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 A selva, o deserto e o mar: práticas missionárias na
região amazônico-caribenha

Eduardo Gusmão de Quadros
                                                   Universidade Estadual de Goiás

Resumo
 O deserto na tradição espiritual cristã é o lugar de encontro com Deus. Os
missionários que vieram para a bacia do rio Orenoco encontram-no, todavia, nas
densas florestas da região. O que os motivava a permanecer ali por décadas?
Como mantinham sua fidelidade a Deus, ao rei e à Igreja no trabalho com os
“selvagens”? Abordamos estes temas a partir das crônicas escritas no século
XVIII por frei Antônio Caulin e pelo padre Joseph Gumilla, missionários que
passaram boa parte de suas vidas entre a Orenoquia e a Amazônia.

Palavras-chave: Mística, missões, Guayana, Amazônia

Resumen
En el siglo XVIII las actividades misionarias fueron intensificadas en la región
fronteriza entre las desembocaduras del Orinoco y del Amazonas. ¿Quiénes eran
esos misionarios? ¿Cómo se vieron a sí mismos y cómo concibieron a los pueblos
indígenas objetivo de sus prácticas? Investigamos tales cuestiones partiendo de
dos obras escritas en el siglo XVIII y que se convirtieron en referencias para los
religiosos de la época: La Historia Corográfica de la Nueva Andalucía del
franciscano Antonio Caulin y El Orinoco Ilustrado, escrita por el jesuita José
Gumilla.

Palabras claves: Mística, misiones, Guyana, Amazonas
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Abstract
Deserts, in Christian spiritual traditions, are a place of union with God. The
missionaries that came to  Orinoco’s river discovered them in the deep forests of
this region. What motivated them  to stay there for decades? How did they keep
faithful to God, to the King and to the Church in their  involvement with
Indigenous (‘savage’) populations? These issues are explored through the 18th
century chronicles written by Antonio Caulin and Joseph Gumilla, both members
of religious orders, who spent a large part of their lives between  the  Amazon and
Orinoco rivers.

Keywords: Mysticism, missions, Guyana, Amazon

Deserto, segundo o Dicionário Aurélio, é um lugar ermo,
desabitado, com pequena taxa pluviométrica. Tal paisagem é
bastante distinta da que se encontra nas florestas da Amazônia e
da Orenoquia. Todavia, os missionários que lá trabalharam
utilizaram, curiosamente, o termo para se referir àquela região.

Tal utilização não remete exatamente a uma mudança
semântica da palavra, que já tinha desde sua origem etimológica
latina o significado atual; indica mais uma outra tradição, uma outra
forma de consideração dos espaços desérticos. Podemos encontrá-
la, por exemplo, no cronista da Companhia de Jesus padre João
Filipe Bettendorff que ao narrar o trabalho dos Jesuítas na Amazônia
do século XVII, a descreve como um deserto onde Deus revelava
aos religiosos a “mais perfeita e clara vista de sua Face Divina”
(1990, 120). Vê-se claramente o sentido dessa palavra na vertente
espiritual: um lugar de encontro com o Sagrado.

É essa corrente que iremos explorar neste artigo.
Pretendemos compreender porque fazia tantos missionários
deixarem suas pátrias e embrenharem-se no meio dos “povos
selvagens” por anos a fio. Não é tarefa fácil, pois trataremos do
que está além das palavras: a mística1. Como pesquisadores
afastados daquela experiência, reconhecemos a dificuldade em
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penetrar nos recônditos da comunhão com o divino. O que move
aqueles religiosos tem caráter fugidio, muitas vezes até para eles.
Mas podemos tentar entender alguns dos valores que circundavam
o mundo das aldeias, como os sacerdotes se viam e o modo pelo
qual concebiam os “neófitos” indígenas.

Faremos tal análise partindo das obras de dois missionários
contemporâneos, Frade Antonio Caulin, franciscano, e padre Joseph
Gumilla, pertencente à Companhia de Jesus. Ambos viajaram por
décadas através dos extensos cursos fluviais da região amazônico-
caribenha2 para catequizar os nativos. Seus livros, publicados no
século XVIII, a época áurea das missões, transmitiram imagens
que influenciaram profundamente religiosos e leigos de seu tempo.

No  mar dos gentios

Frei Antonio Caulin era um missionário experiente. Trabalhou
por mais de vinte anos nas províncias de Cumaná, Guayana e demais
vertentes do Orenoco. Na época das demarcações do Tratado de
Madri, ocupou o cargo de capelão da expedição espanhola,
adquirindo amplo conhecimento da região e de seu potencial.
Resolveu, então, registrar por escrito este conhecimento,
beneficiando as colônias e a metrópole com um relato histórico
daquelas conquistas. A obra foi dedicada ao rei Carlos III.

A edição princepe da Historia Corográfica da Nova
Andaluzia saiu da imprensa régia em 1779. A data, porém, é
enganosa. No prólogo do livro, o autor alerta que boa parte dos
dados fora coletada até 1759. Alguns trechos sofreram acréscimos
e, quando ocorreram mudanças maiores, frei Caulin insere os novos
dados em notas de rodapé. Após a conclusão, talvez achando que
sua história não fosse suficientemente incentivadora para seus
confrades, ele optou por inserir uma “Carta humildemente
exortatória aos religiosos da Religião Seráfica que fossem movidos
por inspiração Divina para a conversão dos Índios Infiéis que vivem
nas ribeiras do grande Rio Orenoco e outras partes das Índias
Ocidentais” (1992: 468-482).
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Essa “exortação” do frei Caulin foi elaborada nos moldes de
um sermão. O tema central foi desenvolvido a partir da parábola
dos arrendatários homicidas, narrada no Evangelho (MATEUS, 21:33-
41). Um senhor plantou uma vinha e partiu para o estrangeiro,
deixando suas terras sob o cuidado de alguns “colonos”. Quando
chegou a época da colheita, o dono enviou representantes para
recolher os dividendos que lhe cabiam. Entretanto, “obstinados, os
colonos deram a morte a uns, perfidamente raivosos, e a outros,
ensangüentando suas mãos sacrílegas, maltrataram com golpes e
feridas mortais” (CAULIN, 1992:.468). Os adjetivos postos por fr.
Caulin, que não fazem parte do texto bíblico, acentuam a raiva, a
desrazão, a violência e a pecaminosidade dos “colonos”. Sua forma
de acusar, a modo de parábola, permanece indireta, mas a
referência nos parece clara. A vinha seria a terra americana, capaz
de produzir bons frutos se não fosse a cobiça dos “povoadores”.

