que nos chegaram de varios governadores, pela
ampla existencia da institui^ao de encomenda e pelas constantes queixas contra tal sistema e a injusti^a que implicava,
podemos concluir que a Instru^ao caiu em saco roto. Se a InstruQao era um canto de liberdade para os indigenas, tal cantico nao foi escutado.
Porque que se nao aplicaram nem a Instru^ao nem as Ordenan^as? Por um lado, talvez o poder de c o a c t o que se
atribue a Igreja colonial, era menor do que se costuma pensar. Por outro lado, a igreja paraguaia colonial estava mais dividida do que costuma apresentar-se. Se a Instru^ao nao se
cumpriu e porque os sacerdotes nao a fizeram cumprir. O
bispo Martin Loyola pediu para nao comprar cativos e ordenou que os confessores nao dessem a absolvi^ao aos encomendeiros sem que primeiro estes nao dessem a liberdade
aos indigenas, mas nada disso surtiu efeito. Tambem os bispos que se propunham fazer reformas se deparavam com as
missao espiritana
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resistencias levantadas por clerigos, religiosos, autoridades lo
cals e patroado real. Assim, se compreende porque, dois anos
apos sua chegada a Assungao, o bispo pede ao rei Filipe III
que o m ude para outra parte, onde com mais quietude
pudesse servir a Deus e a sua Majestade, o Rei.
Redugoes jesuftas: defesa, promogao e transmissao da fe
“De alguma
maneira, o ambiente social em
que viviam os
indios, e que
acabamos de descrever, da-nos
o contexto no
qual surgiram e
cresceram as re
dugoes jesuitas
no Paraguai e
em toda a
America
Latina.”

De alguma maneira, o ambiente social em que viviam os fndios, e que acabamos de descrever, da-nos o contexto no qual
surgiram e cresceram as redugoes jesuitas no Paraguai e em
toda a America Latina. Podemos afirmar que as redugoes
foram uma resposta evangelizadora dos jesuftas no Paraguai
perante os indios e o contexto social de constante ameaga em
que estes viviam.
O sistema reducional tinha como primero objectivo a conversao dos indios ao cristianismo e a sua salvagao. Pretendfa
tambem a salvagao ou libertagao da anterior vida dos indios,
considerada pelos m issionaries como selvagem; era a pro
mogao a um novo estadio de civilizagao e de vida; como se
expressa o Pe. Ruiz de Montoya, o mais conhecido jesuita do
tempo das redugoes: «aqueles indios que viviam nos seus antigos costumes em serras, campos, montes e povos, que cada.
um tinha 5 ou 6 casas, foram reduzidos de tal maneira que
de
rusticos se tornam cristaos e formam populagoes grandes
“O sistema ree vida polftica e humana, a beneficiar o algodao com que se
ducional tinha
vestem...»
como primero
A 3a ameaga que pesava sobre os indios eram os enobjectivo a con- comendeiros. Por isso o sfnodo de Assungao recorria a reversao dos indugao dos indios, para os livrar dos abusos dos endios ao cristian- comendeiros que os «m antinham divididos e dispersos,
ismo e a sua
porque com isso pretendem manter seus interesses particusalvagao.”
lares». Os franciscanos, e depois com maior organizagao, os je
suftas, intransigentes defensores da liberdade dos indios,
recorreram as redugoes como meio da salvagao da escravidao
que praticavam os encomendeiros com o sistema do trabalho
forgado. Com as redugoes pretendfa-se eliminar a encomenda,
pondo as comunidades indfgenas reduzidas directamente debaixo da coroa real. Tal sistema significava liberta-los da en
“Um terceiro
comenda,
porque o indio, colocado debaixo da coroa real, paaspecto imporgava
imposto,
mas era um indio livre.
tante se inclufa
na evangelizagao
As redugoes: um caminho para a igualdade e a paz
reducional: a
paz entre indios
Um terceiro aspecto importante se inclufa na evangelizagao
e espanhois.”
reducional: a paz entre indios e espanhois. O citado Pe. Monmissao espiritana
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toya deixou testemunho deste objectivo com absoluta clareza:
«Minha pretensao e por paz entre espanhois e indios, coisa
tao dificil, que em cem anos que se descobriram as Indias
Ocidentais ate hoje nao se pode alcan^ar-se*.
Com as recentes descobertas na America Latina, os jesuitas
depararam-se com um problema grave e desafiante, para o
qual queriam encontrar uma solu^ao crista, dentro de um realismo pratico. Na verdade, os pequenos grupos de espanhois
estabelecidos no Paraguai representavam o imperio espanhol
em pleno processo de expansao e de consquista, consciente
de sua superioridade e com acentuado desenvolvimento tecnico, frente ao m undo guarani com sua cultura autoctone,
mas com sua dispersao tribal e possibilidades tecnicas relativamente primitivas e inferiores.
