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Na cidade de Encruzilhada do Sul, no Rio Grande do Sul, há um sino. E um

sino pequeno, de ferro. Nele está escrito "Ano de 1766. Apostoles S. Pêro".

Segundo contam, uma índia de nome Francisca, conhecida como Chica Pança,

guardou o sino e alguns santos e alfaias até sua morte, em 1993. Ela seria

descendente de indígenas Guarani levados das Missões Jesuíticas para Rio Par"

do no contexto da Guerra Guaranítica (1753-1756). De lá, alguns foram para a

chamadaAldeia Velha, hoje pertencente ao município de Encruzilhada (Campos,

2008). Este sino é então identificado como "missioneiro". Ê o único objeto com

esse qualitativo em Encruzilhada. Ele está no Museu municipal. Eventualmente é

usado em panfletos e folders da Prefeitura. E aparece também em capas de

publicações locais. Mas Encruzilhada não é uma cidade missioneira.' Está a

aproximadamente 500 quilómetros de distância de São Miguel das Missões, e

fora da região missioneira. Nesta última, no mês de dezembro de 2016 está

programado o I Seminário Internacional de Boas Práücas em Gestão de Paisagens,

Parques Históricos e Culturais. O seminário é assim apresentado:

Promovido pelo Instituto do Património Histórico e Artístico Nacional

(Iphan), em parceria com o Instituto Ândaïuz do Património Histórico

(L4.PH) e a Universidade Integrada do Alto Uruguai e das Missões

(URI), o seminário tem vagas limitadas (75 para inscrição) e busca

Aqui se adoía o conceito de míssioneiro tal como esboçado por Rosclene Pommer.

uner, R. M. G Missionemsmo: história da produção de uma identidade regional. Porto
Alegre; Martins Livreiro. 2009.
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debater, apresentar e possibilitar a troca de experiências de casos de

boas práticas na gestão do Património Cultural, e nas políticas púbÏï-

cãs relacionadas ao tratamento dapaisagem cultural, de parques histó-

ricos e culturais que, dentro de uma perspectiva territorial, contribuam

para a consolidação do Parque Histórico Nacional das Missões.

Qual a relação entre um objeto isolado, praticamente descontextualizado,

mas apropriado por uma comunidade, e um evento de grande porte, voltado

para discutir práticas de gestão de paisagens e parques históricos e culturais? A

relação está no discurso que sustenta ambas miciativas, aquele referente a História

das Missões Jesuíticas,3 mais especificamente a história das missões de jesuítas

entre Índios Guarani na Região Platina nos séculos XV[I e XVÏÏÏ. Mais que uma

história, trata-se de um discurso. Um discurso habilmente construído ao longo

de pelo menos 400 anos. Um discurso cujo fio condutor, o roteiro, o diapasão,

foi dado pela própria Companhia de Jesus. Foram seus membros que

engendraram, por escrito, uma história, uma memória

La Companía, desde su constitución, marco una construccwn de su

memória en clave apologéticaypropagandística; por esto la escritura

tuvo un lugar relevante, dentro de la institución debido al papel que lê

otorgaron a la misma, convirtiéndola en instrumento de gobierno.

Además de los fines utilitários, la escritura se convirtió en un lugar de

memória de la institución y en una herramienta de defensa de la instï-

tución frente a los enemigos que poseía tanto adentro como afuera de

la ïglesia. (Cargnel, 2016)

Os jesuítas produziram um volume expressivo de textos, na forma de cartas,

informes, atas, diários, livros, dicionários, vocabulários, etc. Esta atividade, esta

ars scrïbendi, atravessou o tempo de vida da Companhia e chegou até os dias em

que a mesma esteve no ostracismo ou suspensa. De fato, dentre os milhares de

jesuítas encarcerados ou exilados após a supressão em Portugal, em 1759, e a

expulsão espanhola, em 1767, vários dedicaram-se, sobretudo, a escrever. E esta

2 [http://portal.iphan.gov.br/noticias/detalhes/3886/semmario-mtemacional-discute-boas-

praticas-em-gestao-de-paÍsagens-parques-hisíoricos-e-cuiturais].Acessado em novembro de 2016.

3 Neste texto se usará o termo Missões também como sinónimo de Reduções, embora

não o sejam. Se fará isso para facilitar a compreensão do se pretende. Da mesma forma, o
termo Missões será usado com M maiúscula quando se fízer referência as mesmas como tema

histórico; e minúscula quando se tratar de lugares, como os povoados e suas ruínas.
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produção somou-se a anterior, avolumando o conjunto de textos jesuíticos. Ao
longo do século XIX, surge uma historiografia que irá dedicar-se a Companhia de

Jesus em geral e as missões americanas em particular. E novamente irá se escrever

sobre as missões entre os Guarani. Paralelo a isto, ocorre apublicação e republicação

de textos (livros, cartas, diários, etc.) de jesuítas. Tanto por iniciativa de religiosos

e não académicos, como pelo interesse de pesquisadores em discutir, analisar e

dar a conhecer estas escritas. Somadas a grande quantidade de documentos inédi-

tos existentes em bibliotecas, arquivos e coleções particulares, estas publicações

formam um corpus que garante e perpetua a memória da Companhia de Jesus. No
século XX, o caráterapologéticopresentejános escritos jesuíticos, como observou

Cargnel, se mantém. Ao menos até meados do século. Mas surge também a
historiografia crítica, que irá tratar de discutir e desmistíficar aspectos da história
até então estabelecida. No caso do Brasil, será particularmente vigoroso o debate
sobre o lugar das Missões Jesuíticas na história do Rio Grande do Sul no período

colonial (Torres, 1996; Reichel & Gutfreínd, 1996). E novamente se mantinha

acessa a chama da presençajesuítíca na América, preservando assim, em que

pese as críticas, seu legado. Toda essa profusão de escritos, jesuíticos e não

jesuíticos, apologéticos ou críticos, manteve em evidência uma história da

Companhia de Jesus e seus feitos.4 Ainda que as visões idílicas, elogiosas,

sacraUzantes e benéficas tenham refreado, isto parece ter ocorrido apenas no

ambiente académico. Fora dele, entre agentes sociais das mais diferentes

matrizes, oficiais ou não, manteve-se uma imagem idealizada. Em parte por

concordar-se com ela, sobretudo no caso dos escritores diletantes ou

autodídatas. E em parte por ela ser eficaz como suporte a políticas de

promoção, valorização e conservação de elementos materiais, como é o caso
dos sítios históricos direíameníe relacionados a presença jesuítica.

No Brasil, o órgão oficial responsável pela preservação do património histórico é

o Instituto do PaírimônÍo histórico eAitístico NacÍonal-IPHAN. Este órgão desenvolveu,

desde suas origens, no ano de 1937, um olhar especial para os remanescentes
arquitetônicos das Missões Jesuíticas localizados em temtório brasileiro.

- Para os intelectuais do ÏPHÁN, a contribuição dos jesuítas à formação

da nacionalidade e de nosso território deveria ser valorizada através

da arquitetura. O que deveria ser protegido como legado da Companhia

de Jesus para a memória do Brasil era o seu modo de construir. (Chuva,
2008:27)

4A este fenómeno denominamos Sequestro da Memória, conceito no qual venho
trabalhando em colaboração com Carlos Paz e Eduardo Neumann, desde 2004.
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Mas esta postura frente aos aspectos materiais e sua necessária preservação

não foi uma criação dos técnicos do órgão. Como dito antes, haviajá um pesado

fardo de uma tradição de enaltecimento da presença jesuítica no Brasil e,

consequentemente, a garantia de um lugar de destaque na história da nação

Todos os bens que apresentam pouca documentação disponível tiveram

seus processos de tombamento abertos por iniciativa interna do órgão.

Este pode ser considerado mais um dado que confirma a hipótese de que

já havia uma espécie de consenso em tomo dos bens que mereciam ser

tombados logo de início. Já se sabia o que deveria ser protegido e, por

isso, o pedido não partiu de entidades externas à agência. (Chuva, 2008:30)

O que o órgão irá de fato consolidar é o conceito de um Património

Jesuítico, o qual passará a legitimar todas as iniciativas voltadas para sua

preservação e promoção.

Desta forma, acredita-se que o conceito de património jesuítico deva

integrar suas formas materiais como suportes de memória histórica,

cristã e jesuítica, nesta ordem. Histórica e cristã porque fizeram parte

do resultado de um programa definido no Concílio de Trentopara dar

conta das transformações ocorridas naquele momento; jesuítica por -

que esta foi a ordem religiosa que influenciou sobremaneira a nossa

formação, estando presente desde a educação até aproduçao de géneros

na colónia. Assim, o específico da Companhia de Jesus estaria não

somente nos significados empenhados noparüdo arquitetônico adotado,

conforme estudos mais atuais demonstram, mas principalmente na

maneira como a ordem encarava sua missão no além-mar, onde a

aüvidade construtiva era uma entre várias outras de igual importância

para a Ordem. (Chuva, 2008:32)

Fundem-se assim, os aspectos discursivos que vinham sendo produzidos

desde o século XVII com os remanescentes materiais deste longo processo

histórico. Juntos, formam um novo discurso, histórico e material, como se os

objetos e a história estivessem determinados, um em relação ao outro,

umbiUcalmente unidos e sacralizaáos. Os agentes do ÍPHAN não negam esta

narrativa. Não desconhecem seu caráter de invenção de uma história e uma

memória. Mas mesmo assim, a consolidam quando escolhem o que será estudado,

selecionado, preservado e promovido materialmente em relação a este passado.

