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Breves reflexões sobre o Patrimônio Cultural, memória, identidade e sentimento de 

pertencimento dos bens patrimoniais missioneiros, onde buscou-se estudos mais específicos 

do patrimônio cultural santo-antoniense, a fim de deixar mais visível a importância desse 

patrimônio de origem missioneira, em Santo Antônio das Missões, encontra-se um dos 

maiores acervos patrimoniais de  Imagens em Miniaturas da Arte Sacra Jesuítas Guarani, 

catalogadas e preservadas no Museu Municipal Monsenhor EstanislauWolski, espaço onde 

divulga-se a arte, a história, os valores, os costumes e os códigos culturais dos antepassados 

guaranis. Essas esculturas estão relacionadas à necessidade de recuperar a importância do 

Patrimônio Cultural desse município, com a proposição de acionar a identidade e a história, 

pelo viés da memória e da história oral da comunidade local. Sob esse olhar, pretende-se 

reconhecer, preservar, valorizar e divulgar a cultura que se formou na região das missões 

“missioneira”, contribuindo assim, para o processo contínuo de construção de uma identidade 

missioneira no município de Santo Antônio das Missões, nesse sentido, ao se estudar a cultura 

guarani procurou-se aprofundar os conhecimentos e a importância dessa formação na 

Identidade Missioneira. O Barroco Missioneiro é composto com traços indígenas em todas as 

expressões artísticas, principalmente nas esculturas, portanto a Cultura é movimento da vida 

humana, é o fazer, refazer, compartilhar, abstrair, criar, fortalecer-se através da coletividade. 

Palavras – chave: Patrimônio Cultural, Memória, Identidade Missioneira, Imagens. 

 

1. Introdução 

     Com essa pesquisa pretende-se que por meio de valorização e divulgação da cultura que se 

formou na região das missões “missioneira”, a partir de recordações e memórias do passado 

 para contar a história das missões. Com o intuito de direcionar o olhar como meio de divulgar 

o acervo da Arte Sacra Jesuítica Guarani em Miniatura que está alocada no Museu Municipal 

Monsenhor Estanislau Wolski, difundindo a arte, a história e os valores dos antepassados. 
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Concordamos que existe um estilo missioneiro, onde o indígena expressou códigos, símbolos 

e signos de seu universo cultural, seus traços, sua autenticidade. 

2. Desenvolvimento 

        Procurou-se abordar questões fundamentais do Patrimônio Cultural, memória, 

identidade, sentimento de pertencimento dos bens patrimoniais da região missioneira,  onde 

encontra-se o acervo imagens sacras missioneiras em miniatura na região pertencente a Santo 

Antônio das Missões, alocadas no Museu Municipal  Monsenhor Estanislau Wolski. 

2.1 Patrimônio Cultural 

        Inicialmente deve-se compreender o conceito de patrimônio cultural, quanto a 

 preservação e proteção desses bens, como também a preocupação, preservação e valorização 

da memória coletiva. Aborda-se memória como identidade cultural e cidadania de uma 

determinada região, reforçando o conhecimento e valorização da cultura das pessoas dessa 

comunidade. 

       Segundo Prats (1998), Patrimônio Cultural está relacionado a tudo aquilo que a sociedade 

considera digno de preservar, portanto, é uma invenção e uma construção social, onde se 

utiliza essas duas expressões frequentemente pensadas podem apresentar-se como 

complementares ou contrapostas. O Patrimônio é disputa de poder, assim, pode-se dizer 

então, que nenhuma invenção adquire autoridade que não o legitima como construção social, 

e que nenhuma construção social se produz espontaneamente, sem o discurso prévio, 

inventado pelo poder em que o Patrimônio Cultural está inserido.  

       Portanto, a identidade é também, uma construção social, expressadas ideologicamente, de 

ideias e valores, normalmente em razão de determinados interesses de quem a propõe. Nessas 

considerações compreende-se, que a história é um conjunto de representações do passado, 

vinculados a quem está no poder. A memória conserva informações muitas vezes ocultas, por 

outras tantas histórias. Conhecer e preservar o Patrimônio Cultural local é sair da 

invisibilidade para a visibilidade, preservando a memória e reforçando o sentimento de 

pertencimento desse bem cultural. 