Diante das circunstancias, o resultado era previsivel, se nao se
introduzissem algumas correc^oes: perda da liberdade do
mundo indigena, assimila^ao precaria ao novo contexto cul
tural, incorporates dos indios como cidadaos de ordem inferior
no imperio espanhol. Este horizonte, que ja se estava tornando
realidade, levava logicamente a duas consequencias: grave conflito com a consciencia crista, supostas a liberdade e a igualdade fundamentals de todos os homens e povos; e a uma situa^ao de guerra permanente entre espanhois e indios,
subjugados e feridos em seus mais legitimos direitos e traditoes.
O objectivo dos jesuitas era conduzir os indios a um piano de
objectivo
igualdade com os espanhois em todos os aspectos, embora re- dos jesuitas era
speitando algumas diferen^as culturais. Ate que ponto o modelo conduzir os indas redu ces atingiu a pretendida promo^ao humana?
dios a um
piano de igual-

Sem duvida que os missionaries se esfor^aram por promover dade com os esgradualmente uma igualdade real, tanto no piano religioso, panhois em totecnico e juridico entre as comunidades indigenas e as co- jo s os aspectos,
munidades de espanhois e criolos, que se tinham estabele- embora respeicido nestas terras. Podemos afirmar que a promo^ao humana tando
pretendida se traduziu em categorias de igualdade: uma igual- ^ , . £ ^ 8 cup
dade promovida atraves de diferentes elementos no interior
das com unidades indigenas, e um a igualdade progressivamente reconhecida pela popula^ao espanhola e criola. Tal
igualdade devia ser considerada como o fundam ento mais
firme para a edifica^ao de uma paz evangelica duradoura en
tre uns e outros. Sem esta igualdade, buscada pela promo^ao
das p o p u la te s indigenas, e reconhecida pelas p o p u la te s espanholas e criolas, a paz ficaria apenas no piano da utopia.
missao espiritana
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Os jesuftas nao desejavam colaborar com uma falsa paz, que
so podia ser origem de guerras, de derramamento de sangue
e de contfnuos enfrentamentos. Aspiravam a uma paz solida
para todos, fundamentada numa justa igualdade.
“Podemos dizer
que o objectivo
focal das redugoes era a paz
evangelica entre
espanhois e in'
dios: tal paz incluia interna'
mente a
conversao ao
cristianismo e a
salvagao / pro'
mogao das CO'
munidaddes indigenas”

Podemos dizer que o objectivo focal das redugoes era a paz
evangelica entre espanhois e fndios: tal paz incluia internamente a conversao ao cristianismo e a salvagao / promogao
das comunidaddes indfgenas; que o caminho para a dita paz
era visto como desenvolvimento de uma igualdade real alcangada pelos fndios e reconhecida e aceite pelos espanhois;
e finalmente, o horizonte de tal paz aparece como factor plenamente justificativo da opgao pelo sistema das redugoes.
As dimensoes principals do sistema das redugoes
O objectivo focal e englobante, a paz evangelica, explica os
tres aspectos fundamentais que justificavam e integravam o
sistema das redugoes: a promogao tecnica das comunidades in
dfgenas; a implementagao de um sistema juridico para garantir os direitos dos indios reduzidos; e a pregagao do Evangelho
em ordem a formar comunidades cristas indfgenas.
Desenvolvimento tecnico e vida urbana
A imagem do desenvolvimento tecnico era fundamentalmente vista pelos jesuftas atraves da criagao e desenvolvi
mento de novas cidades guaranis. O Padre Montoya falava de
populagoes grandes com vida polftica e urbana. Tais cidades
tinham que ficar em espagos indfgenas, separadas quase por
fronteiras das cidades e espagos ocupados pelos europeus. Isso
era para evitar uma convivencia que facilmente tinha favorecido o servigo pessoal da encomenda, que condenava os fndios a formar um operariado precario e subordinado, e
levarfa a formagao de zonas marginalizadas formadas por in
dfgenas nas periferias das cidades.
