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Resumo: Portugal e Espanha chegaram a urn acordo pelo 
Tratado de Madri, de 1750, que iria resolver em carater definitivo 
os limites de seus dominios na America. 0 ponto mais questiona-
do do referido acordo era a permuta da Colônia do Sacramento 
pelo território das rnissöes. Os maiores opositores a execucao do 
tratado foram os jesuitas, que nao desejavam perder a repUblica 
que haviam organizado, corn mais de 30 povoados de indios 
guarani e corn rnais de 100.000 habitantes inteiramente submis-
sos a sua vontade. A protecao aos indios e a defesa dos interesses 
da Coroa acobertavarn os interesses escusos da Companhia de Jesus. 

Abstract: In 1750, Portugal and Spain established an 
agreement through the Madrid Treaty in which their boundaries 
in America should be settled. The most queried setback was then 
the exchange of the Sacramento Colony by the Mission's Territory. 
The opponents to the enforcement of the treaty — the Jesuits, who 
had assembled more than thirty guarani Indian's villages with over 
100.000 residents entirely submitted to their wills — were not willing 
to lose the republic they had already organised. Nevertheless, the 
Indian's protection as well as the defence of the Crown's interests 
disguised the Companhia de Jesus' hidden interests. 

Introducao 

A edicao modernizada do Códice Costa Matoso acompanhada de Edicao 
Especial da Revista Varia História recheada de artigos e ensaios cobre docu-
mentos do referido Codice é uma iniciativa de grande importância para a 
historiografia brasileira. Ela coloca ao alcance dos pesquisadores da hist6ria 
colonial brasileira e dos diferentes programas de pos-graduacao em história 
um rico manancial de informacoes documentais ate agora restrito a uns pou-
cos investigadores. 

A mim coube a maior apreciacdo e ensaio baseado em tres documentos: 
uma carta que da cidade de Buenos Aires escreveu o padre da Companhia 
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Pedro Lago ao Padre Antonio Galvdo do Colegio da ColOnia do Sacramento; 
a resposta que do Rio de Janeiro se rnandou ao dito padre; e a cópia de um 
papel feito por Antonio Pedro, que foi governador da ColOnia do Sacramento 
entre 1721 e 1749. Todos os tres documentos forarn produzidos a propósito da 
assinatura do Tratado de Madrid de 1750'. 

1. Ocupacao do espaco territorial e a formacdo de fronteiras 
geopoliticas 

As fronteiras luso-espanholas da America resultaram do entrechoque de 
interesses antagOnicos que foram condicionados por fatores geográficos, politi-
cos e econOrnicos. Na primeira metade do século XVI, Portugal tratou de reco-
nhecer e assegurar a posse das terras através do Atlântico. A Espanha também 
concorria no Atlantico Sul. Pois ocupadas as costas americanas do Pacifico, era 
natural que procurasse pelo sul o caminho que fechasse o circulo das suas con-
quistas. Desse modo, o litoral de Santa Catarina era frequentado por espa-
nh6is e portugueses. 

Depois da conquista do Peru, o impeto castelhano diminuiu. Os portu-
gueses, por outro lado, agora ocupados corn a producao do acilicar no litoral 
vão perdendo o entusiasmo pelas exploracoes na direcdo do Rio da Prata. 

Os mapas das colOnias espanholas e portuguesas da America do Sul rnos-
tram duas grandes regiOes, cujos centros de poder aparecern bern delineados. 
Urn abrange toda a Cordilheira dos Andes, desde a Venezuela ao Chile, abrindo 
a sudeste em direcao ao Rio da Prata e Paraguai, e a outra a Costa Atlantica, 
desde as Guianas ao Rio Grande do Sul. Entre ambas ficou uma grande exten-
sdo de terras sem o povoamento europeu. 0 contato que havia entre as duas 
grandes regioes era através do contrabando ou de algurnas expedicoes milita-
res de reconhecirnento, as bandeiras 2 . Na verdade, na Ultima fase do periodo 
colonial, ainda havia na America do Sul espacos não conquistados, seja por 
seu contexto ecologico, seja por incapacidade dos conquistadores. 