        A cultura não é algo individual que inventamos, é sim o que consiste em memória, que 

faz parte das práticas de um grupo que vão se fortalecendo e agregam elementos, pois, a 
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Cultura é movimento da vida humana, fazer, refazer, compartilhar, abstrair, criar, fortalecer-se 

através da coletividade.  

       PRATS faz indagações pertinentes ao Patrimônio cultural: a sociedade reconhece o 

patrimônio, até que ponto a comunidade quer conhecer esse patrimônio, e ainda, quem pode 

se identificar com esse patrimônio? o que se tá preservando é realmente o que a comunidade 

quer ou as elites? Considerações importantes a serem pensadas quando se propõe pesquisar 

sobre a valorização e visibilidade do patrimônio de um determinado local ou região. 

         Questões estas para serem pesquisadas, pensadas e ressignificadas com a comunidade, 

nas entrevistas e conversas com os moradores mais antigos, percebemos que estas pessoas 

identificam-se com o patrimônio, em suas memórias trazem informações importantes sobre a 

elaboração do acervo que se encontra no MMMEW. Portanto, se faz necessário proporcionar 

as escolas da rede pública caminhos para a Educação Patrimonial, para instigar os jovens a 

conhecerem o Patrimônio Cultural local. 

2.2 Memória, identidade e pertencimento.  

       A memória é fundamental na construção da identidade de uma comunidade, é a 

reconstrução de uma vivência, muitas vezes registradas pelo relato oral, que se torna um 

importante registro, ao se pensar que muito se perdeu de parte da história por não se valorizar 

as fontes orais. Fontes essas muitas vezes esquecidas e não valorizadas, das pessoas que 

foram  excluídas ou esquecidas do processo histórico. Segundo SALVADORI,  

A lembrança sobre o passado contada no depoimento oral traz também a marca do 

que se passa na cabeça do depoente no tempo presente. É um processo de 

reelaboração. (...) apesar dos riscos, é preciso reconhecer  que a história oral pode 

dar voz  àqueles que normalmente se vêm excluídos. Ela permite compreender que a 

escrita é também uma questão de poder que, ao longo dos séculos, foi monopolizado 

por pequenos grupos. É preciso, também, reconhecer que essa memória que se conta 

constitui-se em um patrimônio, transmitido oralmente. (2008, p.54). 

         PRATS e SALVADORI estão acordados com a idéia de que através da memória da 

comunidade é que se leva a discussão da identidade e se fortalece o sentimento de 

pertencimento de um grupo em relação ao Patrimônio Cultural local. A construção social ou 

cultural, a relação com o passado e futuro e com elementos inconscientes e impessoais e que 

levarão a legitimação do Patrimônio, portanto, compreende-se que o Patrimônio local está 

alicerceado na memória, em toda a sua complexidade, partindo-se das preocupações e 

desafios do presente, nos leve a refletir sobre o passado, para projetar participadamente, o 
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futuro. Assim, patrimônio vai assumindo novos significados e funções dependendo das 

mudanças sociais, econômicas e culturais de acordo com os interesses da sociedade. 

2.3 MISSÕES: lugar de circularidade e de relações etnoculturais 

          Como já foi abordado anteriormente, a Companhia de Jesus em sua aliança com as 

Coroas Ibéricas – reelaboram o Estado Absoluto Ibérico Português e Espanhol que visavam 

consagrar a dominação colonial das terras e povos do Continente, organizando a Ibero-

América. Tratava-se de projetos de Sociedade colonial, cuja origem é de meados do século 

XVI. Para tanto, tentou-se várias maneiras de aproximação com os povos indígenas com o 

intuito de convertê-los à fé crista e através da Bíblia convencê-los de que as terras em que 

viviam eram dos governos hispânicos, no começo, sem êxito, pois assim que os padres se 

afastavam os indígenas voltavam as suas tradições. Após várias tentativas sem sucesso, e 

elaborado o projeto  Apostólico Político de conversão de comunidades indígenas ao mundo 

Ibérico, sob a orientação de conquista espiritual na consagração do processo de 

evangelização. As reduções que fomentava os interesses da aliança Igreja Católica Romana e 

Coroa Espanhola na defesa das fronteiras da América e controlar a arrecadação de tributos. 

Assim, o indígena reduzido adentrou em um espaço onde ouve aceitações e resistência, pois 

culturas distintas negociavam transformando e adaptando uma cultura pela ação da outra, 

nesse contato prolongado entre culturas diferentes, novas soluções foram encontradas por uma 

sociedade que se estruturou no decorrer de um século e meio. 

