
   

Indiana

ISSN: 0341-8642

indiana@iai.spk-berlin.de

Ibero-Amerikanisches Institut Preußischer

Kulturbesitz

Alemania

Mainka, Peter Johann

Reseña de "Redução jesuítica de Santo Inácio" de Mota, Lúcio Tadeu

Indiana, vol. 28, 2011, pp. 418-422

Ibero-Amerikanisches Institut Preußischer Kulturbesitz

Berlin, Alemania

Disponível em: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=247022796020

   Como citar este artigo

   Número completo

   Mais artigos

   Home da revista no Redalyc

Sistema de Informação Científica

Rede de Revistas Científicas da América Latina, Caribe , Espanha e Portugal

Projeto acadêmico sem fins lucrativos desenvolvido no âmbito da iniciativa Acesso Aberto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=2470
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=2470
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=247022796020
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=247022796020
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=2470&numero=22796
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=247022796020
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=2470
http://www.redalyc.org


Reseñas / Reviews / Rezensionen 

 

418

umfeldes positiv von vielen entwicklungsethnologischen Studien ab. Durch laufende 
Bezugnahme zum modernen theoretischen Diskurs der Ethnologie, die freilich etwas 
vage und allgemein ausfällt, ist das Buch auch für allgemein-ethnologisch und ver-
gleichend ausgerichtete Leser interessant. Wie immer bei US-amerikanischen Uni-
versitätsverlagen liegt uns hier ein technisch solide hergestelltes, gut lektoriertes und 
mit allem wünschenswerten Beiwerk (Karten, Fotos, ausführlichem Literaturverzeich-
nis, Glossar und Register) ausgestattetes Buch vor.  
 

Berthold Riese 
 
 

Mota, Lúcio Tadeu (org.): Redução jesuítica de Santo Inácio. Maringá: Editora da 
Universidade Estadual de Maringá (Eduem), 2010. 174 pp.; ISBN 978-85-7628-304-1). 

 
As ciências históricas do Brasil se caracterizam por um grande interesse em questões 
da metodologia e da teoria. Devido ao acesso nem sempre fácil aos centros de tradição 
arquivística, frenquentemente distantes, fontes impressas e textos clássicos da histo-
riografia têm uma importância enorme, especialmente nas universidades do interior. 
Nos tempos mais recentes, porém, a exploração e a interpretação de documentos guar-
dados nos arquivos têm sido acentuadas. O fato de que também fontes arqueológicas 
sejam utilizadas na pesquisa e na historiografia ainda não é natural e comum � e, 
exatamente por isso, privilegia-se a coletânea presente sobre a redução jesuítica de 
Santo Inácio, localizada no Rio Paranapanema no Estado brasileiro do Paraná, a qual 
contém não somente uma visão geral da história da colonização dessa região a partir 
dos tempos pré-colombianos até o século XX, mas também um inventário das peças 
arqueológicas ali encontradas. 

O organizador do livro é Lúcio Tadeu Mota, professor na Universidade Estadual 
de Maringá (UEM), especialista em arqueologia histórica e museologia e excelente 
conhecedor da história regional e estadual do Paraná, assim como da história e cultura 
da população indígena dessa região. Sob a sua direção está o �Programa Interdisci-
plinar de Estudos de Populações � Laboratório de Arqueologia, Etnologia e Etno-
História�, fundado em 1996 na UEM. Em parceria com a Prefeitura de Santo Inácio e 
apoiado por recursos financeiros da Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado do 
Paraná, este programa reiniciou a pesquisa sobre a redução jesuítica de Santo Inácio, 
podendo apresentar, por meio dessa publicação, os primeiros resultados ao público 
interessado.  