Em 1608, foi constituida a Provincia Jesuitica do Paraguai, que abrangia 
Tucuman e o Rio da Prata e, dois anos rnais tarde, comecaram a surgir as 
famosas reducoes que em 1632 ja. soniavam 18 e em 1750 ja. eram 30. 

Depois de sucessivos ataques dos bandeirantes paulistas foram se dirigin- 
do mais para o sul, estabelecendo-se na mesopotArnia parano-uruguaia. 

FUNDAQAO JoAo Pinheiro. Códice Costa Matoso. Belo Horizonte: FundacAo Joâo Pinheiro, 
CEHC, 1999. Doc. 131, p. 854-855; doe. 132, p. 855-860 e doe. 133, p. 860-863, respecti-
varnente. 

2. SANTAMARIA, Daniel J. "Fronteiras indigenas del oriente boliviano. La dominación 
Colonial en Maxos y Chiquitos". Boletim Aniericanista. Ano XXVIII, n." 36, Barcelona, 1987, 
p.197. 



Depois da retirada dos espanhOis do Atlântico Sul, a ocupacao portugue-
sa avancou ate Laguna, ja no final do seculo XVII. Dai para o Rio da Prata 
não havia mais europeus. 0 desinteresse momentaneo dos espanhois e a poli-
tica expansionista de D. Pedro fez corn que os portugueses levassem seus dorni-
nios ate ao Rio da Prata corn a fundacao da Colônia do Sacramento, em 1680, 
na margem oriental do referido rio. Ela seria o ponto de articulacao do contra-
bando e a porta de entrada da prata espanhola para os dominios de Portugal. 
Por isso mesmo, os conflitos comecaram logo apos a sua fundacao e se prolon-
garam por quase dois séculos. 

A politica expansionista de D. Pedro foi continuada pela politica imperi-
alista de D. Jodo V. Por isso, na prirneira metade do século XVIII, concentra-
se urn grande esforco de ocupacao do Brasil meridional, criando-se as bases 
para a fixacao dos limites que o Tratado de Madrid de 1750 daria sancao 
legal. 

As negociacoes desse acordo foram longas e dificeis. Merecem referencia 
especial as entabuladas entre meados de 1737 e os de 1740, pela decisiva influ-
encia de Alexandre de Gusmão. Foram interrompidas em 1746 corn a morte 
de Filipe V, mas neste mesmo ano foram reiniciados os esforcos para concluir 
o referido tratado 3 . A grave enferrnidade de D. Joao V não paralisou as nego-
ciacOes, agora menos cornplicadas corn a morte de Filipe V e o afastamento de 
Isabel da Farnisio. Enquanto negociavam a Espanha não perdia de vista a 
expulsão dos portugueses do Rio da Prata, mas Portugal fazia tudo para con-
servar a Colônia do Sacramento para depois negociá-la em troca de rnaiores 
beneficios territoriais na parte oeste e noroeste do Brasil. De fato, ainda em 
1744 o Secretario de Estado Marco Antonio de Azevedo Coutinho escreveu ao 
governador do Rio de Janeiro na qual dizia: "As noticias que me parti-
cipou da ColOnia e as que também recebi nas cartas do seu governador Anta-
nio Pedro de Vasconcelos, confirrnam o conceito em que ja aqui estávamos de 
que nem por ora se pode recear novidade consideravel contra aquela praca, 
enquanto a corte de Madrid estiver ocupada corn outros cuidados (...) E preci-
so que sofre toda a despesa e se nao falte aquele presidio com os socorros 
necessários..." 4 . 

Era preciso manter a Colenia a qualquer custo, enquanto se procedia as 
negociacoes junto as cortes de Paris e de Madrid. Ao mesmo tempo alargava 
quanto possivel o territOrio ocupado pelos portugueses no Rio Grande de São 
Pedro. 