3 Sem duvida a figura mais importante de Igreja desta epoca e a de Sao Roque Gon
zales de Santa Cruz• Nascido em Assunqao, sobrinho do 1- paraguaio ordenado
bispo, foi ordenado sacerdote por seu tio. Pouco depots foi nomeado pdroco reitor da
Catedral de Assunqao. Ingressou na Companhia de Jesus e desenvolveu um valioso
trabalho nas Missoes. Fundou mais de 15 redugoes. Defendeu com energia os dire
itos dos indigenas, enfrentando os poderosos do momento. Coroou sua vida esforqada
e virtuosa com o martirio em 15 de Novembro de 1628. Primeiro paraguaio elevado
aos altares, foi canonizado pelo Papa Joao Paulo II em Assunqao, a 16 de Maio de
1988.
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Dentro do sistema, a situac^ao e o local para as novas cidades
indigenas era escolhido cuidadosamente. Neste sentido temos
a descri^ao feita pelo Pe. Roque Gonzales3: «A paisagem proxima desta aldeia e m uito graciosa, o clima excelente, nao
propenso a doengas, como acontece em outras partes. Os terrenos sao ferteis e suficientes para ocupar uns quatrocentos
agricultores. Agua e lenha nao faltam. Ha selvas para caga, repletas de muitos animals selvagens». Cada cidade se organizava com cuidado segundo um projecto urbamstico. Assim,
o mesmo Roque Gonzales estabelece e descreve a planta da
redu 9ao de Sao Inacio, modelo das re d u c e s jesuitas: «Esta,
pois, a aldeia em nove quadras: uma serve de praga, cada
quadra de seis casas de cem pes, e cada casa tern cinco langos
de vinte pes, e em cada lango vive um m dio com uma plebe.
Numa dessas casas, a mais vistosa e acomodada e ju n to a
praga se assinala o lugar para a igreja (...) A qui na mesma
quadra pegada a igreja se assinalam nossas habitagdes»
A popula^ao que inicia numa nova organiza^ao polltica in
terna, era regida pelos proprios Indigenas, sob a supervisao
dos Padres, e aprovada pelas autoridades competentes. A vida
das cidades organizava-se de modo sedentario, conforme as
exigencias das e s t a t e s do ano, dias da semana e horas. A
educac^ao e ensino tinham uma grande importancia, a tal
ponto que a escola e as oficinas de forma^ao professional
proximas a igreja, constituiam o ponto de referenda da redu^ao. Progressivamente aperecem as diferentes profissoes:
agricultores, teceloes, constructores, ferreiros, musicos, pessoas
com conhecim entos astronom icos e metereologicos, etc...
Todo isto para que, com o tempo, as cidades guaranis
pudessem ter o mesmo nfvel, ou mesmo superior das popula 9oes europeias. Basta recordar as imponentes constru 9oes de
algumas redu 9oes e compara-las com as cidade de Assun 9ao
desse tempo. Tambem estas cidades guaranis eram transformadas em gigantescos centros de forma9ao profissional autofinancidos, inclusive com capacidade tributaria, promoviam
os indigenas com um a nova prepara 9 ao tecnica, social e
polltica, sem elhante a dos espanhois ou criolos. Com o
tempo surgiria o perfil do indio com igual capacita 9&o que a
dos descobridores.
Busca de igualdade juridica
Esta situa 9ao tinha que estar defendida e apoiada por uma
uma forte estructura legal e juridica, que servisse de protec9ao contra as espontaneas am bi 9oes dos conquistadores e
misscio espiritana
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que assegurasse aos indios a igualdade de direitos de
cidadaos. Tanto a igreja como os jesuitas nao se descuidaram
neste ponto.
Na busca de um enquadramento juridico, desde os inicios,
os jesuitas nao tiveram pejo em manifestar que junto ao trabalho evangelizador e eclesial, pretendiam fazer dos indios
siibditos de Sua Majestade Catolica, o rei de Espanha. Pe.
Montoya o afirma declaramente: «Vivi todo este tempo na
provm cia de Paraguai e como num deserto em busca de
feras, de m dios barbaros, atravessando campos e trasfegando
montes em sua busca, para os agregar no aprisco da igreja e
ao servigo de Sua Majestade». Nesse tempo, tal modo de proceder era como a unica alternativa para realizar o projecto
de evangelizagao. Somente convidando os m dios a uma submissao longinqua do rei de Espanha se podia garantir a liberdade perante as os imediatos invasores e assim abrir caminho
para uma paz; evitando o extermmio da guerra, se podena
oferecer um regime de legi'tima igualdade entre povos que
acabavam de encontrar-se.
