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LA TIERRA SIN MAL DE ROA BASTOS: REPRESENTAÇÕES DE GUARANIS E 
JESUÍTAS NAS MISSÕES DO PARAGUAI COLONIAL 

 
 

RESUMO 
 

 
Esta dissertação trata do texto dramático La Tierra sin Mal (1998), do escritor 

paraguaio Augusto Roa Bastos (1917-2005), e consiste numa pesquisa bibliográfica 

sobre a maneira como o autor representa as relações entre os indígenas guaranis e 

os padres da Companhia de Jesus nas Missões Jesuíticas do Paraguai durante a 

colônia, especialmente nos momentos finais do processo de civilização e 

cristianização europeia imposta aos nativos. Trata também das relações entre os 

discursos da história, da ficção literária e da etnografia que se ocupam de interpretar 

e representar as ações humanas e os acontecimentos históricos, assim como do 

mito central dos guaranis que constitui o cerne do seu pensamento religioso e das 

suas práticas cotidianas. Aborda alguns temas culturais como o diálogo entre etnias 

diferentes (indígenas e não indígenas), a transculturação e a história cultural das 

Missões Jesuíticas da Província do Paraguai, território que na atualidade inclui os 

países de Argentina, Brasil e Paraguai. 

Palavras-chave: História e literatura; Missões Jesuíticas; representação de guaranis 

e jesuítas; Roa Bastos; La Tierra sin Mal. 
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LA TIERRA SIN MAL DE ROA BASTOS: REPRESENTACIONES DE GUARANÍES 
Y JESUITAS EN LAS MISIONES DEL PARAGUAY COLONIAL 

 

RESUMEN 

 

Esta tesina trata del texto dramático La Tierra sin Mal (1998), del escritor 

paraguayo Augusto Roa Bastos (1917-2005), y consiste en una investigación 

bibliográfica sobre la manera como el autor representa las relaciones entre los 

indígenas guaraníes y los padres de la Compañía de Jesús en las Misiones 

Jesuíticas del Paraguay durante la colonia, especialmente en los momentos finales 

del proceso de civilización y cristianización europea impuesta a los nativos. Trata 

también de las relaciones entre los discursos de la historia, la ficción literaria y la 

etnografía que se ocupan de interpretar y representar las acciones humanas y los 

acontecimientos históricos, así como del mito central de los guaraníes que 

constituye el cierne de su pensamiento religioso y de sus prácticas religiosas 

cotidianas. Aborda algunos temas culturales como el diálogo entre etnias diferentes 

(indígenas y no indígenas), la transculturación y la historia cultural de las Misiones 

Jesuíticas de la Provincia del Paraguay, territorio que actualmente incluye a los 

países de Argentina, Brasil y Paraguay. 

Palabras-clave: Historia y literatura; Misiones Jesuíticas; representación de 

guaraníes y jesuitas; Roa Bastos; La Tierra sin Mal. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

“Siempre habrá un camino mientras exista un pequeño deseo de delirio”. 
(Augusto Roa Bastos) 

 

“A sabedoria não nos é dada. É preciso descobri-la por nós mesmos, depois de uma viagem 
que ninguém nos pode poupar ou fazer por nós”. 

(Marcel Proust) 
 

Entre os escritores do chamado boom e pós-boom literário hispano-

americano, Augusto Roa Bastos (Assunção, Paraguai, 13 de junho de 1917- Ib., 26 

de abril de 2005) sobressai por intermédio de uma produção literária e intelectual 

que aborda temas como as literaturas orais indígenas, a memória cultural do seu 

país e também personagens e fatos históricos do nosso continente latino-americano, 

recriados por sua imaginação, como a figura do ditador hispano-americano, o exílio, 

o processo civilizatório europeu na América, as guerras internacionais, dentre 

outros. Roa Bastos produziu a maior parte da sua obra no exílio, ao longo de 

quarenta anos, primeiro na Argentina (de 1947 a 1975) e depois na França (de 1976 

a 1995), em Toulouse, onde ministrou aulas de Literatura Hispano-americana e de 

Língua e Cultura Guarani na Universidade de Toulouse-Le Mirail. Em 1982, realizou 

uma visita ao Paraguai e foi convidado para dar palestras e entrevistas nas 

universidades e outros lugares, mas foi obrigado a deixar o país, expulso pelo 

regime do ditador Alfredo Stroessner, que lhe privou dos seus documentos. Tanto a 

França quanto a Espanha lhe ofereceram a nacionalidade sem quaisquer condições; 

adotou a cidadania espanhola.  

Em fevereiro de 1989, um golpe militar produz a queda e, posteriormente, a 

saída do ditador Stroessner do Paraguai; Roa Bastos pode ter de volta seus 
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documentos e pôr termo oficialmente a seu exílio. Nesse mesmo ano, recebe o 

Prêmio Cervantes, a mais importante distinção concedida a escritores de língua 

castelhana. Em 1996, volta definitivamente ao Paraguai, onde continua escrevendo 

e atuando no cenário cultural, dedicado a auxiliar na redemocratização do país e na 

difusão da literatura junto aos jovens até o seu falecimento, em 26 de abril de 2005, 

três dias depois da celebração do Dia do Idioma Espanhol, que lembra a morte de 

Miguel de Cervantes Saavedra, de quem Roa Bastos se confessava devotado leitor.1  

O escritor paraguaio recebeu numerosos prêmios e distinções em vários 

países: Argentina, Brasil, Chile, Cuba, Espanha, França, Paraguai e outros. No 

Brasil, recebeu o Prêmio de las Letras “Memorial de América Latina”, em 1988, e o 

título póstumo de Doutor honoris causa (in memoriam) pela Universidade Federal de 

Santa Catarina, em 21 de junho de 2005. Outras universidades (hispano-

americanas, europeias e norte-americanas) também lhe concederam o título de 

Doutor honoris causa. Autodidata e estudioso permanente, com a obra traduzida 

para 25 idiomas, é considerado o principal autor do seu país e um dos mestres 

literários do século XX. Tivemos a oportunidade de ver pessoalmente esse ser 

humano modesto e simples, uma única vez, na Faculdade de Filosofia e Letras da 

Universidad Nacional de Asunción, em 1990. Um dos testemunhos mais comoventes 

sobre ele é o filme El portón de los sueños (1994), narração em viva voz de suas 

ideias sobre a vida, o amor, a política, a injustiça e outros temas. 

Um tema central da obra de Roa Bastos é a reflexão sobre o poder e as suas 

consequências na sociedade paraguaia e sul-americana. Seu romance Yo el 

Supremo (1974) é reconhecido pela crítica literária como uma das mais importantes 

obras literárias do século XX em língua espanhola. Fazem parte da sua trilogia sobre 

o “monoteísmo do poder” os romances: Hijo de Hombre (1960), Yo el Supremo 

(1974) e El Fiscal (1993). O intelectual paraguaio escreveu poesias, contos, 

romances, crônicas, ensaios, roteiros cinematográficos, obras de teatro, balé e 

ópera. Depois de Yo el Supremo (1974), e de um prolongado silêncio de quase duas 

décadas, publicou Vigilia del Almirante (1992), romance centrado na figura e na 

viagem de Cristóvão Colombo, no contexto das polêmicas comemorações do Quinto 

Centenário da chegada dos espanhóis à América. Produziu ainda os romances El 

                                                           
1
 Ver na referência: ROA BASTOS, Augusto. Discurso de Augusto Roa Bastos en la entrega del 

Premio Cervantes 1989, máximo galardão das letras castelhanas, em Alcalá de Henares. 
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Fiscal (1993), Contravida (1994) e Madama Sui (1995), o texto dramático La tierra 

sin mal (1998) e os relatos sobre a Guerra do Paraguai reunidos na obra coletiva 

Los conjurados del Quilombo del Gran Chaco (2001), traduzida ao português como 

O livro da Guerra Grande (2002). 

De sua rica produção literária, escolhemos estudar seu drama La tierra sin 

mal (1998), que recria a epopeia das Missões Jesuíticas do Paraguai e no qual o 

autor reflete sobre as relações de poder entre o Estado e a Igreja, entre os “os 

conquistadores espirituais” e os líderes indígenas, entre o imaginário europeu e o 

“pensamento selvagem” dos índios guaranis, entre a religião cristã e a religião tupi-

guarani. Nessa peça dramática, o poder aparece como um “cúmulo de paradoxos”. 

Portanto, esta pesquisa se volta à interpretação de Roa Bastos sobre fatos 

históricos que levaram à expulsão da Ordem Jesuítica da América do Sul, a ação 

dos jesuítas no estabelecimento da República Guarani como uma utopia cristã 

ameríndia, o impacto deste processo histórico e cultural que tirou proveito do mito 

central da cultura tupi-guarani: — o Yvy maraẽ’ÿ (a Terra-sem-mal ou Terra-sem-

males) — e suas consequências para os índios da região dos chamados povos 

indígenas das Missões. O escritor paraguaio estudou o tema da ocupação jesuítica 

no Paraguai por muitos anos, assim como também a literatura e a cultura guarani.  

Nesse âmbito, La tierra sin mal (1998) refere-se ao mito central dos guaranis 

que migravam em busca da terra perfeita, prometida, um elemento mitológico 

universal presente em diversas culturas, como a cristã. Os jesuítas chegaram e 

perceberam que essa era uma realidade viva para os povos indígenas, e então lhes 

ofereceram proteção e uma outra terra sem mal de natureza eterna, mas no céu. Os 

guaranis queriam um paraíso na terra mesmo, e então se produziu o choque 

cultural. 

A problematização da história e do mito, assim como a especial atenção 

dedicada à questão indígena não se restringem, na obra de Roa Bastos, ao drama 

histórico La tierra sin mal (1998), alcançando também um livro por ele organizado — 

Las culturas condenadas (1978; 2. ed. 1980) — que reúne textos da mitologia 

indígena e ensaios de etnólogos, relativos ao choque cultural e à situação de 

opressão em que vivem as sociedades indígenas no Paraguai. Seus estudos sobre 

os textos míticos dos Mby’a Guarani demonstram a riqueza e profundidade do 

pensamento religioso dos indígenas denominados por Pierre Clastres (1974) de 

“teólogos da floresta”. Alai Garcia Diniz (2005), incentivadora das pesquisas sobre a 
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obra roabastiana no Brasil, comenta que o intelectual paraguaio denunciava o 

etnocídio das culturas indígenas no texto anteriormente citado: 

 
 
Nesta obra se desbravam a mitologia, relatos e poemas das dezoito 
tribos paraguaias para mostrar como a ‘raça superior’ dos brancos e 
cristãos europeus, matriz do poder e de racismo, hierarquizou os 
seres humanos não brancos e europeus. Como intelectual, Roa 
apresenta inúmeras pesquisas sobre a riqueza deste patrimônio 
imaterial que são as culturas indígenas em seu país. O foco de Roa 
Bastos ao apresentar a cultura dos sobreviventes é a demonstração 
de que é a humanidade quem perde com o extermínio que continua 
sendo diário, segundo ele: ‘não pode ser compreendida em toda a 
sua significação mas em um marco global de nossas sociedades 
baseadas no regime de opressão e espoliação dos estratos humanos 
que elas consideram ‘inferiores'; seu resultado é um processo de 
extinção destas comunidades. A tentativa de ‘civilizar’ o índio termina 
por exterminá-lo’ (DINIZ, 2005, online). 
 

 
Diante de todas essas razões, a presente pesquisa nasceu do desejo de 

estabelecer um diálogo entre a cultura paraguaia e a brasileira através do texto 

escolhido de Augusto Roa Bastos, pois percebemos que o autor paraguaio mais 

divulgado internacionalmente não era tão conhecido assim em Salvador de Bahia 

ainda no ano de 1992, fato que comprovamos no Instituto de Letras da Universidade 

Federal da Bahia, quando então ali estudamos. A situação tem mudado para melhor, 

entretanto, a cada ano surgem novos estudos sobre sua vasta e rica produção 

intelectual e artística. Novos estudos no Brasil são apresentados e publicados, como 

constatamos no Caderno de Resumos do VII Congresso Brasileiro de Hispanistas, 

celebrado na UFBA, em Salvador, de 3 a 6 de setembro de 2012, e do qual 

participaram também os pesquisadores e escritores Miguel Ángel Fernández e Juan 

Manuel Marcos, vindos de universidades de Assunção. Ademais, o VII Congresso 

Internacional Roa Bastos: Estéticas Migrantes, ocorrido na Universidade Federal de 

Santa Catarina, de 2 a 5 de abril deste ano, com a presença de especialistas 

nacionais e internacionais de universidades brasileiras, bolivianas, espanholas e 

francesas, além de ter contado com a participação da poetisa paraguaia Susy 

Delgado, é prova de que o diálogo intercultural se mostra cada vez mais necessário 

e vital. 

Como parte do mesmo esforço, esta dissertação consta de três capítulos, 

sendo que, no segundo deles – “Discursos da História, da Literatura e da 
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Antropologia” - estudamos as relações entre esses discursos das ciências humanas 

e sociais que se ocupam das ações e relações humanas e que revelam “suas 

verdades”, no terreno da ciência e da arte. Esse capítulo serve de embasamento 

teórico para analisarmos o drama histórico La tierra sin mal (ROA BASTOS, 1998) 

nas subsequentes seções. 

Assim, no terceiro capítulo: “Augusto Roa Bastos e a História”, primeiramente, 

apresentamos a fortuna crítica de Augusto Roa Bastos, suas concepções da história 

e depois ampliamos o seu breve resumo histórico sobre Las Misiones jesuíticas en 

el Paraguay, com apoio de alguns historiadores escolhidos que também 

pesquisaram sobre esse tema. Já no quarto capítulo: “Percorrendo o texto teatral La 

tierra sin mal”, estudamos o drama histórico La tierra sin mal, seguindo os 

pressupostos teóricos que elegemos para, ao final, tecer considerações que, de 

maneira alguma, pretendem esgotar o tema, mas abri-lo ao prosseguimento da 

discussão aqui empreendida.  

Admitimos que percorrer o caminho ou os caminhos desta pesquisa não foi 

simples e houve momentos em que quisemos desistir, mas o próprio Roa Bastos nos 

lembra, na epígrafe escolhida, que “Sempre haverá um caminho enquanto exista um 

pequeno desejo de delírio” (ROA BASTOS, 1996, p. 57). Dessa forma, o desejo de 

ver concluído este trabalho, de não desistir da esforçada marcha e de sonhar em 

chegar às margens desse imenso oceano que é o conhecimento humano, nos 

adverte que devemos ser humildes ao percebermos que sempre estaremos 

aprendendo, em busca da sabedoria, como na frase de Marcel Proust (Em busca do 

tempo perdido). Disso sabiam e sabem os guaranis que peregrinavam e continuam 

peregrinando à procura da Terra-sem-males, enquanto cultivam o aguyje, estado 

espiritual de perfeição e maturação alcançado pelo cultivo do amor, que lhes permite 

habitar essa Terra perfeita. E é assim que, ao contribuirmos com os estudos sobre 

Roa Bastos no Brasil, esperamos alcançar nosso principal objetivo, que consiste em 

estabelecer pontes de comunicação entre nossos povos e nossas culturas.  
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2. DISCURSOS DA HISTÓRIA, DA LITERATURA E DA ANTROPOLOGIA 

 

 

“Escribir no significa convertir lo real en palabras sino hacer que la palabra sea real” 

AUGUSTO ROA BASTOS,  

Metaforismos; Yo el Supremo  

 

“Debilidad de la Historia: con los mismos documentos se pueden escribir historias diferentes 
y hasta opuestas” 

AUGUSTO ROA BASTOS,  

Metaforismos; Vigilia del Almirante  
 
 

2.1 História e literatura 

 

A obra de Augusto Roa Bastos está intimamente ligada à história do Paraguai 

e da América do Sul. Os temas e personagens de seus textos literários têm como 

referência a história paraguaia desde os tempos da conquista e colonização 

espanhola na América e, inclusive, desde antes: a empresa e viagem de Cristóvão 

Colombo ao Novo Mundo (Vigilia del Almirante); o período colonial (contos e textos 

dramáticos); as relações entre os nativos e os colonizadores europeus; a ação dos 

religiosos na conquista espiritual dos indígenas (La tierra sin mal); o período 

independentista e a polêmica figura do Dr. José Gaspar Rodríguez de Francia (Yo El 

Supremo); as guerras internacionais (Los conjurados del Quilombo del Gran Chaco; 

Hijo de hombre); a ditadura do General Alfredo Stroessner e a traumática 

experiência do exílio (El Fiscal); algumas personalidades femininas da história do 

Paraguai (Madama Sui; Pancha Garmendia y Elisa Lynch). São esses alguns 
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exemplos de como as relações entre literatura e história marcam forte presença na 

produção literária de Roa Bastos. 

Nela, os fatos históricos servem como pretextos para reflexões profundas 

sobre o ser humano e suas ações, como também sobre as relações com o poder 

(unipessoal, político, religioso, social, cultural). O escritor paraguaio se vale da 

história para recriá-la e problematizá-la em seus textos ficcionais. Por meio das 

estratégias da escrita literária, que serão analisadas nos próximos capítulos, 

observaremos como ele invade, transgride, dramatiza e polemiza a história no 

drama histórico La tierra sin mal (1998). Por tal razão, neste capítulo, refletiremos 

sobre as relações entre os discursos da história, da literatura e da antropologia, 

sobretudo, nas suas semelhanças. Recorremos então a Eduardo Coutinho (2011) 

quando comenta que a interdisciplinaridade constitui uma marca fundamental dos 

estudos literários comparados, desde suas origens, tanto na Escola Francesa de 

Literatura Comparada, quanto na Escola Americana: 

 
 
São inúmeros os trabalhos que surgem nessa época sobre as 
relações entre Literatura e Música, Artes Plásticas, Cinema, Dança, e 
outras searas do conhecimento, como Filosofia, História, Psicologia, 
Sociologia, Antropologia, Teologia, Política, Biografia e Direito, e tais 
estudos conferem à disciplina um vigor extraordinário. Em época 
posterior, sobretudo após a década de 1970, a Escola Americana de 
Literatura Comparada será seriamente posta em xeque e dará lugar 
a outras tendências distintas e diversas entre si. Contudo, o veio 
interdisciplinar por ela amplamente estimulado é um traço que irá 
permanecer, ainda que com faces diferentes. Embora a abordagem 
interdisciplinar da Literatura Comparada se tenha modificado 
substancialmente após as contribuições de correntes de pensamento 
contemporâneo como os Estudos Culturais e Pós-Coloniais, o papel 
que ela teve na fase tradicional da disciplina, máxime no período da 
Escola Americana, não pode deixar de ser tratada com certo vagar 
(COUTINHO, 2011, p. 23). 
 
 

A fim de comentar e analisar as relações entre os discursos da história e da 

literatura de ficção, consideramos o conceito de discurso concebido como a prática 

social de produção de textos. Assim, todo discurso é uma construção social, não 

individual, e que só pode ser analisado tendo em vista seu contexto histórico-social, 

suas condições de produção; ainda, expressa uma visão de mundo determinada, 

necessariamente, vinculada à do(s) seu(s) autor(es) e da sociedade em que vive(m). 
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Segundo o pensador russo Mikhail Bakhtin (2010), os seres humanos agem 

em determinadas esferas de atividades que implicam a utilização da linguagem na 

forma de enunciados. Os gêneros discursivos são tipos de enunciados relativamente 

estáveis, caracterizados por um conteúdo temático, uma construção composicional e 

um estilo. Fala-se sempre por meio de gêneros no interior de uma dada esfera de 

atividade. Os gêneros do discurso estabelecem uma interconexão da linguagem com 

a vida social: 

 
 

A riqueza e a diversidade dos gêneros do discurso são infinitas 
porque são inesgotáveis as possibilidades da multiforme atividade 
humana e porque em cada campo dessa atividade é integral o 
repertório de gêneros do discurso, que cresce e se diferencia à 
medida que se desenvolve e se complexifica um determinado campo 
(BAKHTIN, 2010, p. 262). 
 
 

Os gêneros do discurso são meios de apreender a realidade. Novos modos 

de ver e de conceitualizar a realidade implicam o aparecimento de novos gêneros e 

a alteração dos já existentes. Ao mesmo tempo, novos gêneros ocasionam novas 

maneiras de ver a realidade. Fala-se e escreve-se sempre por gêneros e, portanto, 

aprender a falar e a escrever é, antes de mais nada, aprender gêneros. Os gêneros 

abarcam a totalidade do uso da linguagem em todas suas modalidades. Bakhtin 

divide os gêneros em primários e secundários. Aos gêneros primários, ele chama de 

simples, e aos secundários, de complexos. Simples porque “se formaram nas 

condições da comunicação discursiva imediata” (BAKHTIN, 2010, p. 263), são os 

gêneros da vida cotidiana, predominantemente, mas não exclusivamente orais. Os 

gêneros secundários são complexos porque “surgem nas condições de um convívio 

cultural mais complexo e relativamente muito desenvolvido e organizado” (BAKHTIN, 

2010, p. 263), pertencem à esfera da comunicação cultural mais elaborada. Por 

exemplo, os discursos da história e da literatura são gêneros de discurso complexos 

e mais elaborados. Na interdependência característica dos gêneros, os secundários 

absorvem e digerem os primários, transformando-os. 

Historiadores e produtores de literatura assim se desempenham nos mais 

diversos gêneros disponíveis para suas respectivas esferas de atividade, além de se 

valerem de formas e gêneros híbridos, tais como, de um lado, as narrativas 

históricas que analisam obras literárias e, de outro lado, o romance histórico. 
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Existem semelhanças e diferenças entre os discursos produzidos por historiadores e 

escritores de ficção, e as fronteiras entre ambos são tênues. Os textos 

historiográficos e os literários são construções discursivas que tentam se apropriar 

da realidade a fim de representá-la. Cada um deles o faz com suas características 

próprias e há entre eles relações intertextuais e semânticas muito ricas e frutíferas. 

Desde a antiguidade clássica grega até os nossos dias, há uma rica e ampla 

tradição nos estudos que tratam de tais relações: 

 
 

O discurso histórico até recentemente distinguiu-se do literário pelo 
compromisso que clamava ter de fidelidade a fatos, fenômenos ou 
acontecimentos, mas com a conscientização gradativa de sua 
condição de discurso e a relativização da autoridade de um discurso 
oficial, que excluía outras versões, as barreiras entre as duas 
disciplinas tornam-se menos nítidas. Pois, se discurso é construção, 
criação, leitura, a diferença entre o relato de um episódio e a sua 
concepção no imaginário revela-se uma questão de gradação. Tanto 
a Literatura quanto a História acham-se preocupadas com a ação 
humana e é a leitura dessas ações que constitui o seu material. Só 
que a primeira o faz através de símbolos e imagens, assumindo 
explicitamente a sua condição de discurso (COUTINHO, 2011, p. 29). 
 
 

Também sobre as relações entre as narrativas da história e da literatura, 

Leenhardt e Pesavento (1998) reafirmam que elas são leituras possíveis da uma 

realidade representada pelo imaginário e que as discussões em torno dessas 

relações estão sempre no debate acadêmico, inclusive na nossa 

contemporaneidade: 

 
 
Entretanto, o debate acadêmico contemporâneo tem implicações 
teóricas bem precisas, abertas pela incerteza geral que preside o 
campo das ciências humanas em face da derrocada dos modelos 
explicativos da realidade. Desta incerteza, reabre-se o debate em 
torno da verdade, do simbólico, da finalidade das narrativas histórica 
e literária, da gerência do tempo e da recepção do texto, questões 
estas que colocam a história e a literatura como leituras possíveis de 
uma recriação imaginária do real (LEENHARDT; PESAVENTO, 
1998, p. 10). 
 
 

Walter Mignolo (1991), em seu texto “Lógica das diferenças e política das 

semelhanças: da literatura que parece história ou antropologia, e vice-versa”, 

estabelece semelhanças e diferenças entre o discurso historiográfico e o discurso 
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ficcional, dentro da tradição literária ocidental. Mignolo lembra que, na Grécia antiga, 

a palavra istoreo (história) significou fundamentalmente “informe de testemunhas 

oculares” e, traduzida em latim como história, passou a ser concebida nos termos de 

definição ciceroniana como “testemunha dos tempos, luz da memória, mestra da 

vida”. 

O conceito de história foi mudando ao longo dos séculos subsequentes, 

especialmente no século XVIII, como aconteceu também com o de literatura cuja 

noção era desconhecida na Grécia antiga, onde não havia a palavra “letra” (littera), 

mas sim “gramma” que, utilizada para designar a letra do alfabeto, passou ao 

vocabulário da Idade Média latina, em sua tradução como littera, para nomear tudo 

aquilo que estivesse escrito em caracteres alfabéticos. Só foi a partir do século XVIII, 

com a utilização da palavra “literatura” pelos românticos alemães, para designar o 

que antes era abrangido pela poética, que a ideia de literatura foi se desenvolvendo 

de forma mais completa. No entanto, o debate em torno do que é literatura e qual é 

sua função social continua até nossos dias. 

Mignolo comenta que “com a substituição do conceito de poesia pelo de 

literatura, produziu-se uma mudança na noção de estética e também de arte. A 

literatura entrou no sistema das artes e a história entrou no sistema das ciências” 

(MIGNOLO, 1991, p. 117). A literatura passou ao campo das artes, do imaginário; a 

história, ao das ciências e começou a se definir como ciência nos séculos XVIII e 

XIX: 

 
 
Quando o conceito de ‘poesia’, empregado para designar o produto 
das atividades verbais baseadas no conceito de imitação, foi 
substituído pelo de ‘literatura’, produziu-se uma mudança paralela na 
noção de ‘estética’. Enquanto em grego antigo aisthesis significava 
‘sensação’, no século XVIII passou a significar ‘sensação da beleza’. 
O conceito de ‘literatura’ adquiriu, assim, um sentido restrito 
caracterizado por expressões tais como ‘imitação’, ‘discurso escrito’, 
‘beleza’, e fez parte de uma mudança mais ampla, na qual a noção 
de ‘arte’ deixou de significar ‘atividades reguladas por um fim’ 
(equivalente à ‘disciplina’, Luis Vives, De Disciplinis, 1533), para 
passar a significar um tipo de atividades semióticas e os produtos 
dessas atividades (MIGNOLO, 1991, p. 117). 
 