CORTESAO, Jairne. Alexandre de' Gustnao e o Tratado de Madrid. Rio de Janeiro, Instituto Rio 
Branco, s/d. p. 231/232. 

4. 
CORTESAO, Jairne. Op. cit. p. 233. 
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Antonio Pedro de Vasconcelos certamente ignorava os detalhes das ne-
gociacoes e as verdadeiras intencoes reais, por isso não podia entender a troca 
da Colônia do Sacramento pelos territórios das missOes do Uruguai. Parecia-
lhe urn verdadeiro absurdo que se tivesse exigido dele governador tanto sacri-
ficio e investido tanto na conservacão da Colônia para depois entrega-la a 
Espanha. Na sua visao , corn o tratado a Espanha vedava a saida da prata para 
o Brasil, tornava-se dona exclusiva da navegacão do Rio da Prata e ainda 
ficava corn urna porta aberta para as minas de Mato Grosso e Cuiabd. Dai o 
seu veernente protesto contra as estipulacoes do Tratado. Mas se era verdade 
que Portugal entregava a ColOnia, nao era verdade que recebia somente os 7 
povos das rnissöes. Gracas aos estudos e a sabedoria de Alexandre de Gusrndo, 
Portugal receberia rnuito mais e procuraria outras alternativas para continuar 
recebendo a prata espanhola pelas fronteiras dos rios Guapore, Marnoré, Ma-
deira e Amazonas. 

Alexandre de Gusrndo concebeu este piano obedecendo a razöes 
geopoliticas que o governador brigadeiro Antonio Pedro de Vasconcelos igno-
rava. Prova-o a leitura da correspondencia das negociacöes e a carta que escre-
veu em defesa do tratado e em resposta ao papel escrito por Antonio Pedro. 
Alexandre de Gusmao havia procurado alcancar os seguintes objetivos: a) equi-
librar as soberanias portuguesa e espanhola pela partilha das bacias do Ama-
zonas e do Prata; b) preservar para Portugal os planaltos auriferos e 
diarnantiferos; c) "dar fundo grande e competente" ao Brasil austral para pro-
teger a estrada rnineira, as rnonc6es e assegurar o abastecimento das areas de 
rnineracão corn recursos pecuarios do Rio Grande do Sul; d) "Arredondar e 
segurar o pais"; e) criar no extremo sul urna fronteira estratégica que se opuses-
se a qualquer tentativa espanhola de flanquear o Brasil meridional'. 

0 artigo 3" do tratado estabelecia que pertenceria a Portugal tudo que 
tivesse ocupado no rio Amazonas acirna e no sertao de um e outro lado como 
tarnbérn nos distritos de Cuiaba e Mato Grosso. Pelo artigo 4" D. Joao V cedia 
a coroa espanhola a Colônia do Sacramento e todo o território adjacente, bern 
como a navegacao do Rio da Prata. Pelo artigo 6", a Espanha cedia a coroa 
portuguesa tudo que tivesse "ocupado na margern setentrional do rio negro 
desde a sua foz e rnargem e sertão oriental do rio Uruguai, corno também a 
rnargem e sertao oriental do rio Pepiri, afluente do Uruguai. Pelo artigo 9" as 
terras e aldeias existentes na parte cedida pelo rei cathlico "seriam entregues 
corn todas as fabricas, indios e gados, sem tirar rnais que os bens móveis per-
tencentes aos missionarios, deixando aos indios a liberdade de permanecer ou 
retirar-se corn seus bens rnóveis e de vender os estaveis". 

CORTESAO, Jaime. Op. cit. p. 261. 
6  CORTESAO, Jaime. Op. cit. p. 321. 
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As resistencias e dificuldades criadas para o cumprirnento das determina-
Vies do Tratado estao fundamentalmente no cumprimento das estipulacOes 
dos artigos 6" e 9". 