       Nesse contexto, encontram-se os povos GUARANI, perseguidos pelos bandeirantes2 

paulistas que buscavam escravos, como também dos encomendeiros3, que tinham como 

 objetivo a exploração e doutrinar o trabalho. Para KERN, 

                                                           
2 Bandeirantes eram Portugueses de São Paulo, também denominados de paulistas, exploradores, que se 

introduziram no interior do Brasil no século XVII, para ir em busca de índios, ouro ou pedras preciosas. 

Escravizavam os índios e missões de guaranis, principalmente para recrutá-los para o trabalho em suas 

plantações de cana-de-açúcar, no nordeste brasileiro. As reduções supunham uma facilidade para os 

bandeirantes, já que os índios agora se encontravam agrupados, o que lhes facilitava o trabalho de captura. Diz-

se bandeirantes porque vinham em bandeiras, grandes tropas, ou mamelucos porque eram portugueses casados 

geralmente com mulheres índias. (Ver: OLIVEIRA, Marilda de. Identidade e Interculturalidade História e Arte 

Guarani. 2004, p.59). 

3 O encomendeiro era responsável pela encomenda de indígenas, forma de trabalho compulsório indígena, 

praticado nas áreas rurais da América Espanhola, sistema trazido da Espanha e aqui adaptado pelo qual a força 

de trabalho era trocada pela catequese. “A “encomenda” regulamentava o trabalho coletivo de uma comunidade 

indígena, colocada a serviço de um particular (o rei), que concedia ao colonizador e seus herdeiros o direito de 

receber o serviço prestado pelo índio na lavoura e na construção e restauração de obras. O colono beneficiado 

devia pagar um tributo (impostos) à coroa, e não remunerava os indígenas, devendo lhes fornecer apenas 
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A expansão, espacial destas missões jesuíticas implicou um lento, mas constante 

processo de integração de algumas áreas da cultura dos Guarani às instituições do 

Império Espanhol e da Igreja Católica Romana, no fenômeno típico de fronteira. Ao 

contrário do que aconteceu na maioria das frentes de expansão colonial luso-

brasileira, o resultado não foi extinção ou mestiçagem das etnias tribais  atingidas, 

mas a absorção pela sociedade colonial espanhola dos grupos tribais guaranis sob 

forma de uma aculturação  progressiva  (1982, p.13).   

        Nesses moldes se forma em 1607 a Província Jesuítica do Paraguai, permeada pela maior 

catequização dos povos indígenas da América, e em maior número os índios  guaranis. O 

projeto de Reduções prosperou em um espaço onde o guarani, que possuía tradições políticas, 

econômicas e sociais estruturadas há séculos, as quais foram radicalmente modificadas, com a 

invasão do europeu, esse espaço passou a ser  disputado, pois, esse território  que era 

essencial para a sobrevivência dos povos que ali habitavam. Reforçando-se, assim, que “a 

territorialidade sempre foi a base da identidade dos povos indígenas” (NEUMANN, 2004, 

p.28), onde efetivou-se  acordos e negociações. SANTOS, assim descreve: 

Um dos aspectos  o qual garantiu a interação entre parcialidades guaranis e os padres 

jesuítas foi à defesa do modo de ser Guarani, mediante aos processos de conquista e 

de efetivação do projeto apostólico-político empreendido pela Companhia de Jesus. 

O encontro entre as lideranças guaranis e os jesuítas se expressou através da aliança, 

cujo princípio se constituiu na preservação e defesa do ñande reko, o modo de ser 

guarani, sentido, vivido, que determina as ações, os códigos, os valores, os 

costumes, as tradições, enfim a organização que envolve o universo simbólico 

guarani (2012, p.27).  

      Percebe-se que o Guarani não aceitou passivamente as mudanças que os missionários 

propuseram. SANTOS, assim esclarece: 

Parcialidades de populações guaranis aceitaram viver e construir o espaço 

missioneiro na medida em que puderam interferir na realidade colonial. Capazes de 

perceberem a pluralidade cultural do seu momento, muitas vezes divergiram da ação 

evangélico-política dos jesuítas, reagindo e às vezes de forma violenta, como 

atestam as várias evidências históricas (2012, p.27).  