 

Atualmente, a problemática entre o discurso da história e o discurso da ficção 

não elide o fato de que eles representam a realidade de maneira diferenciada. O 
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historiador atua dentro dos limites da representação que a historiografia lhe impõe 

para construir o seu discurso enquanto o ficcionista, com mais liberdade, representa 

“sua verdade histórica”, mas dentro de um discurso literário. Tanto o historiador 

quanto o ficcionista interpretam o universo real e o representam (re-apresentam) por 

meio dos seus discursos. Percebemos também que, na atualidade, continua sendo 

grande a demanda por temas de história (nacional ou estrangeira), como 

demonstram as listas dos livros mais vendidos, divulgadas na mídia impressa e 

digital contemporânea do país2. Esse interesse pelas ações humanas presentes nos 

textos historiográficos e literários demonstra a vitalidade das narrativas que 

alimentam a imaginação dos leitores e também dos próprios autores de obras desse 

tipo. 

 

2.2 Discurso histórico 

 

No seu discurso, o historiador interpreta criticamente a realidade e a 

representa com a intenção de verdade que pretende ser puramente objetiva, mas 

que nunca deixa de ser, pelo menos de algum modo, subjetiva. Além disso, essa 

crítica histórica está condicionada por uma ideologia da qual o historiador é um 

expoente; por mais imparcial que esse pretenda ser, a realidade e a verdade 

histórica representadas serão sempre parciais. Georges Duby (1994), membro da 

École des Annales, movimento que revolucionou os estudos historiográficos na 

França no século XX a partir dos anos 30, opina que o historiador não se diferencia 

tanto do ficcionista porque o primeiro também imprime, no discurso que elabora, seu 

imaginário, embora limitado pelos marcos teóricos e metodológicos da historiografia. 

A objetividade do conhecimento histórico é um mito e todo bom historiador 

põe na sua escrita muito de si próprio. Também o campo de ação do historiador se 

desloca ao longo dos tempos e a função da história na sociedade se transforma: 

 
 
Os historiadores têm procurado afinar seus instrumentos de trabalho, 
tendo em vista compreender a realidade do passado de uma forma 

                                                           
2
 Como os livros da lista dos mais vendidos em 2013, publicada na revista Veja, por exemplo: 1889; 1822; 1808, 

de Laurentino Gomes; Guia politicamente incorreto da história do mundo; Guia politicamente incorreto da 
história do Brasil, de Leandro Narloch; Holocausto brasileiro, de Daniela Arbex, dentre outros. 
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cada vez mais científica. Assistimos assim ao desenvolvimento da 
história serial, da história quantitativa, à utilização da informática, que 
permite arquivar com muito maior precisão e valor probatório os 
traços que conservamos do passado. A verdade, porém, é que 
continuamos a utilizar este material, de melhor qualidade, da mesma 
forma que os nossos antecessores, ao serviço das nossas paixões e 
da ideologia que nos domina, e que o discurso histórico continua a 
ser uma forma de criação, no qual a sensibilidade e a arte de 
escrever desempenham, em meu entender, um papel necessário. A 
elaboração do material é sempre feita de uma forma subjetiva 
(DUBY, 1994, p. 10). 

 
 

Questionado em entrevista nos anos 1980 sobre qual o papel do historiador e 

sobre qual era a sua posição em relação ao real da história das sociedades, cuja 

tarefa de reconstituição lhe cabia, Duby (1994) respondeu: 

 
 
Penso que o historiador não deve enganar-se a si próprio. O que ele 
enuncia, quando escreve a história, é o seu próprio sonho. Há, sem 
dúvida, uma enorme diferença entre a história e o romance, na 
medida em que a ficção histórica está forçosamente ligada a algo 
que foi verdadeiramente vivido, mas, no fundo, a forma de 
abordagem não é muito diferente. O historiador conta uma história, 
uma história que ele forja recorrendo a um certo número de 
informações concretas. Não me faça dizer que eu repudio o método 
histórico criado e aperfeiçoado com tanto rigor pelos nossos 
predecessores do século XIX e do princípio do século XX. Pelo 
contrário, é absolutamente necessário preservar essa preocupação 
crítica relativamente à informação de que possamos dispor. Mas, 
repito, nós utilizamos esse material, criticamente analisado, com a 
maior liberdade, tendo plena consciência de que jamais chegaremos 
a uma verdade objetiva (DUBY, 1994, p. 13). 
 
 

Sobre a função e a finalidade da história, Duby comenta que teve uma função 

didática moralizante por muito tempo. Assim, lembramos a famosa frase de Cícero: 

“A História é mestra da vida”, que expressa a intenção pedagógica da disciplina 

histórica, para que não se cometam os erros do passado no presente e, 

consequentemente, no futuro. Desse modo, a sentença ciceroniana refere-se 

também à concepção do tempo linear progressivo que predomina na cultura 

ocidental judaico-cristã, mas difere, por exemplo, do tempo cíclico das culturas 

ameríndias: 
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A história é, antes de mais, um divertimento: o historiador sempre 
escreveu por prazer e para dar prazer aos outros. Mas também é 
verdade que a história sempre desempenhou uma função ideológica, 
que foi variando ao longo dos tempos. Para Raoul Glaber, essa 
função consistia numa interpretação moral dos factos: narrando os 
acontecimentos do passado pretendia-se mostrar aos homens como 
é que Deus queria que eles agissem. Esta função de pedagogia 
moral manteve-se por muito tempo (DUBY, 1994, p. 16). 
 
 

Também o historiador Roger Chartier (2011) comenta que a escrita histórica 

partilha com a ficção de estruturas narrativas e figuras retóricas e que uma intenção 

de verdade dirige a narração da história em sua pretensão de representar 

adequadamente o passado. Ele questiona: “A história é somente o teatro ou o 

simulacro de um saber que se apresenta como verdadeiro? Ou então, contra as 

tentações céticas, não se deve reafirmar seu status de conhecimento, reformulando-

o?” (CHARTIER, 2011, p. 35). 

Sobre o que possibilitou a relação entre o discurso da história e o da ficção, 

Leenhardt e Pesavento (1998) destacam a “virada teórica” ou redefinição 

epistemológica que se realizou no campo de conhecimento da história e que 

permitiu isso: 

 
 
Do lado dos historiadores, entendemos que o que possibilitou esta 
relação entre os discursos é uma redefinição epistemológica operada 
no âmbito da história. Esta ‘virada’ teórica tem, como pressuposto 
básico, a distinção entre passeidade e narrativa histórica, 
aparecendo a primeira como o ‘real acontecido’ e a segunda como o 
discurso ou o texto elaborado pelo historiador sobre aquela 
passeidade. A posição de Hayden White, ao colocar a história como 
narrativa, ou melhor, como uma narrativa entre outras tantas, sem 
dúvida incomoda os historiadores. Paira a vaga impressão de que a 
história foi rebaixada de estatuto ou de que estaria implícito na 
concepção de White de que o real não existe como tal. Desta 
abordagem, ousada para os historiadores, decorre a compreensão 
de que a tarefa dos mesmos é a reelaboração da passeidade. Neste 
intento, eles constroem uma versão plausível e criam um passado, o 
que aproximaria perigosamente o historiador do escritor de ficção 
((LEENHARDT; PESAVENTO, 1998, p. 10). 
  

 
No final dos anos 1980, falava-se de uma crise na história do Ocidente (uma 

“crise geral das ciências sociais”). Assim, em 1989, no contexto de mudança crítica 
reivindicada pela École des Annales, Chartier (2011, p. 35-36) propunha a noção de 
representação como a mais apta a articular as divisões objetivas do mundo social 
com as estruturas de percepção, de classificação e de julgamento dos indivíduos ou 
dos grupos. Paul Ricoeur (2007) comenta que Chartier descobriu a ideia da 
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representação e sua estrutura bipolar, consultando o dicionário de Furetière, do 
século XVIII. Ricoeur também associa a ideia de representação com a de imagem 
mnemônica concebida pelos gregos através do termo eikōn, e comenta: 

 

 

Chartier, consultando o Dictionnaire universel de Furetière (1727), 
descobre os lineamentos da estrutura bipolar da ideia de 
representação em geral: a saber, de um lado, a evocação de uma 
coisa ausente por meio de uma coisa substituída que é o seu 
representante padrão, de outro lado, a exibição de uma presença 
oferecida aos olhos, a visibilidade da coisa presente tendendo a 
ocultar a operação de substituição do ausente. O que surpreende 
nessa análise conceitual é que ela é estritamente homogênea com 
aquela proposta pelos gregos para a imagem mnemônica, para a 
eikōn. Mas, na medida em que se move no terreno da imagem, ela 
ignora a dimensão temporal, a referência ao anterior, essencial à 
definição da memória. Em compensação, presta-se a uma ampliação 
ilimitada pelo lado de uma teoria geral do signo (RICOEUR, 2007, p. 
242). 
 
 

Também Ricoeur (2007), ao tratar do discurso da história e levando em conta 

a noção nietzschiana de história monumental, compara a operação historiográfica 

com a operação arquitetônica: “O discurso histórico deve ser construído em forma 

de obra; cada obra se insere num ambiente já edificado; as releituras do passado 

são outras tantas reconstruções, às vezes ao preço de custosas demolições: 

construir, desconstruir, reconstruir são gestos familiares para o historiador” 

(RICOEUR, 2007, p. 222). O filósofo francês prefere a noção de representação à de 

mentalidade por considerá-la mais articulada e mais dialética, lembrando que foi 

lenta a passagem do termo “mentalidades” para “representações” no glossário da 

historiografia do último terço do século XX. Além disso, o conceito de representação 

se aproxima da noção de “visões do mundo”, que também figura entre os 

antecedentes da ideia de mentalidade: 

 
 
O historiador encontra-se assim confrontado com o que parece 
primeiramente uma lamentável ambiguidade do termo 
‘representação’ que, conforme os contextos, designa, enquanto 
herdeira rebelde da ideia de mentalidade, a representação-objeto do 
discurso historiador, e, enquanto fase da operação historiográfica, a 
representação-operação. Sob esse aspecto, a história da leitura dá à 
história das representações o eco de sua recepção. Como mostrou 
amplamente Roger Chartier em seus trabalhos sobre a história da 
leitura e dos leitores, as modalidades da operação pública e privada 
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de leitura têm efeitos de sentido na própria compreensão dos textos; 
assim, os novos modos de transmissão dos textos na era da sua 
‘representação eletrônica’ – revolução da técnica de reprodução e 
revolução do suporte do texto – induzem uma revolução das práticas 
da leitura e, através dela, das próprias práticas da escrita (RICOEUR, 
2007, p. 240-241). 
 
 

Ricoeur levanta a hipótese de que os historiadores, tanto na operação 

historiográfica quanto na escrita da história, tentam compreender-se a si mesmos e 

ao seu mundo por meio dos seus discursos eruditos. A representação historiográfica 

também está ligada ao tempo e à memória. Os historiadores reapresentam o 

passado por meio da memória, tanto individual quanto coletiva: 

 
Ocorre-nos então uma hipótese: enquanto fazedor da história, ao 
levá-la ao nível do discurso erudito, não estaria o historiador 
imitando, de forma criadora, o gesto interpretativo pelo qual aquele e 
aquelas que fazem a história tentam compreender-se a si mesmos e 
ao seu mundo? A hipótese é particularmente plausível em uma 
concepção pragmática da historiografia que cuida de não separar as 
representações das práticas pelas quais os agentes sociais 
instauram o vínculo social, dotando-o de identidades múltiplas. 
Existiria de fato uma relação mimética entre a representação-
operação, enquanto momento de fazer história e a representação-
objeto, enquanto momento de registrar a história. Ademais, os 
historiadores, pouco acostumados a pôr o discurso histórico no 
prolongamento crítico da memória tanto pessoal quanto coletiva, não 
são propensos a aproximar os dois usos do termo ‘representação’ 
que acabamos de citar de um uso mais primitivo, a não ser na ordem 
do reconhecimento temático, pelo menos no da constituição da 
relação com o tempo, a saber, o ato de fazer memória: ele também 
tem sua ambição, sua reivindicação, sua pretensão: a de representar 
o passado com fidelidade (RICOEUR, 2007, p. 241).  
 
 

Quando um historiador produz seu discurso historiográfico, está 

estabelecendo uma relação com o tempo. Assim, ao tentar representar o passado 

com “objetividade e fidelidade” dentro das exigências do seu campo epistemológico, 

ele está construindo “sua verdade histórica” sobre os fatos apresentados. Portanto, 

escrever história é gerar um passado. Ler história é encenar e fazer presente esse 

passado, é reconstruí-lo e, na leitura silenciosa, é escutar os mortos com os olhos, 

dialogar de forma muda com eles, segundo o poeta espanhol Francisco de 

Quevedo, citado por Chartier (2011): ‘Retirado en la paz de estos desiertos,/ con 

pocos, pero doctos libros juntos,/ vivo en conversación con los difuntos/ y escucho 

con mis ojos a los muertos’ [...]” (p. 21). 
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O historiador Michel de Certeau (2002) lembra que a escrita da história no 

Ocidente se constitui num discurso de separação entre um presente e um passado: 

   
   

Inicialmente a historiografia separa seu presente de um passado. 
Porém, repete sempre o gesto de dividir. Assim sendo, sua 
cronologia se compõe de ‘períodos’ (por exemplo: Idade Média, 
História Moderna, História Contemporânea) entre os quais se indica 
sempre a decisão de ser outro ou de não ser mais o que havia sido 
até então (o Renascimento, a Revolução). Por sua vez, cada tempo 
‘novo’ deu lugar a um discurso que considera ‘morto’ aquilo que o 
precedeu, recebendo um ‘passado’ já marcado pelas rupturas 
anteriores Logo, o corte é o postulado da interpretação (que se 
constrói a partir de um presente) e seu objeto (as divisões organizam 
as representações a serem reinterpretadas). O trabalho determinado 
por este corte é voluntarista (CERTEAU, 2002, p. 15-16).  
 
 

Segundo Certeau, os historiadores organizam o tempo e realizam seus cortes 

segundo suas convicções e convenções. Diferentes e semelhantes, os discursos da 

história e da ficção literária estimulam a imaginação e despertam o interesse dos 

leitores pelos temas da história, a fim de acompanhar e julgar as ações humanas no 

passado e no presente e, dessa maneira, alimentar a memória individual e coletiva. 

Valendo-nos desse entendimento, concordamos com a tese de Mignolo (1991), que 

sustenta: “literatura e história implicam normas e marcos discursivos que qualquer 

pessoa educada na tradição ocidental – não necessariamente especialista em 

filosofia, semiótica, teoria do discurso ou teoria da literatura – está em condiciones 

de compreender e diferenciar” (MIGNOLO, 1991, p. 116).  

2.3 Discurso literário  

 

O ficcionista transforma, deforma, infringe, manipula a realidade histórica a 

fim de criar a sua verdade, o seu ideal. O escritor de ficção - como o historiador - 

também constrói, desconstrói e reconstrói a realidade. Por meio da ficção, ele 

também critica e questiona os fatos históricos e propõe uma nova realidade e 

verdade. Mas o quê é um discurso literário ou o que é literatura? Muitas têm sido as 

tentativas de se definir esse conceito, segundo a(s) teoria(s) literária(s). Em 

princípio, é possível defini-la como a escrita “imaginativa”, no sentido de ficção – 

escrita que não é literalmente verídica, mas tal definição não é procedente, pois a 
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história, a antropologia, a filosofia e as ciências naturais, por exemplo, são também 

criativas ou imaginativas.  

Podemos então perceber o discurso literário como uma organização formal e 

peculiar de linguagem que se desvia da norma: 

 
 
Talvez a literatura seja definível não pelo fato de ser ficcional ou 
‘imaginativa’, mas porque emprega a linguagem de forma peculiar. 
Segundo essa teoria, a literatura é a escrita que, nas palavras do 
crítico russo Roman Jakobson, representa uma ‘violência organizada 
contra a fala comum’. A literatura transforma e intensifica a 
linguagem comum, afastando-se sistematicamente da fala cotidiana 
(EAGLETON, 1983, p. 2). 
 
 

Essa organização particular da linguagem nos discursos literários foi a 

definição de “literário” apresentada pelos formalistas, que surgiram na Rússia antes 

da revolução bolchevista em 1917, e cujas ideias floresceram durante a década de 

1920. Este grupo de críticos militantes, polêmicos, rejeitaram as doutrinas 

simbolistas quase místicas que haviam influenciado a crítica literária até então e, 

imbuídos de um espírito prático e científico, transferiram a atenção para a realidade 

material do texto em si. O formalismo foi a aplicação da linguística ao estudo da 

literatura, seus teóricos consideravam a linguagem literária como um conjunto de 

desvios da norma, uma espécie de violência linguística: a literatura é uma forma 

“especial” de linguagem, em contraste com a linguagem “comum”, que usamos 

habitualmente: 

 
 
Os formalistas começaram por considerar a obra literária como uma 
reunião mais ou menos arbitrária de ‘artifícios’, e só mais tarde 
passaram a ver esses artifícios como elementos relacionados entre 
si: ‘funções’ dentro de um sistema textual global. Os ‘artifícios 
incluíam som, imagens, ritmo, sintaxe, métrica, rima, técnicas 
narrativas; na verdade, incluíam todo o estoque de elementos 
literários formais; e o que todos esses elementos tinham em comum 
era o seu efeito de ‘estranhamento’ ou de ‘desfamiliarização’. A 
especificidade da linguagem literária, aquilo que a distinguia de 
outras formas de discurso, era o fato de ela ‘deformar’ a linguagem 
comum de várias maneiras. Sob a pressão dos artifícios literários, a 
linguagem comum era intensificada, condensada, torcida, reduzida, 
ampliada, invertida. Era uma linguagem que se ‘tornara estranha’, e 
graças a este estranhamento, todo o mundo cotidiano transformava-
se, subitamente, em algo não familiar (EAGLETON, 1983, p. 4). 
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Os formalistas achavam que a essência do literário era o “tornar estranho”. No 

entanto, um problema concernente ao argumento da “estranheza” é o de que todos 

os tipos de escrita podem, se trabalhados com a devida engenhosidade, ser 

considerados “estranhos”. A literatura pode ser definida como um discurso “não-

pragmático”: ela não tem nenhuma finalidade prática imediata, referindo-se apenas a 

um estado geral de coisas. Segundo Eagleton (1983), “mesmo em se considerando 

que o discurso ‘não-pragmático’ é parte do que se entende por ‘literatura’, segue-se 

dessa ‘definição’ o fato de a literatura não poder ser, de fato, definida 

‘objetivamente’” (p. 9). A definição de literatura fica dependendo também da maneira 

pela qual alguém resolve ler, e não da natureza daquilo que é lido. Lembramos que 

no campo da história, por exemplo, Chartier (2010; 2011) tem estudado a história da 

leitura e das práticas leitoras no Ocidente. 

Outro aspecto assinalado por Eagleton (1983) são os julgamentos de valor 

com aquilo que se considera literatura, e o que não se considera, não 

necessariamente no sentido de que o estilo tem de ser “belo” para ser literário, mas 

sim de que tem de ser do tipo considerado belo: 

 
 
[...] a sugestão de que ‘literatura’ é um tipo de escrita altamente 
valorizada, é esclarecedora. Contudo, ela tem uma consequência 
bastante devastadora. Significa que podemos abandonar, de uma 
vez por todas, a ilusão de que a categoria ‘literatura’ é ‘objetiva’, no 
sentido de ser eterna e imutável. Qualquer coisa pode ser literatura, 
e qualquer coisa que é considerada literatura, inalterável e 
inquestionavelmente – Shakespeare, por exemplo –, pode deixar de 
sê-lo. Qualquer ideia de que o estudo da literatura é o estudo de uma 
entidade estável é bem definida, tal a entomologia é o estudo dos 
insetos, pode ser abandonada como uma quimera (EAGLETON, 
1983, p. 11). 
 
 

Eagleton (1983) ainda chama à atenção na maneira como as obras literárias 

são lidas ao longo do tempo. Ele lembra que “Todas as obras literárias [...] são 

‘reescritas’, mesmo que inconscientemente, pelas sociedades que as leem; na 

verdade, não há releitura de uma obra que não seja também uma ‘reescritura’” (p. 

13). Também os juízos de valor que constituem a literatura são historicamente 

variáveis: eles têm uma estreita relação com as ideologias sociais e se referem aos 

pressupostos pelos quais certos grupos sociais exercem e mantêm o poder sobre 

outros. 



27 
 

Os estudos literários (teoria, crítica, história) falam da literatura das mais 

diferentes maneiras e tentam definir o seu objeto de estudo que é o texto literário. 

Para Antoine Compagnon (2006), há teorias literárias para a compreensão do 

fenômeno literário. A teoria ou as teorias seriam um pouco como doutrinas ou 

dogmas críticos, ou ideologias, havendo tantas teorias quanto teóricos, como nos 

domínios em que a experimentação é pouco praticável. Para ele, o importante da 

teoria literária é refletir de maneira analítica e cética sobre a literatura, sobre o 

estudo literário, ou seja, sobre todo discurso – crítico, histórico, teórico – a respeito 

da literatura, tentar ser menos ingênuo: “a literatura é uma inevitável petição de 

princípio. Literatura é literatura, aquilo que as autoridades (os professores, os 

editores) incluem na literatura. Seus limites, às vezes se alteram, lentamente, 

moderadamente, mas é impossível passar da sua extensão à sua compreensão, do 

cânone à essência” (COMPAGNON, 2006, p. 46). 

Entendemos, então, a literatura como um discurso não-pragmático, que se 

desvia do uso natural da linguagem, que contem uma ideologia, que é criativo, 

imaginativo, livre e diferente do discurso historiográfico porque ele deve ajustar-se 

às exigências da chamada ciência histórica, de sua metodologia, de suas teorias e 

do reconhecimento dos historiadores como um discurso reconhecido e validado por 

eles, não assim o discurso literário que obedece à livre imaginação e à fantasia para 

sua construção. Podemos insistir em que a literatura é um discurso culturalmente 

privilegiado e que se apresenta como sendo uma realidade complexa, heterogênea 

e mutável. 

Antônio Candido (1995), em seu ensaio “O direito à literatura”, reflete sobre a 

literatura e sua relação com os direitos humanos. Segundo ele, a literatura constitui 

uma necessidade vital porque ela nos humaniza, nos enriquece espiritualmente e, 

espera-se que, ao melhorar o homem, melhore também a sociedade humana. Num 

trecho do seu ensaio, o estudioso sintetiza sua explanação: 

 
 
Acabei de focalizar a relação da literatura com os direitos humanos 
de dois ângulos diferentes. Primeiro, verifiquei que a literatura 
corresponde a uma necessidade universal que deve ser satisfeita 
sob pena de mutilar a personalidade, porque pelo fato de dar forma 
aos sentimentos e à visão do mundo ela nos organiza, nos liberta do 
caos e portanto nos humaniza. Negar a fruição da literatura é mutilar 
a nossa humanidade. Em segundo lugar a literatura pode ser um 
instrumento consciente de desmascaramento, pelo fato de focalizar 



28 
 

as situações de restrição dos direitos, ou de negação deles, como a 
miséria, a servidão, a mutilação espiritual. Tanto num nível quanto no 
outro ela tem muito a ver com a luta pelos direitos humanos 
(CANDIDO, 1995, p. 186). 

 
 

O crítico também destaca a necessidade da divulgação dos textos literários e 

de dar maior acesso aos membros de uma sociedade aos diferentes níveis da 

cultura para fruírem, por exemplo, da arte e da literatura: “Utopia à parte, é certo que 

quanto mais igualitária for a sociedade, e quanto mais lazer proporcionar, maior 

deverá ser a difusão humanizadora das obras literárias, e, portanto, a possibilidade 

de contribuírem para o amadurecimento de cada um” (CANDIDO, 1995, p. 187). O 

estudioso conclui a sua reflexão: 

 
 
Portanto, a luta pelos direitos humanos abrange a luta por um estado 
de coisas em que todos possam ter acesso aos diferentes níveis da 
cultura. A distinção entre cultura popular e cultura erudita não deve 
servir para justificar e manter uma separação iníqua, como se do 
ponto de vista cultural a sociedade fosse dividida em esferas 
incomunicáveis, dando lugar a dois tipos incomunicáveis de 
fruidores. Uma sociedade justa pressupõe o respeito dos direitos 
humanos, e a fruição da arte e de literatura em todas as modalidades 
e em todos os níveis é um direito inalienável (CANDIDO, 1995, p. 
191). 
 
 

Considerando as caraterísticas e a função do discurso literário de ficção 

mencionados anteriormente, destacamos que La tierra sin mal (1998), de Augusto 

Roa Bastos, é um texto dramático que questiona e problematiza a história. Questões 

relativas à ética e a moral nas relações de poder dos jesuítas com os indígenas 

guaranis e também com seus superiores estão presentes no mencionado texto do 

escritor paraguaio, que as analisa e as critica. Ao representar os outros, ele próprio 

também se representa como membro de uma sociedade mestiça, resultado de 

negociações históricas e culturais que remontam à conquista e colonização por parte 

dos europeus e da resistência por parte dos guaranis. Roa Bastos é um artista com 

atitude antropológica/etnográfica, pois na sua representação dramático-literária La 

tierra sin mal (1998), ele não deixa de interpretar os relacionamentos culturais 

complexos e problemáticos com o outro. 
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2.4 Discurso antropológico/etnográfico 

 

A literatura e a antropologia/etnografia são espaços privilegiados para a 

representação da alteridade e para a reflexão sobre as relações dialógicas entre os 

sujeitos. Assim, as ideias do teórico russo Mikhail Bakhtin sobre o ser humano e a 

vida são caracterizadas pelo princípio dialógico. Como ser social e de linguagem, o 

ser humano está em permanente diálogo Eu/Outro. A alteridade caracteriza o ser 

humano, pois o outro é imprescindível para sua constituição e existência. Eu apenas 

existo a partir do Outro. 