Mais tarde no texto, em uma citação de Agostinho, ele
transporá a metáfora da vinha para a Igreja. É com ela, afinal, que
a vide poderá florescer quando os “brotos da infidelidade e
paganismo” forem transplantados para o “espaçoso campo” do
catolicismo romano (CAULIN, 1992:.473-474).

Certamente, tais comparações com o mundo natural caem
bem aos franciscanos, mas especificamente para os missionários
pode-se deduzir a suposta necessidade de cultura das “vidas
silvestres” americanas. Vida civilizada não é vida cultivada?
Abandonados aos seus próprios cuidados incontáveis nações
continuariam a “viver como feras” (CAULIN, 1992:.480). Por isso, o
amor de Cristo deveria suscitar nos cristãos o cuidado com os
“bárbaros” perdidos pelos “incultos montes do Orenoco” (CAULIN,
1992:.476).

Além da dicotomização entre barbaridade e civilidade,
encontramos outra no texto distinguindo clérigos e leigos. Ao invés
dos colonos comportarem-se como verdadeiros “arrendatários da
vinha”, costumam ser levados por seus “perniciosos corações”
(CAULIN, 1992: 479). Portanto, eles têm contribuído pouco para a
frutificação e a utilidade daquelas terras, principalmente para o
Reino. Conhecendo os combates enfrentados pelo clero regular no
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período de redação da obra, é fácil compreender a postura do frei.
Por toda a Corografia, ele busca demonstrar as vantagens dos
métodos religiosos sobre os seculares (CAULIN,
1992:.7;67;173;197;201;214;221). Os confrades que se sentissem
vocacionados a missionar pela América já são esclarecidos no
próprio “convite”: as perseguições provêm de diversos lados, desde
a brutalidade dos indígenas à atitude falsa dos colonizadores.

Se a obra missionária era tão penosa, por que a insistência
em convidar os “irmãos” para deixarem os claustros e desterrarem-
se voluntariamente naqueles “incultos desertos”? Neste ponto,
Caulin adere à ênfase do século: ressalta ser útil aos dois reinos o
religioso dedicado “a reduzir, aldear doutrinar as nações de índios
infiéis”, não os contemplativos (CAULIN, 1992:.480). Tal debate entre
a vida ativa e a vida contemplativa, na verdade, perpassa toda a
história do franciscanismo (LE GOFF, 2001: 188, 241) e para o frei
historiador o correto seria conjugar “os ócios de Maria às solicitudes
de Marta” (CAULIN, 1992:.475)3.

Ao propor conciliar os dois modelos, frei Antonio Caulin
estava implicitamente defendendo a superioridade do clero regular
sobre o secular. A disciplina espiritual seria algo importantíssimo.
Para quê? A resposta dada é simples, dentro da ótica religiosa. Há
um combate de amplas dimensões a ser enfrentado pelos
vocacionados, um combate que envolve a luta cotidiana com os
poderes sobre-humanos. A América, para Caulin, era um espaço
ainda dominado pelas forças demoníacas, suas populações estavam
“escravas do demônio” (CAULIN, 1992:.476).

O “teatro deste mundo” não é formado somente pela
realidade visível, a capacidade cognitiva da fé fornece as vias
interpretativas da realidade. Sim, a crença contribui para o
conhecimento, para o ver e o agir, como demonstrou Michel de
Certeau (1985). No mundo missionário, obviamente, a fé torna-se
um elemento fundamental da noção de realidade.

O “inimigo de Deus” possuía grande interesse pelas “almas”,
assim como a Igreja. Por mais que os nativos sejam “toscos”,
“incultos”, “desprezíveis”, “inconstantes”, “rústicos” e “idólatras”,
Jesus sofreu também para salvá-los. De modo semelhante deveriam
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agir os que fossem bons religiosos, abandonando “a quietude de
seus retiros para aproveitar no bem das almas destes pobres infiéis
o reto e verdadeiro (sentido) de suas vocações” (CAULIN, 1992:.475).

Não deixa de ser estranho esse modo de convidar. Frei
Antonio Caulin pouco fala em prêmios ou recompensas. Seu texto
versa, parágrafo a parágrafo, sobre a obrigação, o dever, a missão
de sofrer nos “incultos desertos” (CAULIN, 1992:.480). O missionário
franciscano sente-se numa fronteira conflituosa de leigos versus
religiosos, barbaridade versus civilidade, mundo versus Igreja,
demônio versus Deus. Tais clivagens refletem este “entre-lugar”4

encarnado pelas missões e pueblos.
Era neste palco que a história seria transformada. Tanto a

das colônias, quanto a da Metrópole. Por intermédio do ensino, da
catequese, do trabalho cotidiano, os indígenas internalizariam seu
novo papel de vassalos dos dois reinos. Daí a “Carta exortatória”
concluir abordando os documentos pontifícios direcionados à
monarquia espanhola. Foi com o intuito da “conversão dos índios
infiéis” que o santo padre concedeu aquelas terras ao rei e a
consciência régia só descansará tranqüila se o clero exercer
dedicadamente sua missão. Esta dimensão teo-política constitui o
“sólido fundamento” do cultivo daqueles “campos” pelos
missionários (CAULIN, 1992: 481).