Após terem apresentado os dados geográficos e ambientais de Santo Inácio � 
geologia, relevo, paisagem natural, clima, vegetação e biodiversidade (pp. 11-24), o 
próprio organizador dá, no segundo capítulo (pp. 25-77), uma visão geral sobre a 
história dessa região desde os tempos da primeira ocupação humana. Os primeiros 
vestígios humanos no vale do Rio Paranapanema datam de 8000 a.C. e podem ser 
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atribuídos às populações de caçadores e coletores pré-ceramistas, que conheciam o 
uso de ferramentas e armas feitas por pedras, conhecidas na arqueologia por Tradi-
ções Umbu e Humaitá. Os assentamentos daquele tempo foram reocupados a partir de 
2000 a.C. por populações indígenas que praticavam agricultura, falavam Guarani e 
produziam, como mostram os objetos arqueológicos, uma grande variedade de 
cerâmicas. Notadamente a partir de cerca de 1700 a.C., as populações dos Guarani e 
dos Jê do Sul (especialmente os Kaingang e Xokleng) disseminaram-se, partindo do 
Rio Paranapanema e chegando até o Sul do Brasil. 

Por volta de 1520, os primeiros europeus atravessaram o Paraná, a caminho para 
o Paraguai e o Peru, entre eles o conhecido Alvar Nuñes Cabeza de Vaca (1490?-
1557?), antes dos espanhóis fundarem nessa região, então chamada Guairá, as pri-
meiras vilas e cidades (Ciudad Real de Guairá em 1557, Villa Rica del Espírito Santo 
em 1575). Um pouco mais tarde, três jesuítas (Manuel Ortega, Juan die Saloni e 
Thomas Fields) sondaram, em 1588, a possibilidade de estabelecer uma missão na 
região. Em seguida, o governador espanhol do Paraguai mandou, no dia 26 de no-
vembro de 1609, o comandante das tropas espanholas em Ciudad Real de Guairá, que 
apoiasse os jesuítas Joseph Cataldino e Simão Masseta na fundação de reduções 
no Rio Paranapanema. Finalmente, foram os jesuítas de Assunção no Paraguai que 
estabeleceram as primeiras missões no vale do Paranapanema: as reduções �Nossa 
Senhora de Loreto� e �Santo Inácio de Ipaumbuco�, localizadas em assentamentos 
anteriores dos Guarani e numa distância de viagem de um dia entre as duas. Entre os 
jesuítas atuantes lá encontra-se também o Padre Antônio Ruiz de Montoya (1585-
1652), linguista talentoso e considerado o �apóstolo dos Guarani� que influenciou, 
notadamente, a missionarização dos indígenas. 

Os jesuítas nas reduções do Guairá atenderam por volta de 8.000 indígenas, 
inculcando-lhes a fé católica também por meio de música, coros e teatro. A partir dos 
anos de 1630 e 1632, as invasões dos bandeirantes, oriundos de São Paulo, resultaram 
no abandono das reduções. Os jesuítas que iam para o Rio Grande do Sul, Argentina 
ou Paraguai, fundaram novas missões às margens dos rios Paraná, Paraguai e Uruguai. 
Uma parte dos indígenas foi sequestrada e levada para São Paulo, uma outra acom-
panhou os jesuítas para o sul e o restante se espalhou na região de Guairá, onde as 
tribos dos Kaingang e dos Guarani-Kayowá encontravam-se até o século XIX. 