A escritora e ensaísta porto-riquenha Iris Zavala é uma teórica da cultura e 

uma especialista na obra de Bakhtin. Suas análises da obra do teórico russo a 

destacam dentro da teoria literária. Zavala (2009), no seu ensaio “O que estava 

presente desde a origem”, comenta que o texto de Bakhtin “O autor e a personagem 

na atividade estética” é um texto incompleto, escrito na década de 1920, e que não 

foi preparado por ele para publicação; o texto foi reconstituído pelos editores, a partir 

de material encontrado em arquivo e é de uma importância fundamental, pois nele 

se encontram as ideias de Bakhtin e suas reflexões em torno dos conceitos de 

alteridade e exotopia. Sobre o texto reconstituído do pensador russo, Zavala 

comenta: 

 
 
O que se tem como resultado, entretanto, dá conta perfeitamente do 
grande trabalho de Bakhtin realizado nesse texto e que se reflete em 
sua obra como conjunto e em seu pensamento como um todo. A 
década de 1920 é um ponto de partida na construção da teoria da 
linguagem e do sujeito bakhtinianos. Esta ideia acerca do ato ou 
vivência ética, desenvolvida por ele no uso dos conceitos de autor e 
estética, assim como o autor e a palavra poética, é constante tema 
de reflexão de toda a sua obra (ZAVALA, 2009, p. 152). 

 
 

 Para Bakhtin, é na relação com a alteridade que os indivíduos se constituem. 

A partir do momento em que o indivíduo se constitui, ele também se altera, 

constantemente. Por meio das nossas relações sociais nos constituímos e nos 

transformamos sempre através dos outros. Relação é a palavra-chave na proposta 

do teórico russo. Na reflexão de Bakhtin, a noção de alteridade se relaciona com 

pluralidade de vozes individuais e sociais, pluralidade de significados e ideologias: 

conceitos complexos. A alteridade é o fundamento da identidade, pois no processo 
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de construção da identidade, os pensamentos do sujeito, suas opiniões, suas visões 

de mundo, sua consciência, se elaboram e se constituem a partir das relações 

dialógicas e valorativas com outros sujeitos. 

As relações dialógicas envolvem uma questão ética, preocupação constante 

no pensamento bakhtiniano desde “Arte e responsabilidade” (BAKHTIN, 2010, p. 

XXXIII-XXXIV), publicado em 1919, até “Apontamentos de 1970-1971” (BAKTHIN, 

2010, p. 367-392). Nesse percurso, ato ético diz respeito ao agir do sujeito no 

mundo, à necessidade de ocupar um lugar singular e único no mundo. As nossas 

relações com os outros traduzem a nossa responsabilidade: somos responsáveis 

pelos nossos atos. A responsabilidade está aliada à responsividade: somos 

responsáveis pelo que fazemos e dizemos, e também fazemos e dizemos como 

resposta a uma série de elementos presentes em nossa vida. 

A estética é uma das principais concepções bakhtinianas e devemos pensá-la 

em diálogo com a ética. Esses dois conceitos estão sempre presentes na obra do 

pensador russo. A estética diz respeito ao acabamento do agir do sujeito; o ato 

estético é a valoração, a reflexão elaborada, portanto, com acabamento – e não 

necessariamente acabada – acerca da ação ética realizada pelo sujeito. A atividade 

estética pressupõe um excedente de visão que, na complexa filosofia da alteridade 

de Bakhtin, vale também para suas reflexões sobre a vida (a ética). Esse olhar de 

fora é fundamental na estética bakhtiniana. 

A possibilidade que o sujeito tem de ver mais do outro sujeito do que o próprio 

vê de si mesmo, devido à posição exterior (exotópica) do outro para a constituição 

de um todo do indivíduo é o excedente de visão. O sujeito olha o outro de um lugar, 

de um tempo e com valores diferentes; vê nele mais do que o próprio consegue ver. 

No gênero romanesco – gênero discursivo privilegiado por Bakhtin para suas 

reflexões sobre alteridade e literatura – o autor-criador vê e conhece mais que o 

herói, o excedente de visão do autor é sempre privilegiado e singular a respeito do 

outro (personagem/personagens). 

Em “O autor e o herói na atividade estética” (O autor e a personagem), ao 

conferir ao autor o caráter de unidade, Bakhtin (2010, p. 3-192) coloca-o em relação 

dialógica (de responsividade) com todos os aspectos de sua obra. Por ter um 

excedente de visão específico e uma visão de futuro específica em relação a sua 

obra, o autor possui um domínio do todo acabado dessa obra, ao mesmo tempo em 
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que esse domínio responde ao todo de cada uma das unidades também tensamente 

ativas que fazem parte da obra. 

Sobre a literatura e a alteridade na teoria do pensador russo, Íris Zavala 

(2009) comenta que “Bakhtin concebe o ato criador como uma forma de alteridade 

que se revela por sua vez, no uso descentrado da linguagem. É assim que o outro, 

tanto individual quanto coletivo, equivale a um sistema particular de diálogos com 

suas entonações particulares, “falas”, estilos” (p.153). Como ser social e de 

linguagem, como sujeito cultural, o ser humano está em diálogo permanente com o 

outro. “Dialogar com a cultura alheia significa abrir perguntas ao outro, e ao mesmo 

tempo buscar, no outro, respostas para as suas interpelações, descobrindo, assim, 

novas possibilidades de sentido” (ZAVALA, 2009, p. 153).  

Por sua vez, Diana Klinger (2007), em seu livro Escritas de si, escritas do 

outro:[...], estuda as relações entre a literatura e a antropologia/etnografia, o tema da 

escrita do outro e a virada etnográfica. A autora menciona o ensaio “The Artist as 

Etnographer”, de Hal Foster para mencionar que esse autor : 

 
 
[...] sugere que existiria uma ‘virada etnográfica’ na arte e na teoria 
nos últimos trinta anos, as duas comprometidas com a ‘outridade’ 
cultural. No entanto, a dimensão etnográfica da arte não é própria do 
final de século XX, e sim das vanguardas do começo de século; na 
arte de final de século haveria, então, um ‘retorno’ do etnógrafo, ou 
seja, uma segunda virada (KLINGER, 2007, p. 66). 

 
 

Depois de mencionar o modernismo e as características da vanguarda 

artística no Brasil, diferente de outras vanguardas latino-americanas, Klinger lembra 

que James Clifford argumenta que, na década de 1920, a etnografia e o surrealismo 

se desenvolvem em proximidade, questionando a realidade europeia a partir do 

recurso estético e científico, das sociedades primitivas: 

 
 
‘Etnografia’ não se entende neste contexto como uma técnica de 
investigação empírica (que, por outro lado, não existia ainda nos 
anos 20 como um método claramente estabelecido), mas como ‘um 
conjunto de diversas maneiras de pensar e escrever sobre a cultura 
do ponto de vista da observação participante’ e ‘uma predisposição 
cultural mais geral que passa através da antropologia moderna e que 
essa ciência compartilha com a arte e a escritura do século XX’ 
(CLIFFORD apud KLINGER, 2007, p. 68). 
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Klinger observa que tal “predisposição cultural” ou “atitude etnográfica”, como 

prefere chamá-la, compõe e decompõe hierarquias e relações “naturais” da cultura e 

sugere uma atitude de “observação participante” sobre os elementos de uma 

realidade cultural desfamiliarizada. Também destaca que é precisamente em termos 

de “atitude etnográfica” que lhe interessa pensar a literatura e a teoria de final do 

século XX:  

 
 
[...] assistimos na atualidade não ao retorno e sim ao apagamento da 
fantasia primitivista, e à reformulação da categoria do ‘outro’. 
Reformulação que se dá principalmente por duas razões: primeiro, 
porque o outro excluído socialmente (o pobre, o preso, o índio) tem 
começado a falar – e inclusive a escrever – por si mesmo. E 
segundo, porque o outro não é mais o outro radical e puro (se é que 
alguma vez foi), do qual Lévi-Strauss ainda sentia saudade [...] 
(KLINGER, 2007, p. 70). 
 
 

A autora comenta que a partir dos anos 1980, o fato de que o outro tenha 

começado a falar com a própria voz e o fato de que “já não mais” exista uma pureza 

das culturas são as duas faces da mesma moeda que confirmam a virada da 

etnografia. A “outridade”, no mundo contemporâneo, já não é mais uma “outridade” 

radical, porque “uns e outros” (antropólogos e nativos) participam das mesmas 

práticas e lutam por ocupar os mesmos espaços simbólicos. Klinger menciona que, 

a partir dos anos 80, essas evidências levaram os antropólogos a questionar sua 

própria autoridade em produzir representações válidas sobre o outro, e assim 

começou-se a insinuar que a prática etnográfica tinha algo a ver com a ficção. 

Dentro da disciplina (antropologia), o ponto de partida foi o texto de Clifford Geertz, 

A interpretação das culturas (1973), no qual afirma que o que o etnógrafo faz, 

basicamente, é escrever, e que a etnografia é uma ficção: 

 
 
Os textos antropológicos são eles mesmos interpretações e, na 
verdade, de segunda e terceira mão. (Por definição, somente um 
‘nativo’ faz a interpretação em primeira mão: é a sua cultura.) Trata-
se, portanto, de ficções: ficções no sentido de que são ‘algo 
construído’, ‘algo modelado’ – o sentido original de fictio – não que 
sejam falsas, não factuais ou apenas experimentos do pensamento 
(GEERTZ apud KLINGER, 2007, p. 72). 
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Esse paradigma do artista como etnógrafo surge como decorrência da 

antropologia pós-estruturalista e hermenêutica de Geertz quem recoloca o sujeito o 

qual tinha sido anulado pelas “estruturas”, mas que não propõe a volta do sujeito 

ingênuo da hermenêutica clássica. O reconhecimento do caráter discursivo da 

disciplina antropológica por Geertz corresponde a uma segunda “virada linguística” – 

pós-moderna – na antropologia, que desconstrói a primeira virada linguística que 

aconteceu no estruturalismo. A segunda virada linguística, que corresponde à 

antropologia geertziana, critica a primeira negando a existência de um núcleo de 

sentido, e afirmando que este se produz no jogo de interpretações, no qual o sujeito 

e o objeto se modificam simultaneamente. A antropologia pós-moderna considera 

que não existe o outro como tal, mas apenas sua representação: 

 
 
Mais precisamente, é o próprio conceito de representação que entra 
em crise, o que implica, para a virada pós-moderna, liberar o pensar 
e o criar de sua relação com o real no sentido do positivismo lógico, 
do estruturalismo, do realismo naturalista e do historicismo do século 
XIX, formas discursivas segundo as quais a realidade possui um 
ordenamento prévio ao qual elas só podem se adequar. Segundo 
James Clifford, ‘a crítica ao colonialismo no período pós-guerra – um 
enfraquecimento da habilidade de Ocidente de representar outras 
sociedades – tem sido reforçada por um importante processo de 
teorização dos limites da própria representação’ (CLIFFORD apud 
KLINGER, 2007, p. 74). 
 
 

Na antropologia, esta segunda virada linguística é autorreflexiva. Não se trata 

apenas de um metadiscurso sobre a antropologia, mas também um “retorno” do 

sujeito. O sujeito não pode ser já pensado como uma entidade prévia ao discurso, 

mas sim que o sujeito é efeito da própria atividade interpretativa. Com Cifford 

Geertz, a antropologia se torna uma disciplina interpretativa ou hermenêutica e deixa 

de ser uma ciência experimental. Em A interpretação das culturas, Geertz define a 

cultura como um ajuntamento de textos, como “redes de significado”, e a tarefa 

etnográfica como uma “descrição densa”, quer dizer, como uma interpretação 

baseada no modelo filológico. O etnógrafo deve “interpretar”, quer dizer, tornar 

familiar o exótico, descobrindo os significados daquilo que é turvo e estranho: 

 
Considerando a antropologia como interpretação, diferenciando-a do 
postulado da autoridade experimental de Malinowski, Geertz 
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renuncia à cientificidade da disciplina: para ele a antropologia se 
reduz à etnografia, ‘descrição densa’.  
 
A antropologia interpretativa se opõe, assim, tanto à ideia de 
Malinowski de que o etnógrafo deve ‘tornar-se um nativo’, quanto ao 
estruturalismo de Lévi-Strauss, que sustenta a ideia de que a 
natureza humana é imutável e que o universo possível das 
formações culturais se esgota numa lógica combinatória. Para 
Geertz, não existe uma observação ‘neutra’ à maneira de Lévi-
Srauss, mas também não existe uma empatia à maneira de 
Malinowski: a única resposta de Geertz é a confiança no virtuosismo 
interpretativo do antropólogo (KLINGER, 2007, p. 76). 
 
 

Em 1984, no famoso Seminário de Santa Fé, organizado pelo School of 

American Research da cidade de New Mexico, quando se constitui formalmente a 

antropologia chamada “pós-moderna”, as ideias de Geertz são fortemente criticadas 

por seus próprios discípulos. Em escritos posteriores, a partir dessas críticas, Geertz 

abandona a tarefa de elaborar uma “fenomenologia da cultura” para centrar a 

análise do discurso antropológico como tal. A antropologia renuncia à procura do 

sentido para explorar na própria superfície de sua discursividade e concentrar sua 

atenção na retórica do relato etnográfico como tal. O interesse se desloca assim da 

“cultura como texto” para as relações de produção dos próprios textos. A 

antropologia pós-moderna compartilha agora com a crítica literária algo mais que 

uma teoria da interpretação: seu objeto não será mais a cultura observada e sim as 

representações dessa cultura: 

 
 
A virada pós-moderna na antropologia produzida a partir do 
esgotamento do estruturalismo (que talvez seja mais apropriado 
chamar de ‘virada pós-estruturalista’, então, implica um ‘retorno do 
autor’ que se vem intensificando e ocorre em paralelo ao que 
acontece nas ciências sociais e na literatura, e até na mídia [...] A 
questão não é menor, pois implica o reconhecimento de que, na 
antropologia, não se trata do ‘mundo dos outros’, mas do mundo 
‘entre nós e os outros’. Nesta visão, a ‘cultura’ é sempre relacional, 
considerada como uma inscrição do processo comunicativo que 
existe, historicamente, entre sujeitos imersos em relações de poder 
(CLIFFORD apud KLINGER, 2007, p. 77). 

 
 

Percebemos, seguindo o estudo de Klinger, que o discurso antropológico pós-

moderno enfrenta a complexidade da representação e da interpretação do outro, 

pois esse discurso da interpretação sobre o outro é uma construção subjetiva. Ao 
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mesmo tempo, o outro resiste a ser objetivado e levanta sua voz, e a antropologia 

abre mão da objetivação. Consideramos, então, que os discursos historiográfico, 

literário-ficcional e antropológico-etnográfico são construções, criações, leituras, 

interpretações e representações da complexa realidade humana e do mundo a partir 

da linguagem. Embora, cada um deles tenha suas características e peculiaridades, 

todos esses discursos são tentativas de representação das relações humanas. 

Acreditamos, então, que historiadores, escritores de ficção e antropólogos 

(etnógrafos) por meio dos seus discursos, das suas interpretações e 

representações, tentam compreender-se a si mesmos, a sua realidade social e 

cultural, enfim, compreender seu mundo interior e exterior. 

Por isso, analisar o drama La tierra sin mal (1998), de Augusto Roa Bastos, é 

descobrir o olhar reflexivo de um autor latino-americano sobre um processo histórico 

que pôs em contato e diálogo seres humanos e culturas diferentes que 

desembocaram na cultura paraguaia, cultura mestiça da qual ele é destacado 

representante. Com o poder da imaginação, apoiado nos estudos históricos e 

antropológicos, o autor busca representar os outros e, ao mesmo tempo, sua cultura, 

assim como representar-se como participante dela. O escritor paraguaio 

problematizou a história, interpretando e representando-a em sua produção literária, 

na qual dedicou especial atenção à questão indígena no Paraguai.  

Um livro organizado por Roa Bastos, As culturas condenadas (1978; 2. ed. 

1980), já mencionado na introdução, reúne textos da mitologia indígena e ensaios de 

etnólogos, relativos ao choque cultural e situação de opressão em que vivem as 

sociedades indígenas paraguaias. Como lembramos, Roa Bastos foi professor 

universitário em Toulouse-Le Mirail e estudou, por exemplo, os textos dos Mby’a 

Guarani que demonstram a riqueza e profundidade do pensamento religioso dessa 

etnia. A hibridização cultural em sua escrita, as duas cosmovisões (a hispânica e a 

indígena guarani), a questão da oralidade e do bilinguismo, as questões de 

alteridade, identidade e memória cultural, os sistemas literários indígenas, 

diferentes, desconhecidos ou esquecidos, dentre outros, são temas complexos 

presentes na sua obra e que servem como matéria para os estudos sobre a cultura 

na América Latina. 
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3.  AUGUSTO ROA BASTOS E A HISTÓRIA 

3.1 A ficção de Roa Bastos e suas concepções de história 

 

A produção literária e intelectual de Augusto Roa Bastos demonstra sua 

potente imaginação e seu espírito lúcido e crítico, demonstrado ao longo de sua 

obra, na qual se destacam romances, contos, contos para crianças, poesia, teatro, 

prólogos a obras de outros autores, roteiros cinematográficos, ensaios e artigos 

jornalísticos, assim como também letras de música e ópera lírica. Por isso, para 

conhecer, em parte, a rica bibliografia do autor e os estudos sobre sua obra até o 

final dos anos de 1980, remetemos à documentação elaborada por Milda Rivarola 

(1991), indicada nas referências. 

O intelectual paraguaio foi autor de uma importante obra ensaística em todas 

as suas facetas: a histórica, a literária, a antropológica, etc. Verificamos isso no 

ensaio que serve de prólogo ao seu texto dramático e que estudamos neste capítulo 

– Las Misiones jesuíticas en el Paraguay (breve resumo histórico) (ROA BASTOS, 

1998, p. 101-110) – que antecede seu texto dramático La tierra sin mal (1998). O 

escritor concebe a sua obra em relação à história oficial como contra-história, fábula 

e alucinação. Essa imagem da história como uma obnubilação, uma imagem turva e 

obscura em movimento, uma imagem fantasmagórica duma realidade que evolui, é 

apresentada quando cita o pensamento de Emil Ciorán no prefácio ao livro 

Tentación de la utopía: la República de los jesuítas en el Paraguay, de Bareiro 

Saguier e Jean-Paul Duviols (2012): “A história é uma alucinação em marcha” (“La 

alucinación en marcha que es la historia”) (ROA BASTOS, 2012b, p. 40, tradução 

nossa).3  

                                                           
3
 No texto-fonte: “La alucinación en marcha que es la historia” (ROA BASTOS, 2012b, p. 40). 
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Assim, Roa Bastos concebe o seu discurso ficcional como um discurso contra 

a história oficial, pois questiona a versão dos vencedores ao narrar os 

acontecimentos históricos. Por isso, em relação à maneira como a história paraguaia 

lhe foi ensinada nas instituições de ensino (escola, colégio) do seu país, no seu 

tempo estudantil, Roa Bastos lembra que a sentia como adulterada e adúltera e que 

era preciso rejeitá-la, re-narrá-la, re-escrevê-la, pois era a história dos vencedores, 

uma história abastardada, a qual era preciso questionar e desmitificar. Esse foi seu 

propósito ao escrever seu romance Yo el Supremo (1974) e que ele mesmo 

classificou como um romance anti-histórico. 

De 11 a 14 de novembro de 1985, em Madri, o Instituto de Cooperación 

Iberoamericana dedicou a Semana de Autor a Augusto Roa Bastos, ocasião em que 

especialistas, técnicos e público assistente debateram sobre a obra do escritor 

paraguaio, na sua presença e com a sua participação. No dia dedicado ao tema 

“Augusto Roa Bastos: narrativa e história”, dentre alguns assuntos, ele comentou e 

refletiu sobre o fenômeno linguístico do guarani e do castelhano no Paraguai; a 

realidade da cultura mestiça; o seu entendimento da história paraguaia; os seus 

textos e, fundamentalmente, o seu romance Yo el Supremo (1974). Sobre a história 

paraguaia, escrita depois da hecatombe da Guerra Grande ou da guerra da Tríplice 

Aliança contra o Paraguai, a conhecida no Brasil como a “Guerra do Paraguai” (de 

1864 a 1870), ele destacou: 

 
 
La Historia del Paraguay por mucho tiempo la escribieron los 
vencedores del Paraguay y ya se sabe lo que es la Historia escrita 
por los vencedores. De modo que había un problema de trabajo 
literario, pero fundamentalmente también una pulsión ética de 
rechazo hacia esa Historia que nos daban a nosotros en las 
escuelas, en los colegios. La sentíamos realmente como una historia 
adulterada y yo diría adúltera. Había que ir contra eso, había que 
desmitificar esa Historia bastardeada. Por todo ello sostuve siempre, 
que Yo El Supremo no era una novela histórica, sino en todo caso 
una novela anti-histórica, precisamente porque irrumpía y se 
sublevaba contra todos los cánones conocidos de la Historia, de 
escribir la Historia como establecimiento de estructuras significativas 
con respecto a los hechos, con respecto al encadenamiento de 
hechos de la historia general de un país (ROA BASTOS apud 
INSTITUTO DE COOPERACIÓN IBEROAMERICANA, 1986, p. 98). 
 
 

Era preciso, então, utilizar os documentos históricos, interpretar ou 

reinterpretar os acontecimentos do passado e, com o poder da imaginação e da 
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criatividade, contar a história do Paraguai de outra maneira, por meio da escrita 

literária: 

 
 
Yo me encontré por una parte con un gran sentido de desamparo, 
me sentí a la intemperie como quien dice frente a este país sin 
Literatura, sin Historia, pero por otra parte con una extraña libertad 
de intervención, de imaginación. Ahí podría caber todo, entonces lo 
que yo hice – creo – fue, justamente, utilizar de otra manera los 
documentos que se utilizaban de una manera o de otra en las 
distintas interpretaciones de los hechos históricos. Encontré que eso 
solamente podía servir, (podía servirme a mí por lo menos) como 
materia prima para reelaborar historias de ficción. Alguien, creo que 
fue Ángel Rama, justamente, habló de estos textos míos como de 
una expresión de la intrahistoria del Paraguay, basada justamente en 
el concepto de Unamuno de intrahistoria, cuando él establecía esta 
distinción entre la superficie de los hechos históricos y el concepto 
interno de la Historia, a lo que él llamó la intrahistoria. […] Existía la 
necesidad de una reinterpretación de esta realidad desconocida, de 
esta realidad de la historia (ROA BASTOS apud INSTITUTO DE 
COOPERACIÓN IBEROAMERICANA, 1986, p. 98-99). 
 
 

Também seu romance Vigilia del Almirante (1992) estabelece relações entre 

história e ficção; foi publicado no ano em que se celebrava e questionava o V 

Centenário do Encontro de Dois Mundos e marcou seu retorno à produção literária, 

depois de 17 anos de silêncio romanesco. Tomando o personagem histórico e mítico 

de Cristóvão Colombo, o Almirante do seu romance, Roa Bastos participa da 

polêmica celebração de 1992, com as armas da sua imaginação e na sua condição 

de artista e intelectual, de criador de histórias fingidas. Na apresentação, o escritor 

fala da sua concepção e intenção estéticas em relação a esse romance, que é uma 

escrita híbrida, oscilante entre a ficção e a história:  

 
 
Este é um relato de ficção impura, ou mista, oscilante entre a 
realidade da fábula e a fábula da história. Sua visão e cosmovisão 
são as de um mestiço de ‘dois mundos’, de duas histórias que se 
contradizem e se negam. É, portanto, uma obra heterodoxa, a-
histórica, talvez anti-histórica, antimaniqueísta, distante da paródia e 
do pastiche, do anátema e da hagiografia [...] Tanto as coincidências 
como as discordâncias, os anacronismos, inexatidões e 
transgressões em relação aos textos canônicos são deliberados, mas 
não arbitrários nem caprichosos. Para a ficção não existem textos 
estabelecidos (ROA BASTOS, 2003, p. 9).  
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Roa Bastos fala também de seu desejo de ler o livro que só pode ler uma vez, 

no momento em que o está escrevendo, e que quase sempre oculta uma face 

secreta da própria vida: 

 
 

Além do mais, um autor de histórias fingidas escreve o livro que quer 
ler e que não encontra em nenhum lugar; esse livro que ele só pode 
ler uma vez, no momento em que o escreve, esse livro que quase 
sempre oculta um desvão secreto de sua própria vida; o livro 
irrepetível que surge, a cada vez, no exato ponto de confluência 
entre a experiência individual e a coletiva, na pedra de toque de um 
personagem arquetípico. É seu único direito. Sua relativa justificação 
(ROA BASTOS, 2003, p. 9).  

 
 

Também no excerto final da tradução brasileira de seu romance Vigília do 

Almirante (2003), denominado “Reconhecimentos”, Roa Bastos esclarece: 

 
 
A polêmica acesa em torno do V Centenário da empresa 
descobridora, que a todos nós diz respeito, animou-me a fazer parte 
dela da única maneira pela qual posso fazê-lo: em minha condição e 
dentro de minhas limitações de escritor, de homem comum e 
corrente, de latino-americano de ‘dois mundos’. Retomei os velhos 
apontamentos, mergulhei na vigília imaginada do Almirante há mais 
de quarenta anos e tentei narrá-la do melhor modo que pude, a partir 
de meu ponto de vista pessoal, na ‘obnubilação em marcha que é a 
história’, como bem a qualificou o cético Ciorán. Torrencialmente a 
fonte seca fluiu e em menos de três meses ficou terminada a obra 
que aqui entrego, depois de dezessete anos de silêncio romanesco 
(ROA BASTOS, 2003, p. 295). 
 