Na Guayana, sejam as almas dos “gentios”, sejam as terras
“desérticas”, a gleba fora entregue à responsabilidade dos
semeadores franciscanos. Com a arte de, na expressão de Caulin,
“saber fazer crer” (CAULIN, 1992: 106), a Ordem fará germinar a fé
no Império, que ao mesmo tempo, é a expansão do império da fé5.

Isso ocorrerá quando os combates forem progressivamente vencidos
pelo suor e pelo sangue dos religiosos. Encontramos, então, nestas
linhas, o esquema da máquina de conversão missionária
construída nos pueblos:

O clero regular é o agente viabilizador das conversões exigidas.
Ele atua em obediência à monarquia e em conformidade com as
normas romanas, tentando coadunar ambas. Por isso representa
o Reino nos níveis espiritual e político perante os índios. A
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atuação missionária funciona como o veículo das
intermediações.

O dispositivo representado, contudo, na prática operou mal.
Indica muito mais um ideal, uma esperança advinda da fé, que uma
realidade vivida. Quem seria o culpado de as missões não
produzirem os frutos desejados? O frade poderia falar da difícil
“natureza” dos índios ou acusar a corrupção dos administradores
coloniais que descumpriam as ordens régias. Tais motivos são
comuns nos textos dos religiosos. Poderia ainda fazer uma
autocrítica, propor mudanças no método de catequizar, exigir maior
dedicação dos “irmãos”. Não faz nada disso. Em última instância,
ele confessa, a responsabilidade pela quantidade e pela qualidade
dos frutos pertence a Deus (CAULIN, 1992: 482). Cabe a Ele atuar
para transformar o joio em trigo. Como numa nau em situação de
perigo, é preciso confiar na Providência.

Faróis para o Orinoco

O jesuíta José Gumilla deu a mesma resposta: depende
diretamente do “Divino Lavrador” o incremento da messe. As almas
que se entregaram ao Reino, afinal, foram arrancadas das mãos de
Satanás. A colheita “está intensamente por conta de Deus, que
costuma apreciar muito mais os bons desejos que o muito fruto”
(GUMILLA, s/d: 497). Por conseguinte, cabe aos missionários a
incessante intercessão perante o trono de Deus, de onde poderão
provir as copiosas chuvas necessárias à frutescência daquelas
plagas.

No início da “Apóstrofe aos operários da Companhia de Jesus
que Deus se servir de destinar para a conversão dos Gentios”, ele
chega a afirmar que escreveu seu livro com a especial finalidade
de despertar “as orações de vossas reverências para lograr por
elas o fervor do Supremo Senhor da Herdade” (GUMILLA, s/d: 495).
Entretanto, analisando a Historiografia Colonial de Venezuela,
Angelina Lemmo diz ser a meta do Orinoco Ilustrado o
crescimento das vocações missionárias (1983: 118). A assertiva é
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por demais redutora, apesar de verdadeira, pois o autor apresentou
no texto outras razões.

Padre Gumilla possuía larga experiência com as viagens pelo
rio Orenoco, sendo um dos maiores conhecedores de seus afluentes
e povos. Seu livro logo se tornou uma referência importante para
os que descreveram posteriormente a região6. Por ter sido um
missionário dedicado, os religiosos debateram suas opiniões acerca
dos índios e dos modos de cristianizá-los. Encontramos, por exemplo,
algumas aproximações entre o texto do fr. Caulin, já analisado, e o
de pe. Gumilla:

Aquellos indios bárbaros, desnudos, silvestres, rudos y a la
primera vista despreciables son unas conchas toscas que
encierran en sí sus  margueritas tan preciosas que el mismo
hijo de Dios se dio a sí mismo en precio... (GUMILLA, s/d:.516)

... desterrando la bastardía del temor, pasando peligros y
atropellando inconvenientes, salir à buscar aquellas perdidas
dragmas y margueritas preciosas, que encerradas en toscas
conchas de la infidelidad, redimió el mismo hijo de Dios con
todo el precio de su sangre... (CAULIN, 1992:.478)

... que su Majestad formará tabernáculos en la gloria; y de
esas que parecen piedras formará Dios por tu mano...
(GUMILLA, s/d:.517)

... esperar en que su Divina Majestad echará su bendición y
hará de aquellas duras piedras tabernáculos de gloria...
(CAULIN, 1992:.482)

A fortuna da obra foi grande, superando as intenções do
autor. Ele queria “iluminar” uma região que permanecia nas trevas
do desconhecimento. Por isso, o “ilustrado” do título, palavra que
no livro assume vários significados. Os europeus não sabiam das
riquezas que ali se encontravam, das espécies vegetais e animais,
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dos povos com estranhos costumes. O padre jesuíta escreve, então,
para “iluminar” a Europa, para transmitir seu amplo conhecimento
e colocar em descrédito aqueles que viam “como fábula as
realidades do Novo Mundo” (GUMILLA, 1999: 9). Mas ele escreve
também para aqueles que viviam na América desconhecendo tantas
informações úteis (GUMILLA, 1999: 8). Um terceiro motivo
correlaciona-se ao sentido espiritual do verbo iluminar, dedicando-
se o autor a demonstrar os frutos do trabalho missionário: a luz do
Evangelho irradiava-se cada dia mais sobre as almas dantes
perdidas nas trevas do gentilismo (GUMILLA, 1999: 281).