Às narrativas produzidas no século XVII, incïuindo-se nesse rol, em

alguma medida, a produção arquitetônica, podem ser entendidas como

capazes de forjar uma memória baseada em símbolos que vão tornar
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fixos e uniformes estas lembranças inventadas, passíveis de serem trans-

mitidas através das gerações. Esta memória, segundo AleidaÂssmann,

fundamenta-se em narrativas que, à semelhança de mitos e lendas,

tem uma estrutura própria e transportam uma mensagem clara ". A

memória de um grupo ou nação precisa ser "idealizada'por meio de

uma reunião de símbolos como textos, monumentos e rituais (Assmann,

2003: 2-4). Desta maneira, criam-se lembranças que poderíamos cha-

mar arüficiais, pois podem ter sido construídas objetivamente, isto é,

com intenção específica e não como um processo espontâneo. E esta

memória, uma vez forjada, se fixa à identidade do grupo que a
inventou". (Chuva, 2008:34)

No caso argentino, o caminho parece ter sido similar. No momento de

apresentar-se uma candidatura para Património da Humanidade reconhecido

pela UNESCO, as Missões e as Estâncias Jesuíticas receberam a primazia.

(Medina,2014) A primazia de concorrer para classifícar-se nos critérios da
UNESCO que permitem tal distinção

Cuando se determina que un bienposee un valor universal excepcional,

es decir un significado natural y/o cultural que es tan excepcional como

para transcender lasfronteras nacionales y constituir un inferes común

para las generaciones presentes y futuras, se lo inscribe em la Lista de

Património Mundial. Esta lista constituye el mventario de bienes cuyo

valor amerita ser sostenido, protegido, conservado, administrado,

monitoreado y comunicado de manera especial. (Triay, 2014:76)

Chama atenção que não se discute quem determina que um bem possui

valor universal excepcional. Parte-se de um princípio que existem pessoas

habilitadas para tomar essa decisão que terá, certamente, grandes

consequências em termos patrimoniais e, por suposto, em termos históricos

e identitários. Em 1983 quatro sítios históricos foram reconhecidos, Santa

Ana, Nuestra Senora de Loreto, San Ignacio Mini e Santa Maria la Mayor. O
Parque Nacional Iguazú foi incluído "sobre la base de que el património

cultural no debe ir separado dei natural. Además dentro de este parque se

encontraba el conjunto de Nuestra Senora dei ïguazú luego trasladado a las

cercanías dei rio Uruguay, donde recibió el nombre de Santa Maria la Ma-

yor (Triay,2014:77). Ou seja, para acrescentar os elementos naturais, tão

importantes nos ditames da UNESCO, opera-se uma colagem entre história

e natureza, emprestando aos aspectos ambientais e paisagísticos de Iguazú

o prestígio da história das Missões através do lugar de primeiro assentamento

de Santa Maria la Mayor. Igualmente é significativo que, dos 43 artigos



230 ESPACIOS MISIONALES EN DIÁLOGO CON LA GLOBALIDAD. ÍBEROAMÉRICA

presentes na publicação do ÍCOMOS comemorativa de seus 40 anos de

atuação naArgentina, 5 tratem especificamente sobre o património jesuítico.

Até aqui, temos um arcabouço documental, historiográfico, arquitetônico e

artístico que elaborou, disseminou e consolidou uma versão histórica, ainda que

posta em questão, a qual é o sustentáculo de ações patrimoniais, de atívações

patrimoniais. Segundo Llorenç Prats, os processos de constituição de patrimónios

são resultados de uma sorte de invenção e construção social. Invenção, na me-

dida em que são capazes de gerar discursos hegemônicos; e construção social

quando, escorados nestes discursos prévios, ocorrem atos de legitimação, de

assimilação social destes discursos, mais ou menos inalterados (Prats,1998). No

Brasil, na Argentina, no Paraguai e, em menor medida, no Uruguai, as. Missões

Jesuíticas, ou melhor dito, os remanescentes arquitetônicos do que um dia foram

estas missões, passaram por uma lenta e complexa transformação de significa-

dos como sintetizam Gnecco e Dias

Las misiones están atrapadaspor una inmensa red institucional, proli-

já y eficiente. Se han convertido en un objeto de gobierno: pasaron de

ser un referente inmaterial en las hisíoríografïas nacionales (como

símbolos civilizadores), cuyas ruínas importaban poço, a ser referente

materiales (fundamentales para el turismo), cuyas ruínas importaban

mucho. Pasaron de idea civüizadora a bien patrimonial; de símbolo

inmaterial a objeto material; de mito nacional a atractivo turístico

internacional: ese es el efecto dei aparato de gobïerno que las crea

como património y las hace andar en el limbo perfecto y definido de

la industria de bienes culturales. (Dias & Gnecco, 2016)

Assim, do ponto de vista material, as Missões Jesuíticas possuem uma
espécie de "núcleo duro" simbólico. Ele está constituído por entes

arquitetônicos selecionados por políticas públicas dos países onde se

localizam. Trata-se maioritariamente das ruínas e/ou edificações preserva-

das ou restauradas dos núcleos urbanos das missões e das estâncias, sendo

estas últimas presentes apenas na Argentina. Esse núcleo recebe a atenção,

os investimentos, os projetos, os eventos, as pesquisas, enfim, tudo aquilo

que significa promoção e valorização. Esse núcleo é uma espécie de referen-

te principal, locus de onde emanam as imagens que irão materializar no pre-

sente o discurso construído. Esse núcleo é então a região densa. A região

saturada para onde convergem os recursos e o turismo histórico cultural. E

nela que vemos surgir outras patrimonializações. Outras ativações, no dizer

de Prats. Ativações que, se não partem dos órgãos oficias, ao menos tem

neles um apoio tácito. Sem querer esgotar o tema ou abarcar espaços que o

escopo deste trabalho não permite, se pode dedicar uma análise breve sobre
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alguns fenómenos ocorridos no Sul do Brasil. São eles o Caminho das Missões.

a Trilhados Santos Mártires, os monumentos, os locais de martírios e algum

outro elemento que venha a corroborar o que se busca demonstrar. Para

além das ruínas selecionadas, preservadas, protegidas e promovidas, há outras

narrativas materiais. E elas dialogam com o núcleo duro. Recebem por va-

sós comunícantes o caudal de prestígio que verte deste núcleo. Orbitam em

seu entorno, mas alcançam distâncias consideráveis, afastando-se do nú-

cleo, mas ainda presos a ele. È um sistema solar patrimonial.

Desde que os estudos sobre as missões j esuítícas passaram a ter uma maior

atenção da crítica historiográíica, cujo turmng point foi o livro Missões: uma

utopia política, de Amo Alvarez Kem (1982), as ideias que se tinha sobre as

mesmas ampliaram-se e modificaram-se. Alguns aspectos foram revistos e melhor

dimensionados. As missões deixaram de ser um "Estado Teocrático" ou uma

República Comunista Cristã (Lugon, 1977) para serem vistas como parte do

projeto colonial espanhol. A homogeneidade étnica Guarani foi questionada por

trabalhos que encontraram uma diversidade de parcialidades indígenas vivendo

nos povoados administrados pêlos Jesuítas (Freitas,2013). O protagonismo in-
dígena frente a uma imagem de total submissão aos missionários foi destacada

através das apropriações da escrita (Neumann, 2015) e da cartografia (Barcelos,

2011) e seus usos em uma agência própria. Sobre o tema que aqui se apresenta,

ocorreu igualmente uma nova percepção sobre a integração dos povoados

jesuíticos e sua organização espacial. Ao passar a concebê-los como uma rede

mterconectada, cujo alcance espacial abrangia além dos núcleos urbanos, um

emaranhado de caminhos terrestres e fluviais, foi possível buscar na paisagem

atual elementos antes desconexos ou subvalorizados (Barcelos, 2000) Ganham

relevância os caminhos, pontes, capelas, pedreiras, portos, errais, currais, fontes

de água, enfim, todo um conjunto de elementos materiais que faziam parte de
uma organização espacial ampla e integrada. Essa ampliação do raio de

ocorrências" espaciais de aspectos materiais permitiu que alguns lugares fossem

inseridos no rol do património oficial, como é o caso da fonte de água de São

Miguel, bem como outros fossem apropriados pela população de diversas
maneiras. Uma delas é o Caminho das Missões.