 

Heloisa Costa Milton (2004), ao comentar as conexões entre história e ficção, 

presentes em Vigilia del Almirante (1992) afirma que nesse romance, Roa Bastos 

apresenta outras versões da história oficial por meio da sua livre imaginação e 

criação e que ele realiza plenamente o projeto que também já esteve presente no 

seu romance Yo el Supremo (1974), em relação a fazer uma contra-história ou anti-

história oficial. Conforme o autor, esse projeto consistiu: 

 
 
en un primer momento, en escribir una contrahistoria, una réplica 
subversiva y transgresiva de la historiografía oficial. Mientras 
compilaba el texto el texto experimentaba cada vez con mayor fuerza 
que debía utilizar esta rebelión contra la historia de los historiadores 
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como eje del sistema operativo del texto. También como posibilidad 
de explorar otras dimensiones de la existencia humana, individual y 
colectiva. En este segundo momento, las leyes internas del texto a 
través de los códigos que el texto mismo iba elaborando, me 
impusieron la necesidad de una transformación: la antihistoria debía 
convertirse en una intrahistoria y, simultáneamente, en una 
transhistoria. La garantía de este logro, improbable e incierto, 
radicaba en alcanzar la realidad autónoma de la historia imaginada; 
en otras palabras, lograr el estatuto de la ficción pura, sin que esto 
implicara la ruptura de los referentes históricos (ROA BASTOS, 1977, 
p. 177). 
 
 

Entre os dois romances do escritor paraguaio, Yo el Supremo e Vigilia del 
Almirante, há conexões ideológicas e estéticas. Neles, seu autor questiona, 
transgride, reinterpreta e recria a história oficial por meio da criação literária. 
Segundo Milton: 

 
 

Roa Bastos acaba estabelecendo, assim, um construto estético-
ideológico de iluminação de sua obra poética, válido para um e outro 
romance. À Vigilia del Almirante, que dialoga com seu antecessor 
inclusive pela dinamização do mito de Dom Quixote, também se 
aplicam os selos de anti-história, intra-história e trans-história, 
porque, na confluência de seus signos em transitividade na morada 
simbólica, na disseminação de seus múltiplos significados, a obra 
também compõe uma réplica subversiva e rebelde às asserções da 
história oficial (MILTON, 2004, p. 206). 

  
  

Por sua vez, o escritor e pensador espanhol Miguel de Unamuno, em seu 

texto En torno al casticismo, introduz o termo intra-história, cujo conceito Roa Bastos 

aplica à sua obra literária, para se referir à vida tradicional, que encobre a história 

mais visível. Unamuno comparava a história oficial com as manchetes dos jornais, 

em oposição à intra-história como tudo aquilo que acontecia, mas que os jornais não 

publicavam: 

 
 
Todo lo que cuentan a diario los periódicos, la historia toda del 
‘presente momento histórico’, no es sino la superficie del mar, una 
superficie que se hiela y cristaliza en los libros y registros, y una vez 
cristalizadas así, una capa dura, no mayor con respecto a la vida 
intrahistórica que esta pobre corteza en que vivimos con relación al 
inmenso foco ardiente que lleva dentro. Los periódicos nada dicen de 
la vida silenciosa de millones de hombres sin historia que a todas 
horas del día y en todos los países del globo se levantan a una orden 
del sol y van a sus campos a proseguir la oscura y silenciosa labor 
cotidiana y eterna, esa labor que, como las madréporas 
suboceánicas echa las bases sobre las que se alzan los islotes de la 
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Historia. Sobre el silencio augusto, decía, se apoya y vive el sonido, 
sobre la inmensa humanidad silenciosa se levantan los que meten 
bulla en la Historia. Esa vida intrahistórica, silenciosa y continua 
como el fondo mismo del mar, es la sustancia del progreso, la 
verdadera tradición, la tradición eterna, no la tradición mentida que 
se suele ir a buscar en el pasado enterrado en libros y papeles y 
monumentos y piedras (UNAMUNO, online). 

 
 

Roa Bastos se apresenta como um narrador, um “romancista histórico” de seu 

país, um escritor de histórias fingidas e afirma que escritores de ficção, como ele, 

reprovam os documentos oficiais, pois eles só apresentam a superfície dos fatos 

históricos. Diferentemente dos historiadores, os escritores tentam aprofundar-se nas 

ações humanas, buscam representá-las de maneira nova e inédita, reinterpretá-las 

desde outros pontos de vista por meio dos seus discursos: 

   
   

Soy simplemente un narrador, un novelista histórico del país. Es 
decir, un coleccionista de todos esos elementos que son 
significativos en el interior de la historia. La mía es una especie de 
anti-historia a la que yo trato de dar forma en mi campo, que es la 
literatura narrativa. Una literatura que concibo no como una literatura 
que refleja o repite la realidad, sino que trabaja sobre esa realidad y 
trata de convertirla en formas simbólicas (ROA BASTOS apud 
INSTITUTO DE COOPERACIÓN IBEROAMERICANA, 1986, p. 87). 

 
 

Juan Manuel Marcos (1983), em seu ensaio “Yo el Supremo como 

‘reprobación’ del discurso histórico”, cita as palavras de Roa Bastos: 

 
 
los historiadores tratan de probar documentalmente los hechos. Los 
narradores tratamos de reprobar los hechos míticamente, 
imaginariamente; es decir, por una parte nos rebelamos, 
reprobamos, el documento escueto que sólo muestra un fragmento 
de la verdad o de la realidad, y por otra, nos empeñamos en volver a 
probar, en re-presentar, la validez significativa de tales hechos, en 
una dimensión más profunda, nueva e inédita, desde otro ángulo, 
mediante distintas mediaciones (ROA BASTOS, 1981 apud 
MARCOS, 1983, p. 64). 

 
 

Também o escritor mexicano Carlos Fuentes (1993) refere-se a Yo el 

Supremo como a obra-prima de Roa Bastos, o romance em que o escritor dialoga 

com ele mesmo através da história paraguaia e por meio da figura histórica e mítica 
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do Dr. Francia, o Ditador Supremo, mais tarde, Ditador Perpétuo da República do 

Paraguai, desde 1814 até 1840, ano de sua morte: 

 
 
Yo el Supremo es una summa que absorbe toda la obra anterior de 
su autor. Pues se trata del diálogo de Roa Bastos con Roa Bastos a 
través de la historia y gracias a la mediación de una figura histórica 
monstruosa a la cual el novelista debe imaginar y comprender para 
poder, algún día, imaginarse y entenderse a sí mismo y a su país. La 
novela absorbe el material histórico para imaginar la historia y crear 
otra nación, viva en la gestación de sus hechos culturales. Esta 
segunda nación de la imaginación y la cultura es la fuerza real de un 
pueblo, no la frágil nación del discurso oficial y el archivo histórico 
(FUENTES, 1993, p. 96). 
 

 
Podemos afirmar, então, que Roa Bastos desconstrói a história oficial, que faz 

uma contra-história para responder a seus questionamentos e para, a través dos 

seus textos de ficção, tratar de compreender a história do seu país, a história da 

América e consequentemente entender-se a si próprio, dado que ele se apresenta 

como “um escritor latino-americano de dois mundos” (ROA BASTOS, 2003, p. 295). 

A anti-história ou contra-história da(s) história(s) oficial(iais) devia converter-se em 

intra-história e, ao mesmo tempo, numa trans-história que ampliasse e aprofundasse 

as ações humanas e revelasse verdades ocultas ou não percebidas nessa 

“alucinação em marcha que é a história”, segundo Ciorán, frequentemente citado 

pelo escritor paraguaio (Cf. ROA BASTOS, 2003, p. 295; ROA BASTOS, 2012b, p. 

40). 

Alai Garcia Diniz, importante pesquisadora da obra de Roa Bastos no Brasil, 

tem publicado vários estudos sobre ele, além de investigar outros autores da 

literatura paraguaia, a oralidade e o fenômeno do bilinguismo, a cultura desenvolvida 

na fronteira dos três países (Brasil, Argentina e Paraguai), dentre outros temas 

relacionados à cultura paraguaia. Diniz (2013), no seu ensaio intitulado 

“Experimentalismo y mediación cultural en la obra de Augusto Roa Bastos”, recorda 

que os críticos enquadraram a obra do escritor, segundo critérios classificatórios da 

historiografia latino-americana do século XX. Diniz menciona que Jean Franco situa 

Roa Bastos no real maravilhoso, no Paraguai, junto a Alejo Carpentier, no Caribe e 

Miguel Ángel Asturias, na Guatemala, pois a obra deles apresentaria: 
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la unión de elementos dispares, procedentes de culturas 
heterogéneas, configurando una nueva realidad histórica que 
subvierte la racionalidad occidental. Sin embargo, al desarrollar una 
lectura específica prefiere reunir a Roa Bastos y José Maria 
Arguedas con la particularidad de que son escritores bilingües de 
países de culturas pluriétnicas (DINIZ, 2013, online). 
 
 

Por sua vez, o crítico uruguaio Ángel Rama incluiu a obra de Roa Bastos (até 

Yo el Supremo) entre outros quatro escritores “transculturadores” (Arguedas, Rulfo, 

Guimarães Rosa e García Márquez) que utilizaram a mistura cultural para 

desenvolver uma escrita particular. O termo “transculturação”, acunhado nos anos 

40 pelo antropólogo cubano Fernando Ortiz, toma em Ángel Rama (“transculturación 

narrativa”) um sentido particular no campo da literatura para indicar escritores que 

realizaram um processo de seleção, descarte, resgate, descoberta, combinação e 

síntese de elementos da cultura alheia tanto quanto da própria.  

Ángel Rama elogiou o romance Yo el Supremo, considerando-o um portento 

da capacidade criadora de Roa Bastos, difícil de classificar por sua exuberância e 

inovação verbal e estilística, um testemunho chave sobre a cultura original e 

complexa da América Latina. Em seu estudo “El Dictador letrado de la Revolución 

latinoamericana”, o crítico uruguaio apresenta o romance mencionado como um dos 

textos capitais da literatura do nosso continente: 

 
 

Un monumento narrativo. Una de esas invenciones fuera de la serie 
consabida de la novela a que estamos habituados, suerte de 
monstruo o animal mitológico de los que algunas – pocas – veces 
irrumpen en la literatura latinoamericana, la desbordan con su 
excepcionalidad algo aberrante y al tiempo dan la medida de sus 
potencialidades. Una eventualidad creativa que el siglo XIX parecía 
haber agotado con obras como Os Sertões o el Facundo, y que el 
siglo XX, ya tan disciplinadamente profesional, no se había atrevido a 
encarar hasta la irrupción de la más reciente narrativa, cuando ésta 
comenzó a hacer trizas los modelos recibidos y decidió asumir 
virilmente la contradictoria totalidad cultural del continente. Tampoco 
hay antecedentes en la producción narrativa de Augusto Roa Bastos, 
y a pesar de que esta obra se encadena con su excelente novela 
anterior Hijo de hombre (a la cual se refiere el doctor Francia en una 
de sus libres previsiones, casi censurándola bajo el rótulo de 
literatura de los emigrados), convirtiendo retrospectivamente aquel 
libro de 1960 en un tímido abordaje del asunto magnificente a que se 
consagra Yo el Supremo (Siglo XXI, Buenos Aires, 1974), la literatura 
anterior del novelista paraguayo no permitía inferir esta desmesurada 
invención, este inclasificable libro (historia, novela, ensayo 
sociológico, filosofía moral, biografía novelada, panfleto 
revolucionario, documento justificativo, poema en prosa, confesión 
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autobiográfica, debate sobre los límites de la literatura, 
cuestionamiento del sistema verbal) que es en los hechos una 
infatigable requisitoria nacida de una conciencia en vilo, revuelta y 
convulsionada como su tiempo, a la que pone en llaga viva haber 
asumido todos los conflictos de un hombre latinoamericano. No bien 
publicado, se constituye en un obligado punto de apoyo de la 
literatura latinoamericana, o, más exactamente, en un testimonio 
clave sobre la cultura original de ‘Nuestra América’ (RAMA, 1985, p. 
307). 
 
 

A crítica literária é unânime em apontar Roa Bastos como um inovador e 

crítico do romance histórico latino-americano, mas a ficção do escritor paraguaio, 

impregnada da história de seu país, se faz presente em outros gêneros literários 

produzidos por ele, como contos, roteiros cinematográficos, ensaios, peças teatrais, 

ópera lírica. Dentre as produções que compõem tal conjunto, encontra-se o texto 

dramático La tierra sin mal (1998) cujo introito histórico que o antecede, também da 

autoria do escritor paraguaio, passará a merecer nossa análise no próximo 

subcapítulo. 

3.2 Las Misiones jesuíticas en el Paraguay: expansão de um breve resumo 

histórico 

 

A peça teatral que escolhemos para estudo tem como prólogo um breve 

resumo histórico sobre Las Misiones jesuíticas en el Paraguay, no qual Roa Bastos 

(1998, p. 101-110) se refere a elas como sendo: 

 

 

el experimento más original de la llamada ‘conquista espiritual’ en el 
Nuevo Mundo [...] el capítulo de la evangelización más discutido e 
incomprendido por los cronistas de la época y hasta por los 
historiadores eclesiásticos (ROA BASTOS, 1998, p. 101).  

 
 

A partir do século XVIII, as Missões do Paraguai serviram como terreno para 

as discussões de teorias e especulações do pensamento filosófico, jurídico, 

antropológico, político ou sociológico a respeito da validade do projeto jesuítico de 

estabelecer o reino de Deus na Terra com o consentimento e apoio dos indígenas 

guaranis. 
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Roa Bastos lembra obras de autores cujo pensamento está associado à 

utopia de construir uma sociedade ideal. Tommaso Campanella, com sua La città del 

sole (A cidade do sol), inicia a relação de autores que segue com o Marquês de 

Sade, com sua ilha de Tamoé (no livro Aline e Valcourt) e outros escritores 

religiosos, agnósticos e até ateus que, segundo Roa Bastos, “se inspiraron en la 

mítica ciudad de Campanella y acaso en el mismo reino o república de los 

guaraníes” (ROA BASTOS, 1998, p. 101). Outros autores viram na Cidade do Sol 

uma referência ao mito de El Dorado, ou a Cidade dos Césares.  

Também sobre o processo de contato entre culturas distintas durante a 

conquista e a colonização, ele comenta que essa superposição e sincretismo de 

culturas produziu encantadores mitos que atraíram muitos para estas terras 

americanas. Aqueles viajantes “venían atraídos por el resplandor remoto de esas 

utopías o por la atracción más superficial de lo exótico” (ROA BASTOS, 1998, p. 

101). 

Assim, as ruínas das Missões jesuíticas se constituem hoje uma atração 

turística e uma memória desse projeto que foi singular e que permitiu pôr em contato 

jesuítas e índios guaranis que levaram adiante esse experimento. Segundo o 

comentário de Roa Bastos: 

 
 
Los guaraníes, sin embargo, nada recuerdan de aquel reino, de 
aquel ‘disimilado cautiverio’, en el que fueron perdiendo su ser 
natural mientras se iban ‘humanando’. No queda entre los indígenas 
contemporáneos ninguna tradición, ninguna leyenda, de aquellos 
‘hechiceros de Dios’ que les habían prometido conducirlos hasta la 
verdadera ‘Tierra sin Mal’ por otros derroteros que por los 
anunciados en la profecía inmemorial, que constituye a su vez el mito 
central de los guaraníes (ROA BASTOS, 1998, p. 101-102). 
 
 

Discordamos de Roa Bastos a esse respeito, pois o mito do “kechuita” 

permanece vivo entre os Mbyas Guarani, segundo a historiadora argentina Lucía 

Gálvez: 

 
 
Al haberse mestizado los antiguos pobladores de las misiones, la 
memoria también se mestizó con otras memorias dueñas de otros 
recuerdos. Los guaraníes actuales nunca vivieron en los pueblos. 
Queda sin embargo un precioso legado de esos tiempos en la 
tradición oral de los mbyá, que si bien no llegaron a vivir en las 
reducciones, estuvieron en tratativas para hacerlo hasta que la 
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expulsión frustró los planes. Este acontecimiento no fue olvidado por 
la memoria indígena. El etnólogo León Cadogan afirma que la figura 
del kechuita ocupa un importante lugar en la mitología mbyá, donde 
es considerado ‘un varón virtuoso que, gracias a su amor al prójimo – 
porayú – alcanza la perfección espiritual – agwgyí – y sin sufrir la 
prueba de la muerte se traslada al país de los bienaventurado. Todo 
mbyá medianamente versado en las tradiciones tribales conoce esta 
historia’ […] (GÁLVEZ, 1995, p. 396). 
 
 

Roa Bastos destaca também que a bibliografia existente sobre as Missões 

jesuíticas é imensa e a documentação, maior ainda. Elas geraram obras de 

interpretação e de análise sobre a organização social, política e econômica, sobre a 

arte, a arquitetura, o sistema urbanístico, a imprensa, os trabalhos e artesanatos das 

Reduções: 

 
 
El pensamiento jurídico, filosófico y político sigue discutiendo y 
elucubrando hipótesis y teorías sobre las Misiones como sobre un 
fenómeno histórico que nos concierne contemporáneamente a los 
paraguayos, a los latinoamericanos, y que tiene directa influencia 
sobre algunos campos, en especial el sociolingüístico, y el 
pensamiento antropológico. Lo cual no resulta excesivo si se 
considera que autores eminentes de todos los tiempos han visto en 
el Estado jesuítico el nacimiento del Estado moderno (ROA BASTOS, 
1998, p. 102). 
 
 

Foram muitos os nomes que o Estado jesuítico recebeu: Reino ou Império 

Jesuítico, República Jesuítica dos Guaranis, República Comunista Cristã dos 

Guaranis, Império do Mate. Depois da expulsão (1767) e já no exílio na Itália, o 

padre José Manuel Peramás escreveu em latim o livro traduzido para o espanhol 

como La República de Platón y los guaraníes, tentando demonstrar que, entre os 

indígenas guaranis da América do Sul, se realizou, ao menos aproximadamente, a 

concepção política de Platão. 

O sincretismo cultural e social das Missões foi mais interessante do que a 

simples mestiçagem étnica ou biológica que aconteceu no resto da colônia. 

Pensadores europeus refletiram sobre os indígenas do Novo Mundo, continente que, 

por causa de Américo Vespúcio, foi nomeado América. Montaigne e Rousseau 

pensaram a respeito do bom selvagem. Outros, como Voltaire e Montesquieu, 

também pensaram sobre as relações entre os jesuítas e os indígenas guaranis, 

sobre o poder nas relações entre política e religião, entre vida e cultura; Hegel, sobre 

o poder nas relações entre política e religião, entre vida e cultura, o “bom uso do 
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tempo” no Estado jesuítico, que afetava as práticas religiosas, o trabalho, o lazer e 

até as relações sexuais dos indígenas.  

Sobre as Missões jesuíticas, espaço físico hoje em ruinas, e sobre as 

múltiplas leituras e interpretações que elas estimularam - e ainda estimulam – a 

pensadores, intelectuais e artistas, comenta Roa Bastos:  

 
 

Este vasto libro en ruinas abandonado en la selva estimuló el 
pensamiento y la imaginación de autores capitales de Occidente […] 
Las Misiones no han merecido más que alabanza o vituperio; 
laudatorias exégesis o diatribas no menos exageradas (ROA 
BASTOS, 1998, p. 103). 

 
 
O intelectual e artista paraguaio reflete igualmente sobre a ação dos padres 

jesuítas de proteger os indígenas do sistema de encomiendas, além de tentar 

reparar as mudanças decorrentes da conquista e da colonização. A encomienda foi 

uma instituição característica da colonização espanhola na América e nas Filipinas, 

estabelecida como um direito outorgado pelo Rei (desde 1523) em favor de um 

súdito espanhol (encomendeiro) com o objeto de que esse percebesse os tributos 

que os indígenas deviam pagar à Coroa (em trabalho ou em espécie e, 

posteriormente, em dinheiro), em consideração a sua qualidade de súditos. Por sua 

vez, o encomendeiro devia cuidar do bem-estar dos indígenas no espiritual e no 

terreal, assegurando sua manutenção e sua proteção, assim como seu 

adoutrinamento cristão (evangelização). Contudo, houve abusos da parte dos 

encomendeiros e o sistema derivou em muitas ocasiões nas formas de trabalho 

forçado ou não livre, ao ser substituído, em muitos casos, o pagamento em espécie 

do tributo em favor do encomendeiro.  

A encomienda de indios procedia duma antiga instituição medieval implantada 

pela necessidade de proteção dos povoadores da fronteira peninsular em tempos da 

Reconquista. Na América, essa instituição teve de adaptar-se a uma situação muito 

diferente e significou problemas e controvérsias que não houve antes na Espanha. A 

instituição do requerimento (1513) e a das encomendas (desde 1523), que surgiu da 

primeira, levaram o padre Las Casas a denunciar os abusos e também à luta jurídica 

do pensamento anticolonialista encabeçado por Francisco de Vitoria. A instituição 

legal do trabalho forçado era a base da exploração econômica: sem o regime das 

encomendas que exigia o tributo do trabalho forçado, a vida econômica não teria 
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sido possível. Roa Bastos destaca que o sistema de encomiendas foi uma uma das 

causas principais de exploração e morte dos indígenas da América española: “el 

requerimiento y la encomienda fueron las dos principales causas de la catástrofe 

demográfica: cien millones de indígenas en el primer siglo de la conquista y la 

colonia, el mayor holocausto humano en la historia del Nuevo Mundo” (ROA 

BASTOS, 1998, p. 104). 

Os padres da Ordem da Sociedade de Jesus reuniram milhares de indígenas 

nos povos por eles administrados e se isolaram para poder existir e sobreviver como 

organização, dentro da Colônia, já que precisavam avançar na sua missão de 

conquistar espiritualmente os indígenas e estabelecer entre eles e com eles o Reino 

de Deus na terra:  

 
 
Este aislamiento les era necesario a los soldados de Loyola para 
poder existir y sobrevivir como organización autónoma y actuante en 
medio de las intrigas, rivalidades y turbulencias del régimen colonial 
que estaba empezando a ser desbordado por la marea insurreccional 
de los ‘naturales’, pero sobre todo por la creciente avidez de riquezas 
de los colonos (ROA BASTOS, 1998, p. 103). 
 
 

Na apresentação do livro Tentación de la utopía: la República de los jesuitas 

en el Paraguay (2012), que conta com prólogo de Roa Bastos, seus autores, Rubén 

Bareiro Saguier e Jean-Paul Duviols, comentam resumidamente essa experiência 

cultural: 

 
 
De 1610 a 1767 los jesuitas intentaron crear en Paraguay, en una 
treintena de Reducciones, el paraíso cristiano como lugar de la 
bienaventuranza eterna. Cristianizaron a las tribus guaraníes 
rebeldes, organizaron un poder económico y militar sobre la base de 
los indígenas reducidos, y defendieron las Misiones contra las 
invasiones de los bandeirantes paulistas, habitantes del imperio 
vecino. Enseñaron a los indios desde la agricultura hasta la escritura. 
La vida estaba totalmente reglamentada, y el día se dividía entre 
oraciones, labores y tiempo libre. Los jesuitas introdujeron el núcleo 
familiar monogámico, no existía la propiedad privada, y cada cual 
recibía todo lo que le hacía falta según sus necesidades. Lograron 
que las Reducciones fuesen enclaves antárticos. Así pensaron llevar 
a la práctica la tentación utópica al servicio del ideal, expresado en la 
divisa de la Compañía de Jesús: Ad majorem Dei gloriam (BAREIRO 
SAGUIER; DUVIOLS, 2012, p. 7). 
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Roa Bastos chama a atenção para o isolamento de jesuítas e indígenas a fim 

de levar adiante esse “projeto de civilização cristã ocidental”. As ruínas jesuíticas, na 

atualidade, lembram o fim desse projeto do passado e as consequências na 

lamentável situação dos descendentes indígenas, no presente. Muitos deles ainda 

nutrem a esperança na sua religião, na beleza e profundidade do pensamento 

religioso contido nos seus hinos sagrados: 

   
   

El aislamiento, ‘el secreto’ estratégico les resultaba indispensable a 
los padres para llevar a cabo el proyecto que habían concebido y 
que, a decir verdad, podía resultar bastante explosivo en el contexto 
de la colonia, como finalmente lo fue. Los jesuitas los supieron un 
siglo y medio después en la estupefacción de un relámpago: el de su 
caída y destrucción. Es la ceniza de ese relámpago la que se ve 
arder todavía tenuemente entre el musgo y los helechos que tapizan 
las ruinas de las Misiones jesuíticas. A la caída de ciertas noches, 
como ecos de otros ecos, parece escucharse el rumor fantasmal de 
un pulular de pueblos en peregrinación. Danzas y cantos punteados 
por el ruido de las maracas rituales, por las tacuaras del ritmo, por el 
susurro de sus himnos sagrados donde están guardadas las 
primeras hermosas palabras de la Creación (ROA BASTOS, 1998, p. 
104). 

 
 

A imagem fantasmagórica do parágrafo acima lembra a ideia da história como 

“uma alucinação em marcha”, concepção de Roa Bastos que se baseia em Ciorán, 

como já mencionamos anteriormente. O autor continua narrando fatos históricos 

quando destaca que as reduções não foram uma ideia original dos jesuítas. 