2. Os jesuitas e o Tratado de 1750 

Os jesuitas espanhOis e portugueses fizeram grande oposicao a execucdo 
do referido tratado. No sul a resistencia se prendia ao fato de que seriam 
destruidos os povoados das missaes que haviam edificado corn tanto sacrificio. 
Na verdade, o artigo 9" nao preconizava essa destruicao, pretexto utilizado 
pelos jesuitas para promover a revolta dos indios. Estes, entretanto, deveriarn 
ter a liberdade, segundo o mesmo artigo 9", de permanecer sob o dominio da 
coroa de Portugal ou retirar-se corn seus bens para outras terras dos dominios 
da coroa espanhola. Mas os missionarios decidiram por eles a rejeitar a cidada-
nia portuguesa e nao deixar as terras que deveriam passar a soberania portuguesa. 

No Maranhao e Grao Para (AmazOnia) os jesuitas portugueses nao ti-
nham os mesmos rnotivos, mas talvez por solidariedade, resolveram resistir 
execucao do Tratado, recusando-se a colaborar corn a comissao demarcadora. 
De acordo corn as condicoes da regido o trabalho indigena e o abastecimento 
da Comissao dependia da colaboracao dos padres que tinham os indios sob 
seu controle. Mendonca Furtado denunciou ern sua correspondencia corn o 
marques de Pombal, nao so a falta de cooperacao, como o boicote que os 
jesuitas estavam fazendo ao seu trabalho. 

Na carta que o padre Pedro Lago dirigiu ao Padre Antonio Galvao, do 
Colegio da ColOnia do Sacramento afirma que a cessão daquelas terras a Por-
tugal provocaria a ruina total ou em grande parte das missOes que tantos vassalos 
haviam acrescentado a coroa da Espanha e "...a toda nuestra compafiia que 
con sudor y sangre de sus hijos las ha plantado y conservado contra tantos 
enemigos que han procurado destruirlas — entre los cuales tienen los que ahora 
proyectan hacerse duenos de ellas — [...] llevaremos este azote de Dios con 
aquella paciencia y conformidad que Su Majestad se sirviere darnos, en un 
golpe el más sensible que en nuestra America puede padecer yo y la Compania. 
[...] podra traspasar al dominio portugués aquella parte de tierras que quisiere 
de las que ocupan los indios de nuestras misiones; pero sus animos en cuanto 
son libres, no podra transferirlos a outro dominio" 7 . 

Nesta carta larnenta, em prirneiro lugar, as perdas que sofriam a coroa e 
a Companhia e termina corn urn desafio corn o qual se depreende que os indi-
os estavam sendo preparados psicolOgica e militarrnente contra os portugueses. 
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A resposta a dita carta que do Rio de Janeiro se mandou ao Padre Pedro 
Lago, foi convincente na defesa dos direitos de Portugal sob o ponto de vista 
histórico-juridico. Foi contundente e corajosa, na medida em que nao empre-
gou rneios termos para denunciar os interesses escusos que tinham os jesuitas 
quando incitavam os indios a desobediencia e a rebelido. Eis urn trecho dela: 
"... Vosso Padre não olhava para a utilidade comum da Coroa de Espanha, 
mas para as conveniencias particulares da Companhia. Olhava para o que 
esta perdia e nao para o que aquela ganhava; nao olhava para o que se aurnen-
tava a monarquia de Espanha, rnas para o que se diminuia a repnblica sobera-
na que a Companhia corn o titulo de `rnissöes', conserva no Paraguai corn dez 
milhoes de rendimento, sessenta mil homens ern carnpo disciplinados por ofici-
ais peritos, que vossos padres trazem da Europa, cobertos corn a roupeta de 
santo Inacio". Depois disto continua ainda a fazer innmeras acusacraes e defe-
sa dos portugueses, alegando que nao poderia haver prejuizos aos indios e ao 
cristianismo porque os lusitanos erarn tao bons católicos quanto os espanhóis. 
E, para terrninar afirma: "... Pode tornar para donde veio, porque ja nao sao 
necessárias as suas representacöes na Corte de Madrid, para se desvanecer esta 
negociacao, porque a de Lisboa, ponderando melhor as coisas, alcancou o 
quanto a prejudicava o presente tratado..."'. 