Para alcangar tal objectivo, por um lado, os missionarios je
suitas apenas fundam redugoes onde os mdios livremente o
pedem ou o permitem; por outro lado, trabalham junto das
autoridades espanholas para conseguir ordens juridicas que
garantam a liberdade e a autonomia dos indigenas guaranis
nos espagos das redugoes, que reconhegam progressivamente
uma igualdade de direitos e deveres cidadaos dentro do imperio espanhol. Assim, os jesuitas trabalharam para que os in
dios pagassem impostos directamente a coroa real, como meio
“o aparelho ju- de os livrar da encomenda. Tambem conseguiram que den
rfdico procurado tro das redugoes as autoridades internas fossem escolhidas en
pelos jesuitas
tre os proprios indios, o que de algum modo os preparava
para o futuro.
para o sistema
das redugoes,
pretendia uma
unidade de autoridade para
espanhois e indios na pessoa
do rei, que
pudesse dirimir
pacificamente os
conflitos entre
os dois povos”

Resumindo: o aparelho juridico procurado pelos jesuitas para
o sistema das redugoes, pretendia uma unidade de autoridade
para espanhois e indios na pessoa do rei, que pudesse dirimir
pacificamente os conflitos entre os dois povos; era uma garantia legal e uma progressiva igualdade legal para indios e es
panhois perante um direito comum.
Novas comunidades cristas
O terceiro aspecto das redugoes era o trabalho missionario
para formar entre os indios novas comunidades cristas. Com
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efeitoj a comunidade de fe criava um poderoso lago entre os
missionaries e os indios, um lago de confianga e de comu
nidade para levar adiante juntos o projecto dificil das re
d u c e s.
A conversao ao cristianismo fazia que os indios fossem iguais
aos espanhois no aspecto religioso, com as mesmas exigencias
morais e deveres religiosos, o que constituia novos argumentos para realizar um a autentica fraternidade entre os dois
povos, condenava a violencia para ambas as partes e procurava encontrar caminhos humanos e cristaos para resolver os
conflitos, e conduzir ao encontro e a colaboragao.
Tambem pelo baptismo todos ficavam directamente sujeitos
a m esma autoridade religiosa: o Papa. Tal dependencia
supunha tambem uma possivel ultima instancia, em caso de
conflitos de maior gravidade, dado que sob sua autoridade,
em determ inadas materias e a partir de certos pontos de
vista, se encontrava sujeito o proprio rei de Espanha.
As marcas actuais das re d u c e s
As re d u c e s tiveram uma duragao de 200 anos. Tal instituigao privava o sistema de encomenda de mao de obra, pois os
indios preferiam viver nas redugoes. A ascendente influencia
da Companhia de Jesus na sociedade europeia despertou in
trigas em alguns paises, o que levou a expulsao dos jesuitas
em alguns paises e a posterior extingao da Companhia por
parte de Roma. Expulsos os jesuitas, algumas re d u c e s passaram a ser dirigidas pelos franciscanos ou por padres seculares, mas muitos indios preferiram regressar aos montes e assim entrou em colapso a utopia das red u ces.
E dificil constatar hoje na sociedade e cultura paraguaias as
marcas das re d u ces. As ruinas das antigas c o n s t r u c t s constituem pegas importantes da paisagem do pais, patrimonio
religioso e cultural do Paraguai. A experiencia das re d u c e s e
uma das paginas importantes da historia nacional, da missionologia catolica, inclusive universal.
Entre as marcas deixadas pelas redu^oes temos que enumerar
a importancia valorativa do cristianismo na consciencia do
povo paraguaio, onde a Igreja nao so aparece em sua fun 9&o
transcendente, mas tambem como factor de apoio, de defesa
e de promo^ao dos mais fracos, originando um movimento
de veneragao, confianga e esperanga na pessoa dos sacerdotes.

“As redugoes
tiveram uma
duragao de 200
anos. Tal instituigao privava o
sistema de em
comenda de
mao de obra,
pois os indios
preferiam viver
nas redugoes.”
“E dificil constatar hoje na
sociedade e cub
tura paraguaias
as marcas das
redugoes.”
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Do mesmo modo se constata uma exigencia popular sobre a
Igreja, de sua presenga, nao so nos aspectos estrictamente religiosos, mas tambem nas areas em que ela pode contribuir
para um melhoramento das condigoes de vida da populagao
e promogao do povo. Sem duvida que tudo isto vai ligado
com uma actuagao paternalista de sua actuagao, o que pode
ser reliquia das redugoes, em que os m dios dos jesuitas
(igreja) esperavam tudo.
Conclusao: as redugoes, processo de evangelizagao?
Depois deste breve precurso historico sobre as redugoes: contexto e condigoes que as originaram, objectivos que pretendiam e suas realizagoes, voltemos a pergunta que pusemos
no titulo: tal metodo e processo de evangelizagao sao (foram)
validos? Segundo a historia e os principios de missionologia,
quais as possiveis fallhas?