Retomando a citada hipótese de Lemmo, podemos encontrar
ainda o desejo de estimular os irmãos da Companhia a vir missionar
pela Orenoquia. Estranho modo de convidar: assim como na
“História” do franciscano Caulin, a natureza dos nativos é descrita
pelo jesuíta como rude, tosca, indômita. Em estado “silvestre”, os
índios são comparados a “um monstro nunca visto, que tem cabeça
de ignorante, coração de ingratidão, peito de inconstância, costas
de preguiça, pés de medo e seu ventre para bebedeiras...”
(GUMILLA, 1999: 23-24). O bom selvagem rousseauniano não parece
ter freqüentado a América nesta época (FRANCO, 1976). Uma
dúvida, porém, permanece: de que modo descrições como essas
poderiam animar candidatos a atravessar o oceano e embrenhar-
se na selva anunciando o Evangelho? Tal “rusticidade” não
afugentaria os religiosos? Não seria mais interessante falar do
respeito que os índios tinham pelos padres ou da capacidade de
serem doutrinados?

Responder a tais questões leva-nos a tentar compreender
melhor a mente dos missionários. Obviamente, frei Caulin e padre
Gumilla não podiam simplesmente inventar mentiras; eles buscaram
em suas obras relatar com relativa objetividade o que vivenciavam
cotidianamente nos pueblos. Se assim não fosse, as informações
trazidas não teriam utilidade.

Poderiam, entretanto, ter atenuado certas dificuldades pelo
bom propósito de atrair mais obreiros para aqueles campos. Isso
não ocorre. O inaciano, inclusive, afirma que o demônio utiliza a
dureza da alma indígena para entristecer e entediar os servos de
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Cristo (GUMILLA, s/d: 497). São em momentos como esses que os
religiosos mais precisavam apegar-se às bênçãos divinas,
aguardando do criador o amadurecimento dos frutos.

Ora, dentre os povos descobertos, afirma Gumilla, “são os
índios americanos os mais pobres, humildes e desvalidos”. Ao
trabalhar na conversão deles, os missionários retirarão “desta
humilhação sua maior glória” (GUMILLA, s/d: 499). Nesta lógica,
quanto mais miseráveis forem os neófitos destinados ao seu cuidado,
tanto mais glória e prazer dará o operário ao todo-poderoso Deus
(GUMILLA, s/d:.497).

A mística cristã moderna favorece a identificação com a
pobreza e a humildade7. Os “miseráveis índios” constituem o
estranho objeto de um difícil amor. A palavra mais precisa, na
verdade, seria caridade. Atingí-la plenamente é para o clero o grande
ideal, aproximando-se por esta via da experiência de santidade.

Levando-se em consideração o princípio proposto por Ricoeur
de que o contato com a alteridade traz uma interpretação de si
mesmo (1991:247), podemos encontrar nessas representações um
traço da identidade missionária. O eu religioso é um eu disciplinado
com “exercícios espirituais” para ser progressivamente rejeitado.
O propósito final seria atingir a vivência do paradoxo proposto por
Jesus: quem quiser salvar sua vida irá perdê-la; quem perder sua
vida por amor a Ele e ao Evangelho irá salvá-la (MARCOS, 8:35).

Tal tentativa de vencer a “carne” e o mundo atinge,
certamente, a interpretação conferida ao Outro, objeto de desejo e
de ação. A miséria dos índios funciona como um espelho da própria
miséria idealizada, gerada pela pecaminosidade humana e fundadora
da necessidade de buscar a salvação. Não é esse o princípio da
vida religiosa? Pode-se, assim, sugerir uma equação moral em que
a imagem negativista dos indígenas nos textos missionários seria
diretamente proporcional à batalha pela destruição do eu carnal.

A demonização dos costumes nativos possui lógica
semelhante. Tanto Gumilla quanto Caulin falam na ininterrupta
tentativa dos espíritos malignos de sabotar o trabalho nas missões.
A ação demoníaca oprimiria os povos americanos, levando-os à
idolatria (GUMILLA, 1999: 25; CAULIN, 1992: 230), à invenção de ritos
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medonhos (GUMILLA, 1999: 40; CAULIN, 1992: 202), à manutenção de
falsas crenças (GUMILLA, 1999: 76; CAULIN, 1992: 99). É ele ainda
que, em última instância, leva às rebeliões, fugas e assassinatos
(GUMILLA, s/d: 500; CAULIN, 1992:  249).

Ressaltar os poderes demoníacos sobre os índios é enfatizar
a importância da manutenção dos religiosos e do projeto catequético
nas Américas. Somente os padres teriam múnus específico para
libertar os índios da tirania do mal. Acrescente-se a esse tipo de
argumentação, a legitimação que as imagens malignizantes traziam
ao projeto colonizador como um todo. Como bem percebeu
Raminelli, “a luta contra o mal concedia aos infortúnios e às
desventuras da colonização uma lógica, uma racionalidade”
(1996:134). A dedicação cotidiana do clero em retirar os índios dos
“poderes das trevas”, entretanto, não pode ser explicada apenas
por uma justificativa ideológica. O enquadramento religioso-moral
dos costumes nativos é um modo de inserí-los na história da
salvação, história essa que tem por agentes privilegiados os cristãos
ordenados. Os textos dos missionários reafirmam, como era de se
esperar, a posição destacada do clero na organização semântica
do mundo. A racionalidade específica clerical, que enaltece sua
auto-imagem, reforça o projeto de colonização gestado
eclesiasticamente.