O Caminho das Missões surgiu como uma proposta de valorização da

cultura missioneira, a partir de uma transposição, para o contexto

originalmente ocupado pêlos "Sete Povos das Missões ", de um mo-

delo de exploração turística que tem como referência o "Caminho de

Santiago de Compostela" ',uma das principais rotas de peregrinação

da Europa. O Caminho das Missões se apresenta como um roteiro aberto

á interpretação dos peregrinos. Inclui, contudo, em seus percursos ele-

mentos referentes ao simbolismo religioso agregado à história da região

pela experiência colonizadora dos padres da Companhia de Jesus



expresso, entre outras fontes, pela arquitetura e pela escultura do pe-

ríodo, ainda presente em museus e nos próprios sítios arqueológicos

, e pela mitologia guarani, povo que, ainda hoje, possui remanescentes

estabelecidos em algumas das localidades cortadas pelo produto
turístico.(Abes, 2007:49)

Ceres Bmm tratou de etnografar o Caminho das Missões e apresenta um

quadro bastante amplo do mesmo (Brum, 2006). Do ponto de vista patrimonial,

o Caminho das Missões é um potencializador daqueles processos já estabelecidos

através das ruínas dos núcleos urbanos, com o acréscimo de que permite que a

paisagem como um todo seja reapropriada. O peregrino é levado a crer que está

refazendo rotas antigas originais e experimentando esta materialidade pregressa

no presente. Ainda que permita que o olhar do visitante se desvie das ruínas, tão

sacralizadas, os fixos principais ainda são estas estmturas, somadas aos centros

urbanos atuais de cidades como São Luiz Gonzaga e Santo Angelo. E nestas

últimas, se não há minas majestosas (como em São Miguel) ou visualmente

sinistras pela presença da vegetação (como em São João Batista e São Lourenço

Mártir), pelo menos há museus e monumentos, como se fará referência adiante.

Em Santo Angelo há ainda as estruturas da antiga igreja, localizadas sob a atual

e cujas fundações foram evidenciadas por escavações coordenadas por Raquel

Machado Rech. (Rech, 2010)

Seguindo a mesma lógica de uma valorização do espaço mais amplo

pertencente às missões jesuíticas no passado, mas inspirada por um referente

mais específico, surgiu a Trilha dos Santos Mártires. Fruto da iniciativa de

Sérgio Venturini, professor e escritor, essa trilha combina aspectos históricos,

religiosos e ambientais

A trilha foi apresentada como uma busca de encontro das raízes da

história missioneira através do percurso do espaço de 4 dos antigos

povoados do primeiro ciclo missioneiro (São Nicolau do Piratïni,

Candelária do Caaçapamini, Assunção do Ijui e Caaró de Todos os

Santos.) Â trilha abrange os municípios de São Nicolau (partindo

do Passo do Padre no distrito de Santo Isidro), Dezesseís de

Novembro, São Pedro do Butiá, Roque Gonzales, Pirapó, Caibaté

e Rolador. (Alves, 2007:154)

Congregando parceiros, Venturini viu sua proposta crescer e tomar o vulto

de um evento anual, com edições desde 2001. A Trilha ocorre sempre na sema-

na que antecede a Romaria Diocesana do Caaró, celebração do martírio de

Gonzales, Castilhos e Rodrigues. Para fomentar a realização das caminhadas e

cavalgadas surgiu a Associação dos Amigos da Trilha dos Santos Mártires das

Missões, cujo Estatuto define que entre seus objetívos está "realizar a trilha, do

Passo do Padre ao Caaró, a pé, a cavalo ou outro meio de transporte, com

percursos diversos, dando sempre importância a pontos relevantes na história
de nossos índios guaranis e dos missionários jesuítas". (Venturini, 2012:43)

A Trilha inicia no Passo do Padre, um ponto onde se cruza o rio Uruguai,
do território argentino para o brasileiro. Lá, em 03 de maio de 2001 foi colocada

uma cruz áe madeira. Este simples elemento demarca na paisagem um ponto,
relacionado àquela história oficial assentada em longa tradição. Especificamente,

trata-se de selecionar um personagem dentre tantos, para toma-lo o elemento

agïutinador da proposta. Refiro-me ao padre Roque Gonzales de Santa Cruz,

missionário jesuíta que fundou o primeiro povoado entre os Guarani, no século

XVII, no que seria o atual território do Rio Grande do Sul. Roque Gonzales é o

grande inspirador de Sérgio Venturini e daqueles que a ele se somaram. E o

principal Ícone das Missões do território brasileiro, junto com Sepé Tiaraju, do

qual se falará mais adiante. Roque Gonzales foi morto pêlos Guarani em 1628.

Venturini busca traçar sua possível rota de entrada e deslocamentos na paisagem

atua! até o local de seu martírio. Assim, a Trilha segue até o município de São

Nicolau, passando por PÍrapó, para chegar até a Cruz de João de Castilho. Essa

cruz sinaliza o local onde foi abandonado o corpo do padre João de Castilho,

morto na mesma ocasião que Roque Gonzales. Novamente, um elemento mate"

rial é usado para fixar um local de ocorrência de um evento histórico ligado a

tradição historiográfíca apologética. O próximo ponto é o Santuário de Assunção

do IjuÍ, supostamente o local onde fora fundado o povoado de mesmo nome por
Roque Gonzales e João de Castilhos, em 1628.5 A próxima etapa da Trilha mere-

ce uma atenção a parte. Trata-se do Cerro Inhacurutum. Aqui, história,

personagens e lugar se fimdem. Porém, é recente este processo de dar visibilidade

ao Cerro Inhacurutum. A história das Missões jesuíticas identifica desde o sécu-

lo XVII este como o local de domínio do cacique Neçú (Nezu, Nheçu, Nheçú),

líder Guarani que teria promovido a revolta que levou a morte dos padres Roque

Gonzales, Juan dei Castillo e Afonso Rodrigues, em 1628, Neçú é um destes

poucos protagonistas indígenas que teve o privilégio de ter seu nome registrado,

fazendo con que chegasse até os dias atuais. Mas este registro se deu em função

de sua execraçao por longa data. A discussão em tomo de sua imagem histórica,

seu papel na resistência à evangelização jesuítica e sua agência política vem

acompanhada de uma aura de rivalidade com Roque Gonzales (OlÍveira,2009).

Funciona como um anti-herói que, com o passar do tempo tem sua fígura ma"

tizada e reapropriada.

5 O local foi estabelecido por LUÍS Gonzaga Jaegerjesuíêa do Instituto Anchietano de Pesquisas,

de São Leopoldo, em 1935. Hoffinann, Nelson. Terra de Nheçu. EdÍURI, Santo Angelo, 2006, p.47.
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Nelson Hoffmann, escritor diletante da atual cidade de Roque Gonzales, é
um agente social que promove a figura de Neçú (o qual chama Nheçu). Em seu
livro Terra de Nheçu (2006), temos uma coletânea de textos que, na realidade,

enaltecem Roque Gonzales. Porém, em algum ponto Hoffmann trata de trazer a

lume outra imagem de Nheçu, apoÍando-se na defesa deste feita por Enéas
Athanázio em seu livro Mundo índio (Athanázio, 2003). Athanázio faz um

arrazoado a luz do direito para defender Nheçu e sua luta pela terra e os costumes

de seu povo. Hoffinann conta ainda que, mais do que recuperar a imagem de

Nheçu, írata-se também de realizar ações concretas na atualidade. E isso passaria

por criar um marco físico. Justamente no Cerro Inhacurutum. Narra que o

músico riograndense Noel Guarany, identificado com a região e a história das

missões, lhe sugeriu que se fizesse um monumento no alto do Cerro. Um monu"
mento ao "bombeador". Este qualitativo se deve ao fato de que Nheçu "defendeu

isso aqui da invasão do homem branco, ele foi o palanque da resistência indíge-

na. [...] E o símbolo dessa resistência ficará no monumento desse Bombeador,

o índio que espreita, que vigia, que cuida os passos do branco invasor."
(Hoffmann, 2006:98). Hoffmann conta ainda que uma amiga sua anunciara a

criação do Grapo de Amigos do Nheçu, composto por famílias que vivem no

entorno do Inhacurutum, com o objetivo de "cuidar do Cerro do Inhacumtum,

organizar sua infraestrutura e usufruir algum benefício turístico". (Hoffmann,
2006:95). O grupo parece estar na origem da Associação Cultural Nheçuanos.

Essa se apresenta da seguinte forma:

entidade que atuará pela revisão histórica da 1a fase das missões

jesuíticas (1610-1637) e pelo resgate da figura do cacique-pajé Nheçu.