Religiosos de outras ordens, como os dominicanos e franciscanos, iniciaram a 

chamada “conquista espiritual” dos indígenas do Novo Mundo e foi o próprio 

Bartolomeu de Las Casas quem fundou as duas primeiras reduções na Venezuela, 

em 1515, e na Guatemala, em 1537, a fim de proteger  os indígenas dos abusos das 

autoridades coloniais. Menciona o nascimento da Companhia ou Sociedade de 

Jesus, por bula papal e o respaldo do rei de Castela que permitia legalmente a 

mencionada “conquista espiritual”: 

 
 
[…] En 1540, la bula de Paulo III, Regimini militantis Ecclesiae, 
otorgó vida canónica a la Compañía o Sociedad de Jesús, fundada 
años antes por Ignacio de Loyola. Ella se haría cargo de la inmensa 
tarea, bajo la divisa ad mejoren Dei gloriam, lo que desde entonces 
se conocería como la conquista espiritual. Contaba la empresa con el 
respaldo del soberano de Castilla que había sido investido por el 



50 
 

papa con la dignidad de vicario papal para las Indias, instituyendo el 
Regio Patronato español que patrocinaba directamente las iniciativas 
misionales. El concepto de la bula papal y el precepto de obediencia 
absoluta del fundador imprimieron a la conquista espiritual, desde el 
comienzo, un carácter militar autoritario que acabó convirtiendo las 
Misiones en un Estado autocrático (ROA BASTOS, 1998, p. 105). 

 
 

A seguir, o escritor refere-se à ação dos franciscanos, religiosos pioneiros no 

Paraguai na evangelização, no século XVI, e a compara com a dos jesuítas: “[…] 

hacia 1580, fueron los franciscanos los que iniciaron las tareas de evangelización, 

pero su obra de precursores no alcanzó la dimensión que lograron los jesuitas, 

debido tal vez a su actitud más tolerante con relación a los abusos de las 

autoridades coloniales” (ROA BASTOS, 1998, p. 105). Diante da obra de “conquista” 

e de destruição das antigas culturas ameríndias por parte dos conquistadores 

espanhóis, explodiram rebeliões contra os dominadores, estimuladas pelo 

desespero que tomou conta dos indígenas e pelo carisma e liderança dos xamãs 

que, recuperados em seu poder, incitavam os indígenas a fugir ou a rebelar-se 

contra os invasores.  

Roa Bastos cita Métraux para confirmar que, no antigo Paraguai, habitado 

pelos guaranis, durante dois séculos, surgiram xamãs-profetas que lideraram 

movimentos de libertação mística: 

 
 
La multiplicación de las rebeliones en el momento en que los 
europeos destruían la antigua civilización y cultura de los pueblos 
indígenas del nuevo continente, entre ellos, el de los guaraníes, se 
explicaría – dice Alfred Métraux en su libro Religión y magias 
indígenas de América del Sur – por la desesperación que se apoderó 
de los indios. Los chamanes, desplazados y reprimidos por el nuevo 
poder, recuperaron su ascendencia carismática sobre los indios a los 
que incitaban a huir o a rebelarse. En el corto período de menos de 
veinte años, entre la fundación de Asunción y la institución de la 
encomienda, hubo una veintena de rebeliones, entre ellas varias 
exclusivamente de mujeres. Quedó incluso el nombre de la india 
Juliana, una de aquellas legendarias mujeres rebeldes. ‘El antiguo 
Paraguay – corrobora Métraux – habitado por los indios guaraníes 
fue durante dos siglos la tierra de elección de mesías y profetas 
indígenas. Ninguna otra religión cuenta con tantos movimientos de 
liberación mística’ (ROA BASTOS, 1998, p. 105-106). 
 

 
 O autor comenta também que, sobre as destruídas culturas nativas, os ávidos 

colonos estavam reconstruindo a sociedade à imagem e semelhança da civilização 
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material do Império espanhol e que os jesuítas contribuíram, de modo singular e 

muito especial, com esse “experimento” que foi “uma experiência sagrada e profana 

ao mesmo tempo”, ao estabelecer as Missões ou Reduções de guaranis: 

 
 
[…] Los padres de la Compañía de Jesús iban a colaborar en esta 
reconstrucción, pero lo iban a hacer de un modo muy especial. Las 
reducciones fueron en verdad una experiencia sagrada y profana a la 
vez, en la que se enfrentaron las dimensiones antagónicas e 
inconciliables de lo que pertenece a Dios y de lo que pertenece al 
César (ROA BASTOS, 1998, p. 106). 
 
 

Os jesuítas, desde o início, entenderam que, para alcançar o sucesso da sua 

missão, para conquistar os guaranis para a nova vida, era imprescindível mantê-los 

na sua língua, na sua cultura, nos seus costumes, em seus modos ancestrais de ser 

e de viver: o “dissimulado cativeiro”. Era preciso respeitar as estruturas naturais de 

parentesco e combater certas práticas dos guaranis, consideradas pecaminosas 

pelos jesuítas. Era preciso libertá-los: “Hay que liberarlos de la necesidad de 

abyección y degradación que conllevan la gentilidad y la barbarie en estos medios 

seres que no conocen a Dios” (ROA BASTOS, 1998, p. 106), segundo escrevia um 

dos fundadores das reduções: 

 
 
Los jesuitas quisieron, en primer lugar, salvar a los indios del 
etnocidio generalizado. Esto hacía imperativo, en consecuencia, el 
mestizaje étnico, por una parte, y por otra, el restablecimiento de las 
estructuras naturales de parentesco entre los guaraníes con la sola 
prohibición de la poligamia e algunas otras ‘aberraciones’, tales como 
el incesto, la homosexualidad, la sodomía, y en general los ‘vicios 
nefandos’ (ROA BASTOS, 1998, p. 106). 

 
 

Então, de maneira gradativa, os padres jesuítas iriam introduzindo, nas 

mentes e nas almas dos indígenas reduzidos, “las verdades y los valores del 

cristianismo, de los que la Orden de Loyola era portadora y sembradora” (ROA 

BASTOS, 1998, p. 106). Para os padres, três eram as premissas da sua missão: 

primeira, reduzir ou reunir e cristianizar as tribos guaranis; segunda, organizar um 

poder econômico e militar com os indígenas reduzidos para a manutenção e defesa 

das reduções e, terceira, servirem de “muro de contenção” contra as violentas 

invasões dos bandeirantes paulistas, caçadores de escravos, e que constituíam o 
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risco maior nas fronteiras dos impérios espanhol e português. Foram 30 povos ou 

missões de indígenas que chegaram, segundo o escritor, a mais de “duzentas mil 

almas” em tempos de plena prosperidade. 

Também no prólogo do livro Tentación de la utopía: la República de los 

jesuítas en el Paraguay, já mencionado anteriormente, Roa Bastos comenta que, 

nas primeiras décadas do século XVIII, os trinta povos entraram num período de 

relativa calma, pois cessaram “as invasões depredadoras dos bandeirantes”. Foi 

então que alcançaram o progresso material, social e cultural longamente desejado: 

 
 
Hacia los primeros decenios del setecientos, como preludio de los 
acontecimientos que habrían de sobrevenir, los treinta pueblos de las 
Misiones parecieron entrar en una relativa calma. Cesaron las 
invasiones depredadoras de los bandeirantes; había paz con las 
tribus no reducidas; los españoles y criollos se mantuvieron a 
distancia. Se daba pues la tríada de condiciones largamente 
anhelada para el progreso material, social y cultural en las 
Reducciones, que llegó entonces a su pleno florecimiento (ROA 
BASTOS, 2012b, p. 7). 

 
 

Semelhantemente, a historiadora argentina Lucía Gálvez, autora do livro 

Guaraníes y jesuitas. De la Tierra sin Mal al paraíso (1995), no capítulo dedicado 

aos trinta povos das missões guaranis, cita opiniões de alguns religiosos (o padre 

jesuíta José Cardiel, o franciscano frei José de Palos, bispo do Paraguai, José de 

Peralta, também bispo do Paraguai, o padre Peramás) sobre o progresso atingido 

por esses povoamentos no século XVIII. A autora menciona documentos de 

autoridades civis, como do governador de Buenos Aires, Baltasar García Ros, que, 

depois de visitar os povos, elogia o trabalho conjunto de jesuítas e guaranis e as 

mudanças e progresso atingido por eles. Todavia, em contraste com esses elogios, 

menciona os famosos libelos anônimos (o principal deles da pena do marquês de 

Pombal) que acusam os padres jesuítas de exploradores dos indígenas ao tratá-los 

como escravos em benefício próprio para mandar suas riquezas a sua casa central 

em Roma; de não querer ensinar-lhes castelhano para que não possam comunicar-

se com os de fora; de querer formar um estado independente. 

Na atualidade, de maneira mais sutil, os acusadores culpam os jesuítas por 

terem destruído a cultura de um povo interrompendo sua evolução. Diante disso, 

Gálvez se questiona: “¿Era posible un sistema mejor dadas las circunstancias 
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coloniales y la diferencia de cosmovisiones?” (GÁLVEZ, 1995, p. 303). A historiadora 

lembra, por exemplo, o testemunho do filósofo Noghera, citado pelo padre Peramás, 

que opunha o passado dos indígenas guaranis com o presente (século XVIII), em 

evidente satisfação pelas mudanças que a religião cristã produziu nos guaranis, 

transformando-os em seres humanos melhores, pacíficos e civilizados: 

 
 
El padre Peramás cita el testimonio de un filósofo Juan Bautista 
Noghera, destacando el contraste entre el pasado y el presente (siglo 
XVIII) de los guaraníes: ‘Existe un pueblo numeroso, que hasta hace 
poco apenas si él mismo se conocía, el cual estaba en guerra 
perpetua con sus vecinos, y en guerra tan atroz y cruel que los 
vencidos no sólo eran prisioneros de los vencedores sino hasta su 
propia comida. Mas luego que penetró en él la religión cristiana y 
echó raíces en tierra tan bravía, se constituyeron en pueblos los que 
antes hacían vida errante…Y una vez depuestas todas sus 
enemistades, trátanse ahora como hermanos, dándose ayuda mutua 
en las dificultades... En resumen, de numerosas turbas de bárbaros 
feroces y crueles antropófagos vemos hoy constituida una república 
mucho mejor por sus costumbres y bienestar que aquella cuya 
imagen y cuyos miembros había concebido Platón’ (GÁLVEZ, 1995, 
p. 303). 
 

 
Foi nesses 30 povos que constituíram as Missões jesuíticas onde se levou 

adiante esse processo civilizatório entre os religiosos e os indígenas guaranis. Sobre 

a distribuição dos povos nos territórios dos países sul-americanos da atualidade, 

Gálvez comenta que, dos trinta povos, quinze estavam no atual território argentino; 

oito povos, no atual território paraguaio e sete povos, no atual território brasileiro 

(Ver figura 1): 

 
 
Quince de los treinta pueblos estaban situados en actual territorio 
argentino: Candelaria – sede del Superior de Misiones – Santa Ana, 
Loreto, San Ignacio Miní y Corpus en la cuenca del Alto Paraná; San 
Carlos, San José, Mártires, Concepción, Apóstoles, Santa María la 
Mayor, San Javier, Santo Tomé, La Cruz y Yapeyú en la cuenca del 
río Uruguay. Los llamados ‘pueblos de arriba’ en Buenos Aires y 
‘pueblos de abajo’ en Asunción eran ocho, situados al sur del 
Tebicuarí, entre los ríos Paraná y Paraguay, en actual territorio 
paraguayo: San Ignacio Guazú, el más antiguo, fundado en 1609, 
Santa María de la Fe, Santiago y Santa Rosa, provenientes de los 
Itatines; San Cosme, Itapúa, Trinidad y Jesús. Al este del río 
Uruguay, en actual territorio brasileño, estaban situados los siete 
pueblos de San Borja, San Nicolás, San Luis Gonzaga, San Miguel, 
San Lorenzo, San Juan Bautista y San Ángel (GÁLVEZ, 1995, p. 
303). 
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Figura 1: Localização dos 30 povos e das estâncias de gado das reduções. 

  

A historiadora também comenta sobre a urbanização semelhante dos povos 

das Missões e sobre as atividades levadas a cabo neles pelos guaranis, sob a 

orientação dos padres jesuítas de esmerada educação europeia (Ver citação e 

figuras 2 e 3): 

 
 

[...] Todos estos pueblos tenían casi la misma urbanización: 
alrededor de una inmensa plaza rodeada de palmeras estaban 
dispuestas las hileras de casas de piedra o adobe y techos de tejas, 
con sus galerías cubiertas donde se cocinaba o descansaba. ‘De 
manera que en tiempo de lluvias se puede andar por todo el pueblo 
sin mojarse, si no es al atravesar las calles’. En la plaza se 
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ejercitaban las milicias y se celebraban las numerosas fiestas 
religiosas patronales y litúrgicas, los bautismos y casamientos con 
gran despliegue de música, danzas, procesiones y representaciones 
teatrales. Dominándolo todo, la majestuosa mole de la iglesia de tres 
o cuatro naves ‘de la capacidad de una mediana catedral de España’, 
y al lado la casa de los padres, la escuela, el hospital, la casa de las 
viudas, los almacenes, la casa del Corregidor indígena, el Cabildo y 
la cárcel. Al segundo patio daban los diversos talleres donde al 
martilleo de la fragua se mezclaban los sonidos de arpas, violines, 
chirimías y demás instrumentos allí fabricados, mientras las tejedoras 
trabajaban en sus telares el algodón y los escultores tallaban alguna 
imagen o doraban a la hoja las columnas de algún retablo. ‘Están 
todos los oficios – prosigue Cardiel – : tejedores, carpinteros, 
herreros, plateros, pintores, escultores, doradores, torneros, 
sombreros, rozarieros, los que trabajan con asta de buey, tinteros, 
peines, etc.’ (GÁLVEZ, 1995, p. 305-306). 
 
 

 

Figura 2: Planta típica de uma redução 
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Figura 3: Maquete de uma redução jesuítica 

 

O abade italiano Ludovico Muratori escreveu um extenso e documentado livro 

no qual tratou de provar que “o cristianismo feliz” existiu nas Missões jesuíticas do 

Paraguai, mas não conheceu o Paraguai nem as Missões, pois faleceu antes de ver 

o desastre jesuítico. Roa Bastos menciona o trabalho do religioso: 

 
 

Su libro entra en la categoría de las exégesis utópicas del ‘sacro 
experimento’. Su extenso título posee la entonación de una letanía 
incantatoria o conjuratoria: Il Cristianesimo felice nelle Missioni dei 
padri della Compagnia di Gesù. Poco tiempo antes de la expulsión de 
los jesuitas y de la supresión de la Orden, el abate declaraba aún su 
fe en ellas. ‘Yo he amado esas Misiones porque me ha parecido 
reencontrar en ellas la primitiva Iglesia; este cristianismo persiste en 
su venturoso sistema’, escribe con una convicción un poco 
melancólica (ROA BASTOS, 2012b, p. 30). 
 
 

A lição obtida no livro de Muratori é que “não há nenhuma relação possível 

entre utopia e história”, quer dizer, “quando o pensamento utópico passa à história e 

se objetiva nela deixa de ser utopia” (ROA BASTOS, 1998, p. 107). Ainda nas 

palavras de Roa Bastos: 
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Casi todos los que se han ocupado de las Misiones jesuíticas del 
Paraguay coinciden en considerarlas una utopía con referencia a los 
más prestigiosos modelos del humanismo clásico y renacentista, 
desde la República de Platón a la isla áurea de este nombre, 
imaginada por Erasmo y Tomás Moro. Las Misiones jesuíticas 
muestran más bien el momento concreto – una época, un espacio 
determinados, un sistema de correlaciones históricas, políticas, 
sociales y económicas – en cuyo contexto el pensamiento utópico 
pasa a la historia y se objetiva en ella dejando de ser utopía (ROA 
BASTOS, 1998, p. 107). 

  
  

No caso das Missões jesuíticas, a força mesma dos fatos tornava irrealizável 

essa aspiração, pois, segundo o escritor e intelectual paraguaio: “Por mucho que 

avanzara y se perfeccionara, el ‘sacro experimento’ solo seguiría siendo, bajo 

distinto signo, un experimento colonial basado en un poder de estructura teocrática” 

(ROA BASTOS, 2012b, p. 32). Ele exemplifica essa relação entre pensamento 

utópico e realidade histórica concreta nas Missões, lembrando que o poder real 

estava nas mãos dos jesuítas e que eles estabeleceram uma estrutura de poder 

político e produção econômica em que os padres jesuítas eram os atores principais 

e os guaranis, os atores coadjuvantes: 

 
 

La ‘ideología’ corporativa y feudal persistía en las Misiones, 
disfrazada de paternalismo. La comunidad de bienes, su producción 
y distribución colectivizada e igualitaria, el trabajo y la vida social 
ritualizados eran reales, pero el control hegemónico estaba en manos 
de los padres, del mismo modo que la organización de la producción 
y el gobierno político de las Reducciones. Los corregidores y cabildos 
indígenas ejercían una función meramente formal o supletoria, salvo 
en los casos de crisis graves: guerras, epidemias, invasiones, 
catástrofes naturales. El poder real era de los padres (ROA BASTOS, 
2012b, p. 32). 

 
 

As Missões mantiveram relações de dependência com o poder político central 

da metrópole e, evidentemente, com o poder da Igreja em Roma. A dependência e a 

obediência a eles demonstram que a autonomia e o poder do chamado “estado” 

jesuítico não eram totais: 

   
   

Las Misiones no fueron una utopía, en el sentido idealista, pero 
tampoco un estado, en el estricto sentido político del término. Sus 
relaciones de dependencia en todos los órdenes con la metrópoli, el 
pago de tributos, la remesa de beneficios, la obediencia al Rey se 
mantuvieron hasta el momento mismo de la expulsión; todos estos 
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hechos niegan la existencia de ese ‘estado’ con autonomía y poder 
propios, aunque el ‘estado’ jesuítico pueda prefigurar el embrión de 
un estado posible (ROA BASTOS, 2012b, p. 33). 

 
 

Segundo o escritor paraguaio, “As reduções jesuíticas foram algo mais 

simples e ao mesmo tempo algo mais complexo do que todas essas harmoniosas 

construções abstratas ou idealistas do pensamento utópico. Elas se encarnaram na 

realidade e sofreram as contaminações e desvios que a realidade histórica em 

constante mutação inflige aos desígnios civilizadores mais ativos e melhor 

intencionados” (ROA BASTOS, 1998, p. 107). No prosseguimento de seu raciocínio: 

 
 
La ‘Arcadia’ de los guaraníes no fue siempre, o lo fue sólo a trechos 
la sociedad sabiamente regulada por las leyes imaginadas por 
Erasmo y Tomás Moro, o por Montesquieu. No fue tampoco la 
‘ciudad resplandeciente’ de Campanella. Menos aún la iglesia de los 
primeros cristianos revivida en las catacumbas selváticas del 
Paraguay, soñada por Ludovico Muratori, donde él veía el 
resurgimiento de la iglesia primitiva. Las reducciones jesuíticas 
fueron algo más simple y al mismo tiempo algo más complejo que 
todas esas armoniosas construcciones abstractas o idealistas del 
pensamiento utópico. Ellas se encarnaron en la realidad y sufrieron 
las contaminaciones y desviaciones que la realidad histórica en 
constante mutación inflige a los designios civilizadores más activos y 
mejor intencionados (ROA BASTOS, 1998, p. 107). 

 
 

Roa Bastos cita o jesuíta, antropólogo e linguista hispano-paraguaio 

Bartomeu Meliá que, em um dos seus ensaios de etnohistória (El guaraní 

conquistado y reducido), explica as contradições e os recortes que devem ser feitos 

ao conceito de utopia e história em relação às Missões jesuíticas do Paraguai: 

   
    

‘Generalmente se tiende – escribe Meliá – a presentar las 
reducciones como una utopía; pero todo depende de qué se entiende 
por utopía. Lo más peligroso es que las reducciones sean 
presentadas como un idilio conservador, olvidándose de lo que estas 
reducciones supusieron de cuestionamiento al sistema colonial y de 
ambigüedad en este mismo cuestionamiento’ (ROA BASTOS, 1998, 
p. 107-108). 
 
 

As Missões foram também um espaço de guerra. O aspecto militar e guerreiro 

delas foi tão agitado, quanto o religioso e civilizador. Os jesuítas e os indígenas 

cristianizados, que tinham conseguido organizar e armar um exército relativamente 
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importante, lutaram anos e anos, alternadamente ou ao mesmo tempo, contra as 

rebeliões dos xamãs, contra os bandeirantes paulistas e contra os colonos 

encomendeiros. O exército também interveio como força auxiliar na campanha que 

as tropas realistas, enviadas desde Buenos Aires, levaram contra os comuneros ou 

criollos del común, quando se rebelaram contra a autoridade do Rei da Espanha.  

Nesse contexto, o termo criollo refere-se a filhos e descendentes de 

espanhóis nascidos nos territórios espanhóis da América. Um dos objetivos da 

revolução dos comuneros, na condição de colonos do Paraguai, era destruir o 

sistema das Missões jesuíticas e apoderar-se dos indígenas das reduções para 

submetê-los ao “sistema de encomiendas”, dando continuidade à tradição dos seus 

pais e antecessores. Os revolucionários comuneros do Paraguai foram vencidos 

pelas tropas realistas com o apoio do exército dos jesuítas e indígenas, fundamental 

para esse triunfo. A Revolução Comunera do Paraguai ocorreu por etapas, durando 

de 1717 a 1736, e é considerada uma remota causa da independência do Paraguai, 

porque houve resistência à autoridade do Vice-rei, e se fez cumprir a vontade do 

povo. 

Outro acontecimento crucial para que os indígenas demonstrassem sua nítida 

consciência de resistência contra a política europeia foram as “guerras guaraníticas” 

ou “Guerra Guaranítica” (de 1753 a 1756), quando defenderam tenazmente seus 

povos e o sistema de vida das reduções com o qual se identificaram. A Guerra 

Guaranítica foi um confronto violento entre indígenas guaranis e soldados dos 

exércitos portugueses e espanhóis ocorrido no sul do Brasil, em meados do século 

XVIII, após o Tratado de Madri (1750), no qual se delimitavam as fronteiras 

espanholas e portuguesas da América do Sul. Tau Golin, autor do livro A Guerra 

Guaranítica: como os exércitos de Portugal e Espanha destruíram os Sete Povos 

dos jesuítas e índios guaranis no Rio Grande do Sul (1750-1761), descreve a 

batalha de Caiboaté ou Caaybaté: 

 
 
As tropas coligadas de Portugal e Espanha, que reuniam 4.000 
homens, haviam massacrado cerca de 1.500 índios das missões 
jesuíticas. A carnificina foi tanta que, em pouco mais de uma hora, 
quase todos os nativos estavam estirados no campo, empapados 
pelo lodo formado pelo sangue e pela gosma da bosta dos cavalos. 
Os dois lados haviam participado da batalha de Caiboaté [...] O 
massacre durou apenas uma hora e quinze minutos. Mais do que 
isso, o modo como os derrotados foram executados transformou a 
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batalha de Caiboaté numa verdadeira chacina. Os gaudérios e os 
dragões – militares da Cavalaria –, especialmente, vararam os 
derrotados com suas lanças e passaram-lhes a espada e os 
degolaram com adagas, ignorando os pedidos desesperados de 
clemência. Não se sabe exatamente quantas vítimas fatais teve o 
embate, mas testemunhas militares calcularam os mortos indígenas 
entre 1.200 a 1.723 – sendo que 150 foram feitos prisioneiros [...] 
(GOLIN, 2011, p. 20-21). 
 
 

Alguns líderes indígenas da Guerra Guaranítica foram: Sepé Tiaraju, Nicolau 

Languiru, Cristóforo Acatu, Bartolomeu Candiú, Tiago Pindó e Miguel Javat. O 

corregedor da Missão de São Miguel e cacique-geral da Guerra Guarani, Sepé 

Tiaraju, comandou os índios missionários na guerra e foi morto em 7 de fevereiro de 

1756. No poema épico O Uraguay (primeira edição de 1769), de Basílio da Gama, 

editado sob a proteção do Marquês de Pombal quando o poeta tinha apenas 28 

anos, personagens e acontecimentos históricos da Guerra Guaranítica são 

representados e “livremente inventados pela cabeça do poeta [...] os índios não só 

surgem com os nomes próprios (Tatu Guaçú, Caitutú, Cepé, Cacambo), como 

também se destacam pela coragem e abnegação com que enfrentam a 

superioridade das armas adversárias. Apresentam-se, ainda, destros no manejo das 

suas próprias” (TEIXEIRA, 1996, p. 77).  

Ivan Teixeira (1996), autor do ensaio e edição crítica das Obras poéticas de 

Basílio da Gama, faz uma leitura sincrônica de O Uraguay (1769). No segundo 

capítulo, trata da história e da ideologia nesse poema épico: 

 
 
Basílio [...] desconstrói a versão original da batalha de Caibaté, que, 
tanto no Diário de Jacinto Rodrigues quanto na Relação Abreviada, 
não considera a presença humana dos índios. Interpretada como 
índice ideológico, a versão literária de Basílio para essa batalha 
possui, em O Uraguay, dupla função: mitificar os índios americanos, 
estimulando o sentimento de piedade no leitor; e caracterizar 
criticamente o processo civilizatório dos europeus, baseado na 
destruição física e cultural dos povos dominados (TEIXEIRA, 1996, p. 
77).  

 
 

Deixamos, pois, o registro da importância do poema épico O Uraguay para 

refletir, por meio desse discurso literário, sobre o processo civilizatório europeu na 

América do Sul, especificamente em relação aos Sete Povos das Missões jesuíticas 

no sul do Brasil, e sobre a importância desse texto para a literatura brasileira e sul-
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americana, assim como para a historiografia. Embora não sendo o objeto de estudo 

desta pesquisa, tentamos demonstrar de maneira sucinta e rápida a possibilidade de 

fazer estudos comparados entre o poema épico de Basílio da Gama, do século 

XVIII, e o drama de Roa Bastos, do século XX, como leituras críticas possíveis do 

passado histórico na nossa contemporaneidade. 