Compreendendo hermeneuticamente tal caracterização,
podemos, por fim, supor que ela repercute algo da própria realidade
descrita. O aspecto maligno opõe-se exatamente às boas intenções
dos religiosos, concretizadas nas estratégias de cristianização dos
índios, e assim como o termo índio traz um mal-entendido que
vingou8, o conjunto de características negativas apontadas indicam
a inadequação das identificações projetadas nos nativos. Ao clero
era extremamente difícil aceitar que aquelas populações pudessem
querer renegar as tantas benesses oferecidas. A atitude recorrente
de rejeição, mesmo dos aldeados, está, destarte, por trás da
animalização e da demonização dos aborígines americanos nas obras
dos missionários.
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Um mapa para navegação

Perante os obstáculos apontados, padre Gumilla esforça-se
para assegurar um alto nível de fidelidade aos votos feitos pelos
missionários. Ele incorpora a postura institucional de manter o
“investimento” de seus correligionários no serviço do Reino. Daí a
elaboração de um exercício espiritual adaptado aos que trabalhavam
na evangelização dos “bárbaros” da América.

 Antes de ser inserido encerrando a segunda edição do
Orenoco Ilustrado, esse texto fora um opúsculo divulgado de mão
em mão entre os pueblos jesuíticos. Recebeu o título curioso de
“Carta de navegar no perigoso mar dos gentios”.

É um título rico em associações. As cartas de navegar
deveriam servir como um roteiro seguro aos incautos nas águas do
além-mar. Ela aponta os perigos comuns nas viagens, uma
experiência partilhada por boa parte dos colonos, religiosos ou leigos.
Mas tal segurança é apenas aparente, pois ninguém controla as
intempéries do mar. Boa parte do escrito, por sinal, trata dos
distúrbios enfrentados no dia-a-dia das missões. O mar é um símbolo
cristão que remete justamente aos perigos do mundo, opondo-se
ao barco da salvação representado pela Igreja.

O mar pode também referir-se às numerosas “estradas
fluviais” que percorriam a região da Orenoquia. Esses ambientes
úmidos não eram considerados favoráveis à boa saúde, em
particular, à saúde mental, nos diz Foucault (1997: 12). A metáfora
da navegação, aliás, pode lembrar a conhecida figura da “Nave
dos loucos”, cheia daqueles que, excluídos da humanidade, possuem
certo grau de razão e de sabedoria (FOUCAULT, 1997: 30). O serviço
aos leprosos, aos insanos, aos atingidos pela peste, estaria assim,
sendo comparado implicitamente à catequese dos indígenas.

Uma tripulação bem treinada ajuda a controlar a nau. Deus
é o próprio capitão das reduções, mas cabem aos missionários/
marinheiros as manobras necessárias para a salvação dos povos.
As borrascas virão, e diante da “inconstância” dos naturais, o
religioso precisa manter-se exercitado no controle do navio/Igreja.
A fé seria a bússola, a âncora a esperança, a caridade a carga, a
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quilha a humildade profunda, as velas são a oração fervorosa dos
irmãos (GUMILLA, s/d: 506-7). É assim bem equipado que o
eclesiástico atingirá o porto seguro da salvação necessária aos
“gentios”.

Não se fala em canhões no texto, contudo a noção de guerra
está presente. Satanás sofreria vendo tal número de almas saindo
de suas garras, por isso dedica-se a lançar sobre os pueblos “a
mais forte bateria” (GUMILLA, s/d: 517). Neste combate, que armas
podiam ser empenhadas pelo missionário? Elas estão sintetizadas
no primeiro “exercício” elaborado pelo inaciano. Como José Gumilla
fora superior das missões na Guayana, é bem provável que sua
prática fosse comum na região. Ele começou recomendando:

Humilhado diante de Deus, volte toda sua vista e atenção para
seu interior e veja primeiro que a feia ingratidão, grosseria e
tosquidão com que corresponde a seu Criador é muito maior e
pior que a que vê e lhe desagrada nos índios bárbaros e cegos
(GUMILLA, s/d:.517).

No ideário gumillano, a revelação do divino esconde-se no
“interior”. Seria pelas virtudes da alma que o Deus criador se
comunicaria com suas criaturas, princípio retomado da filosofia
agostiniano-platônica. Tal espaço interior seria, então, um lugar de
liberdade, de ruptura com as circunstâncias e com as paixões. Na
releitura da tradição mística, ele representa “a região do querer
puro” (CERTEAU, 1993:205).

Mas purificado de que? A princípio, dos condicionamentos
do corpo, da natureza pecaminosa a ser submetida e dominada. No
mundo colonial, essa tentativa de isolamento remetia ao próprio
estatuto jurídico das missões. Ali os religiosos viviam isolados da
balbúrdia dos conventos urbanos. A Companhia de Jesus, é bom
lembrar, defendeu até sua expulsão a necessidade de afastamento
das aldeias e reduções dos núcleos urbanos. Assim “reclusos”, os
índios podiam cultivar o interior, agora nos dois sentidos do termo, e
descobrir a Graça de Deus.
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Tal descoberta surgiria do estudo e do trabalho cotidianos.
O intuito de ambos, mais que a reprodução de doutrinas e de
técnicas, era introduzir essa nova economia do eu, esse sujeito
submetido, gestado na relação teo-política. O primeiro passo exigia
do padre humilhar-se perante o Senhor, para que os neófitos o imitem
diante dos seus novos senhores. As virtudes pias da submissão e
da obediência podiam, em todo o caso, ser ainda impostas pela
força e pelos castigos.

O exercício ressalta, sobretudo, o sentido da visão. Gumilla
retoma essa ênfase dos exercícios elaborados por Santo Inácio de
Loyola. Boa parte das meditações por ele recomendadas envolvem
a imaginação e a visualização (LOYOLA, 1977: 221-259). Adaptados
ao contexto da Guayana o jogo de imagens ocorre entre a feiúra
dos indígenas “reais” e a tentativa de enxergar com os divinos
“olhos espirituais”. Assim, o desafio seria imaginar a imagem que
Deus tem daquelas suas criaturas.