Líder da resistência indígena e contrário às mudanças de costumes

impostos pêlos brancos, Nheçufoi autoridade máxima de várias tribos

que viviam nas terras ao norte e ao oeste do rio Ijuí, estendendo-se às

margens do rio Uruguai, e defendeu as tradições de seu povo e o
território guarani dos invasores.6

Os Nheçuanos se organizam em tomo de um festival artístico chamado

Manifestos, que já teve seis edições entre 2009 e 2014. E uma de suas bandeiras é a

construção do monumento ao Bombeador, como diz em seu website: "No alto do

Cerro do Inhacurutum, a estátua do BombeadorL. Sonho?! Por que não transfor-

mar o sonho em realidade? A realidade pode ser luminosa." Hof&nann, Athanásio,

Noel Guarany, os Nheçuanos, são todos agentes sociais que tratam de constmir um
discurso contra-hegemônico e cultivar uma vertente da história tradicional. Ainda

[http://www.nhecuanos.com.br]. Acessado em novembro de 2016.
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que pareça uma reação a historiografia tradicional e à apologéticajesuitista, trata-se
de uma variante desse poder simbólico emanada pelo núcleo duro historiográfíco e

patrimonial que tem nos Jesuítas e sua obra um exemplo de grandeza incomparável.

Os mecanismos que utilizam se assemeÏham àqueles que reforçam e preservam a
narrativa e o discurso tradicional sobre as missões. Publicação de obras, realização

de eventos, e construção de marcos físicos perenes. O que lhes falta, por enquanto,
é o respaldo académico e a ação de órgão públicos dotados de poder político, como

o IPHAN, por exemplo. Essa condição parece ter sido alcançada por Sepé Tiaraju,

outra figura emblemátíca dessa história e desse discurso. Antes porém, voltemos à

Trilha. Após o Cerro Lnhacurutum, a próxima parada é no município de São Pedro

do Butiá. Lá, o caminhante visita o Centro germânico missioneiro. E um parque

temático, dedicado à São Pedro, padroeiro do Rio Grande do Sul. E, novamente,
encontrará elementos materiais que remetem a história das Missões. O principal

atrativo do Centro é uma estátua de São Pedro com 30 metros de altira, mesma

altura do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro.

A estátua possui três ambientes internos todos temáticos. No térreo,

junto ao pilar central em formato de Cruz Missioneira, temos as relíquias

que foram trazidas da Terra Santa, como uma forma de fazer a ligação

com o início da história de São Pedro, o grande amigo e seguidor de

Jesus. No segundo ambiente temos a sequência da história de são Pe-

dro em forma de pintura sacra. Na sala superior, junto a gruta com a

imagem de Nossa Senhora Conquistador a, o visitante tem a

oportunidade de fazer os seus pedidos e agradecimentos. A Santa foi

trazida pêlos Jesuítas para a região, ao descer do Paraguai fundando

as reduções juntamente com os indígenas. (Ventwini, 2012:52)

Esse interior da estátua tem como principal elemento a réplica da "Cruz

Missioneira", outro ícone recorrente nas representações materiais deste passado e

que possui uma história própria peculiar. A peça que faz as vezes de "original" ou

"primeva" encontra-se junto as ruínas de São Miguel. E esculpida em um único

bloco. Segundo Arthur Rabuske, ela encontrava-se no cemitério de São LUÍS Gonzaga

e foi levada para São Miguel. A cruz é um símbolo duplo, do passado das Missões

e do presente da região. E assim que ela aparecerá nos acessos às principais
cidades, nas praças, em um sem número de artesanatos, e nos escudos de diver-

sós municípios da região. Esta cruz, caracterizada por possuir duas hastes, sendo

a superior menor, tem um histórico próprio, que por sÍ só Já exemplifica estas

ressignifícações. E é anterior a estes processos iniciados nos anos 80. Apesar da

força alcançada como símbolo, há apenas o trabalho de Rabuske, de 1984, que

tentou dar conta de explicar a sua origem e a possível importância que poderia ter

tido na época das reduções (Rabuske,1984). De tapara cá, sem que outro autor tratasse

de estudar este fenómeno detidamente, sua força só fez crescer, alçando-a ao
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patamar de símbolo máximo das Missões jesuíticas. Ela se espalhou pela região

das Missões e alcançou também outras paragens. O próprio Rabuske parecia
intuir que esse ícone tenderia a crescer e se desenvolver, como se de um ente

biológico se tratasse: "Essa cruz, assim entendida, abandona a sua matéria pé-

trea, digamos de grês, cria raízes, mostra seiva vital, vira em árvore e apresenta
folhas de beleza especial e frutos de libertação, de cultura e progresso onímodo,

no presente e para o futuro". (Rabuske, 1984:27) A cruz que se encontra dentro

do monumento tem 20 metros de altura. Mas o Centro ainda tem mais elemen-

tos ligados as missões. Junto ao monumento de São Pedro há uma réplica das

ruínas da Igreja de São Miguel Arcanjo.

A Trilha segue para Rolador, em cuja jurisdição se encontra o local do

povoado de Nossa Senhora da Candelária do Caaçapaminí, fundada em 1627 e,

termina em Caibaté, onde está o Santuário do Caaró, local dedicado ao martírio

de Gonzales, Castílhos e Rodrigues. A Trilha já chegou a quinze edições desde
sua criação. Após essas iniciativas, maj oritariamente ocorridas sem a intervenção

direta de poderes públicos, seus organizadores conseguiram que a Trilha dos

Santos Mártires fosse reconhecida como áe relevante interesse cultural do Esta-

do do Rio Grande do Sul. Sua realização foi incluída no Calendário Oficial de
eventos do Estado. Este ato foi garantido pela Lei ? 14.899 de 05 de julho de

2016. Isto facilitará a busca de recursos e mvestimentos em turismo e cultura

para os municípios que fazem parte do roteiro da Trilha. E demonstra também o

apelo que os aspectos históricos e culturais vinculados às missões possuem

junto ao poder público. Na justificativa do Projeío de Lei consta

Através de caminhadas e cavalgadas, destacam-se como atrativos a

possibilidade de conhecer-se as raízes da história missioneira e gaúcha,

contemplar-se a beleza, da região, a convivência com pessoas de di-

versas etnias, a valorização da natureza como meta para melhorar a

qualidade de vida, além de animados encontros nos quais acontecem

atos de fé cristã e religiosidade, através de palestras sobre história,

meio ambiente e preservação ambiental. 7

A Trilha dos Santos Mártires faz uma espécie de resumo histórico espacial

da epopeia das missões. O participante inicia pela "entrada" no antigo Tape,

onde uma placa avisa "Aqui nasceu o Rio Grande". Supostamente é o passo que

Roque Gonzales teria usado para entrar no território Guarani ao Tape em 1626.

7 [http://proweb.procergs.com.br/Diario/DA20150827-01-100000/EX20150827-01-

100000-PL-3U-2Ü15.pdf3. Acessado em novembro de 2016.
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Depois, percorre distintos lugares, com ênfase para os personagens de Gonzales
e Castilhos. No Inhacurutum, o elemento indígena é enaltecido na figura de

Neçú. Em São Pedro do Butiá, no Centro Germânico MÍssioneü-o, há um salto

no tempo, pois a Cruz Missioneira é um elemento relacionado as missões do

século XVIII, bem como a igreja de São Miguel, que foi construída entre 1735

e 1745. O tempo volta para trás quando se chega à Nossa Senhora da Candelária

do Caaçapamini, fundada em 1627. E tudo termina no Caaró, local do martírio

de Roque em 1628. Mas para o participante isto é insignificante. As cronologias

são secundárias quando se está no plano do simbólico. Roque Gonzales é a

razão pela qual Sérgio Venturini iniciou estas caminhadas que resultaram em um

reconhecimento via Lei Estadual.

Mas Roque, embora sejaprovavehnente o jesuíta mais alabado entre os que

foram missionários no velho Tape, possuí o seu antagonista no plano das perso-

nalidades referentes. Trata-se de Sepé Tiaraju, que não foi contemporâneo de

Roque Gonzales, embora como dito acima, isto não tenha relevância. Sepé não

é um referencial de defesa do modo de ser tradicional Guarani, como pode ser

Neçú. Ele encarna a defesa da terra, a bravura na guerra, a luta pêlos seus. Junto

com Roque Gonzales, Sepé alcançou um patamar relegado apenas a grandes

figuras masculinas e brancas de nossa história. Mas isto apenas após uma série

de interpretações e construções de sua imagem até chegar a um consenso que

permite que a mesma seja apropriada por diferentes seíores da sociedade. De

índio castelhano e antibrasileiro, como o considerou António (NÍco) Fagundes

(Fagundes, 1994), ou o Primeiro Caudilho Riograndense, como quis Mansueto

Bemardi (Bemardi, 1957), Sepé passou a ser um símbolo da defesa da Terra

como solo sagrado. Passou a ser visto como um gaúcho, cujas qualidades são

as da bravura e lealdade, além de uma confusa luta por liberdade. Talvez o mais

importante é que Sepé, por ser um cristão das missões, com posto militar (sic)

íomou-se mais palatável na hora de se escolher um ídolo indígena. Sepé era o

índio civilizado, que morreu bravamente, lutando por sua terra. Colaram em

Sepé os anseios da autoprojeção dos gaúchos riograndenses. E desta forma,
Sepé pode ser um herói para os trabathadores sem terra e para os latifundiários

do agronegócio, sem grandes contradições aparentes. A mitífícação foi tão bem

engendrada que chegou-se a sua quase santificação, ainda que, segundo o Irmão

António FachÍm, isto já ocorra na esfera popular. Sepé alcançou a glória. E

como tal, é merecedor de sua representação na forma material, bem como de ter

os locais e fatos relacionados a sua vida e morte demarcados e promovidos.