Voltamos novamente à opinião de Roa Bastos sobre as guerras guaraníticas 

e sobre como as atividades culturais – especialmente a leitura, a escritura e a 

organização das instituições indígenas – contribuíram para o desenvolvimento 

cultural dos indígenas, assim como a opinião do padre jesuíta Meliá sobre a 

literatura guarani do período “clássico”: 

 

 
Las guerras guaraníticas (1754-1756) fueron un ejemplo de la 
heroica tenacidad con que la población indígena defendió hasta el fin 
la supervivencia de sus pueblos y la preservación del nuevo modelo 
social, cultural y político engendrado dentro del sistema de la colonia 
y alzado contra ella; la defensa y preservación del modelo al que 
habían sido reducidos, pero con el cual acabaron por identificarse a 
lo largo de ciento cincuenta años. Los reducidos y sometidos 
aprendieron a leer, a escribir; a establecer sus propias instituciones, 
tales como los famosos cabildos indígenas, en los que se centró y 
expresó una coherente ideología de liberación de las razas llamadas 
inferiores o primitivas. ‘Las mejores páginas de la literatura guaraní 
del período ‘clásico’ – afirma el ya nombrado Bartomeu Meliá – lo 
constituyen sin duda las cartas de los cabildos indígenas (1753). 
Maravillosamente la literatura se pone al servicio del mismo indígena 
– dice Meliá – en una causa de liberación que le es propia’ (ROA 
BASTOS, 1998, p. 108). 

 
 

Em relação às reações dos guaranis diante das ordens de abandonar os Sete 

Povos das Missões jesuíticas, e a resposta deles a Andonaegui, o governador de 

Buenos Aires que tinha enviado uma carta ao Superior das missões para que 

comunicasse aos sete povos de que seriam obrigados pela força das armas a 

abandoná-los, a historiadora Gálvez (1995) afirma: 

 
 
Al mismo tiempo envió una carta al padre Strobel, Superior de las 
misiones, para que la hiciera circular por los siete pueblos, 
acusándolos de rebeldes y traidores e intimándolos a la guerra, con 
el fin de amedrentarlos. Pero las amenazas tuvieron efectos 
desastrosos en la herida sensibilidad guaraní, confirmándolos en su 
idea de no entregar los pueblos y responder a las amenazas del 
gobernador. Reunidos en sus Cabildos resolvieron aceptar la guerra 
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y contestar la carta cada Cabildo por separado (GÁLVEZ, 1995, p. 
349). 

 
 

Como Meliá, Gálvez coincide na importância dessas cartas, como um 

“tesouro inapreciável”, que permite conhecer a maneira de pensar dos guaranis 

diante desse conflito e da ameaça de repressão e possível destruição como, 

infelizmente, aconteceu: 

 
 
 Esas cartas constituyen un tesoro inapreciable que permite 
adentrarnos en la mentalidad guaraní, en el sentido religioso de su 
vida, en su sensatez y en su cultura mestiza, a la vez que son una 
prueba de su poder de decisión. Escritas en guaraní, fueron 
traducidas a pedido de Andonaegui por el padre Juan Delgado 
‘fidelísimamente, palabra por palabra, conservando los sentimientos 
y significación’, como dice la relación que se encuentra en el Archivo 
Nacional, citada por el padre Mateos (GÁLVEZ, 1995, p. 349). 

 
 

 No século XVIII, o Império Jesuítico tinha se transformado num “verdadeiro 

Estado poderoso e autárquico” que compreendia um vasto sistema de povos, 

cultivos e estâncias, espécie de fazendas ou pastagens em que o gado vivia mais ou 

menos em liberdade. Cada redução possuía uma ou várias estâncias: 

 
 
El vasto sistema de poblados, cultivos y estancias se extendía sobre 
más de cuatrocientos mil kilómetros cuadrados, entre el este 
paraguayo, la mesopotamia argentina y los territorios adyacentes al 
río Uruguay, limítrofes con el Brasil, que totalizaba una población de 
más de doscientos mil indios. Un verdadero Estado poderoso y 
autárquico cuya existencia dentro de los dominios de la corona 
española fue, probablemente, una de las principales causas de su 
destrucción (ROA BASTOS, 1998, p. 108). 

 
 

Do ponto de vista cultural, o escritor e intelectual paraguaio afirma que, 

graças à obra dos jesuítas, os guaranis foram salvos do etnocídio, pois 

sobreviveram como povo com sua cultura e sua língua. A língua guarani converteu-

se não só numa língua-geral em que se comunicavam jesuítas e indígenas, mas 

também passou a ser escrita, fato que permitiu que o guarani continue sendo uma 

das duas línguas de comunicação do povo paraguaio. Nesse processo de contato e 

“sincretismo”, de mestiçagem étnica e cultural, houve mudanças inevitáveis impostas 

pela “endoculturação”, “aculturação” e, finalmente, a “transculturação”. 
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Esclarecendo: o termo “endoculturação” ou “enculturação” é empregado para 

expressar que o indivíduo, na sociedade em que nasce, internaliza os padrões de 

cultura que são próprios dessa sociedade. Por sua vez, “aculturação” ou 

“transculturação” ocorre quando há, como resultado de influência mútua, fusão de 

culturas em contato, com trocas entre seus padrões, de maneira espontânea ou 

impositiva, do que resulta um produto cultural novo, diferente das matrizes culturais 

que lhe deram origem; consiste na adaptação de uma cultura à outra, no que 

respeita a um ou vários traços: 

 
 
En el aspecto cultural habían acontecido, asimismo, hechos 
relevantes e inéditos en esta región de América del Sur. En primer 
lugar, la obra de los jesuitas había salvado cuando menos del 
etnocidio a los guaraníes. Lo que significó la sobrevivencia de un 
pueblo, de su lengua, de su cultura, esto desde luego con las 
inevitables mutaciones que impusieron la endoculturación, la 
aculturación y finalmente la transculturación en el proceso del 
sincretismo que se desarrolló en el marco del mestizaje étnico y 
cultural. Por primera vez, en efecto, la lengua de un pueblo 
colonizado sirvió de medio de comunicación como lengua de 
variedad alta, según la terminología lingüística, en sustitución de la 
lengua del colonizador; el guaraní se convirtió no sólo en lengua 
general en la que se entendían evangelizadores y nativos, sino que 
también entró en la escritura. Todo esto haría que el guaraní 
continuara siendo una de las dos lenguas nacionales del Paraguay y 
la lengua popular por excelencia, la que es aun hoy, después de más 
de dos siglos, el habla coloquial de base de toda una colectividad 
(ROA BASTOS, 1998, p. 109). 
 
 

Roa Bastos (1998) destaca a importância das imprensas nas Missões 

jesuíticas para a impressão de livros em espanhol ou em guarani, como as 

gramáticas, os dicionários, os sermões e catecismos: 

 
 
Antes que en Buenos Aires, capital de la gobernación y luego del 
virreinato del Río de la Plata, se establecieron en las Misiones 
jesuíticas las primeras imprentas. La entrada de la lengua oral en la 
escritura, iniciada con las gramáticas, los vocabularios y diccionarios 
recopilados por los padres fundadores, permitió que surgieran los 
primeros escritores y traductores indígenas con la edición de los 
primeros sermonarios y catecismos en lengua guaraní (ROA 
BASTOS, 1998, p. 109). 
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Em Loreto, funcionou a primeira imprensa, dirigida pelos padres Juan Bautista 

Neumann e José Serrano cujos caracteres ou tipos, assim como a tina, foram feitos 

ali mesmo:  

 
 
A tipografia criada pelos jesuítas é durante muito tempo a única no 
Paraguai e no Rio da Prata. A princípio, os missionários utilizaram o 
já mencionado talento de copista dos guaranis, e as letras de 
imprensa por eles forjadas eram tão perfeitas que chegavam a 
enganar os peritos: pode-se admirar esse talento em grandes in-
fólios ainda conservados em algumas bibliotecas. [...] Em 1770, 
finalmente, o padre J. B. Neumann consegue com os meios 
disponíveis construir uma pequena tipografia e fundir no estanho os 
caracteres, entre os quais muitos são específicos da língua guarani. 
Os livros editados são normalmente em espanhol ou em guarani, e o 
número de exemplares é muito reduzido. A maioria das obras são 
manuais para o uso dos missionários e catequistas [...]. Os jesuítas 
estabeleceram e codificaram a língua guarani. Seus trabalhos 
linguísticos sobre inúmeros idiomas da América do Sul são ainda 
hoje considerados inestimáveis (HAUBERT, 1990, p. 212-213). 

 
    

Roa Bastos lamenta o fato de que os escritores indígenas não 

transcrevessem seus cantos, mitos, lendas e preces rituais, repletos de magia e de 

poesia. Ele levanta a hipótese de que os próprios escritores guaranis não teriam 

publicado seus textos orais nessas primeiras imprensas das Missões por uma 

imposição da parte dos jesuítas ou por uma autocensura deles mesmos, pois essas 

imprensas serviam à propagação da nova religião, da nova fé. A divulgação e o 

conhecimento da rica literatura guarani só aconteceria no século XX graças às 

pesquisas de antropólogos, linguistas, historiadores, escritores e intelectuais.  

Assim, a literatura guarani, de exclusiva tradição oral, permaneceu 

marginalizada durante séculos e só se deu a conhecer aos especialistas em 1914, 

quando o antropólogo alemão Curt Unkel, que foi integrado ao grupo Apapocúva 

através de rituais de iniciação e adotado como membro dessa comunidade com o 

nome de Nimuendaju (“aquele que dispõe seu próprio espaço eterno"), publicou uma 

recopilação dos seus textos na Revista de Etnologia, em 1914, em Berlim, textos 

que posteriormente foram vertidos ao espanhol, em 1944, pelo letrado paraguaio 

Juan Francisco Recalde. No Brasil, Egon Schaden publicou, em 1954, um estudo 

antropológico intitulado Aspectos fundamentais da cultura guarani. Em 1959, o 

antropólogo paraguaio León Cadogan publicou um conjunto de textos míticos dos 

Mbya-Guarani, Ayvu Rapyta: o fundamento da linguagem.  
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Na década de 1970, os antropólogos franceses Pierre Clastres, discípulo de 

Claude Lévi-Strauss e sua esposa Hélène Clastres, publicaram Le grand parler: 

mythes et chants sacrés des indiens Guarani (A fala sagrada: mitos e cantos 

sagrados dos índios Guarani), em 1974, e La Terre Sans Mal (A Terra Sem Mal), em 

1975, respectivamente. Em 1980, aparece o volume LXX da Biblioteca Ayacucho, 

Literatura Guaraní del Paraguay, compilado e organizado pelo escritor e professor 

paraguaio Rubén Bareiro Saguier, oferecendo testemunhos dessa literatura que nos 

revela mitos cosmogônicos, canções, poemas, mitos e textos sobre medicina, direito 

e agricultura dos principais grupos guarani do leste do Paraguai: Mbyá, Pai-

Tavyterá, Ava-Katu-Ete (Chiripá) e Apapocúva, e Aché Guarani. Os textos 

mencionados incluem contribuições referentes a cada um deles, de especialistas 

como Augusto Roa Bastos, Bartomeu Meliá, Christine Münzel, Curt Nimuendajú 

Unkel, Georg e Friedl Grünberg, Juan Francisco Recalde, León Cadogan, Marcial 

Samaniego, Mark Münzel, Maxence Coleville, Miguel Alberto Bartolomé, Narciso R. 

Colmán e Pierre Clastres. 

Voltemos, então, ao ensaio do escritor paraguaio que trata brevemente da 

denominada arte barroca hispano-guarani como uma nova, clara e singular 

expressão do processo da transculturação no Paraguai colonial: 

 
 
La cultura naciente tiene en la arquitectura de los templos, en la 
ornamentación de los altares y de los objetos de culto, sus 
exponentes artísticos y artesanales no menos valiosos y 
significativos que han definido la especificidad de una nueva 
expresión, el barroco hispano-guaraní de las Misiones, definido en 
sus módulos propios por Josefina Plá, la polifacética estudiosa y 
conocedora de estos estadios de la vida cultural paraguaya, desde 
los orígenes. Lo que ha podido ser preservado o rescatado de este 
tesoro desaparecido muestra el esplendor del arte religioso de 
aquella época, diferente de todas las demás expresiones del barroco 
hispanoamericano florecido en el Nuevo Mundo durante la colonia 
(ROA BASTOS, 1998, p. 109-110). 
 

 
 Gálvez (1995) também menciona a capacidade artística dos guaranis, 

expressa nas obras executadas por eles (arquitetura, escultura, pintura, artesanato, 

música, etc.), questionando a afirmativa de que eles só copiavam, mas não criavam: 

 
 
Y aquí podríamos poner en duda la afirmación tantas veces repetida 
de que el guaraní era sólo un buen copista pero incapaz de crear. 
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Basta ver las ruinas de San Ignacio Miní o Trinidad para apreciar en 
la exuberante flora entrelazada con dibujos geométricos, o en las 
figuras de los ángeles, la síntesis del barroco hispano-guaraní del 
que nos habla Josefina Plá. Afirma esta autora que la labor de los 
escultores en los talleres de las misiones fue abrumadora, calculando 
en cuatro mil el número de estatuas de bulto allí fabricadas, durante 
el siglo XVIII, amén de relieves, retablos, púlpitos, sillerías, 
confesionarios, pilas bautismales, muebles, columnas y cúpulas. La 
mayor parte de estas obras fue destruida o está repartida en museos, 
iglesias, colegios y casas particulares de la Argentina, Paraguay y 
Brasil (GÁLVEZ, 1995, p. 306). 

 
 

Um dos nossos objetivos neste capítulo tem sido demonstrar que os 

comentários de Roa Bastos, no prólogo histórico dedicado às Missões jesuíticas no 

Paraguai, comprovam seu conhecimento e reflexão sobre o tema. Esse estudo está 

confirmado pelas citações do próprio escritor ensaísta e de alguns historiadores, 

aqui elencados, que exemplificam as ricas conexões entre os discursos da história e 

da literatura de ficção. A referência, nos estudos e no texto teatral, ao mito central 

dos guaranis – a Terra-sem-males ou Yvy maraẽ’ÿ e sua procura –, assim como a de 

outros mitos guaranis importantes, presentes na obra do escritor paraguaio, 

confirmam também o seu conhecimento das culturas indígenas e suas expressões 

culturais artísticas e religiosas. 

Roa Bastos encerra seu estudo destacando que as Missões não cumpriram a 

última etapa do projeto de cristianização e que o processo de conversão dialética 

que se operava nos próprios missioneiros estava levando-os a se livrarem dos 

impedimentos do paternalismo feudal e do absolutismo do poder central. Ele afirma 

que, quando o povo Guarani das Reduções entrou na idade adulta de sua conversão 

política e social, seus dirigentes indígenas souberam resolver por si mesmos os 

problemas de paz e guerra. A ordem de expulsão dos jesuítas surpreendeu as 

reduções de guaranis em pleno apogeu. Aqueles não podiam escolher outro destino, 

senão obedecer à ordem, enquanto esses sabiam que não tinham futuro: ou a 

extinção biológica ou a extinção cultural sob a exploração e destruição por parte da 

sociedade dominante; não tinham outra alternativa, senão peregrinar fora do tempo 

para essa outra vida, além da morte, encarnada na mítica Terra-sem-males: “Es lo 

que hacen hasta hoy. Acaso otra utopía mesiánica que la pesadilla de la historia real 

ya no tendrá interés en recoger” (ROA BASTOS, 1998, p. 110). 
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4. PERCORRENDO O TEXTO TEATRAL LA TIERRA SIN MAL 

 

 

VISITADOR DO REI: (Lendo.) “Visto que foi comprovado que os 

jesuítas no Paraguai se separaram voluntariamente da Coroa; visto 

que em aberta rebelião se instituíram em Estado independente e 

soberano; visto que sob pretexto de divulgar a Santa Religião oprimem 

e escravizam nosso povo índio; visto que enriqueceram ocultando 

suas posses de minas; visto o comercio usurário que praticam em 

prejuízo do Estado e dos colonos espanhóis, mandamos em virtude de 

nosso supremo poder que o Todo Poderoso depositou em nossas 

mãos, que toda pessoa pertencente à Companhia de Jesus deve 

abandonar nossa Província do Paraguai. O território voltará para a 

Coroa e seus bens serão confiscados. Ordeno às autoridades civis da 

Província que prestem todo seu apoio, com a reunião de força militar 

se for necessário, para o cumprimento deste Real Decreto. Dado em 

Buen Retiro, a vinte e sete dias do mês de fevereiro A. D. 1767. Yo el 

Rey” (ROA BASTOS, 1998, p. 147; tradução de Karin Baier, 2012, 

online, p. 65).4 

 

                                                           
4
 No texto-fonte: VISITADOR DEL REY: (Leyendo) “…Visto que se ha probado que los jesuitas en el 

Paraguay se han separado voluntariamente de la Corona; visto que en abierta rebelión se han erigido 
en Estado independiente y soberano; visto que so pretexto de divulgar la Santa Religión oprimen y 
esclavizan a nuestro pueblo indio; visto que se han enriquecido ocultando sus posesiones de minas; 
visto que el comercio usurario que practican en perjuicio del Estado y de los colonos españoles, 
mandamos en virtud de nuestro supremo poder que el Todopoderoso ha depositado en nuestras 
manos, que toda persona perteneciente a la Compañía de Jesús debe abandonar nuestra Provincia 
del Paraguay. El territorio volverá a la Corona, y sus bienes serán confiscados. Ordeno a las 
autoridades civiles de la Provincia a prestar todo su apoyo, con el concurso de fuerza militar si fuere 
necesario, para el cumplimiento de este Real Decreto. Dado en Buen Retiro, a veinte y siete días del 
mes de febrero A. D. Yo el Rey” (ROA BASTOS, 1998, p. 147). Na maioria das citações, utilizaremos, 
a partir de agora, a tradução de La Tierra sin Mal (1998) para o português, feita por Karin BAIER 
(2012). A tradução constituiu a dissertação de mestrado em Estudos da Tradução da Universidade 
Federal de Santa Catarina, em agosto de 2012. 
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4.1 Dedicatória e título do drama histórico 

 

La Tierra sin Mal (1998), de Augusto Roa Bastos, é um drama histórico em 

cinco atos. Este drama está introduzido por dois paratextos: 

1. Um breve resumo histórico intitulado Las Misiones jesuíticas en el 

Paraguay (ROA BASTOS, 1998, p. 101-110), que traz informações históricas e 

etnológicas da obra, que testemunham a pesquisa realizada pelo escritor para 

escrever a peça dramática. 

2. Uma Nota del autor (ROA BASTOS, 1998, p. 111-118), na qual apresenta 

os pressupostos ideológicos do drama, sua análise do conflito de poderes que 

resultou na expulsão dos Jesuítas do Paraguai (1768) e na consequente destruição 

das Missões.  

O texto dramático La Tierra sin Mal é dedicada ao padre jesuíta e antropólogo 

hispano-paraguaio Bartomeu Meliá, amigo do autor e ganhador do Premio 

“Bartolomé de Las Casas” 2010. O Padre Meliá é um estudioso dos povos indígenas 

de Paraguai, Brasil, Argentina e Bolívia, e um profundo conhecedor e divulgador da 

cultura guarani:  

 
 
Ao Padre Bartomeu Meliá, dono e servidor da Palavra. 
Por seu incansável, fervoroso, peregrinar em favor da causa dos 
povos indígenas. 
Por sua ingente obra de estudos etnohistóricos e suas revelações 
sobre o universo do índio. 
Por sua lição de vida, austeridade e esperança na busca da Terra 
sem Mal (ROA BASTOS, 1998, p. 99, tradução nossa).5 

 
 

Comentar o texto dramático La Tierra sin Mal (1998) é o objetivo principal 

deste capítulo. Por isso, iniciaremos analisando o porquê do título. 

O título La Tierra sin Mal se refere ao mito central da etnia Guarani e consiste 

numa busca incessante de um lugar sem males ou imperfeições, assim como 

também numa busca de aguyje, o estado de “perfeição-maturação” na Terra, um 

estado espiritual caracterizado pela plenitude, o equilíbrio e a transformação pelo 

                                                           
5
 No texto-fonte: Al P. Bartomeu Meliá, dueño y servidor de la Palabra. 

Por su incansable, fervoroso, peregrinar a favor de la causa de los pueblos indígenas. 
Por su ingente obra de estudios etnohistóricos y sus revelaciones sobre el universo del indio. 
Por su lección de vida, austeridad y esperanza en busca de la Tierra sin Mal (ROA BASTOS, 1998, p. 
99). 
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amor, sobretudo o amor à comunidade. Esse mito era a razão das grandes 

migrações que percorriam vastas distâncias à procura do Yvy maraẽ’ÿ (a Terra-sem-

males), e que eram promovidas pelos karaí (caraís) ou xamãs-profetas, que 

estimulavam os grupos a abandonar suas aldeias para procurá-la.  

Na atualidade, essa crença continua a manter a utopia e a esperança dos 

membros do Povo Guarani que enfrentam uma vida árdua, difícil, quase sempre com 

escasso apoio da sociedade civil e do Estado (argentino, boliviano, brasileiro, 

paraguaio). Yvy maraẽ’ÿ Tetã Guarani mbareteverã (A Terra-sem-males para o 

fortalecimento da nação Guarani) tem sido o lema dos Encontros dos Povos Guarani 

da América do Sul, acontecidos nos últimos anos (de 2010 a 2012). O II Encontro de 

2011 reuniu representantes de cinco países, segundo a notícia do jornal eletrônico 

Brasil de Fato, de 28 de março daquele mesmo ano. Também a organização 

Survival International, que trabalha pelos direitos dos povos indígenas em todo o 

mundo, menciona: 

 
 

O ideal da ‘terra sem males’ é presença constante na cultura dos 
índios Guarani, que buscam um lugar, anunciado por seus 
ancestrais, onde as pessoas vivam livres de dor e sofrimento. [...] 
Essa busca permanente é indicativa da característica única dos 
Guarani, ‘um traço distinto’ deles que tem sido frequentemente 
observado por aqueles que não fazem parte da sua cultura. 
Atualmente, isso se manifesta de uma forma mais trágica: 
profundamente afetados pela perda de quase todas as suas terras no 
século passado, o povo Guarani sofre uma onda de suicídio 
inigualável na América do Sul (SURVIVAL INTERNATIONAL, online). 

 
 

 Portanto, a Terra-sem-males mantém viva a esperança dos membros do Povo 

Guarani de um dia habitar esse espaço sagrado com seus deuses e ancestrais e 

serve como estímulo, enquanto peregrinam neste mundo imperfeito e enfrentam 

seus desafios e problemas. 

4.2 “A Terra sem Mal” e os estudos etnográficos 

 

Foi Curt Unkel Nimuendajú, em As lendas da criação e destruição do mundo 

como fundamento da religião dos Apapocúva-Guarani (1914), o primeiro ocidental a 

registrar de forma metódica e aprofundada elementos importantes da cosmologia 

guarani, de suas narrativas míticas da cosmogênese às profecias sobre cataclismo, 
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assim como os relatos sobre a longa migração empreendida por esse grupo guarani, 

das selvas do Paraguai ao litoral do Oceano Atlântico. O antropólogo alemão foi 

adotado pelos Apapocúvas (“arcos longos”) e recebeu o nome de Nimuendajú que 

significa “aquele que dispõe seu próprio espaço eterno” ou “aquele que soube abrir o 

seu próprio caminho neste mundo e conquistou o seu lugar”. 

Alfred Métraux ([1928] 1979) informa que durante a longa convivência entre 

os Apapocúvas, Nimuendajú pode recolher, a respeito da origem e natureza de sua 

migração, importantes informações. Métraux resume o registrado por Nimuendajú 

sobre a crença na Terra-sem-mal da seguinte maneira: 

 
 

A crença na existência da ‘Terra sem mal’ está em estreita relação 
com antigos mitos a respeito da destruição do universo. Quando 
Ñanderuvuçú, ‘o Pai Grande’, resolveu acabar com a terra, advertiu 
antecipadamente o feiticeiro-mor Guyraypotý e ordenou-lhe dançar; 
este, em obediência, executou, durante toda a noite, seus bailados 
rituais, após o que Ñanderuvuçú retirou um dos esteios onde 
repousava o mundo, provocando devastador incêndio. Guyraypotý, 
percebendo o perigo, emigrou para o mar com toda a sua família. 
Tão rápida foi a fuga, que os índios não tiveram tempo de plantar e 
recolher a mandioca; todos teriam perecido de fome se não fora o 
poder mágico de Guyraypotý, que conseguira milagrosamente obter-
lhes os víveres necessários à vida. Quando os fugitivos atingiram as 
bordas do Atlântico, seu primeiro cuidado foi a construção de uma 
casa de dança, na qual, noite e dia, bailavam e cantavam, batendo 
no solo com os seus bordões de compasso, enquanto o perigo se 
tornava cada vez mais iminente, pois o mar, como quisesse extinguir 
o incêndio, ameaçava submergir a superfície do globo. Guyraypotý e 
os seus, entretanto, quanto mais aumentava a ameaça, tanto mais 
dançavam freneticamente. E, no momento exato em que iam ser 
tragados pelas águas, a cabana elevou-se, transpôs a porta do céu e 
só foi parar junto à casa de Ñandecý, ‘a Mãe Grande’, esposa de 
Ñanderuvuçú. O país celestial onde habitam Guyraypotý e a mulher 
tem o nome de Yvý marãẽý (a Terra sem mal). Nesse lugar, as 
plantas nascem por si próprias, corre o mel em abundância e todos 
os que o alcançam usufruem a felicidade (MÉTRAUX, 1979, p. 177). 
 