        O projeto missionário modificou a forma de vida dos povos GUARANI, que passaram a 

deixar suas tradições e costumes, como o abandono a poligamia, a antropofagia os cultos 

religiosos ancestrais, para obedecer a Igreja católica e a monarquia, com regras estabelecidas, 

uma diferente forma de concepção do tempo e do trabalho, nesse espaço onde os missionários 

converteriam o GUARANI em “fiel vassalo ao monarca espanhol, responsável pelo êxito 

                                                                                                                                                                                     
assistência material e religiosa. Na realidade, entre tanto, o trabalho encomendado era uma forma de 

escravização do indígena”. (Ver: SANTOS, Júlio R. Quevedo. Guerreiros e Jesuítas na Utopia do Prata, 1999, 

p.65). 
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socioeconômico da Missão. (…) reduzindo-os e reconduzindo-os a fé católica e a vassalagem 

política ao monarca, numa verdadeira conquista espiritual” (SANTOS, 2000, p.16).  

     Nessas circunstâncias os guaranis aceitaram como deveres o cristianismo e da vida 

conforme as regras estabelecidas pelos missionários, mas sem privar-se dos costumes que se 

considerava possível conservar, pois novos modelos de vida foram impostos aos indígenas, 

não foi simplesmente uma assimilação de novos valores, mas um processo contínuo de 

aculturação, assim, uma cultura integrando elementos de outra cultura, preservando 

características da sua cultura original. Segundo AHLERT,  

o ritualismo dos guaranis e a força de seu misticismo  não foram eliminados nas 

reduções, mas orientados para outras manifestações, cristãs. Deu-se certo 

aproveitamento da realidade antropológica guarani, resumida e potencializada como 

base na nova ordem reducional. Foram inseridos nessa organização sociocultural e 

política os conhecimentos agrícolas , artesanais e a defesa militar. A estrutura social 

tampouco foi afetada substancialmente  quando suas aldeias cederam lugar ao 

Pueblo de Índios das reduções (2008, p.38). 

         Os padres foram perspicazes no processo de evangelização indígena e nas trocas 

culturais, pois, nessa nova ordem reducional, teriam que negociar com os povos indígenas, 

percebeu que era necessário modificar e reinterpretar ensinamentos cristãos associados a 

religiosidade indígena, suas crenças e idéias, para que os missionários alcançassem seu 

objetivo: a  evangelização. Os indígenas teriam que  assimilar virtudes e condutas, sempre 

reforçadas e vigiadas pelos padres. E os padres adaptando, reinterpretando, ressignificando e 

aproximando-se da cultura, da língua do modo de ser guarani. Assim esclarece AHLERT:  

Ao traduzir o catolicismo em língua guarani, os jesuítas abriram espaço para a 

tradução guarani para o catolicismo, daí resultando uma nova linguagem, metáfora 

para todo o processo aculturativo. O maracá, igualmente, faz apologia à construção 

de um terceiro elemento, nem europeu, nem guarani, mas missioneiro (2008, p.42). 

        Nesse processo de circularidade4 é elaborado o terceiro elemento o “missioneiro”, 

apresenta-se com força das duas culturas, guarani e jesuítica, reforçando elementos na arte, no 

canto, na música, no inculcamento da santidade presente no dia a dia nas reduções, “(…) 

dotado de uma santidade e força mágica que vem de sua “voz”, como definiram alguns 

                                                           
4 Circularidade compreende-se como um movimento contínuo entre culturas distintas que se prolonga, portanto 

os elementos das culturas que reforçam e sem cruzam, modificando as crenças próprias desse grupo: da cultura 

europeia e da cultura indígena. “Trata-se de um movimento histórico, ainda que para alguns esse sincretismo 

pareça um signo de impureza e heterodoxia. E, como história, está relacionado com  elementos de imposição, 

interpretação assimilação e resistência, num processo que colocou o guarani no entre lugar, no espaço 

culturalmente híbrido, na situação de fronteira humana”. (Ver AHLERT, 2008, p.45. As miniaturas na 

imaginaria missioneira). 
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jesuítas, símbolo ritual guarani, foi incorporado como instrumento musical na liturgia 

missioneira” (AHLERT, 2008, p.42). O processo de aculturação se deu no momento que se 

formou a cultura missioneira, processo onde duas culturas distintas entram em contato direto e 

prolongado e nesse espaço se movimentam e se transformam uma pela ação da outra. 