Há, pelo menos, dois monumentos de Sepé Tiaraju. Um em Santo Angelo e

outro em São Luiz Gonzaga, na região do núcleo duro, como me referi acima. O

monumento de Santo Angelo não é o que seria construído originalmente. Existe

um primeiro projeto do qual restou apenas um desenho feito por Léo Rockembach

e seria executado pelo escultor Valentin VonAdamovich em 1960. Seu destino
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seria a Praça da Bandeira, em frente ao Teatro Municipal António Sepp. Teria

seis metros de altura. A morte de Adamovich impediu a realização da obra,

restando apenas uma estátua de um índio que estájunto ao Museu Municipal. O

monumento que hoje é visto pêlos turistas e fartamente fotografado é obra do

artista Santoangelense Olindo Donadel. Nele Sepé está acompanhado de mais

duas figuras indígenas, um homem e uma mulher. Sepé porta um arco e flecha

e o outro indígena uma lança. A figura feminina está apenas sentada, de forma

quase resignada. A outra estátua de Sepé está em São Luiz Gonzaga. A obra se

chama Sepé Tiaraju, São Luizense e Míssioneiro. Na placa que a acompanha

está o seu significado "Símbolo maior da resistência guarany (sic) diante ao

desumano Tratado de Madri: a defesa é um direito de todo ser humano e a cruz

acima da lança demonstra que a paz deve ser a meta de todos os povos". Há uma

visão catastrófica do Tratado de Madri, herdada da versão jesuítica do mesmo,

e uma clara pretensão universal na mensagem a ser passada. Temos ainda a sua

descrição e interpretação.

Significados da obra: Cruz: Subtítulo da obra: "A cruz acima cia

lança!" A criiz cristã (levemente esülizada, para compor melhor a

obra) representada aqui como símbolo universal do sacrifício cons-

ciente e voluntário em busca da Paz e não um artefaïo exclvsivo de

alguma religião. Ela encontra-se em l "plano, demonstrando o que ele

representava e o que defendia. Pois Sepé era cristão, nascido nas

Missões, assim como seu pai e provavelmente seu avô. Esse era o

ambiente, o lar ao qual ele protegia. Lança: Â lança encontra-se 2°

plano, apontadapara baixo, simbolizando que esta terra tinha dono e

que ele não queria a guerra, mas a defesa é um direito de todo ser vivo

estavam prontos para morrerem lutando em defesa de seu lar. Vesti-

mentos: As vestes selvagens e os adornos de seus antepassados, a

boleadeira, a lança; como que a buscar forças nas suas raízes mais

primitivas. A utilização dessas vestes tem por objetivo demonstrar a

mescla de emoções e sentimentos vi^enciados por Sepé e seus irmãos

naqueles tempos: a raiva pelo incompreensível e desumano Tratado

de Madri, a impotência perante o poderio português, a forte dor da

traição por parte do rei da Espanha, a qual eles aprenderam a amar

desde pequenos, e ao qual pagavam altos impostos anuais (durante

quase 70 anos) pela posse da terra. Finalmente a dor maior do aban-

dono, por parte da maioria dos padres jesuítas.8

[http://www.portaldasmissoes.com.br/site/view/id/1043/monumento-sepe-tiaraju.htimtlj

Acessado em 24 de novembro de 2016.
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Trata-se de um texto eivado de imagens projetadas sobre a figura histórica

de Sepé e suas mtencionalídades ao se envolver na Guerra Guaranítica. O autor

faz questão de destacar o cristianismo de Sepé e sua condição de índio missioneiro,

logo, civilizado. Também quer vê-lo pacífico, que só pega em armas se as

circunstâncias o obrigam. Esta é a imagem que se cultua de Sepé e que o artista

Vinícius Ribeiro quis materializar no monumento feito em concreto armado e

com 2,5 metros de altura e pesando 950 kilos. Mas a materialização de elemen-

tos ligados a Sepé não se limita a estátuas de sua figura nem se circunscreve

apenas a região nuclear das missões. Em São Gabriel, distante 450 quilómetros

de São Miguel, estão dois lugares de grande significância para a narrativa rela-

cionada a Sepé Tiaraju. O lugar de sua morte, em 07 de fevereiro de 1756, e o

lugar da batalha de Caiboaté, ocorrida três dias depois. Existe um local chamado

Sanga da Bica que é tido e havido como o ponto onde ocorreu a morte de Sepé.

Próximo a ele se ergueu um monumento, em forma de um bloco com uma

placa, coberto por um telhado, assemelhando-se a um pequeno coreto. Ao lado

há lima placa com as frases "Ogué! Co ivi recó yara! Fora! Essa Terra tem

dono! Local onde tombou Sepé Tiaraju. 07/02/1756". Esta monumento foi uma

iniciativa do Sr. Emiliano Limberger, um diletante que há décadas se dedica a

pesquisar por conta própria a história das missões e seus personagens, em

especial Sepé Tiaraju e o padre Cristóvão de Mendoza, morto em 1635. No

interior do município, na localidade de Caiboaté Grande, está o provável palco

da batalha ocorrida em 10 de fevereiro de 1756. Nele há uma cruz de alvenaria

de cinco metros de altura, em meio ao campo aberto, que supostamente ocupa

o mesmo lugar onde antes havia uma cruz de madeira. Placas trazem os seguintes

dizeres em guarani e português:

Â 7 de febrero anjo de 1756 Pipe omanô Cr. J. B. Tiaraju Guarani

pipe sábado ramo a 10 defebrero Pedico Guarani guaçu Mortes pe. 9

Taba uruguaia rebe gua 1500 soldados rebe hae beiaere Mburubichareta

a mano ônga ape. A 7 de março pe. Oya pouca ângaco Cruz mtun Da.

Miguel Mayra solas reta upe.

Em o ano de l 756 a 7 de fevereiro morreu o corregedor José Tiarayú

em uma batalha que houve em um sábado. Â 10 de fevereiro em uma

terça-feira, houve uma batalha em que morreram neste lugar 1500

soldados e seus oficiais pertencentes a 9 povos do Uruguai. A 7 de

março mandou D. Miguel Mayra fazer esta cruz pêlos soldados.

9 [http://vivasaogabriel.blogspot.com.br/2012/09/a-batalha-de-caiboate.htmlJ.Acessado

em novembro de 201 6.
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Nas proximidades há ainda um marco de pedra, na forma de um obelisco,
também em alusão a batalha de Caiboaté com uma placa que informa que "Rolino

Leonardo Vieira fez erigir em granito do município, este monumento simbólico,

no local em que existiu outrora uma grande cruz mandada assentar pêlos Jesuítas,

comemorativa a Batalha do Caiboaté". Assim, a passagem de Sepé pelo território

da atual São Gabriel provocou ao menos a instalação de três marcos fixos.

Locais que se tomam curiosidades turísticas sem maior expressão. Mas que

congregam centenas de pessoas ligadas ao Movimento Tradicional ista Gaúcho

MTG em datas comemorativas. Diante de tamanha repercussão e circulação, a
figura de Sepé acabou tendo também o beneplácito de Leis em sua memória. A

primeira foi a Lei Estadual n° 12.366, de 03 de novembro de 2005 que transfor-

ma Sepé Tiaraju em Herói Guarani Míssioneiro e Rio-Grandense. A segunda é a

Lei tí° 12.032, de 21 de setembro de 2009, que em seu Artigo 1° estabelece

Em comemoração aos 250 (duzentos e cinquenta) anos da morte de

Sepé Tiaraju, será inscrito no Livro dos Heróis da Pátria, que se

encontra no Panteão da Liberdade e da Democracia, o nome de José

Tiaraju, o Sepé Tiaraju, herói guarani missioneiro rio-grandense.19

Em 2006, a morte de Sepé Tiaraju completou 250 anos, o que ensejou

diversos debates e algumas publicações (Brum, 2006b). E demonstrou que a

figura de Sepé é uma variante destacada da narrativa sobre as missões, cuja

imagem começou a ser projetada ainda no século XVIII, principalmente através

do poema O Uraguai, de BasílÍo da Gama, de 1769 (Gama, [1769] 2009). Sepé,
ou o que se fez de sua traJetória e biografia, resultou em um forte elemento de

patrimonialização, aproximando-se do que Prats (Prats, 1997) denomina Génio

Criativo, aqueles personagens históricos cujos discursos construídos a seu

respeito os sacralizam. Junto com Roque Gonzales e, em menor medida, Neçú,

Sepé é uma figura cuja simples associação ao um local ou a um artefatojá faz

destes elementos algo patrünoniaUzável. E neste caminho de associar lugares,

ganham relevo também os locais de martírios.