Corn o incitarnento dos padres os indios se rebelaram, tendo que enfren-
tar os exercitos portugues e espanhol juntos, e sendo vencidos. Somente depois 
é que as autoridades rnetropolitanas iriarn suspender os trabalhos de demarca-
cdo. Enquanto isto rid() ocorria, portugueses e espanhois usavam os indios corno 
escudo para encobrir seus reais interesses. De acordo corn a teoria politica da 
época o rinmero de vassalos dava prestigio e poder a qualquer monarquia. 0 
mignero de indios reunidos nas missöes pelos padres jesuitas era qualquer coisa 
que não podia ser desprezada. Por isso, o comandante do exército portugues 
que entrou no territerio das rnissiies em rnaio de 1756, recebeu ordens superi-
ores para que desse aos indios tratamento especial afim de atrai-los para o lado 
portugues. Efetivamente isto foi feito e por urn tratamento excepcional conse-
guiu destruir a imagem dos portugueses que os padres haviam impostos aos 
indios. Por esse tratamento especial os portugueses conseguiram angariar a 
simpatia de muitos indios que forarn atraidos, inclusive por presente que lhes 
ofereciarn os lusitanos. Entan mudaram a sua opiniao a respeito deles, chegan-
do rnuitas vezes a preferi-los aos espanhóis. Enquanto os hispanos os tratavarn 
corn a arrogância e a superioridade dos vencedores, os portugueses os tratava 
corn a brandura e a igualdade de amigos, "tanto que os ia visitar mui de pro-
posito em suas casas...". Nessa nova catequese, os comandados de Gornes Freire 
empenharam os seus melhores esforcos. "E, entre outras coisas diziarn aos in-
dios que nao tinharn a intencao de fazer corn que eles abandonassem a sua 

8. FUNDAQAO Joi'm Pinheiro. Op. cit. Doc. 132, p. 858. 
9. FUNDAQAO Joao Pinheiro. Op. cit. Doc. 132, p. 859-860. 
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reducdo e que perto da sua estância ficavam o Rio Pardo e o Rio Grande e 
assim mudando-se para la nao precisavarn sair de suas terras"'". Essas noticias 
correram logo por todo o território missioneiro, causando profunda irnpressan 
nos seus moradores e assim uma corrente de simpatia os foi aproximando dos 
portugueses que compunham as tropas de Gomes Freire e em conseqiiência 
iniciaram o contato sexual corn o elemento feminino das Misseies. 

Quando o exército portugues deixou o povo de Santo Angelo em direcao 
ao Rio Pardo, o acompanhou urn outro exercito forrnado por familias de indi-
os missioneiros corn seus pertences. Desse modo acompanharam os portugue-
ses cerca de 700 familias, formando urn contingente de aproximadamente 7.000 
indios. Nesse nnrnero estava incluidas familias de todos os Sete Povos, o que 
prova a eficiencia do trabalho de atracao realizado pelos portugueses. 0 pior 
para os espanheris e que não ficou so nisto porquanto posteriormente ocorreu 
"urn largo exodo de gente de todas as doutrinas que iarn reunir a seus parentes 
e amigos que transmigraram para os dominios portugueses. Essa fuga se tor-
nou uma preocupacao para os governantes espanhOis a tal ponto que o admi-
nistrador geral dos Sete Povos, em representacao de 28 de setembro de 1796 a 
autoridade portuguesa expressa: "En el tiempo que se mantubierarn las tropas 
portuguesas buscaron estas el arbitrio por medio de algunos agasajos a traerse 
a si porcion crecida de indios y por conseiguiente el de trasladarlos al Rio 
Pardo de suerte que cuando se retiraron al Rio Grande el atio de 1761 las 
tropas del Rey Fidelisimo llevaron consigo un nurnero de toda a consideracion 
de indios y corn ellos formaron pueblos, los que existen y permanecen en el dia 
en Biarnorn y siendo notorio este hecho parece que revela toda prueba"". 