Isso seria uma contradição com a descaracterização
anteriormente abordada? No livro do Gênesis, Deus viu que sua
criação era boa (Gn. 1:31). Na ótica de Gumilla, a imagem natural
obtida seria a pior possível. Ele enxergava, portanto, o estado
pecaminoso depois do mito da queda de Adão (Gn. 3). Mas aquela
figura bárbara e cruel não deveria em hipótese nenhuma abalar o
ânimo dos evangelizadores. Essa visão pejorativa consistia, por
conseguinte, num meio de acender nos corações dos religiosos um
amor mais perfeito, conforme ao modelo de Cristo. Daí o segundo
passo recomendar:

 Corteje sua inconstância na via espiritual e sua preguiça em
avançar terreno no caminho da perfeição e não se admirará dos
pobres índios; (mas) terá lástima de si mesmo e deles
(GUMILLA, s/d: 518).

O primeiro exercício buscava imaginar a imagem; o segundo
visa à identificação com uma identidade atribuída. A humildade do
exercício inicial levava, no fundo, à elevação do sacerdote; o
exercício seguinte traz o seu rebaixamento. Cristo tornou-se humano,
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desfez-se de sua natureza divina para assumir a mais vil forma
humana (Filipenses 2:11-14). Assim, o missionário deverá ver-se tão
inconstante, leviano e preguiçoso quanto seus catecúmenos. Se o
fizer, não os achará mais tão displicentes, tão irresponsáveis. Essa
recomendação traz uma noção diferenciada das relações miméticas
estabelecidas normalmente na colonização. O grupo social vencedor
busca despertar o desejo de imitação nos submetidos, diz René
Girard. São eles, afinal, os “superiores”, o padrão a ser seguido
(GIRARD, 1998:186). Já Homi Bhabha, partindo da posição dos
colonizados, considera a imitação uma forma de apropriar o
dominante marcada pela ambivalência. Ela consistiria numa
estratégia complexa de incorporação e rejeição simultâneas das
novas normas comportamentais (BHABHA, 1998:130).

O espaço das missões é um lugar onde tais intercâmbios
miméticos são privilegiados. Caberia aos nativos reproduzir, de
alguma forma, as orações, os gestos litúrgicos, o estilo de vestir e
andar dos brancos, enfim, uma série de conteúdos e modos de
fazer. No ideário dos clérigos, esse arcabouço faz parte do processo
de cristianização.

Para despertar a vontade dos nativos, contudo, eles muitas
vezes têm de realizar o caminho inverso, reproduzindo, de alguma
forma, o estilo dos índios. Na própria Carta de Navegar, o autor
jesuíta insere diversos conselhos apontando as vantagens dessa
prática. A partir dessas práticas, podemos considerar as missões
como um espaço privilegiado de múltiplas trocas identitárias,
intensamente negociadas, onde cada grupo luta para garantir
vantagens.

No caso do segundo exercício, por envolver códigos do mundo
“espiritual”, lança-se mão de uma lógica com as diferenças que
estamos tentando apontar. Demonstrar a sua racionalidade não é
tão simples, pois o mundo noético dos missionários envolve princípios
mistagógicos que circulam pela órbita do incompreensível. Na
reserva de sentido do religioso, existem elementos que são desta
forma porque são frutos de uma obediência surgida do ato de crer.

Dentre os paradoxos do cristianismo, está o ensino de que o
maior deve ser como o menor, aquele que governa como o servo
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(Lucas 22: 26). Nesta inversão9 fictícia, o missionário precisa sentir-
se na mesma situação “lastimosa” dos indígenas, sofrer com eles,
rebaixar-se ao máximo. Todavia, a diferença não será anulada. O
sacerdote mantém-se como o modelo básico, sendo sua função
despertar na consciência dos aldeados a noção de não serem nada
fora da graça de Deus. Essa atitude de dependência deveria, assim,
espalhar-se entre os índios catequizados e fazê-los sentir a
importância de aceitar o reinado da “verdadeira majestade” a quem
todos servem.

Da tentativa de identificação, decorre a distinção do terceiro
exercício:

...separe o precioso do vil, isto é, observe em si o que é (de)
Deus e observe à parte o que é seu e da sua própria colheita, e
logo se achará mais nu, pobre e desditado que os índios
bárbaros. Se a nudez deles lhe horroriza, mais horror e temor lhe
deve causar a sua. E Deus pois, não obstante isso, não o
abandona, sofre contigo, assiste e ampara. Deve, pela lei do
agradecimento ao mesmo Senhor, sofrer, tolerar, beneficiar e
cultivar as almas daqueles pobres índios, que são imagens de
sua Majestade... (GUMILLA, s/d: 518).

A separação torna-se necessária, porque o intuito do
rebaixamento é a elevação. Entre o primeiro e o último passo,
intercala-se a transformação intentada. Ela é mobilizada, em causa
última, pela divindade, contudo, o jesuíta estabelece a influência
relativa do comportamento do sacerdote.

Tal valorização da presença humana aparece de modo
discreto no texto, mas do ponto de vista teológico é um aspecto
importante. Afastado de Deus o missionário transforma-se num
instrumento inútil, enquanto que em comunhão íntima com Ele será
capaz de “cultivar” as almas dos gentios. Se o sofrimento e a
ingratidão abalarem o entusiasmo missionário, é preciso ter em
mente a dor muito maior da divindade com o estado daqueles “índios
bárbaros”.

O terceiro estágio dos exercícios, destarte, trata dessa
operação mental de encontrar Deus no meio do sofrimento. Ele
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pretende despertar a memória para sua companhia constante, mesmo
que não sugira exatamente uma união mística. O Deus cristão é o
criador e sustentador de toda a vida; é graças à misericórdia divina
que Sua maviosa presença manifesta-se aos depravados naturais
americanos.