Tal como o ocorrido com Roque Gonzales, João de Castilhos e Afonso

Rodrigues, que tiveram seus locais de morte identificados e apropriados para a

sua exaltação, o mesmo se deu com o local de morte do padre Cristóvão de

Mendoza. Porém, neste caso, a questão patrimonial que envolve a história, o

personagem e sua morte, ganhou ares de um disputa entre cidades. Temos ao

menos quatro municípios do Rio Grande do Sul que postulam possuir em suas

10 Sepé Tiaraju: herói guarani, missioneiro, rio-grandensc e, agora, herói brasileiro. Cen-

tro de Documentação e Informação. Edições Câmara, Brasília, 201 0.
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jurisdições os locais de morte e/ou sepultamento de Cristóvão de Mendoza. São
eles Caxias do Sul, Tabaí, Paverama e Vera Cruz,

A Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto, do município de

Tabaí, RS, em março de 2008 promoveria o III Seminário em Comemoração

aos 373 anos da Origem do Tradícionalismo Gaúcho inspirado na figura do
Padre Cristóvão de Mendoza y Orellana. A premissa era a de que o referido

jesuíta teria sido o inírodutor do gado bovino nas terras do atual Rio Grande do

Sul. E dada a vinculação da imagem do "gaúcho" com o gado e sua criação,

Cristóvão de Mendoza seria um dos precursores, +se não "o" precursor das

tradições gaúchas. A fonte na quaï se baseavam os agentes que reivindicam

Tabaí como local da morte é o livro Raízes do TradicionaÏismo Gaúcho, de

autoria de EmilÍano Límberger, (Limberger, 2004) o mesmo que esteve envolvido

com a promoção da Sanga da Bica em São Gabriel. Esse autor teria estado em

Tabaí e fomentado a ideia de realização do evento. Porém, em seu livro buscou

determinar o local da morte de Cristóvão de Mendoza. Limberger afirma que o

martírio teria se dado na localidade de TabaÍ, pertencente ao município de

Paverama. Ê o próprio autor que trata de demarcar a diferença entre a localidade

e o município de mesmo nome:

Onde se localizaria à época esta 'Villaroyon 'ou na linguagem guaranítíca

talvezfosse (ou poderia ter sido) 'Tabaroyon \ de que se poderia ter orígi-

nado a atual designação 'Taba>? Trata-se por enquanto de meras

suposições, mas em situações semelhantes assim se chegou a recolocação

toponímica de então. Nesta região ainda hoje subsiste a localidade de

Tabaí, ao sopé da serraria dos morros Azul e dos Cavalos. (não confimdir

com nova cidade de mesmo nome junto às B.R/KS). (Limberger, 2004:35)

Limberger percorreu a localidade de Tabaí (Paverama, RS) e afirma que

identificou o local da morte, descrevendo inclusive um método duvidoso: Em

recente pesquisa in loco inclusive com pendulação confírmou-se ser esta a

verdadeira localização do martírio do Pe. Cristóvão de Mendoza y Orellana S. J.

em 26/27 de Abril de 1635",(Limberger, 2004:38) (grifo nosso). Importam aqui
as implicações da recepção e apropriação no estabelecimento e promoção de

patrimónios. Quando um local histórico é apropriado por uma sociedade como

parte de sua memória, criam-se as condições para que esse local seja também

apropriado como símbolo de identidade local e regional.

O local da morte do Padre Cristóvão de Mendonza é um bom exemplo das

dificuldades encontradas quando se trata de localidades do atual território do

Rio Grande do Sul relacionadas às missões jesuíticas do século XVII, comumeníe

chamadas de "Missões da Primeira Fase". Os registros feitos pêlos jesuítas

relativos às suas atividades de evangelização se davam por meio de diversas
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espécies documentais, tais como, diários, informes, instruções e, sobretudo,

por meio das chamadas "Cartas Aaauas". Para o Rio Grande do Sul do século

XVII, no tocante a presença dos jesuítas, um dos textos mais referidos é a
Conquista Espiritual Feita pêlos Religiosos da Companhia de Jesus nas Provin-

cias do Paraguai, Paraná e Tape" (Montoya, [1640] 1985) cujo título original é
Conquista Espiritual Hecha por los Religiosos de la Compania de Jesus en las

Províncias dei Paraguay, Paraná, Uruguay y Tape, que foi publicado na Espanha
em 1640. Nesse livro, o Padre António Ruiz de Montoya descreve a morte de

Cristóvão de Mendonza e, entre outras informações imprecisas para a atualidade,

se refere que ele encontrava-se na "terra dos Caaguas", local de difícil

identificação, visto que a terra dos Caaguas era localizada como sendo entre a

região do Tape (área de preáominância guarani) e o litoral. Os autores que se

dedicaram à morte de Cristóvão de Mendoza após Montoya, ainda nos séculos

XVII e XVIII, também se baseavam em sua narrativa.

Em 1918, o Padre Carlos Teschauer, também jesuíta, publicou sua História

do Rio Grande do Sul dos Dois Primeiros Séculos. Nela, trata do martírio de

Cristóvão de Mendoza. Seguindo os cronistas, atribuiu a morte do missionário

à conspiração de um indígena chamado TaÍabaí. E a única identificação do

local que oferece é a que segue:

Julgando-se [o padre Cristóvão] mais seguro e menos estorvado em suas

maqumações no Ibia, região da bacia do Caí (?), reuniu os chefes principais

e lhes aconselhou com muita loquacidade que não pemiitissem aos padres

acabarem com os costumes dos mdios. [...] No dia combinado, e levando

em sua companhia a numerosos homens armados, os principais conspira-

dores se esconderam num lugar onde calcularam houvesse de passar o

padre Mendoza, ao voltar do Caágua (Teschauer, 2002:207)

Teschauer, acostumado as fontes jesuíticas, não se atreve a definir o local,

inserindo até mesmo um ponto de interrogação quando se refere à bacia do Caí.

E apenas nos informa que poderia ser um lugar por onde passava o Padre Mendoza

Sio retomar do Caágua. Em uma informação dada por Serafim Leite, em um

artigo publicado na revista Província de São Pedro, consta:

Por outro lado, sabe-se que o local em que foi morto o P. Cristóvão de

Mendoza, em 1635 é o Ibiá, no município de Caí e diz o P. Inácio de

Sequeira que o mataram os homens do Anjo, o qual por meio de um

filho seu, o Terreiro Espantoso, se comunicava com o mesmo P.

Sequeira. (Leiíe, 1946:09)
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Assim, temos outra localização para a morte de Cristóvão de Mendoza, o

município de São Sebastião do Caí. No entanto, em que pesem as opiniões de
Serafim Leite e Emiliano Limberger, outro município do Rio Grande do Sul

parece ter tornado a dianteira em termos de apropriação desse acontecimento

para efeitos de estabelecimento de um património local. Caxias do Sul há multo

já estabeleceu oficialmente em seu calendário as celebrações do martírio do

Padre Mendonza, o qual, segundo a versão local, teria ocorrido na localidade de

AguaAzul, no distrito de Santa Lúcia do Piai. A principal referência dos caxienses

é o trabalho do historiador local Mário Gardelin, o qual assinala:

Um esquecimento secular caiu sobre a vida e a morte do p. Cristóvão.