Falta de protagonismo dos leigos e consequente paternalismo
por parte dos jesuitas
E verdade que as re d u c e s atingiram um bem estar evidente
e com resultados assombrosos, mesmo no campo artfstico.
Mas tambem e verdade que custa a compreender como semelhante imperio caiu com a expulsao e extin^ao dos jesuitas.
Talvez a m aior for^a tenha sido tam bem a sua principal
“Tudo dependia
fraqueza. Tudo dependia dos jesuitas. Nao desenvolveram sudos jesuitas.”
ficientemente os homens e as mulheres desta terra. Nao
procuraram voca^oes indigenas. Conseguiram erradicar vicios, inculcaram e fomentaram virtudes e habitos de vida.
Mas nao prepararam sucessores. E em pouco tempo milhares
de indios voltaram para a selva.
Deficiente conversao (transformagao) do coragao do homem
Perante o contexto historico e os condicionalismos de invasao
e conquista que aconteceu na America Latina por parte dos
colonizadores,
os missionaries procuraram os meios e criaram
“faltou a dificil
estruturas
materials,
culturais e mesmo juridicas para evitar
acgao, junto aos
os
conflitos.
No
entanto,
faltou a dificil ac^ao, junto aos in
invasores, da
vasores,
da
conversao
/
transforma^ao
do corac^ao, das ati
conversao /
tudes, da mentalidade e dos comportamentos. Criar apenas
transformagao
as
estructuras e deixar para 2° piano a conversao do cora^ao
do coragao, das
leva a conten^ao, a adiar os conflitos ate que chegue o moatitudes, da
mento da explosao.

mentalidade e
dos comportamentos.”
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Falta de ligagao fe / vida, a fe como fermento de transformagao
Na aparencia, espanhois e indigenas professavam a mesma fe,
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pertenciam a mesma comunidade, a mesma igreja, e ambos
se diziam cristaos. No entanto, viviam separados, toleravam-se e nao conviviam. A fe era vivida como estructura mental
que nao tinha suficiente impacto e influencia na vida, nas
atitudes e nos comportam entos. Os jesuitas cuidavam da
evangelizapao doS indigenas, e a evangelizaqao da populapao
europeia e criola ficou confiada sobretudo aos padres seculares. Tal situapao nao favorecia os necessarios laqos de fraternidade e de solidariedade, o que levou a alguma agressividade, mesmo inimizade contra os missionaries jesuitas por
parte da populaqao europeia. A falta de uniao entre os diferentes agentes da igreja, causada, sem duvida, pela frequente
sede vacante na diocese de Assunpao nao permitiram a tao
necessaria unidade eclesial.
Deficiente encarnagao do Evangelo
Os jesuitas se esforparam por encarnar-se na realidade indigena: aprendizagem da lingua, promoqao humana, tecnica,
cultural; mas deficiente foi a valoriza^ao de seus usos e cos
tumes. No contacto com as culturas asiaticas (orientais), os
missionaries jesuitas tinham-se dado conta do elevado valor
de essas culturas; o mesmo nao aconteceu no Paraguai, onde
apenas viram supertipao e presenqa maligna; por nao confiar
e valorar o homem guarani, nao aprofundaram suficientemente as culturas guaranis; tal explica o nao ter investido nas
vocaqoes naturais, pensando que os indios seriam inaptos
para viver as exigencias m orais decorrentes da vida consagrada. Conquistaram os indios pelas vantagens que estes
viam no metodo e processo apresentados. Faltou o estudo e
a investigaqao da cultura e da mentalidade locais, passo indispensavel para uma evangelizaqao em profundidade.
Da profunda encarnaqao da Mensagem evangelica nas culturas, resulta a transformapao, a superaqao do que nao condiz com a mensagem de Jesus; e o sentido de exodo, de passagem, de superapao em vista de um a vida conforme a
mensagem anunciada. Ainda hoje, no Paraguai sao poucos os
sinais da cultura guarani na vivencia e expressao da fe crista.
Com as mudanqas rapidas actuais, com o constante exodo ru
ral e a globalizaqao crescente, tais sinais correm o risco de
tornar-se ainda mais tenues. Que a Igreja local, atenta ao
homem paraguaio, saiba resgatar o que e possivel da cultura
guarani para que Deus seja louvado na diversidade das cul
turas

“ Tal situagao
nao favorecia
os necessarios
lagos de haternidade e de sob
idariedade, o
que levou a ab
guma agressivb
dade”

“Conquistaram
os indios pelas
vantagens que
estes viam no
metodo e
processo apresentados.”
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