         Há um movimento circular das duas culturas distintas, indígena e ocidental, pois, há 

infiltração de fragmentos culturais que se movimentam nesse espaço reducional, a cultura 

ocidental, representada pelos missionários que modificam e moldam as práticas indígenas, a 

qual se apresenta na oralidade e nos rituais, da mesma forma também modificam a cultura dos 

missionários.  

       Nesse espaço de circularidade  absorvendo, modificando e reinterpretando, dando lugar a 

novas práticas, uma cultura que se estabeleceu e resultou “numa religião híbrida, o 

catolicismo guarani, que se pode identificar pela categoria missioneiro” (AHLERT, 2008, 

p.45), em um espaço onde se deu diferentes relações etnoculturais. 

2.4 Santo Antônio das Missões um novo olhar na construção do Patrimônio Cultural a 

partir do Museu Municipal Monsenhor Estanislau Wolski.  

         A Região das Missões, localizada no noroeste do estado do Rio Grande do Sul, foi palco 

de uma importante história. Marcada por episódios significativos, contempla períodos 

religiosos e conflitos bélicos que levaram a destruição as Reduções Jesuíticas da Província do 

Paraguai5 formadas na segunda fase jesuítica guarani (1682-1706).  Dessa experiência 

civilizatória, ficaram extraordinários exemplos no mundo todo, em suas riquezas 

arqueológicas, esculturas, nas cidades, na história contada em Museus, Centros Culturais e 

Universidades, admirados por visitantes procedentes de todas as partes do mundo. 

       No século XVII, a América Ibérica disputada pelas Coroas Ibéricas, pautada pelo Tratado 

de Tordesilhas de 1494 era dominada por espanhóis e portugueses. Em 1607, a Companhia de 

Jesus, representada pelos Jesuítas, fundou a Província Jesuítica do Paraguai. Foram 

                                                           
5 Província do Paraguai, como se deu esse processo jesuítico segundo Tau Golin:  “Aparentemente, consistiu 

num projeto catequético submetido ao interesse do rei e do papado. Entretanto, o catequizado pertencia às 

sociedades indígenas, com formas de poder e crenças, cujas funções estavam milenarmente constituídas”. Nesse 

contexto reducional houve muitos acertos e dificuldades para a formação da sociedade reducional, essas 

transversalidades fizeram esse espaço fronteiriço de permanentes negociações. (Ver: Missões jesuíticas do 

Paraguai: uma sociedade alternativa. Revista IHU Online 350. 2010). http://www.ihuonline.unisinos.br/  acesso 

em 05 mar. 2015. 
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encontrados grupos de Guaranis entre os rios Paraná e Paraguai, assim deu-se o início a essa 

aproximação, com os objetivos traçados pela Companhia de Jesus, a conquista de território, e 

a catequese ou a conquista espiritual na qual as imagens eram usadas nesse processo para uma 

melhor aproximação. Com relação a esse contexto, AHLERT, explica. 

Trouxeram em suas bagagens imagens para presentear os indígenas, construíram 

templos em que estas estavam em profusão, carregando estandartes de Nossa 

Senhora Conquistadora durante suas expedições. Na conquista espiritual, as imagens 

eram persuasivas. A didática barroca foi amplamente utilizada para seduzir os 

ameríndios, porém, adaptada às necessidades que a conjuntura requeria (2008, p.32). 

         Assim, a Companhia de Jesus dá início ao processo de disputa territorial e de 

evangelização indígena, em seu projeto colonizador, de caráter religioso. Fundaram  durante 

160 anos, vários Povos Missioneiros, num total de habitantes em torno de 140.000, no 

percurso dos rios Uruguai, Paraná e Paraguai. Nesse contexto um fator relevante era a escolha 

do local para as construções das Reduções Jesuíticas, levando em consideração critérios 

geográficos e estratégicos, que contribuíssem com as políticas comerciais, como também a 

defesa territorial e sustentabilidade do povoado. As reduções jesuíticas eram construídas 

próximas das bacias fluviais dos  Rios Uruguai, Paraná e Paraguai. 