A retomada das pesquisas, com o retomo ao Rio Grande do Sul dos

Jesuítas no século passado, baseadas em farta documentação, fez com

que Aurélio Porto e Luiz Gonzaga Jaeger tratassem da questão e

miciassem as primeiras buscas referentes ao local. Foi em 29 de

novembro de 1940, há, portanto, 49 anos, que o local foi identificado,

embora ficassem algumas dúvidas a respeito. Divulgada a notícia, a

população entusiasmou-se. Foi construída uma capela, dedicada a Cristo

Crucificado. A Mitra Diocesana recebeu em doação 20 há. Anualmen-

te, com grande concurso popular, o aniversário da morte do padre é

recordado e sua contribuição à história do Rio Grande do Sul festeja-

da. {grifo nosso) (Gardelin & Costa, 1993:120)

Como é possível verificar. Caxias do Sul já intemalizou a ideia de que, em

seu território, na localidade de ÁguaAzul, distrito de Santa Lúcia do Piai, deu-se

a morte do Padre Mendonza. E isso com base nos estudos de Aurélio Porto,

conhecido autor sobre o tema dos jesuítas no Sul do Brasil, e Luiz Gonzaga

Jeager, também pesquisador da temática, e ligado ao Instituto AnchÍetano de

Pesquisas, de São Leopoldo, ambos jáfalecidos. O também falecido ex-Deputado

Federal Ruy Pauletti encaminhou um projeto para que AguaAzul fosse conside-

rado Património Histórico, com base na tradição estabelecida em Caxias do Sul,

como pode ser visto em notícia do Jornal Correio Riograndense:

Água Azul pode ser património histórico. Projéto de lei do

deputado Ruy Pauletti quer transformar a capela, a fonte e o

sítio histórico da localidade de Agua Azul, em Santa Lúcia do

Piai. distrito de Cabias do Sul, em Património Histórico e Cul-

tural do Rio Grande do Sul. Agua Azul foi o local onde morreu

assassinado o padre jesuíta Cristóvão de Mendoza em 1635. O

nome da localidade é uma referencia à fonte onde teria sido

jogado o corpo do mártir. A comunidade celebrou os 370 anos

da morte do padre no último dia 24 de abril com missa solene a
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almoço de confraternização. O projeto está sendo avaliado pela
Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa.11

Mas Caxias do Sul não está sozinha nestas reivindicações. Com base nas

informações de Emiliano Limberger sobre a possível localização da morte do

Padre Mendonza, o município de Paverama referendou outra localidade, que

pertence a seu território:

Uma cavalgada, uma missa crioula e um seminário histórico

homenagearam os 370 anos do martírio do Padre Cristóvão de

Mendonza y Orellana -jesuíta que introduziu o cavalo e o.gado no

Rio Grande do Sul. O evento realizado no município de Paverama

aconteceu de 21 a 24 de abril. De acordo com o pesquisador Emiliano

Limberger, a chegada do Pe. Cristóvão no Estado, com a introdução

das lides campeiras, seria considerada a data de origem do tradicio-
nalismo gaúcho. "Começaram a criar gado, lidar com cavalo, criar

ovelha, usar o laço, o chiripá, depois a bombacha; começou assim",

explica Limberger. O pesquisador é também autor do livro "Raízes do

Tradicionalismo Gaúcho ", publicado pelo MTG e lançado durante o

evento em Paverama. A cavalgada retomou o roteiro original do Pe.

Cristóvão de Mendonza saindo de Vera Cruz (sede da antiga redução

de Jesus-Maria 1633 — 1637), passando por Venâncio Aires, Lajeado

(Parque do Imigrante : última região visitada pelo pioneiro) até o

local do martírio do Pe. Cristóvão no município de Paverama, Alto

Taquari. Após a chegada da cavalgada houve uma Missa Crioula,

celebrada pelo Pe. Gerson Schmidt. O seminário "Resgate histórico

do Tradicionalismo Gaúcho " teve o relato da pesquisa da região e

escavações da caverna "Penedo das Pombas f\ elaborada pelo

professor da Unisc, Pedro Mentz Ribeiro, além, é claro, do relato da

pesquisa de Limberguer. Já está sendo programada uma cavalgada no
ano que vem, só que no sentindo inverso. "Vai ser bem mais

incrementado, porque as pessoas já estão entendendo a importância

desse fato", salienta o pesquisador, (grifo nosso)

u Jomai Correio Rlograndense, Caxias do Sul, RS, 27 abr. 2005.

12 Extraído do site http://www.mtg.org.br/jomal46.html. Acesso em: mar. 2008-Infeliz-

mente, este conteúdo Já não se encontra mais disponível.
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Até aqui, temos, com base em diferentes autores, as localidades de Tabaí,
Paverama e Caxias do Sul. E isso sem incluir São Sebastião do Caí, por não ter

esse município realizado até o momento, nenhuma ação patrimonial vinculada à

morte do Padre Mandoza, embora Serafim Leite pudesse lhes servir de referência.

Não bastasse o exposto, outro município vem somar-se aos anteriores. O
jornal A Gazeta do Sul noticiou, em 21 de abril de 2007:

Vera Cruz receberá cavalgada em homenagem ao padre Cristóvão

Mendozay Orellana. O introdutor da primeira tropa de gado e cavalos

no Rio Grande do Sul, padre Cristóvão Mendoza y Orellana, será

lembrado em Vera Cruz neste domingo (22) quando uma cavalgada

chegará ao Município. De acordo com o coordenador do Departamento

de Cultura Guaranítica do Movimento Tradicionalista Gaúcho (MTG),

EmiUano Límberguer, o túmulo do padre Cristóvão Mendozay Orellana

está na localidade de Linha Tapera. Limberguer explica que no ano de

l. 634, o padre tro-uxe a primeira tropa de gado ao Estado. Foram cerca

de l,5 mil rezes vindas do Paraguai, além de cerca de 5 O cavalos. "Todo

o gauchismo se deve a esse fato", considera, Limberguer, que lembra

que o padre foi morto no município de Tabaí, em abril de 1.635, depois

de um martírio de dois dias. De Tabaí o corpo foi conduzido até a

localidade de Linha Tapera, interior de Vera Cruz, porque, segundo o

coordenador do Departamento de Cultura guaraníïica, a localidade é a

sede de Jesus Mearia. Os cavalarianos partiram na quinta-feira (19) de

abril, de Tabaí. Â previsão de chegada em Vera Cruz é às 11 horas, para

um almoço e, às 16h30, será realizada uma missa crioula em Linha

Tapera.13 (grifo nosso)

Novamente, a fonte da informação é Emíliano Limberger. Aqui, abrindo

outro aspecto patrimonial. Não se trata agora do local de morte do Padre Cristóvão,

mas sün, de sua sepultura. As fontes históricas realmente indicam que Cristóvão

de Mendoza não foi sepultado no mesmo local de sua morte, mas que seu corpo

teria sido levado para a Redução de Jesus Maria. O espólio desse martírio possui

assim, duas vertentes, o local da morte e o local do sepultamento. O município

de Vera Cruz prosseguiu em sua apropriação e, no ano de 2011, anunciou mais

um evento:

13[http;//www.gazetadosul.com.br/default.php?arquivo:=_ultimas.php&ÍTttïdUItímaNoticÍa

=43416]. Acesso em março de 2008. Infelizmente este conteúdo também não se encontra mais

disponível.
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Semana Missioneira será em abril. O Instituto Pró-Memória Sepé

Tiaraju, com o apoio da Fundação Instituto Gaúcho de Tradição e

Folclore (IGTF), lançou, na Assembleia Legislativa (AL), a I Semana

Missioneira, a ser realizada de 19 a 25 de abril, em diversos municípios.

O diretor técnico do IGTF, Cláudio Knierim, explicou que o objetivo

do evento é resgatar a cultura guarani, além de promover a

conscientização sobre a importância dessa herança para os gaúchos.

À abertura oficial da semana será no dia 20 de abril, às 20h, no

Teatro Dante Barone da AL, com show do cantor missioneiro Pedro

Ortaça. Â data de abertura é consagrada ao índio e o encerramento

relembra o martírio do padre jesuíta Cristóvão de Mendozay Orellana,

que impulsionou a criação, em larga escala, de gado, equinos e ovinos

em terras gaúchas. Por ironia, ele foi morto pêlos índios guaranis no

dia 25 de abril de 1635, em Vera Cruz, que será o ponto de encontro de

quatro cavalgadas que sairão de São Gabriel, Rio Pardo, São Miguel

das Missões e Tabaí. O encerramento da semana será em Vera Cruz,

com uma missa missioneira. Â programação incluirá apresentações

artísticas, exposições, palestras, debates e desfiles, (grifo nosso).14

O evento programado para 2011 estava calcado em outra hipótese, a de

que o município de Vera Cruz abrigaria o local da morte de Cristóvão de Mendoza e

não de seu sepultamento, como feito em 2007, entrando na disputa com Tabaí,

Caxias e Paverama. Quatro municípios, um evento, muilas expectativas e mvestunentos

públicos e privados em ações patrimoniais. Como visto, tanto Paverama quanto Vera

Cruz, t-ataram de organizar cavalgadas, feiras e festas em tomo da já mitificada

morte de Cristóvão de Mendoza. O que se apreende desse caso são as formas de

apropriação do passado, em um contexto atual onde os municípios buscam no

turismo religioso e cultural, alternativas económicas e elementos de constituição das

memórias locais. E mais uma vez, a força simbólica da narrativa sobre os jesuítas e

suas missões, bem como a extensão do alcance espacial, permitmdo a promoção de

novos patrimónios em áreas distantes do núcleo duro, aqui considerado as ruínas de

São Miguel. TabaÍ, Vera Cruz, Paverama e Caxias do Sul distam de São Miguel 400,

322, 392 e 467 quilómetros, respectivamente.