As datas mencionadas pelo administrador espanhol são diferentes das 
indicadas pelos portugueses, o que e compreensivel, considerando que ele es-
creveu rnuito ternpo depois. 

Voltando da Carnpanha das Missöes em 1757, deterrninou Gomes Freire 
que essas familias guaranis fossern arranchadas junto ao rio Butucarai, nas 
proximidades de Rio Pardo. Além das que o acompanharam em sua retirada, 
muitas outras de diferentes povos chegavam diariarnente ao seu acampamen-
to. Em conseqnência disto o cornandante espanhol escreveu repetidas cartas a 
Gornes Freire pedindo para que devolvesse os indios as suas aldeias mas de 
nada adiantou. Os indios nao queriam voltar para os dominios da Espanha e o 
general portugues nao tinha interesse em devolve-los. Nao pelo simples fato de 
que fazia parte da politica portuguesa povoar a regido e corn esse povoamento 
fazer urna barreira a expansão castelhana. 

PORTO, Aurélio. História dos Miss"des Orientais do Uruguat. Rio de Janeiro, MEC/SPHAN, 
1943, p. 565. 
RepresentacAo do Administraclor que foi das Missiies no perioclo cle 1755 a 1784, mas 
datada de 28/09/1796, in CORTESAO, Jairne. Do Tratado de Madrid a Conquista dos Sete 
Povos (1750- 1802) Rio de Janeiro, Biblioteca Nacional, 1969. p. 438. 
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0 governador espanhol, usando de maior brandura conseguiu recuperar 
a confianca dos fugitivos, fazendo retornar aos povos alguns milhares que havi-
am se dispersado corn a aproximacão do exército. Mas corn o objetivo de repa-
triar as farnilias que haviarn passado ao Rio Pardo, D. Pedro Cevalhos, desig-
nou ao coronel Eduardo Wall que deveria entender-se corn Gornes Freire. 
Estabelecidas as negociaceles, Gornes Freire inforrna-o nao ser possivel obrigar 
os indios a retornar a forca. 0 governador espanhol continuou insistindo e as 
negociacoes terminaram quando Gornes Freire declarou taxativarnente que 
"sern ordem do seu rei, ja que os indios haviarn se refugiado sob a bandeira 
portuguesa, nao poderia obrigA-los a voltar a seus povos". Assim terminou a 
contenda corn a incorporacão definitiva dessa populacdo ao dominio portugues 12 . 
Jose Custódio de SA e Faria escreveu qne "S. Maj. estimou haver tirado da escra-
vidão a tantos rniseraveis e que eles experimentassem os efeitos da sua real pieda-
de e benevolencia; pois sem embargo da despesa que ja corn eles se fazia, pois o 
Sr. Conde mandava cobrir a muitos que chegavam quase nus e sustentava a 
todos corn farinha e came. Estendeu-se a rnuito mais a grandeza del Rei Nosso 
Senhor mandando-lhe uma grande porcão de géneros para se vestirem, que se-
gundo o nosso orcamento haviarn de importar em rnais de setenta mil cruzados"''. 

Uma parte desses indios continuou arranchada nas proximidades de Rio 
Pardo e corn eles se fundou a povoacao de São Nicolau. Outra parte foi 
deslocada para os campos de Viamdo, as rnargens do Rio Gravatai, fundando 
a aldeia de Nossa Senhora dos Anjos, origem da atual cidade de Gravatai, na 
grande Porto Alegre. 

3. Como viviam os indios guaranis nas missOes jesuiticas 

Custódio de SA e Faria afirma que ao fugir dos dorninios de Espanha para 
os de Portugal os indios fugiam da escravidão para a liberdade. Para esclarecer 
esta questdo passaremos uma vista d'olhos sobre o quotidiano dos indios nas missOes. 