Em geral, isso se dá pelas mãos do clero. Há um dever, por
isso, de agradecimento a Ele e aos padres pela prova de amor
devotado. A exaltação da personalidade divina estimula
conseqüentemente a dívida contraída com os representantes divinos
na conversão.

Em relação ao tema, Gumilla fala na “lei do agradecimento”.
Ela leva simultaneamente o relacionamento dos humanos com Deus
e do clero com os neófitos a se tornarem semelhantes. Na teoria
antropológica tal lei recebeu o nome de princípio da dádiva. Marcel
Mauss (1974) estudou seu funcionamento em diversas instituições,
inclusive na religiosa. O ato gratuito de dar acionaria a obrigação
de retribuir, estabelecendo-se uma relação de troca. Com o
“presente”, a fonte doadora termina ganhando uma ascendência
sobre o beneficiário e este se torna compromissado ao recebimento
da dádiva. Esse princípio nos cultos religiosos pode chegar à
exigência de ofertas do nível dos sacrifícios (MAUSS, 1974: 54-62).

Os servos de Deus recebem cotidianamente o imerecido
amparo. Em troca, o cuidado com suas criaturas deveria crescer a
cada dia. Vemos essa evolução na progressão dos verbos elencados.
Primeiro, “sofrer” com o horror e a bestialidade. Depois, “tolerar”
a rudeza de suas “almas”. Em terceiro lugar, o trabalho de
“beneficiar” capacitando-os a receber o Evangelho e os
sacramentos. Por fim, “cultivar” a semente de modo que ela não
desfaleça. A última consideração do exercício proposto centraliza-
se na noção de universalidade da divindade cristã. Por desnudos
que estejam, numa situação de quase animalidade, os nativos da
América não chegaram a perder a imagem desse Deus.  O dogma
teológico criacionista garante, assim, o frutificar do trabalho
missionário. Os religiosos precisam reconhecer aprioristicamente
os reflexos da “Majestade”, enquanto os indígenas deverão
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conhecer-se nela. Como essa majestade não é especificada no
texto, a ambigüidade ganha também tons políticos.

O exercício espiritual foi complementado por dois conselhos
que contribuem para o aperfeiçoamento de seus praticantes. Como
nos anteriores, eles retomam elementos já postos e avançam para
novos. O primeiro invoca a força de uma tradição:

Traga à memória com freqüência outros missionários jesuítas
que venceram [as] maiores dificuldades, que sofreram [os]
maiores trabalhos e que, finalmente, com o favor de Deus,
sujeitaram à Igreja santa nações muito mais agrestes.... Não se
esqueça jamais dos muitos jesuítas insignes que desejaram e
pretenderam com ânsia a ocupação de missionários em que
Deus os tem posto... (GUMILLA, s/d: 518).

A orientação de trazer à memória também se apresenta
repetidamente nos exercícios elaborados por Loyola (1977: 223).
Ainda na pena de Voltaire, a memória e a imaginação estão
intimamente relacionadas, compondo com os sentidos a base dos
pensamentos (2002: 298-303). Acreditava-se nas suas faculdades de
forjar experiências, ou seja, de contribuir para a inteligência do eu,
do mundo e de Deus (LE GOFF, 1994: 453 e ss). Ao invocá-la
explicitamente, Gumilla tenta trazer seu potencial para as virtudes
pessoais.

O escritor jesuíta não propõe modelos sobre-humanos, mas
o seguimento do exemplo de “heróis da fé”. Àquela altura, a
Companhia já possuía vários mártires, na América e em outros
continentes, e personagens canonizados. O patrono das missões,
inclusive, de quem Gumilla era devoto, pertence aos jesuítas: S.
Francisco Xavier. Portanto, é como fonte de inspiração e pelo poder
de intercessão celeste que eles serão co-memorados.

Nesta prática, a honra, não a humildade, da posição de
missionário é enfatizada. Pressupõe-se ser uma vantagem estar ali
a serviço do Reino. A dura vida entre os povos “selvagens” seria
um objeto desejado por muitos, raciocínio que desperta a auto-estima
e convida a valorizar extremamente a oportunidade.
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Acima de tudo, como elemento áureo deste “santo orgulho”,
a escolha de Deus para a realização daquela tarefa. A obediência
aos superiores, às ordens metropolitanas, à destinação dada pelas
autoridades civis e religiosas é, em certo sentido, sacralizada. Estes
fatores foram utilizados pela própria Providência para realizar a
razão da vocação sacerdotal.

Na tradição cristã, as virtudes cardeais seriam três: a fé, o
amor e esperança. É com a última que  Gumilla conclui a meditação:

Não se apóie, nem fixe sua consideração nos trabalhos
ocorrentes, mas no fruto atual que recolhe e no que espera
recolher. ... Tenha por mui certo que todas aquelas almas que
vai enviando à glória para diante, lhe ajudam grandemente,
clamando sem cessar a Deus por seu missionário e pela gente
de sua nação, para que Sua Majestade a defenda, até levá-los à
bem-aventurança eterna (GUMILLA, s/d: 518-19).

O “lucro” pessoal do clérigo, finalmente, é colocado. As
“almas” que ele ajudou a salvar, todo o esforço feito para
sacramentar e doutrinar contribuirão para seu bom destino celestial.
Elas estariam louvando a Deus por lhe terem enviado um sacerdote
tão amoroso e dedicado.

Como era de se esperar, o trabalho das Ordens no continente
torna-se sacralizado. Não fora para isso que Deus guiara os cristãos
para a América? Os missionários deveriam estar no centro do projeto
colonizador metropolitano, pois é por meio deles que o grande
propósito do Criador do universo seria completado.