No Império do Brasil, em meados do século XIX, o governo provincial do Paraná 
fundou, com apoio de capuchinhos, uma colônia indígena no vale do Paranapanema: 
a �Colônia Indígena de Santo Inácio�, fundada em 1862. Conhecemos bem as cir-
cunstâncias desta aldeia, porque dois engenheiros alemães, chamados Franz e Joseph 
Keller, contratados pelo governo como agrimensores no norte do Paraná, visitaram 
essa colônia indígena e enviaram, em 1865, um relato ao governo provincial, contendo 
as primeiras informações sobre as ruínas da redução jesuítica de Santo Inácio. 
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Entre 1862 e 1878 viviam na colônia mais de 200 indígenas das parcialidades 
Guarani-Kayowá e Guarani-Nhandéva, mais de 20 brancos e alguns negros escravos 
ou libertos. Enquanto uma parte dos indígenas deu os alimentos e as ferramentas dis-
ponibilizados a eles, a indígenas parentes na vizinhança, a direção da colônia 
seenriqueceu sem quaisquer escrúpulos no uso dos poucos recursos financeiros dados 
pelo Estado à colônia. Sob essas circunstâncias precárias, surgiram novamente doen-
ças epidêmicas, causando uma alta mortalidade entre os indígenas. Em 1878, quando 
maiores investimentos foram necessários, a Colônia Indígena de Santo Inácio chegou 
ao seu fim. Os indígenas iam para as regiões de tribos parentes em Mato Grosso do 
Sul, levando de Santo Inácio tudo que poderia ser usado. 

De fato, o fracasso dessa colônia indígena estava programado desde o início, 
como José Henrique Rollo Gonçalves comprova no terceiro capítulo (pp. 79-95). No 
Império, as elites políticas da província do Paraná não privilegiaram na sua política 
de desenvolvimento as famílias indígenas, mestiças ou caboclas que viviam no in-
terior, mas sim � defendendo a ideia de um interior vazio aos imigrantes europeus 
(a não ser da península ibérica ou dos Balcãs), que se fixaram nas redondezas das 
cidades e pretenderam fornecer a elas produtos agrícolas e de ofício: �Acreditava-se 
com sinceridade que essa gente era superior biológica e moralmente, que trazia uma 
herança de disciplina, laboriosidade e morigeração capaz de forjar um povo que não 
contivesse os defeitos que se atribuía aos luso-brasileiros, aos negros e aos indígenas� 
(p. 83). Devido ao receio de que especialmente os imigrantes europeus mais pobres 
pudessem trazer também as ideologias socialistas e comunistas ou o anarquismo para 
o Brasil, uma mistura dos dois grupos, porém, deveria ser impedida, a fim de evitar, 
por um lado, inquietações políticas e prevenir, por outro lado, uma degeneração 
intelectual e corporal dos imigrantes (caboclização). Quando nos primeiros anos 
dinâmicos da recém-fundada República do Brasil (1889) o governo republicano 
aumentou enormemente as suas aspirações modernizantes e civilizatórias sobre o 
interior e os seus habitantes, eclodiram de novo insurreições e rebeliões compreen-
didas pelas novas elites convictas do progresso perpétuo como fanatismo religioso 
atrasado e resistência monárquica. Assim, às novas classes dominantes reservaram-se 
posses extensas de terras � a despeito de todos os direitos de posse existentes pelos 
habitantes discriminados no interior. 

Em janeiro de 1948, Moyss Lupion, o então governador do Paraná, declarou por 
decreto todos os terrenos no Estado, nos quais se encontravam as ruínas arqueológicas 
de reduções jesuíticas inalienáveis; isso se referiu também à redução de Santo Inácio. 
Mesmo que naquele tempo pouco se soubesse sobre os restos da época espanhola, 
houve esforços para conservar a herança histórica � no pleno sentido do �Paranismo� 
dos anos de 1920 e 1930, quando alguns intelectuais (Sebastião Paraná, Romário 
Martins, Rocha Pombo e Ermelino de Leão) propagavam um sentimento afetivo com 
a própria região, apreciando especialmente a natureza e a história do Paraná. Enquan-
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to se tratava os imigrantes europeus, chamados para a exploração do interior, com 
reserva e distância, os caboclos e indígenas, anteriormente desprezados, começaram a 
ser considerados como antepassados. Neste contexto, também as ruínas de Santo 
Inácio, como comprovantes de um passado glorioso, foram reconhecidas e apreciadas, 
consideradas como muito importantes na construção do Estado do Paraná e dos seus 
habitantes; elas se tornaram, como o autor formula, �paranizadas�.  