Os aldearnentos ou "pueblos" estavarn quase todos localizados as mar-
gens dos rios Uruguai e Parana, e compunharn-se de 700 a 1000 familias, cuja 
populacao era de 6 a 9.000 pessoas por aldeia. 

Em 1717 a populacao das 31 reducoes que entdo havia era de 121.168 
almas; em 1744, era de 84.606. Mas na época da expulsão dos jesuitas eram 
100.000 almas em 30 reducoes ' 4 . 

12. PORTO, Aurélio. Op. cit. p. 566. 
13. Oficio do governador Custódio cle Sd e Faria, de Viamao em 16/12/1764, ao Vice-Rei 

Conde da Cunha. Arquivo Histórico Ultramarino, Rio cle Janeiro, caixa 81. 
14. DOBLAS, Gonzalo de. Mernoria Historica, Geografica, Politica e Económica sobre la Provincia de 

Missiones de Indios Guaranies. Colección Pedro de Angelis, vol. V. Buenos Aires, Plus Ultra, 
1970, p. 23. 
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As casas nao tinham diviseSes. Eram constituidas de uma so peca onde 
estavam o fogo, as redes de dormir e tudo o mais que cada familia possuia. Nao 
tinham charninés, nem janelas, e por isso, estavam constanternente cheias de 
fumaca. Casais, criancas e adultos dormiam todos as vistas uns dos outros. 
Além disso, tambern estavarn juntos cachorros, gatos, carnundongos, ratos e 
muitas baratas 15 . Em conseqUencia das péssimas condiceles sanitarias e da pro-
miscuidade em que viviam, algumas enfermidades faziam estragos considera-
veis. As piores eram o sarampo, a variola e algumas doencas venéreas 
introduzidas pelos espanhóis. Nao havia doenças mentais, nem paraliticos ou 
defeituosos entre eles. 

Em contraste gritante com a pobreza e a miseria das casas dos indios, 
cada aldeia possuia uma igreja bastante suntuosa, uma torre corn 4 ou mais 
sinos, urn ou 2 órgaos, urn altar-mor ricamente ornado, dois ou 4 altares late-
rais e um pUlpito inteiramente . dourado. Havia em cada igreja 8, 10 ou mais 
casticais de prata. Os ornarnentos, vasos sagrados e alfaias de prata e ouro e 
algumas tao preciosas que poderia cornpetir corn as rnelhores catedrais da 
America. 0 barroco e o jesuitismo que se confunde corn a contra-reforma 
estavarn presente. A autoridade dos padres, a atragdo do culto pomposo, a 
disciplina rigorosa, a imposicao do trabalho forcado e dos castigos corporais 
fizerarn do guarani reduzido, criaturas dóceis e de urn devotisrno ingenuo. 0 
catolicisrno que eles viviam se revestia dos aspectos mais adequados a sua psi-
cologia. Era concreto, visual, tactil, festivo e musical, processional e dramatico. 
"Foi pelos sentidos, as praticas externas, as representacoes variadas que a reli-
giao os subjugou. Os indios participavarn de todos esses tos e cerirnemias 
compenetrados e de olhos arregalados a uma realidade que os fazia tremer e 
cornover-se 5)16 

Ao lado de cada igreja havia urna casa grande corn muitas acornodagOes, 
oficinas e armazéns a que chamavarn de colégio e que servia para residência 
dos padres, para arrnazenar os frutos e gêneros de suas manufaturas e de ofici-
nas para todos os oficios que mantinham. Alern disso cada povo possuia sua 
estancia ou estancias bem providas de gado de todas as espécies, tudo a cargo 
do padre que administrava os bens da comunidade" 

As atividades produtivas, bem corno as relacoes de producao, estavam 
reguladas e comandadas pelos jesuitas. A propriedade era coletiva e os padres 
organizavarn a lavoura comunitaria. Plantavam rnandioca, milho, feijao, algo-
dao e várias espécies de legurninosas, cujos frutos eram depositados nos arma-
zens para serem distribuidos pelos padres as familias. 