 

É especialmente no trabalho de Nimuendaju que a maioria dos estudiosos se 

inspirou para as análises dos movimentos territoriais e do ethos guarani. Sob sua 

influência, Métraux ([1928] 1979) analisa as “migrações históricas tupi-guarani” 

defendendo a ideia de um “messianismo” que se desenvolve como resposta à 

conquista colonial. Para o autor, contextos de “crises místicas” dariam vida a mitos e 

ideias tradicionais que, nesse caso, manifestaram-se em migrações em busca da 

“terra-onde-não-se-morre” (MÉTRAUX, [1928] 1979, p. 175). 
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Pierre Clastres ([1974] 2003) contrapõe-se a Métraux ao afirmar que os 

movimentos migratórios se desenvolveram no interior da própria sociedade tupi-

guarani no período pré-colonial, no momento que precede à presença europeia, 

como uma reação ao surgimento de chefes poderosos e à tendência de que eles se 

apropriassem do poder e, por sua vez, Hélène Clastres ([1975] 1978) propõe que o 

profetismo tupi-guarani é o inverso do messianismo. A autora do livro Terra sem Mal: 

o profetismo Tupi-Guarani ([1975] 1978) aprofunda muito mais a compreensão dos 

sentidos “religiosos” das migrações, não só ao colocar em primeiro plano o tema da 

demanda do paraíso – “todo o pensamento e prática religiosos dos índios gravitam 

em torno da Terra sem Mal” (CLASTRES, 1978, p. 51) –, mas, sobretudo, por 

articulá-lo com uma análise sobre a dualidade da pessoa e a ambivalência da 

condição humana. A teoria dual da alma e a noção da divinização da pessoa pela 

ascese, capaz de produzir as condições de acesso à Terra sem Mal já estavam 

presentes no texto de Nimuendaju, mas é na análise da pesquisadora francesa que 

“essas questões ganham um rendimento notável ao articular a sociologia com a 

cosmologia e produzir uma interpretação ao mesmo tempo sobre a pessoa e a 

sociedade guarani” (PISSOLATO, 2007, p. 101).  

A etnóloga brasileira Elizabeth Pissolato é autora do livro A duração da 

pessoa: mobilidade, parentesco e xamanismo mbya (guarani) (2007). Pissolato 

destaca a contribuição fundamental de Cadogan aos estudos de Hélène e Pierre 

Clastres sobre os guaranis:  

   
   

[...] a obra de León Cadogan, o grande estudioso dos Guarani no 
Paraguai, cujos textos e análises publicados representam o mais 
importante material etnográfico disponível aos pesquisadores deste 
subgrupo. Se Nimuendaju anuncia uma concepção da pessoa 
guarani e da superação da condição humana no cumprimento de seu 
destino divino sob o enfoque da busca da ‘Terra sem Mal’, é 
sobretudo Cadogan que nos dá acesso a informações preciosas 
sobre o modo conforme o qual se pensa tal humanidade e sua 
condição de continuidade. Os textos mbya que divulga em Ayvu 
Rapyta (1959) reúnem elementos da mitologia, do ritual, das 
orientações ou ‘leis’ (teko) que devem reger as práticas dos humanos 
na Terra em várias matérias (PISSOLATO, 2007, p. 101).  
 

    

É o próprio León Cadogan (1970) quem também informa sobre a possível 

localização da Terra-sem-males e a importância dessa crença para enfrentar as 
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agruras deste mundo imperfeito. A esperança de livrar-se do mundo que pouco a 

pouco passa às mãos dos estrangeiros e o medo da destruição final foram os 

motivos para as migrações massivas que seguiam a voz dos iluminados em direção 

ao Oceano Atlântico. Uma vez chegados às margens do mar, a viagem se detinha. 

Ali dançavam, cantavam-rezavam constantemente para que seus corpos ficassem 

livres de imperfeições e para que seus corpos leves pudessem voar por sobre as 

imensas águas em direção à Terra-sem-males. Cadogan fala sobre a experiência da 

procura desse Paraíso: 

   

    

El mito salva las barreras geográficas, y son algunos los que han 
logrado embarcarse y llegar hasta la isla deseada. Pero todos 
aquellos que quedan contemplando las rojas aguas del amanecer 
marino, vuelven tristes a seguir soñando en la felicidad no lograda. 
Allá, en la Tierra Sin Males, no habrá muerte, no habrá enfermedad, 
ni fieras, ni serpientes, ni mosquitos… ni extranjeros. Algunos 
esperan recibir de sus dioses protectores ubérrimas tierras que 
podrán cultivar libremente. Otros, menos industriosos, esperan que 
no exista necesidad de cultivo. 
La creencia en la Tierra Sin Males se ha convertido en la obcecación 
del pueblo oprimido. Los dirigentes, médicos-hechiceros, llegan a 
arrastrar a sus pueblos a las costas o a la lucha contra el intruso, 
contagiándoles su inmenso fervor (CADOGAN, 1970, p. 30-31). 

 
 

Além disso, Cadogan confirma que é a crença nesse espaço sagrado de 

felicidade e harmonia plenas em companhia dos deuses que nutre a esperança do 

guarani e o ajuda a viver neste mundo imperfeito. Segundo o antropólogo: 

 
 

El guaraní sigue así luchando contra la selva y contra el extranjero. 
Se apega con desesperación a su idiosincrasia milenaria de 
individualismo y libertad. Tradiciones y pensamiento cambian. La 
ideología fundamental lo sostiene en un mar de adversidades. Es el 
hombre que espera, que sueña, que canta. Pero sobre todo es el 
hombre que reza, que trata de conocer a la divinidad y vivir a su lado. 
Trabajo, miseria, riqueza, sufrimiento y regocijo son cosas pasajeras, 
productos de todo este mundo de imperfecciones. Cuando el hombre 
se haya librado de su pesantez, cuando quede sola la palabra divina 
encarnada, el hombre será verdaderamente hombre y la Tierra Sin 
Males se verá totalmente poblada (CADOGAN, 1970, p. 32). 
 
 

Hélène Clastres ([1975] 1978) também aponta que, para os povos Tupi-

Guarani, a sociedade – todas as suas regras e necessidades: o trabalho, as leis, as 
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obrigações – tem um peso insuportável. Ela é demasiadamente maléfica. Alcançar, 

então, a “Terra sem Mal” é a possibilidade de superação dessa condição, a 

contraordem, a recusa da atividade social. É o momento em que os Guarani, 

despidos em vida de sua condição humana, se transmutariam em homens-deuses, e 

se tornariam capazes de viver sem ter que trabalhar, eternamente jovens e felizes, 

nessa terra esplêndida: 

 
 

A Terra sem Mal: um espaço sem lugares marcados, onde se 
apagam as relações sociais, um tempo sem pontos de referência, em 
que se abolem as gerações. É o aguyje, a completude; no conjunto 
dos homens cada um se vê restituído a si próprio, suprimida a dupla 
distância que os fazia dependentes um dos outros e separados dos 
deuses – lei de sociedade, lei de natureza: o mal radical. 
 
[...] É uma Terra Prometida na própria terra e que contudo não será 
um reino, porém, ao contrário, a abolição de toda forma de poder. 
Discurso inesperado, por ligar justamente o que esperaríamos ver 
segregado, por inverter as linguagens – a da fé onde aguardávamos 
o mito – e que implica uma nova maneira de pensar o homem, a 
terra, o céu, os deuses, em que explode o sentido e se dispersa a 
verdade (CLASTRES, 1978, p. 113). 

 
 

Sobre o profetismo Tupi-Guarani, presente no discurso mítico-religioso, e a 

procura da Terra sem Mal da qual nos ocupamos neste estudo, a pesquisadora H. 

Clastres (1978) conclui: 

   
   

O que surpreende, finalmente, nesse pensamento e o faz tão novo é 
sua vocação profética. Profetismo, aqui, não pretende referir-se 
apenas – nem essencialmente – à anunciação pelo discurso de um 
certo futuro – o advento do homem-deus; mas sim ao fato que, para 
preservar a possibilidade desse desejo impossível, escolhe-se o risco 
de perder todas as certezas: a das existências sedentárias, como as 
das verdades estabelecidas. Se o pensamento dos tupis-guaranis é 
profético, é por pressentir a salvação como inacessível e por saber 
que, para continuar acreditando nela apesar de tudo, é preciso 
constantemente ultrapassar todos os limites, quer dizer, renunciar a 
toda forma de enraizamento. A procura da Terra sem Mal remete a 
essa renúncia: é sua condição, é seu efeito. Por isso é ela a medida 
comum da vida e do pensamento proféticos: buscando a Terra sem 
Mal, outrora as vidas se tornavam vagabundas; hoje, as palavras dos 
profetas vão à cata de uma verdade desde sempre furtada 
(CLASTRES, 1978, p. 113). 
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Não pretendemos abranger e exaurir todo o pensamento religioso guarani, 

rico e profundo, nos comentários feitos anteriormente, mas sim queremos destacar a 

importância que ele teve e continua tendo para o Povo Guarani, assim como 

também lembrar os Karaí (os caraís), os xamãs-profetas, e todos aqueles sábios 

pajés que o revelaram aos não indígenas, especialmente aos etnógrafos citados. 

 

4.3 Gênero dramático, argumento, personagens, estrutura e organização 

espaço-temporal 

 

É o próprio Roa Bastos quem, em sua Nota do Autor, classifica seu texto 

dramático como um auto sacramental (ROA BASTOS, 1998, p. 117). Segundo o 

Dicionário de teatro, de Vasconcellos (2010): 

   
 
Auto sacramental é o ‘nome dado na Espanha e em Portugal a peças 
religiosas de tradição medieval. [...] Utilizando com frequência o 
recurso da alegoria, tais textos tiveram uma importante função 
didática, seja reafirmando valores morais da Igreja (Católica) e, por 
extensão, do Estado, seja explicando os mistérios que cercavam os 
sacramentos. [...] No Século de Ouro (da Literatura espanhola), Lope 
de Vega (1562-1635) e Calderón de La Barca (1600-1681) deram 
dimensão literária ao gênero. [...] No Brasil, no século XVI, o padre 
José de Anchieta (1533-1597) utilizou-se da representação de autos 
sacramentais como instrumento catequético. São atribuídos ao padre 
Anchieta sete autos, que constituem o acervo literário do Teatro 
Catequético’ (VASCONCELLOS, 2010, p. 36). 

    
    

Consideramos o texto teatral em estudo não só como um auto sacramental, 

mas também um drama histórico, porque ele se baseia na historiografia sobre as 

Missões jesuíticas do Paraguai e recria fatos históricos. Também o próprio autor 

confirma isso ao dizer que “o argumento da obra preferiu centrar-se, com as 

liberdades próprias da ficção, mas em essência fiel aos acontecimentos históricos, 

no capítulo culminante e final da expulsão dos jesuítas” (ROA BASTOS, 1998, p. 

111, tradução nossa). Trata-se de uma representação do momento prévio à 

expulsão dos jesuítas da Província de Paraguai, e também é um julgamento do 

projeto jesuítico nas Missões do Paraguai: projeto desenvolvido ao longo de mais de 

um século e meio (de 1609, ano de fundação da primeira Redução de San Ignacio 

Guasú, a 1768, ano da expulsão dos jesuítas da Província do Paraguai).  
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Assim, ao longo da obra literária em estudo e da sua representação, desfilam 

personagens históricos e ficcionais, todos eles recriados pela imaginação do autor. 

Pelas falas e ações dos personagens vamos descobrindo os questionamentos 

históricos e éticos que Roa Bastos faz, e que se encontram nos comentários da 

“nota do autor”. Segundo Roa Bastos: “A trama argumental da obra se tece sobre 

uma constelação de conflitos que se potenciam mutuamente numa sorte de sinergia 

dramática” (ROA BASTOS, 1998, p. 113, tradução nossa). O texto dramático em 

estudo está organizado em cinco atos, com didascálias detalhadas fornecidas pelo 

autor. Os personagens da peça teatral são os seguintes: 

 

 Padre Provincial de Assunção 

 Padre Superior da Redução de Trinidad 

 Padre Superior da Redução de San Ignacio 

 Legado do Prepósito (Prelado) Geral da Ordem 

 Padre Segismundo Asperger, Procurador  

 Juiz Pesquisidor (Investigador Especial) 

 Padre Pablo Torres, encarregado das milícias indígenas 

 Corregedores do Cabildo Indígena (Autoridades da Junta Indígena) 

 Xamã 1° 

 Xamã 2° 

 Xamã 3° 

 Nheçu, cacique indígena 

 Comandante do exército espanhol 

 Comandante da Guardia negra (Guarda especial dos jesuítas) 

 Comerciantes, fazendeiros, plantadores, usurários, traficantes 

 Funcionários, Soldados 
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 Povo indígena 

 

Os personagens podem ser classificados em:  

 Membros da Companhia de Jesus: Padre Provincial de Assunção, Padre 

Superior da Redução de Trinidad, Padre Superior da Redução de San 

Ignacio, Legado do Prepósito (Prelado) Geral da Ordem, Padre Segismundo 

Asperger, Padre Pablo Torres, encarregado das milícias indígenas, 

Comandante da guarda.  

 Membros da Comunidade Indígena: Xamãs, o cacique Nheçu, Corregedores 

do Cabildo Indígena (Autoridades da Junta Indígena), povo indígena. 

 Representantes da Coroa Espanhola: Juiz Pesquisidor, o Visitador do Rei, 

funcionários, soldados.  

 Representante da Igreja Católica: O Dignitário “incógnito” de Roma.  

 Outros: Comerciantes, fazendeiros, plantadores, usurários, traficantes, o 

papagaio-profeta e personagens históricos lembrados. 

 

A ação ocorre “nas ruínas do templo de Trinidad, nas antigas Missões 

Jesuíticas” do Paraguai (ROA BASTOS, 1998, p. 119; BAIER, 2012, p. 28). O 

desenvolvimento da ação dramática é evocada pelo Padre Segismundo Asperger, o 

velho ermitão de figura fantasmal que “fala como se referisse a um tempo imemorial” 

(ROA BASTOS, 1998, p. 121; BAIER, 2012, p. 30).6 Ele lembra os fatos históricos 

ocorridos (de 1609 a 1768) e os traslada até o tempo presente, mas não há uma 

cronologia linear coerente. Segundo Roa Bastos, a representação “deve dar a 

sensação de que todo o drama sucede em um dia só, no mesmo lugar, em meados 

de 1768, com a expulsão dos jesuítas e o martírio de três deles” (ROA BASTOS, 

1998, p. 120, BAIER, 2012, p. 29).7 

                                                           
6
 No texto-fonte: “habla como si se refiriera a un tiempo inmemorial” (ROA BASTOS, 1998, p. 121). 

7
 No texto-fonte: “debe dar la sensación de que todo el drama sucede en un solo día, en el mismo 

lugar, a mediados de agosto de 1768, con la expulsión de los jesuitas y el martirio de tres de ellos” 
(ROA BASTOS, 1998, p. 120). 
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A ação dramática se inicia ao entardecer – em alusão ao fim do Império 

Jesuítico, segundo nossa interpretação – e as ruínas estão iluminadas pela 

minguante luz que cria um ambiente surreal. A indicação do autor diz: “Paisagem 

desolada, na penumbra do entardecer. As ruínas estão iluminadas por uma 

decrescente luz que dá a elas um aspecto irreal, em meio às sombras que se vão se 

tornando mais espessas” (ROA BASTOS, 1998, p. 120; BAIER, 2012, p. 28). Na 

nossa leitura, as sombras que se espessam, em contraste com a luz do dia que se 

apaga, são uma metáfora da constante luta entre o bem e o mal, da iminência da 

expulsão dos jesuítas, do abandono dos povos e dos indígenas, a traição dos 

padres – segundo os indígenas enclausurados nas reduções – e a tragédia final com 

a morte dos três padres pelas mãos de Nheçu, como num auto sacramental sobre 

os últimos momentos da paixão ou martírio de Cristo. Seguindo a didascália do 

dramaturgo:  

 
 

No centro da grande praça que divisa com a igreja, o tablado pode 
simular um pátio ou uma escadaria de pedras basálticas, como se 
fizessem parte das ruínas. Num canto, o habitáculo do ermitão. Em 
sua entrada se vê o buraco de uma sepultura aberta há muito tempo; 
de seu interior emerge uma vegetação espinhosa. Ao pé um ladrilho 
de reluzente brancura. Vê-se o ermitão orando ajoelhado de frente 
para o sol poente. É um ancião de idade indefinível, quase espectral. 
Nesse silêncio total apenas se escutava, como um lamento 
intermitente e longínquo, o canto do urutau (ROA BASTOS, 1998, p. 
119, BAIER, 2012, p. 28-29).  

 
 
O canto dessa ave, entre fúnebre e melancólico, é poético para alguns, mas 

agourento para outros. Para muitos, o canto dessa ave solitária e de hábitos 

noturnos se assemelha ao lamento de uma mulher. No entanto, segundo a mitologia 

guarani, o urutau é uma ave benfeitora e abençoada. 

 

4.4 Conflitos dramáticos, desenlace e os discursos da história, da literatura, da 

antropologia  

 

No drama histórico La Tierra sin Mal, os conflitos dramáticos se produzem 

quando jesuítas e guaranis devem decidir entre obedecer ou resistir à ordem de 
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expulsão dos religiosos, consequência do jogo de poder e interesses entre as 

Coroas de Espanha e Portugal, assim como também da Igreja Católica (o Papado e 

a Companhia de Jesus). Esses conflitos se desenvolvem na consciência dos 

personagens e se traduzem nas falas e nas ações deles, por exemplo, nos 

fragmentos selecionados: 

 

Segundo Ato 
 
PADRE SUPERIOR DE SAN IGNACIO: Estamos frente a um dilema terrível, Padre 
Provincial: obedecer ou resistir. 
PADRE PROVINCIAL: Tal dilema não existe. O preceito cardial da Ordem é a 
obediência absoluta aos superiores naturais.  
(Produz-se o excitado rumor de um cochicho entre os padres que juntam suas 
cabeças comunicando-se suas atitudes denegatórias à ideia de aceitar o abandono 
das Missões). 
PADRE SUPERIOR: (Ao Padre Provincial, respeitosamente.) Não lhe ocultaremos a 
V.R. que o dilema é ao mesmo tempo moral e teológico. O voto de obediência 
absoluta, segundo as Constituições Inacianas, estabelece que nenhum superior tem 
o direito de obediência absoluta naquilo que constitua pecado. 
PADRE PROVINCIAL: E qual é o pecado? 
PADRE SUPERIOR: O decreto real nos ordena a abandonar um povo de cento e 
cinquenta mil almas que ganhamos para Deus e que colocaram seus destinos em 
nossas mãos. Abandoná-los é condená-los a sua destruição final (ROA BASTOS, 
1998 apud BAIER, 2012, p. 51). 

 

O embate cultural entre a religião cristã e a religião indígena guarani, entre seus 

representantes religiosos, como os padres jesuítas e os xamãs, serve também como 

exemplo de crise e conflito: 

 

Ato Primeiro 
 

(Chega alarmado o Superior da Redução. Com grande esforço trata de acalmar a 
atitude beligerante do povo indígena e ordena que se recolham em paz às suas 
casas. Não se ouvem suas palavras: apenas se vêm suas mãos em movimentos e 
gestos desesperados. O ritmo furioso da cerimônia não decresce, ao contrário, 
aumenta). 
Solene e seriamente entra em cena o Xamã revestido com seus ornamentos 
litúrgicos. Ergue ao alto a vara insígnia, símbolo de seu poder carismático. A agitada 
cerimônia se aquieta imediatamente. Os indígenas aguardam as palavras do Xamã, 
em atitude de religioso silêncio. Suas silhuetas imóveis assemelham-se a formas 
pétreas fundidas aos relevos das ruínas.  
(O Xamã pronuncia um breve e enérgico discurso em guarani. Apenas move os 
lábios mimando as palavras sem emitir o som de sua voz, ajudando-se com gestos 
imperativos. Escutam-se apenas as palavras do relator, em português.) 
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XAMÃ 1: Os invasores brancos nos trazem a guerra! Cairão sobre nós a qualquer 
momento! Semearão destruição e morte por todas as partes! Devemos enfrentar a 
sangue e fogo aos malvados brancos! Eles vêm arrasar nossos povos, nossas 
casas, nossas famílias, nossas vidas, nosso destino! Guerra até a morte contra eles! 
(Um clamor de aprovação faz coro à sua proclama de guerra.) 
(O Padre Superior se adianta, entre os remoinhos de corpos, e enfrenta o Xamã.) 
PADRE SUPERIOR: Tu que deverias ser o primeiro a apaziguar tua gente, a incita à 
guerra? Uma guerra que trará a aniquilação do povo guarani, a destruição total 
deste estado de paz, de irmandade e bem estar! As autoridades civis desejam vossa 
rebelião para esmagar-vos, para destruir a República cristã dos guaranis! 
XAMÃ: Não tememos aos invasores brancos! Já mostramos a eles, em muitas 
ocasiões, que somos superiores na guerra! Vamos esmagá-los e jogar sua carniça 
para as feras do monte! 
PADRE SUPERIOR: Não se trata de ganhar uma guerra, se trata de salvar nossa 
obra! Devemos salvar o povo de Deus dos guaranis! 
XAMÃ 2º: O povo dos guaranis não é o povo de um Deus estrangeiro! É um Deus 
inimigo e malvado como os próprios cristãos... é o Deus dos espanhóis, nada mais! 
PADRE SUPERIOR: Nosso Deus não é um Deus estrangeiro! É um só Deus, único 
e verdadeiro! Veio trazer-nos a bem-aventurança eterna!  
XAMÃ 3º: Não queremos a bem-aventurança eterna no céu que nos prometeram os 
paí, enganando a nossos irmãos com o batismo! Lá só podem entrar os cristãos. 
Nós temos a nossa própria religião. Nosso Deus-Último-Último-Primeiro nos 
conduzirá à Terra sem Mal, onde moram nossos antepassados... Esse é o paraíso 
que nos foi prometido por nossa religião! Aqui na terra! Há muitos sóis e muitas luas 
que peregrinamos em sua busca! 
PADRE SUPERIOR: Já encontrastes! Esta é vossa Terra sem males! Devemos 
defendê-la na paz, não na guerra! 
(As mães indígenas com seus filhos nos braços ou pendurados em suas cadeiras, 
em posição de altivo protesto, rodeiam ao Padre Superior, reclamando defesa e 
proteção. Diante de sua a atitude passiva, o protesto se torna súplica e pranto) (ROA 
BASTOS, 1998, p. 126-129, BAIER, 2012, p. 38-41). 

 

Como exemplificamos, nas falas dos personagens do fragmento selecionado, 

há evidentes e claras referências à luta entre os pensamentos religiosos diferentes 

que negociaram entre si ao longo desses anos de convívio nas Missões Jesuíticas e 

que, na maioria dos estudos, se nos apresenta como harmonioso e feliz. No entanto, 

os novos historiadores das Missões ampliam a compreensão desse fenômeno 

cultural complexo, pois fazem novas interpretações e trazem novas luzes. Dentre 

esses novos historiadores está Guillermo Wilde (2009). Esse antropólogo social e 

historiador comenta que a estratégia política dos jesuítas era conquistar pacifica e 

ideologicamente os líderes, pois sabiam que, convencendo-os, ganhavam os grupos 

de neófitos para “reduzi-los” ou agrupá-los; também a “política dos presentes” foi 
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uma das estratégias mais eficazes nos primeiros contatos e, depois de um tempo, a 

entrega de varas, símbolos do poder, e o batismo cristão: 

 
 

[...] Luego de una serie de agasajos, que incluían los objetos 
codiciados, el pacto era sellado por medio de la entrega de varas de 
mando a los caciques principales. Al cabo de un tiempo, si estaban 
suficientemente preparados, esos caciques eran bautizados, 
recibiendo un nombre cristiano. Estas dos acciones – entrega de 
varas y bautismo – a diferencia de las anteriores, suponían ya un 
contrato permanente con el espacio reduccional, al menos desde el 
punto de vista de los jesuitas (WILDE, 2009, p. 95). 
 

   
Ademais, os padres jesuítas desenvolveram a pedagogia do “bom ser”, 

associado à vida cristã, em oposição ao “mau ser”, ligado ao antigo modo de ser: 

 
 
Desde temprano los jesuitas comenzaron a insistir en su prédica 

sobre el contraste entre un ‘buen ser’, asociado a la vida cristiana en 
el pueblo, y un ‘mal ser’ ligado al antiguo sistema de vida. La elección 
de esos términos no era caprichosa. Los jesuitas investigaron a 
fondo el significado que la palabra teko tenía para los indios como 
referencia a una condición ontológica, el ‘modo de ser’, el sistema de 
vida, la costumbre, y comenzaron a emplearla para referir a la vida 
en pueblos cristianos en tanto ‘buen ser’. […] 

[…] Toda una pedagogía se volcaría a combatir ese ‘mal ser’, 
representado por las antiguas costumbres y creencias indígenas 
encarnadas en los ‘hechiceros’. 

La evidencia posterior mostraría que los indios no se tomaban muy 
en serio el arrepentimiento que públicamente hacían de su ‘vida 
pasada’ (grifo nosso). Como se verá, la apropiación de símbolos, 
nombres, vestimentas y rituales cristianos formaba parte de una 
actitud más general de los indios hacia los elementos e ideas 
exógenos, que no excluía continuar con las antiguas creencias y 
prácticas (WILDE, 2009, p. 99). 