Em 1924, uma área de cerca de 50.000 hectares na região dos rios Santo Inácio, 
Pirapó, Tibagi e Paranapanema, entre eles a redução jesuítica anterior, foi cedida ao 
engenheiro Manoel Firmino de Almeida, nascido na Bahia, que chamou a região de 
�Zacarias de Góes�, nome do primeiro presidente da província do Paraná, também um 
baiano. Em contrapartida, o engenheiro deveria realizar a colonização sistemática da 
região, o que ele � ao contrário dos demais outros proprietários de terras � de fato 
fez, aproveitando-se da cafeicultura expansiva, assim como da construção da ferrovia 
Sorocabana, de São Paulo ao Paraná.  

No início da década de 30, o engenheiro italiano Bruno Giovanetti, colaborando na 
construção desta ferrovia, chegou a prestar atenção às ruínas de Santo Inácio e publi-
cou alguns artigos sobre elas. Naquele tempo, as ruínas serviram às vezes como local 
de hospedagem para os caçadores e pescadores ou também como área de lazer e 
repouso na beira do rio. No decorrer do tempo, as ruínas pertencentes até 1948 ao 
município de Sertanópolis, desmoronaram. Todos os materiais recicláveis como pe-
dras, telhas, objetos de metal e louça foram levados pelos moradores da vizinhança, 
sem conhecer o valor histórico dos objetos. Em seguida, nasceu numa distância de 
alguns quilômetros, um novo núcleo de habitação, pertencente primeiramente ao 
município de Jáguapitã, que se tornou em 1951 um município independente sob o 
nome de Santo Inácio ao qual foi incorporada a área da redução. Esforços eficientes 
no sentido do decreto de 1948 a fim de conservar as ruínas jesuíticas, porém, não 
foram realizados. 

As primeiras investigações arqueológicas das ruínas de Santo Inácio foram 
executadas no início dos anos de 1960 por Oldemar Blasi, arqueólogo do Museu 
Paranaense de Curitiba, e, na década de 70, por Igor Chmyz, do �Centro de Estudos e 
Pesquisas Arqueológicas� da Universidade Federal do Paraná (CEPA/UFPR), loca-
lizada também em Curitiba, para onde foram levados os objetos encontrados. Para-
lelamente a essas escavações oficiais, Benedito Alves de Almeida, um habitante de 
Santo Inácio, interessado na história local e regional, colecionou mais de 1.100 objetos 
� entre eles por volta de 200 objetos líticos (de pedra) e 900 de cerâmica � na área 
da antiga redução. Essa coleção arqueológica �Benedito Alves de Almeida� encon-
tra-se hoje no Museu Histórico de Santo Inácio (MHSI), onde os objetos foram, de 
modo competente, limpos, numerados e catalogados. O inventário dessa coleção é 
apresentado no quarto capítulo do livro (pp. 97-174) pela historiadora Josilene Apa-
recida de Oliveira, com várias ilustrações coloridas. 
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A publicação presente, refletindo sob todos os aspectos do estado atual das 
ciências históricas e arqueológicas e dando novos impulsos à pesquisa sobre a his-
tória dos indígenas, dos jesuítas e da população cabocla, frequentemente desconhe-
cida, na região do Rio Paranapanema, tende, junto com outras atividades e iniciativas, 
para a conservação e a documentação dos restos materiais da redução jesuítica de 
Santo Inácio, a despertar a consciência da população em relação às questões da pró-
pria história e da cultura e, com isso, ao longo prazo, assegurar a herança histórica 
e cultural do antigo Guairá para o Paraná de hoje. Que esses esforços já tiveram 
sucesso, comprova a construção, pela Universidade Estadual de Maringá, de um cen-
tro de informação e laboratório de pesquisa exatamente no local da antiga redução, 
onde alunos de escolas, estudantes universitários e convidados podem ser recebidos e 
informados sobre o passado, mas também pesquisadores e cientistas podem trabalhar 
e pesquisar diretamente no local histórico. 
 

Peter Johann Mainka 
 