        Todos os Povos Missioneiros adotaram a Cruz Missioneira6, colocada em todas as 

 Reduções, o que reafirma cada vez mais, como o símbolo de proteção dos trinta povos 

missioneiros. Desde então se procura saber a origem da Cruz que é conhecida como símbolo 

 da identidade da Região Missões. Essas investigações em torno da referida cruz tão 

disseminada na atualidade, pairam no ar, trazendo muitas incertezas quanto a seu nome 

correto, “Cruz de Lorena”, “Cruz de Caravaca”. Com certeza a “Cruz Missioneira”, seja qual 

for seu verdadeiro nome, sabe-se que essa Cruz representa o a identidade do povo da Região 

Missões, assim, tornou-se o símbolo, a marca ou sinal característico de toda uma região no 

Rio Grande do Sul Brasileiro, precisamente da assim chamada “Região Missioneira”, 

simpática e progressista. Assim a vemos, com admiração, imitada ou reproduzida, de forma 

                                                           
6 A Cruz Missioneira: existe em São Miguel, de 1940 em diante, ou seja, desde que sua ruína de igreja foi 

restaurada e construída o museu a ela fronteiriço, uma cruz monumental e bela, sem dúvida expressiva, que data 

dos tempos das Reduções Jesuíticas, digamos dos Sete Povos. Apresenta-se ela monolítica ou de uma só peça e 

pedra inteiriça, e se caracteriza, antes de tudo, por sua haste dupla em ambos os lados. Consta de sua procedência 

próxima, que teria sido o então novo cemitério de Santo Ângelo, onde sabemos que se encontrava em 1928. Há 

quem diga ter ela ido para lá, em tempos anteriores, do cemitério de São Lourenço. Nomes que lhe dão, vêm a 

ser o de “Cruz Missioneira”, “Cruz das Missões” - naturalmente não populares: “Cruz de Lorena”, “Cruz de 

Caravaca” e talvez, menos provável “Cruz de Borgonha”. Ver: Cadernos FUNDAMES, ano I – Nº2, 

Junho/1984, Santo Ângelo/RS. 
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grandiosa, no trevo que da respectiva BR leva para a cidade de Santo Ângelo, RS (…). Nota-

se ainda que essa mesma cruz, no decorrer dos tempos, veio a fazer parte das armas, do 

escudo ou brasões de municípios da região, de clubes culturais ou esportivos, bem como, 

sobretudo, de armas episcopais. Desta forma, a cruz missioneira de São Miguel lembra de 

modo ou outro, sem dúvida feliz, as raízes remotas e profundas de sua atual civilização, 

cultura, vida e progresso (FUNDAMES, 1984, p.4/5). 

          A Cruz Missioneira era usada pelos índios como símbolo do bem contra o mal. Os dois 

braços simbolizam a fé redobrada e o portador da cruz, ao fazer o pedido a Deus, devia 

mantê-lo em secreto. A Cruz e as imagens de Santos católicos em miniaturas  presentes em 

todos os momentos, possivelmente usados como amuletos, representavam uma proteção 

espiritual a todos os males, os quais os indígenas usavam nas suas preces, nas caçadas, nas 

guerras, em todos os momentos de seu dia a dia, carregadas de traços do universo cultural 

indígena. Assim,  

A cruz se achava presente de modo marcante na vida das reduções, sendo por isso 

evidente e como que palpável o seu imenso valor simbólico, relativo ao anúncio do 

evangelho, à obra da Redenção e à salvação de todo o ser humano. Representativo, 

tanto para o missionário como para o missioneiro, é o neologismo “Curuzuyá”, isto 

é “o da cruz” (FUNDAMES, 1984, p.25). 

         Portanto, “a cruz é um dos símbolos atuais mais respeitados da identidade missioneira” 

(POMMER, 2009, p.133), que identifica a região Missões dentro do território do Rio Grande 

do Sul,  

A cruz é um símbolo que destaca um elemento da tradição cultural cristã européia, 

que na época reducional era imposta aos povos guaranis através da catequese. É esta 

cruz que, em 1980, passou a ser usada para indicar e definir um espaço que se 

pretendia como missioneiro (POMMER, 2009, p.134). 

       A Cruz foi uma maneira dos missionários aproximarem-se dos povos indígenas, mesmo 

com conflitos e situações diversas a partir da tradição cultural das práticas sociais, ideias e 

modos diferentes de vida, precisavam de algo que fizessem sentido e aproximasse os guaranis 

dos jesuítas, KERN denominou de “relação dialética entre a cruz a flecha, o homem branco 

europeu e o indígena americano” (1989, p.5), busca elementos conflitantes entre as duas 

culturas, e tenta assim explicar, aproximar visto que a cruz está presente com significados 

distintos, assim, dialeticamente os aproxima.  