Isso não traz benesses somente para o Novo Mundo, mas
para todo o Império. O “lucro” vai muito além do nível pessoal.  Na
sua concepção, tanto os espanhóis quanto as nações indígenas
receberiam a retribuição da pia obra executada pelo padroado.
Nesse caso, teríamos um raciocínio circular: quanto mais salvações,
mais intercessões e mais bênçãos para os povos, contribuindo estes
para o incremento daquelas. O mecanismo circular vale também
para a proteção de “Sua Majestade”. Sendo essa ação missionária
tão vantajosa, ela não se manifesta, todavia, de forma clara à visão.
A contraposição no texto citado entre os “trabalhos ocorrentes” e
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seus resultados, consola os ministros do Evangelho diante das árduas
tarefas da catequese. Por outro lado, exorta-os a não esperar tanto,
a não desejar ver nos índios cristãos plenos. Assim, a esperança
amplia-se somente no futuro reino eternal.

Volta-se ao tema da falta de “frutos” no cultivo da
seara. O investimento com as missões vale a pena, mesmo se seu
resultado não seja tão fácil de enxergar. As conversões podem ser
imperfeitas, porém o trabalho nas reduções possui dimensões muito
maiores. O mais importante seria o cumprimento das obrigações
com Deus, a imitação do sofrimento de Cristo e, por fim, a colheita
das bênçãos futuras na pátria celestial.

Praias do litoral

A edificação das povoações era o lugar onde o desafio
cotidiano dos missionários acontecia. Ali estavam os mundos em
confronto, trocando informações, lançando olhares mútuos,
estabelecendo redes interpretativas que habilitavam decisões. Na
maioria das vezes, nada mais que experimentações. As fórmulas
prontas pouco funcionavam, o conhecimento trazido da Europa nem
sempre ajudava e os textos dos missionários insistem na importância
de todo cuidado no trato com os nativos.

Esse cuidado era principalmente consigo mesmo. Os
exercícios espirituais deveriam deixar o missionário apto para resistir
às tentações, vencer o desânimo, a continuar o sofrido trabalho da
catequese. Era a espiritualidade a energia que movia a máquina
missionária e foi partindo dela que estudamos seu funcionamento.
Seus operários, afinal, eram pessoas religiosas.

O principal produto a ser obtido nas operações da máquina
eram as conversões. Elas, porém, na ótica de seus agentes,
deveriam envolver mais que uma confissão doutrinária, englobando
toda uma gama de comportamentos a serem cumpridos.

A cristianização seria viável? A documentação do
século XVIII examinada indica uma tendência negativa na resposta
desta questão. O esperado produto “indígena converso” pouco
condizia com os resultados conseguidos após os primeiros séculos
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da colonização. Predominavam nas missões as trocas, as
negociações identitárias, que iniciavam reduzindo a população
descida ao modelo genérico de índio. Seguiam-se as estratégias
dos religiosos para imprimir certas atitudes e ações, enquanto os
nativos elaboravam suas táticas10 para assegurar suas práticas,
crenças e valores.

A missão, enfim, foi o lugar privilegiado das intermediações
coloniais. Como as praias do litoral, as aldeias missionárias eram
espaços mistos, com limites incertos, crescendo ou não de acordo
com as “marés”. Se ali ocorreram tantos embates frutíferos, nem
o clero nem os índios conseguiram vingar como desejaram.

Notas
 1     Lembramos que as palavras mística e mistério tem origem no verbo grego

muo, calar-se.

2       Denominamos assim a zona de intercâmbio entre o mar Caribe e o bacia do
Amazonas, eixo norte-sul de colonização que foi interrompido pelos tratados
fronteiriços dos setecentos.

3         As duas personagens do Evangelho são símbolos destas duas formas de vida
(cf. Lucas 10: 38-40).

4         O conceito de “entre-lugar” (in-between), um espaço privilegiado de mediações,
trocas e confrontos, é retirado de Homi Bhabha (1994).

5      O autor, na verdade, utiliza a expressão “o Império da cruz” (CAULIN,
1992:.110) quando refere-se ao envio dos primeiros religiosos de S. Francisco
à América pelo rei espanhol.

6       Lembramos ainda o peso que teve seu mapa da região nas negociações
fronteiriças entre Portugal e Espanha (cf. QUADROS, 2005).

7         Citando o Evangelho de Lucas (4:18), Pe. Gumilla ressalta que Deus enviou
seu filho para evangelizar os pobres (GUMILLA, s/d, p. 499). A partir dos
fins do século XII, indicam os estudos de Michel Mollat (1989) e André
Vauchez (1995), ocorreu o desenvolvimento desta atitude espiritual perante
a pobreza.

8       Referimo-nos ao equívoco de Colombo ao aportar no novo continente
pensando estar na Índia. Mesmo após a correção do erro, como se sabe, a
nomenclatura equivocada permaneceu.

9         É bom lembrar que a liderança indígena, segundo Pierre Clastres, caracteriza-
se justamente pelo serviço, por ser generosa e possuir boa capacidade oratória.
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Os padres somente não se adequariam ao último critério, o de ter amplas
relações parentais. A castidade, entretanto, os aproximaria da figura do Pajé
(1978: 24).

10      Os conceitos de tática e estratégia aqui utilizados encontram-se em Michel de
Certeau. A estratégia compreende o “cálculo das relações de força que se
torna possível a partir do momento em que um sujeito de querer e poder é
isolável de um ambiente. Ela postula um lugar capaz de ser circunscrito como
um próprio e portanto capaz de servir de base a uma gestão de suas relações
com uma exterioridade distinta”. As táticas remetem ao cálculo “que não
pode contar com um próprio, nem portanto com uma fronteira que distingue
o outro como totalidade visível” (CERTEAU, 1996: 46).
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