15. SEPP, Padre Antonio. S.J. Viagem as Missöes jesuiticas e trabalhos apostolicos. S'ao Paulo, Martins, 
1951, p. 119 e segtes. 

16. DOBLAS, Gonzalo de. Op. cit. p. 30. 
17. MORAIS, Carlos Dante de. Figuras e Ciclos da História Riograndense. Porto Alegre, Globo, 

1959, p. 21. 
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"A ambicao e a avareza são vicios desconhecidos (...), nada me pareceu 
mais belo do que a maneira como se prove a subsistencia de todos os habitan-
tes do povoado. Os que fazem a colheita são obrigados a transportar todo o 
cereal aos armazéns pUblicos. Seguidamente funcionarios fazern a distribuicao 
pelas familias, dando a cada uma, segundo a sua necessidade" I". Com afirma-
cOes como esta, C. Lugon transmite a impress -do de que os indios guaranis nas 
rnissOes jesuiticas viviam nurna especie de paraiso. Mas ao contrario, viviam 
sob a opressão da escraviddo. Eram submetidos a um regime de trabalho me-
ticulosamente organizado e dirigido pelos jesuitas, ao qual não faltavam as 
torturas morais, castigos e prisoes. Todos os homens, mulheres e criancas eram 
obrigados a trabalhar para o bun comum. Enfim, trabalhavarn e produziam 
mais do que era necessario para a sua subsistencia e essa mais valia era apro-
priada pelos jesuitas. 0 mesmo C. Lugon citando LAFORGUE, Gershighte des 
Sozialismus, dizia: "Todo o tempo que não era consagrado ao trabalho e ao 
descanso indispensavel tinham os guaranis que passar em oracOes, afim de que 
não lhes sobrasse muito tempo livre, pois que poderiam entdo, refletir sobre 
sua situacdo (...) Era intencionalmente que o domingo se organizava da manei-
ra rnais monótona possivel, afirn de que os indios nao pudessem aspirar outra 
coisa sendo retornar ao trabalho, no dia seguinte, considerando-o unia distra-
cdo"I' Por ai se pode ver que a repnblica guarani organizada pelos jesuitas não 
era nenhum paraiso. Alias , J. Custódio Faria informa que os jesuitas não per-
mitiam que os indios comunicassem corn os portugueses nem corn os espanhnis 
para que nao tivessem oportunidade de "entrarem no conhecirnento que tern 
entre si as nacOes polidas por não virem a sair da escravidao em que haviam 
sempre conservado essa miserdvel gente, que toda concorria para as suas gran-
des conveniencias, sem jarnais poderem passar do seu prirnitivo estado. Na 
continuacão dos anos, os seus grandes trabalhos em lavouras, fabricas e cria-
(do de anirnais, jarnais para eles podia aumentar riqueza algurna a cada fami-
lia; pois não lhe consentiam nem ainda aquelas coisas indispensáveis a qual-
quer pobre e miserável porque as suas casas nao se distinguiarn das senzalas 
dos nossos escravos" 2". Gonzalo de Doblas afirma que o regime de comunida-
de organizado pelos jesuitas era o grande responsável por torná-los incapazes 
de conduzir os seus próprios destinos por haver incutido neles unicamente as 
idéias de subrnissao e obediencia. Eram tratados como criancas incapazes e 
inabilitadas, na.o podendo aprender nada mais do que os ensinamentos 
jesuisticoe . 

LUGON, C. A RepUblica Conumista Crista dos Guaraais. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1976, 
p. 156. 
LUGON, C. Op. cit. p. 207. 
Oficio de J. Costódio de SS e Faria já citado na nota n." 9. 
DOBLAS, Gonzalo de. Op. cit. p. 43. 
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