        Há, portanto, uma incorporação de uma nova situação decorrente desse conflito, novas 

formas que assumiriam as complexas realidades sociais que se manifestavam as concessões e 
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acertos que cada uma fez para a elaboração de um novo modelo, que aqui surgiu com a 

aceitação de novos modelos culturais o modo de ser guarani, se transformava gradualmente. 

       Os objetivos principais da Missão era evangelizar os Povos indígenas, obtendo o controle 

da terra e dos serviços prestados pelos indígenas, expandir o território para o rei da Espanha e, 

através do Catolicismo, explorar a mão de obra do índio convertido ao cristianismo, 

audacioso projeto de Inácio de Loyola, uma aliança entre poder eclesiástico e poderes 

políticos da Espanha. SANTOS, assim se refere à Missão: 

Um produto dessa aliança foi o “índio reduzido”, o fiel vassalo ao monarca 

espanhol, responsável pelo êxito socioeconômico da Missão. Para atingir tal intento, 

os missionários buscaram converter o gentio (como eles chamavam os nativos), 

reconduzindo-os à fé católica e a vassalagem política aos monarcas, numa 

verdadeira conquista espiritual (2000, p.16). 

       Diante disso, Santos esclarece a verdadeira intenção do projeto missionário, ao 

transformar o indígena “índio-reduzido”, assim, “a coroa da Espanha abarcou as terras dos 

índios e, em nome da Cristandade colonial, o transformou em fiel vassalo” (2000, p.18). Os 

indígenas não tinham escolha, e assim submeteram-se ao cristianismo, pois nas reduções 

sentiam-se protegidos e fora delas seria alvo fácil, cairiam nas mãos dos bandeirantes 

escravistas ou dos encomendeiros. 

       Assim, “os guaranis adentraram num processo de aculturação irreversível. A pedagogia 

jesuítica da conversão estava baseada nos preceitos de Inácio de Loyola, fundador da 

Companhia” (AHRLERT, 2008, p.31). Essa mudança de comportamento e transformações 

culturais dos guaranis nas reduções, a partir da convivência com os padres jesuítas, 

transformou-se em uma fusão de elementos heterogêneos, em um processo de aculturação.  

Aculturação não se reduz a uma única marcha, a simples passagem da cultura 

indígena para a cultura ocidental: existe um processo inverso. Pelo qual a cultura 

indígena integra os elementos europeus sem perder suas características originais. 

Essa dupla polaridade confirma que a aculturação não pode ser reduzida à difusão, 

no espaço e no tempo, de traços culturais arbitrariamente isolados ( WACHTEL in 

AHRLET, 2008, p.38). 

          No contexto missionário houve profundas mudanças culturais e sociais, o guarani foi 

inserido nessa nova forma de organização, abandonando seus costumes, religião, misticismo, 

magia, poligamia, sua construção social. Foram aceitos pelos jesuítas os conhecimentos na 

agricultura para atender o mercado interno colonial, na produção artesanal e na defesa 

territorial com as práticas de guerras. O guarani negocia, aceita a religião cristã em meio aos 

conflitos oriundos da colonização, mas não abandonou suas crenças, o indígena tinha um forte 
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apego a suas raízes religiosas tribais. Nessa perspectiva “aculturação e resistência deixam de 

ser polos opostos, podendo caminhar juntas, e as aldeias coloniais deixam de significar, para 

os índios, apenas perdas e prejuízos, para serem vistas também como um espaço possível de 

sobrevivência na colonial (ALMEIDA, 2003, p.28), lutando assim por seus interesses, 

ressignificando seus valores, culturas e também identidades. 

       Os indígenas não se encontravam a disposição dos colonizadores, souberam negociar 

conforme sua vontade no processo histórico, cultural e social que vão se modificando, 

oportunizando aos indígenas possibilidades de sobrevivência e resistência. 

        Os jesuítas não desistiram de catequizá-los, nem que para isso precisassem usar de 

artifícios como aparição de santos e demônios, pragas e doenças para intimidar os guaranis. 

Nas reduções a ressignificação, aceitação, integração e divergências originaram a cultura 

missioneira, no qual se compreende o processo de aculturação, o qual pode ser explicado 

quando uma cultura é transformada pela ação de outra cultura, em um contato prolongado 

entre as duas culturas. Nesse processo de transformações culturais, sociais e artísticas que se 

formaram os Sete Povos das Missões de Índios Guaranis e Padres Jesuítas, no Rio Grande do 

Sul. 