Além dos Caminhos, Trilhas, monumentos e locais de martírios que colocam

lugares e objetos no rol de patrimónios vinculados às missões jesuíticas, há

ainda algumas "peças soltas" nesta pletora de "coisas" jesuíticas, por assim

1417 Jornal Correio do Povo, 17 mar 2011. Disponível em: [http://www.con-eiodopovo.com.br/
Impresso/?Ano=116&Numero=168&CademcF=0&Noticia=269127].Acesso em março de 2012.

dizer. Me refiro, por exemplo, a marcos de pedra que, eventualmente, são dados

a conhecer. Há, pelo menos, dois que são apresentados como jesuíticos. Um

encontra-se no museu histórico da cidade de Vacaria. E o outro estava em um

local público, no município de Fontoura Xavier. A "pedra de Vacaria" foi motivo

de diversas análises e é muito provável que guarde alguma relação com as missões
jesuíticas. A de Fontoura Xavier ainda carece de estudos.

Além dos registros textuais e cartográficos, a posse sobre determinada parcela

de solo poderia ser feita através de intervenções diretas no terreno. As cruzes de

madeiras erguidas nos primeiros momentos das reduções jesuíticas constituíam-se

em sinais concretos da presença da igreja, mas também assinalavam limites, ou

términos, do território dos povoados. Também serviam para assinalar a posse sobre

áreas de exploração de recursos, como os ervais nativos. A própria matéria prima

destas cruzes determinou sua completa ausência na paisagem atual, posto que as

hastes de madeira não sobreviveram aos agentes do tempo. Mas os marcos em

madeira não eram os únicos elementos de que dispunham os povoados para demar"

car a posse sobre o solo. Eventualmente, poderiam ser utilizados marcos de pedra.

São escassas as referências a este tipo de objetos na documentação textual

contemporânea aos povoados ou de períodos posteriores. Conhido, evidências ar-

queológicas podem oferecer alguns registros desta intervenção na paisagem.

Este pode ser o caso de um objeto do acervo do Museu Municipal de Vacaria,

no Rio Grande do Sul. Trata-se de um bloco de pedra que possui gravações em

babio relevo. Esta pedra é reconhecida pela população de Vacaria como um legado

do período das reduções jesuíticas. Segundo relatos transmitidos de forma oral nas

últimas cmco décadas, e corroborados por algumas publicações de caráter histórico

local, esta pedra teria sido levada para Vacaria e permanecido na Catedral do município.

Deste local, teria sido transferida para o Museu Municipal, passando a fazer parte de

seu acervo. A peça constitui-se de um bloco único, com 65 cm de comprimento por

26 cm de largura em suas extremidades. Nela verificam-se as seguintes gravações:

um semi círculo; uma cruz; um símbolo gráfico formado por três hastes conver-

gentes; duas possíveis letras, üücialmente observadas como um "S" e um "A": e

uma data, "1692". Verifica-se que as gravações foram retocadas com grafíte para

realçar suas formas. Esta intervenção napeça é o primeiro elemento que dificulta sua

análise. Segundo a equipe do Museu Municipal, a pedra já teria sido recebida com

esta intervenção. O maior problema, porém, encontra-se na data de "1692", onde a

intervenção é mais visível. Ao que parece, o fraçado original da gravação não foi

respeitado, sendo a data marcada com grafite pouco convincente. Sua localização

nos campos de cüna da Serra coaduna com uma presença efetiva de guaranis das
missões jesuíticas nesta região, sobretudo a partir do início do século XVIII, quando

os sete novos povoados da Banda Oriental do Rio Uruguai organizam a exploração
do território com vistas a instalar estâncias de gado e a Vacaria dos Pinhais. Dificilmente

se poderia relacioná-la com as primeiras experiências reducionais no então Tape,
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visto que não há informações de que os jesuítas daquele período tenham realizado

incursões nesta região. Sua função poderia ser a de marco de posse efetiva dos

campos relacionados à Vacaria dos Pinhais, antes mesmo desta ter sido oficiabnente
criada. Outra possibÜidade é a de servir como marcador de caminhos para apassagem

de gado entre os campos de cima da serra e o noroeste do Rio Grande do Sul, onde

se mstalaram os povoados da Banda Oriental, ou para a díreção sul, onde estavam as

estâncias de gado destes povoados. Em qualquer dos casos, este seria um elemento

de demarcação e controle sobre o espaço. E mesmo que não tenha sido produzido e

utilizado pêlos guaranis das reduções, sua presença em um museu da atualidade
permanece como um marco da memória de uma espacialidade pretérita.

A pedra de Fontoura Xavier foi divulgada mais recentemente. O estudante

do curso de História da Universidade de Passo Fundo UPF, Armando Graff,

decidiu esclarecer a questão de que um bloco de pedra situado no Parque de

eventos Afilio Chitolina seria um artefato jesuítico. O bloco, pesando aproxima-

damente 400 quilos, possui uma série de grafismos gravados, cuja interpretação

ainda não é definitiva. O bloco foi transferido para o Núcleo de Pré-história e

Arqueologia da UPF e está sendo analisado. Ainda que a equipe da UPF, coorde-

nada por Tau Golin tenha descartado a origem missioneira do artefato, importa

frisar que a população de Fontoura Xavier assim o reconhecia.1 Havia ainda

uma outra pedra localizada na zona rural do município de Bom Jesus. Possuía

alguns grafismos que poderiam ser identificados como letras. Estive pessoalmente

no local em 2006,em companhia de um proprietário das terras vizinhas. Registrei

em imagens e ficamos de voltar em outra oportunidade. Meses depois, ele me

informou que a pedra havia sido destruída por caçadores de tesouros. E possível

que a notícia de minha presença tenha despertado a curiosidade e os mitos sobre

tesouros jesuíticos. Estes mitos também podem acabar servindo de base para

outros processos patrimoniais. Mas isto já seria outra história. As pedras aqui

referidas também localizam-se a uma distância considerável do núcleo duro.

Vacaria está a 450 quilómetros de São Miguel. Fontoura Xavier e Bom Jesus

estão a 300 e 490 quilómetros, respectivamente.

As peà:as aqui referidas, bem como o sino de Encruzilhada, além de vários

outros artefatos espalhados pelo Rio Grande do Sul, recebem seu prestígio das

narrativas historiográíica e popular. Ambas, em que pese as diferenças, acabam,

ora reforçando os aspectos apologétícos das Missões Jesuíticas, ora tratando de

desmistificar versões estabelecidas. Mesmo nos casos em que se busca um

protagonismo indígena, como pode ser o caso de Neçú ou Sepé Tiaraju, a história

ainda emana da gesta Jesuítica. Neçú ainda é o índio que resistiu a civilização,

li[http://clicntíwsjnfo/noticias/fontoura-xavier/marco-encontrado-em-fontoura-xavier-

esta-sendo-estudado]. Acessado em novembro de 2016.
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recorrendo ao assassinato dos religiosos para defender seu território e seu modo
de ser. Sepé é o índio aceito. Aquele "índio dos padres", que diferencia-se dos

demais indígenas, no passado e no presente. O que importa é que o discurso
sobre esta história é o agente motor destes processos de identificação, valorização,

promoção, preservação e divulgação de personagens, lugares e objetos.

Retomando a metáfora do sistema solar patrimonial, percebe-se que, desde as

primeiras medidas de patrimonialização dos remanescentes físicos das antigas missões

jesuíticas, ainda nas duas primeiras décadas do século XX, as minas aos povoados

erguidos enü-e 1683 e 1706 no território do atual Rio Grande do Sul foram o principal
objeto de atenção. Acabaram por se constituir em um núcleo duro patrimonial. Uma

espécie de essência material desta história, desta narrativa. Em tomo delas se

desenvolveram ações importantes, como a consolidação da Cruz Missioneira como

ícone principal, que domina o artesanato, os brasões dos municípios, os acessos de

entrada, e pórticos, e uma grande Íconografia que pode ser vista por todo o lado na

região das Missões. Deste núcleo, esta história se expande, tal como a árvore pensada

por Rabuske, e vai disseminando ações patrimoniais, na forma de monumentos, museus,

to-illias, caminhos, etc. Alguns objetos cü-culam, alcançando lugares distantes, como é

o caso do sino de Encruzilhada. Outros parecem confirmar aquela certeza popular de

que os jesuítas estiveram por todos os lados, como é o caso dos marcos de pedra.

Assim, as minas, tendo como centro principal São Miguel, são o núcleo duro. O sol

deste sistema- O discurso historiográfico, apologético ou crítico, académico ou popu-

lar, é a força gravitacional que mantém todos estes lugares e artefatos em conexão.

Para que este processo inesgotável de patrimonialização ocorra, são necessárias pessoas

como Sérgio Venturim, Nelson HofBnann, Noel Guarany, Emiliano Lunbeiger e AT-

mando GraíF. São elas que fazem arodapatrimonial girar. E mantém este sistema solar

patrimonial em curso, muito além de seu núcleo, as ruínas de São Miguel.
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