       No entanto, as Reduções Jesuíticas Guarani começaram o processo de declínio no final 

do século XVIII, após os tratados (de Madri a Santo Ildefonso) que resolvia as questões de 

fronteiras entre as cortes Ibéricas na América, mas com desdobramentos irreparáveis as 

comunidades de indígenas reduzidos. Esses acontecimentos tiveram  inflexão, a dispersão das 

obras remanescentes guaranis, ao longo do tempo, destacando-se as obras em miniaturas. 

Atualmente encontramos dispersas as imagens missioneiras  em distintos museus e  em 

coleções particulares no Brasil, na Argentina e no Paraguai. 

      Há vários relatos de como as imagens em miniatura missioneira se espalharam, acredita-se 

que os guaranis guardaram essas imagens e com o passar do tempo extraviaram-se, com fugas 

e êxodos, muito se perdeu, ficando essas imagens remanescentes. Segundo AHLERT, 

Há de considerar lenta e talvez breve a continuação dos guaranis nos oficios 

ministrados pelos padres após a expulsão da Ordem, assim como a possibilidade de 

que, durante o parcial  mas constante abandono dos índios as reduções, essas 

imagens possam ter sido extraviadas ou, ainda abandonadas em postos que, quando 

de concessão de sesmarias, já não existiam, como pequenas capelas. Esta hipótese 

confirma o depoimento de que “famílias de sesmeiros” começaram a levar para casa 

essas estátuas, para protegê-las (2008, p.93). 
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          Não se pode afirmar se os guaranis continuaram na confecção da estatuária religiosa 

guarani após a expulsão dos padres jesuítas, pois não há registro de uma tradição de esculturas 

realizadas pelos guaranis no Rio Grande do Sul.  

         Porém, segundo a documentação disponível no Museu, a imagem de São Roque 

(91.0001.0098) pertencente ao acervo do MMMEW é considerada, segundo a análise de 

 Maria Inês Coutinho (1993), uma imagem idêntica em termos iconográficos das demais 

imagens de São Roque (91.0001.0066) encontradas no acervo, porém, nessa imagem está 

presente o chapéu alto de aba estreita. Segundo informações, sabe-se que esse tipo de chapéu 

(chapéu coco) era usado por estancieiros após o período reducional jesuítico guarani, o 

referido chapéu corresponde a um modelo usado nas últimas décadas do século XVIII, no Rio 

Grande do Sul e  os padres Jesuítas foram expulsos em 1768.  

 

Figuras 1 e 2 (91.0001.0098 e 91.0001.0066), de São Roque, retiradas do Inventário da Imaginária Missioneira 

do acervo digital do MMMEW. 

         Portanto, o chapéu faz parte da indumentária que os estancieiros usavam, todavia, o 

artesão esculpiu o que era de seu conhecimento pessoal, o que nos leva a acreditar que essa 

imagem foi produzida posterior ao período reducional missioneiro. Porém, a suposição de não 

ter uma continuidade da produção artesanal após a expulsão dos jesuítas do Rio Grande do 

Sul pode estar atrelada aos constantes êxodos dos guaranis remanescentes das Missões que 

foram assim submetidos os impedindo de continuar com a atividade escultórica na região 

missioneira. 
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3. Conclusão 

         A partir dessa perspectiva, formou-se a Região das Missões do atual Rio Grande do Sul, 

permeada pela fé cristã, localizada no noroeste do estado do Rio Grande do Sul, sendo palco 

de uma emocionante história, no século XVIII. Aproximadamente 30.000 indígenas 

construíram os Sete Povos das Missões Ocidentais (lado esquerdo do Rio Uruguai, atual 

região oeste do estado do Rio Grande do Sul) onde ergueram seus templos, colégios, 

hospitais, asilos e moradias. Não eram os Povoados Missioneiros simples aldeamentos, mas 

cidades com grandes criações artísticas, riquezas, indústrias, produção agrícola e pastoral e 

profunda religiosidade, como testemunhas desse período, as ruínas ainda hoje causam 

admiração. Compreendemos assim, que as ações que valorizam o Patrimônio Cultural  da 

região missioneira  que nos remete ao conhecimento do período jesuítico guarani, sejam 

fecundas.   
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