 
 

No final do Primeiro Ato, o cacique Nheçu, cujo nome pode ser traduzido por 

“grande fala”, e os xamãs se enfrentam ao Padre Superior e o acusam, assim como 

também aos padres jesuítas, de serem “falsos feiticeiros de hábitos negros”, 

enganadores, opressores e exploradores: 

Primeiro Ato (final) 
 
(O Padre Superior continua tratando de apaziguar a exaltação do povo indígena. 
Fala com eles aos gritos, em guarani, mas o tumulto impede que o escutem). 
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(O Xamã levanta novamente a vara-insígnia demandando silêncio. Junto ao Xamã 
se encontra em pé, como uma figura de bronze, o gigantesco cacique Nheçu. Na 
pausa tensa e expectante escuta-se em fim o que diz o Padre Superior. Ele está 
visivelmente alterado pela emoção). 
PADRE SUPERIOR: A obediência aos mandamentos da lei de Deus e às ordens de 
nossos superiores permitiu-nos levantar este Estado de paz, de bem estar, de amor. 
Nós padres, dos trinta povos, devemos obediência absoluta aos superiores de nossa 
Ordem e à autoridade civil. Obediência absoluta, a Deus e ao Rei, de quem somos 
súditos adeptos e fiéis. Vós também deveis obedecer a Deus e ao Rei! 
NHEÇU: Não temos por que obedecer a um Deus e a um rei estrangeiro! Duas 
vezes estrangeiros, porque vêm de outra religião e porque vieram destruir a nossa!  
PADRE SUPERIOR: Deus e o rei vos amam. E o Papa de Roma também vos ama. 
Desejam vosso bem estar e felicidade. Desejam vossa união na santa religião de 
Cristo Jesus.  
XAMÃ 2º: O que querem essas carniças negreiras é oprimir-nos, explorar-nos e 
fazer-nos viver em um inferno para sua riqueza e felicidade! 
PADRE SUPERIOR: (A Nheçu) Tu me pediste que te batizasse. Querias pertencer à 
religião de Cristo Jesus. Prometeste fidelidade, obediência, humildade e respeito 
absoluto... e agora estás profanando teu batismo e tua fé... 
NHEÇU: (Interrompe-o) E vós nos enganastes, falsos feiticeiros de hábitos negros! 
Corvos cevados em nossa religião, em nossa vida livre, em nossas tradições! Já nos 
dizia o cacique Potivara: “Estes que se dizem padres dissimulam sua malvada 
ambição! Logo farão escravos vis os que agora chamam “filhos queridos”... 
XAMÃ 1: (Quase cuspindo em sua cara) Assim roubastes e apagastes nossa 
paterna verdade com uma mentira estrangeira! 
PADRE SUPERIOR: Não tens por que ficares violentos. As Reduções são vossas. 
Ficais nelas em paz. Unidos por vossa fé em Deus. Vossa força está em Deus e em 
nossa união.  
XAMÃ: Não queremos mais estas malditas reduções! 
PADRE SUPERIOR: Os que virão a tomar conta das Missões respeitarão vocês e 
podem combinar com eles um sistema de convivência num respeito mútuo.  
XAMÃ: (Com um grito de fúria) Não queremos nenhum trato com os malvados 
brancos! Guerra até a morte contra eles! 
NHEÇU: Guerra até a morte contra eles!... 
(Um coro multitudinário entoa o mesmo clamor:)  
Guerra até a morte contra eles!...Guerra até a morte contra eles!... (ROA BASTOS, 
1998, p. 129-131, BAIER, 2012, p. 42-45). 

 

No Segundo Ato, o Padre Superior, o Padre Provincial, o Padre Superior de 

San Ignacio e o Padre Torres, responsável pelo exército indígena, deliberam o 

assunto do decreto real que ordena abandonar os povos e os cento e cinquenta mil 

indígenas, e buscam tomar uma decisão final. O Padre Provincial anuncia a vinda 

das autoridades que representam à Coroa espanhola e à Igreja Católica de Roma, 

como também a chegada do Procurador da Ordem Jesuítica frente à Coroa de 

Espanha. 
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PADRE PROVINCIAL: (Após uma longa pausa.) Hoje chegam o Visitador do Rei, um 
Juiz Investigador enviado pela Audiência de Charcas para o fechamento da 
instrução da causa. Chegarão também o Procurador da Ordem frente a Coroa da 
Espanha e um alto dignitário vindo de Roma, que não quis revelar seu nome. Uma 
diligencia os traz de Assunção. Esperemos que estas pessoas, mais situadas que 
nós, esclareçam esta encruzilhada e nos ajudem a tomar uma determinação de 
acordo com os interesses da Igreja e da Coroa, com a ética de nossa própria 
consciência e o destino do povo indígena. Peçamos a benção de Deus, Nosso 
Senhor... (ROA BASTOS, 1998, p. 139, BAIER, 2012, p. 55-56). 

 

Os Atos Terceiro e Quarto consistem num julgamento das ações dos jesuítas 

em relação aos indígenas, à Coroa espanhola e à Igreja Católica, feito pelas 

autoridades competentes, vindas para dar cumprimento à Ordem Real de Expulsão 

da Sociedade de Jesus da Província do Paraguai. Nesse julgamento, o Juiz 

Investigador interroga com ironia e acusa com “provas irrefutáveis” à Ordem 

Jesuítica. Os responsáveis pelas Missões ou Reduções do Paraguai se defendem 

apresentando suas razões e argumentos. Assim, entendemos o drama La Tierra sin 

Mal (1998) como sendo também um julgamento da história dos jesuítas no Paraguai 

colonial pela ficção de Roa Bastos, e como “sua contribuição” para avaliar esse 

fenômeno cultural singular e complexo. 

VISITADOR DO REI: (Levantando e impondo silêncio.) Em nome de Sua Majestade 
o Rei, declaro aberta a sessão deste tribunal. Pelo mandato especial de V.M. 
procederei à leitura do Decreto Real de Expulsão da Sociedade de Jesus da 
Província do Paraguai.  
(Todos ficam em pé) (ROA BASTOS, 1998, p. 146, BAIER, 2012, p. 64-65). 

 

No início deste capítulo, escolhemos como epígrafe o Decreto Real de 

Expulsão, lido pelo Visitador do Rei, com o qual se inicia a sessão do Tribunal, 

conduzida pelo Juiz Investigador (Juez Pesquisidor, no texto-fonte). O interrogatório 

e defesa ocupam várias páginas do texto dramático. As acusações são muitas. 

Damos apenas uns exemplos: 

Ato Terceiro 
 
JUIZ INVESTIGADOR: (Evasivo, revolvendo o volumoso maço de papéis) 

Voltamos ao tema central desta instrução. O Real Decreto reza “Visto que se provou 
(Recalcando.) que os jesuítas no Paraguai em aberta rebelião se instituíram em 
Estado independente e soberano...” (Inquirindo-lhe severamente.) Faltam, de vossa 
parte, as contraprovas de justificativas. 

PADRE PROVINCIAL: As autoridades da Coroa e da Província têm provas 
incontestáveis de nossa adesão. 
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JUIZ INVESTIGADOR: E que provas são essas? 
PADRE PROVINCIAL: Uma delas, a cooperação das milícias indígenas com 

o exército espanhol na contenção militar dos portugueses em suas incursões e atos 
de guerra em função do defeituoso tratado de Tordesilhas e da não menos errada 
retificação do tratado de Madri de 1750.  

JUIZ INVESTIGADOR: Não é uma prova de fidelidade, e sim de autodefesa.  
PADRE PROVINCIAL: Foram mais de quarenta intervenções no conflito de 

fronteiras coloniais entre os impérios da Espanha e Portugal. As milícias indígenas, 
com seus próprios chefes, tiveram e têm nelas destacável participação em qualquer 
parte que sejam chamados a ajudar o exército espanhol (ROA BASTOS, 1998, p. 
152-153, BAIER, 2012, p. 73-74). 

 

Outro exemplo: 

JUIZ INVESTIGADOR: Qual é a finalidade essencial da Companhia?  
PADRE PROVINCIAL: Realizar a obra evangelizadora ad majorem Dei gloriam. 
JUIZ INVESTIGADOR: Quem vos encomendou esta missão? 
PADRE PROVINCIAL: O Rei e o Sumo Pontífice, que a fez com a dignidade do 
Vigário Papal para o Império das Índias, com o qual se criou o Régio Patronato que 
atende em todos os assuntos religiosos, exceto os concernentes a ordem 
sacerdotal. Somos súditos do Rei e subordinados do Régio Patronato. 
JUIZ INVESTIGADOR: E sob a alta autoridade do Régio Patronato e com o pretexto 
de cristianizar a pagãos e infiéis, formateis um empório econômico, o mais poderoso 
das Índias. 
PADRE PROVINCIAL: Neste “poderoso empório econômico”, como chamais, não 
existe nenhum dos indícios nem as funções de lucro. Não circula dinheiro. Não há 
propriedade privada Todos os bens e o produto da circulação de bens são de 
propriedade coletiva. Portanto não há roubos. Ninguém violará a lei por dinheiro. O 
único valor que rege aqui é o produto do trabalho. Cada um recebe em espécie o 
que necessita. E ninguém passa por necessidades. [...] (ROA BASTOS, 1998, p. 
157-158, BAIER, 2012, p. 81-82). 

 

No desenvolver da peça teatral, muitos outros personagens históricos e 

ficcionais são citados; outros intervêm diretamente no desenvolvimento do drama. 

Assim, no início do Quarto Ato, aparece o Dignitário “incógnito” de Roma que se 

revela sendo o Representante do venerado Padre, o Geral da Ordem, que 

“considerou conveniente enviar-me incógnito como observador e testemunha” (ROA 

BASTOS, 1998, p.171, BAIER, 2012, p. 100). Ele aparece na peça teatral como o 

“Legado” e também apresenta “seus argumentos”. Alguns exemplos: 

 

Quarto Ato  
 
PADRE PROVINCIAL: (Ajoelhando-se em sua frente e tratando de beijar-lhe 

as mãos.) Louvado seja Deus! Vossa presença é salvadora neste momento de 
provação para nós! 
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LEGADO: Levante-se. Não sou nada mais que o Representante de nosso 
Padre Geral. 

PADRE PROVINCIAL: (Levantando-se) Perdoai nossa estupefação! 
LEGADO: Compreendo-a. Mas não há tempo a perder. Devo partir 

imediatamente. Uma diligencia me aguarda no átrio. (Grave, com voz profunda.) A 
instrução desta causa é decisiva não apenas no que diz respeito à expulsão dos 
Padres das Missões do Paraguai e sim, sobre tudo, à provável dissolução da Ordem 
em todo o território do Império Espanhol, por causa de vossa rebelião. 

PADRE PROVINCIAL: Não nos rebelamos contra a Coroa. Nos rebelamos 
contra a colônia. 

LEGADO: Quisestes ser uma utopia contra o poder colonial. Mas pertences 
ao sistema. Não podias atacar-lo de raiz. E ao final o sistema implacável que os 
inclui se voltou contra os índios e jesuítas. Estás preso na rede que vós mesmos 
tecestes (ROA BASTOS, 1998, p.171, BAIER, 2012, p. 100-101). 

 

Mas adiante, o Legado e o Padre Provincial dialogam: 

  

PADRE PROVINCIAL: Em que pecamos?  
LEGADO: Colocastes em jogo o destino inteiro da Ordem. A má semente do 
holocausto da Sociedade de Jesus brotou aqui, no Paraguai. E os erros e extravios 
do “sagrado experimento” guarani são o principal responsável desta catástrofe. 
PADRE PROVINCIAL: E quais foram estes erros e extravios?  
LEGADO: O de ter acreditado que um Estado teocrático sozinho poderia prosperar 
incólume e imutável, em total isolamento. Vivemos em um mundo irremediavelmente 
dominado pela ambição do poder e do lucro. Um mundo dominado pela obsessão 
dos impérios em impor e estender sua hegemonia sem fronteiras. O de ter 
acreditado que se afastando da Colônia deixavas de fazer parte dela. O de ter 
acreditado que seguias sendo uma utopia contra a Colônia, como foi ao princípio, 
sob a inspiração dos fundadores. (Mudando o tom, persuasivo.) Mas sobre tudo, 
meus irmãos, escutem-me bem! ... O de não ter levado em conta, como fizestes com 
o tesouro da língua dos índios; o de ter menosprezado o tesouro mais valioso ainda 
de sua religiosidade natural.  
PADRE PROVINCIAL: Respeitamos-a assim como os seus outros mitos e crenças. 
Vínhamos para evangelizá-los na verdadeira religião do cristianismo, não para 
fortalecê-los no paganismo de suas crenças supersticiosas e selvagens.  
LEGADO: O mito central dos guaranis é sua utopia sagrada da Terra-sem-males, 
aqui na terra. Vos a substituístes com a utopia cristã do Reino de Deus na bem 
aventurança eterna do céu. Deixastes a eles sem terra e sem céu (ROA BASTOS, 
1998, p.175-176, BAIER, 2012, p. 105-107). 

 

Os exemplos anteriormente citados servem como amostra da riqueza de 

informações que servem para as reflexões sobre o tema das Missões da Companhia 

de Jesus no Paraguai. Outro exemplo que aqui trazemos é quando, no final do 

Quarto Ato, o Padre Torres, encarregado das milícias indígenas, intervém e se 

confronta energicamente com o Legado, quem ordena sua expulsão da Ordem por 
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recusar-se obedecê-lo. O Legado também ordena aos guardas que prendam o 

Padre Torres, mas ele resiste: 

 

(Invade o Padre Torres com pressa, nervoso e como se fosse lançado pela força de 
seu próprio impulso. Dirige-se ao Padre Provincial.)  
LEGADO: (Ao Padre Torres, sem dar a ele tempo de falar.) Deveis desarmar 
imediatamente ao exército indígena, dispersar seus efetivos. Armas, munições, 
todos os apetrechos de guerra devem ser entregues em perfeito estado ao exército 
espanhol que vem para recuperar o território usurpado pelas Reduções, para 
confiscar seus bens e para executar a expulsão dos Padres.  
PADRE TORRES: (Como se não tivesse escutado. Diz ao Padre Provincial.) 
Reverendo Padre Provincial, economizarei a desobediência e o pecado a vós. Eu 
mesmo me colocarei a frente do exército indígena e o conduzirei à resistência 
armada.  
PADRE PROVINCIAL: (Permanece em silêncio, baixando a cabeça.)  
PADRE TORRES: Padre Provincial, espero vossas ordens.  
LEGADO: (Com voz estrondosa.) Padre Torres, vos expulso da Ordem! 
PADRE TORRES: Não podeis expulsar-me de minha própria consciência! 
LEGADO: Sereis entregue à justiça militar como cabeça subversiva, por instigar ao 
exército indígena à resistência armada. Sabeis que vos aguarda a execução por 
fuzilamento.  
PADRE TORRES: Não temo a morte se for por lutar contra a injustiça que vão 
cometer contra a Companhia e contra o destino do povo indígena! 
LEGADO: Deixastes de ser jesuíta! 
PADRE TORRES: Todos deixamos de ser jesuítas há muito tempo. 
LEGADO: Não és agora mais que um desertor! 
PADRE TORRES: O desertor sois vós, por ter vindo ordenar aos jesuítas do 
Paraguai que abandonássemos nossa sagrada missão.  
LEGADO: (Aos guardas.) Prendam este homem! 
Os guardas tentam prender ao Padre Torres. 
PADRE TORRES: (Imperativamente.) Sou vosso chefe! Não ouses encostar a mão 
em mim! 
(Os guardas se afastam) 
(Sai o Padre Torres com postura marcial.) 
(O tumulto da multidão na praça cresce e abafa as vozes da reunião.) (ROA 
BASTOS, 1998, p.181-182, BAIER, 2012, p. 114-116).  

 

No Quinto Ato, o clima de tensão é evidente e os ânimos dos personagens se 

exaltam cada vez mais. Toda a ação dramática se encaminha para o desfecho. 

Novamente aparece o Padre Asperger que entra em cena com um papagaio-profeta, 

que anuncia o fim. Também aparece Nheçu, armado com uma pesada maça, e 

interpela ao Padre Provincial sobre sua decisão final. 

O desenlace da peça em análise se produz com a reação violenta da parte 

dos indígenas que se consideram traídos pelos padres jesuítas. O cacique Nheçu, 

recém converso, mata com sua maça, como castigo e vingança, a três deles: o 
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Padre Provincial, o Padre Superior da Reducción de Trinidad e o Padre Superior da 

Reducción de San Ignacio, repetindo assim o martírio dos três jesuítas pioneiros na 

evangelização da Província do Paraguai: os Padres Roque González de Santa Cruz, 

Alonso Rodríguez e Juan del Castillo, assassinados fazia já mais de um século. Roa 

Bastos (1998, p.117) comenta, na Nota del autor, que essa terrível cena repete o 

assassinato “como uma encenação em abismo (mise en abyme)” e lembra o tempo 

cíclico, presente também na narrativa do escritor, segundo a pesquisadora 

paraguaia Pompa Quiroz: “El tiempo cíclico, en el que las acciones y los hechos se 

repiten iguales a través de los años y la narración misma avanza y retrocede, […]” 

(POMPA QUIROZ apud ROA BASTOS, 2012, p. 8). 

Outro elemento presente no drama e que consideramos importante destacar 

são os personagens duplos, como, por exemplo, os personagens de Nheçu (bisavô) 

e de Nheçu (bisneto). O primeiro Nheçu, “instigador principal do martírio de Roque 

González e de seus companheiros Alonso Rodríguez e Juan del Castillo, os mártires 

de Caaró de Yyu-i, há mais de um século...” (ROA BASTOS, 1998, p. 125; BAIER, 

2012, p. 37) e o segundo Nheçu, “grande cacique guerreiro, admirado e temido por 

seus próprios vassalos e até pelos mais aguerridos caciques de tribos inimigas” 

(ROA BASTOS, 1998, p. 125; BAIER, 2012, p. 36) e que assassina os três padres 

jesuítas no final da peça teatral.  

O recurso do binarismo é recorrente na obra de Roa Bastos, e foi estudado 

pelo crítico venezuelano Carlos Pacheco (1988) nos contos do escritor paraguaio. 

Esse recurso vem do “bom uso” do mito dos gêmeos, presente na religião e 

literatura guarani e também na ocidental. Também apontamos como exemplo de 

binarismo os personagens do Padre Asperger e do cacique Nheçu, assim como 

também do mártir jesuíta Roque González de Santa Cruz e de Nheçu (bisneto do 

primeiro Nheçu e afilhado do Padre Asperger), presentes no início e no fim do drama 

e que simbolizam a luta entre o bem e o mal. O Padre Asperger diz, no começo do 

drama: “Assim, o mártir e o bisneto de seu assassino se aproximam de vez em 

quando até meu cartuxo: um me trazendo o resplendor de seu coração 

transverberado, o outro, as trevas de seu remorso... O bem e o mal em luta até na 

eternidade!” (ROA BASTOS, 1998, p. 125; BAIER, 2012, p. 7). 

Uma concepção estético-literária de Roa Bastos é a poética das variações 

textuais, linguísticas e míticas que consiste em variar temas, histórias, personagens 

e outros elementos de suas obras, desse modo é possível estabelecer ricas 



87 
 

conexões entre suas obras. Serve este exemplo: o fragmento escolhido da peça 

teatral La Tierra sin Mal (1998), no início deste capítulo, é “o Decreto Real de 

Expulsão da Sociedade de Jesus da Província do Paraguai” de fevereiro de 1767, 

segundo Roa Bastos. Segundo nossa leitura, esse decreto real lembra e tem relação 

com o pasquim com que se inicia seu magistral romance Yo El Supremo (1974). Em 

ambos se destacam as palavras de ordem dos sujeitos que falam/ditam: Yo El Rey e 

Yo El Supremo. Também é importante comentar que Roa Bastos refaz ou recria os 

mitos (indígenas e cristãos), dando-lhes novos significados, como é o caso da Terra-

sem-Mal. 

A Revista Anthropos publicou uma série de estudos intitulada Augusto Roa 

Bastos: la escritura, memoria del agua, la voz y la sangre - una poética de las 

variaciones (1990), de especialistas na obra dele. Lemos no editorial, dentre as 

muitas considerações: 

   
   

La obra de A.R.B. es una maravilla lingüística, simbólica, narrativa y 
poética. Adentrarse en ella es perderse creativamente en la memoria 
del agua fluente y en el acontecer del río y la sangre. 
La escritura evoca una realidad ausente; reescribir es acercarse, 
hacer visible un poco más de su presencia. Poética de las 
variaciones textuales, lingüísticas y míticas (grifo nosso). La obra de 
Roa Bastos acoge los silencios, las palabras, las distancias, las 
voces vivas del tiempo que habitan la selva, los ríos, el estero y la 
floresta. Pero, sobre todo, el grito y la conciencia de quien resucita 
impasible la historia y el tiempo. Memoria del agua y de la sangre, 
naranjal ardiente, silenciario, poetas del aire. Tras las palabras se 
oye la voz de un pueblo que grita paz y convivencia (ANTHROPOS, 
1990, p.12). 

  
  

Em La Tierra sin Mal (1998), Roa Bastos recria a história e o mito guarani por 

meio da linguagem e da sua poderosa imaginação, concedendo-lhes significações 

novas e revelando verdades profundas. Ele comenta que a “utilidade” transcendente 

do “bom uso dos mitos” é ensinar-nos a ler corretamente a realidade, toda a 

realidade, e que a capacidade de uma “leitura simbólica” em todos os níveis da 

realidade nos permite integrar o passado, o presente e o futuro na magnitude de um 

tempo vivo em que indivíduo e sociedade podem descobrir-se e questionar-se. 

Citamos suas palavras: 
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[...] la ‘utilidad’ trascendente del buen uso de los mitos: enseñarnos a 
leer correctamente la realidad, toda la realidad, en los sistemas 
visibles e invisibles que la significan y la hacen inteligible como un 
haz de múltiples relacionamientos. Esta lectura de la realidad por 
medio del mito no es entonces, como muchos creen, una huida al 
pasado, una regresión a la matriz intemporal de la fábula, el refugio 
en una inmovilidad fetal. Esta capacidad de una ‘lectura simbólica' a 
todos los niveles de la realidad permite integrar el pasado, el 
presente y el futuro en la magnitud de un tiempo viviente en el cual el 
individuo y la sociedad pueden intuir en un relámpago el secreto de 
su identidad y plantearse sus interrogaciones fundamentales, tal 
como lo demuestra precisamente la función simbólica del lenguaje 
(ROA BASTOS, 1971, apud SUPLEMENTOS ANTHROPOS, 1991, 
p. 79). 

 
 

Depois de analisar La Tierra sin Mal (1998), confirmamos que os discursos da 

história, da literatura e da etnografia se relacionam e servem para representar os 

indivíduos e as sociedades, as relações humanas e as ações no tempo e no espaço, 

assim como os sonhos e utopias da humanidade; também confirmamos que um 

escritor talentoso, como é o caso de Roa Bastos, pode servir-se dos “discursos 

científicos” da história e da etnografia, por exemplo, para criar por meio de seu 

“discurso artístico”, presente nos seus textos, novas representações da realidade, 

assim como questionar-se e questionar-nos sobre verdades profundas que nos 

permitem descobrir-nos, quando lemos ou vemos representadas suas criações no 

cenário.  

Milagros Ezquerro (2012), especialista na obra do escritor paraguaio, destaca 

a postura crítica que Roa Bastos tem sobre temas e personagens da história para 

trazer, por meio da sua obra literária, novas interpretações e luzes para a reflexão e 

compreensão da complexa realidade do Paraguai. Sobre La Tierra sin Mal destaca: 

 
 

Este drama [...] es una muestra de la postura ideológica de Augusto 
Roa Bastos que trata, lejos de todo maniqueísmo reductor, de 
analizar los momentos cruciales de la Historia paraguaya, poniendo 
en evidencia la complejidad de los personajes y de la lucha de 
poderes que caracterizan cada uno de estos episodios. Su designio 
no es una reconstitución arqueológica de los componentes humanos 
y circunstanciales de un trozo del pasado, sino una evaluación lúcida 
y arriesgada de las consecuencias, en la sociedad actual, de los 
grandes terremotos históricos. Así, la historia de las Misiones 
Jesuíticas, de su desarrollo y sus logros, de sus prejuicios y ceguera, 
de su fidelidad y traiciones, puede ayudar a comprender mejor 
algunos de los problemas álgidos de la actual situación político-social 
de Paraguay: la explotación económica, la desigualdad social, el 
bilingüismo, la educación, la cultura mestiza, etcétera. 
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El discurso dramático, gracias a la confrontación sin mediación de los 
actores de la tragedia, gracias a ‘las libertades propias de la ficción’, 
le permite al lector – y luego al espectador – indagar, más que las 
circunstancias del pasado, sus repercusiones en el presente. […] 
(EZQUERRO, 2012, p. 284-285). 

 
 

Roa Bastos foi também um teórico literário e um crítico de sua própria obra. 

Em seus textos, descobrimos suas reflexões sobre a arte da escrita literária, como 

no seguinte “metaforismo” escrito por ele: “Se escribe siempre para un lector futuro 

que recibe el mensaje desde el pasado. El tiempo ausente se interpone entre el que 

escribe y el que lee (ROA BASTOS, 1996, p. 39). Também Chartier nos lembra, 

parafraseando Quevedo, que quando lemos “escutamos os mortos com os olhos e 

conversamos com eles” (CHARTIER, 2011, p. 21). A rica obra literária e intelectual 

de Augusto Roa Bastos espera por novos leitores e novas leituras. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Representar a história por meio de um texto teatral é encenar e re-apresentar 

os fatos e personagens reais e fictícios por meio da arte. Roa Bastos faz isso no 

texto La Tierra sin Mal (1998), assunto de nosso trabalho de pesquisa, e por meio 

desse drama, ele expõe sua interpretação e avaliação crítica desse fenômeno único 

e complexo que foram as Missões da Companhia de Jesus na Província do 

Paraguai, antigo território que hoje inclui Argentina, Brasil, Paraguai. O historiador 

argentino Ernesto Maeder resume essa história: 

    
 
Las misiones jesuíticas de guaraníes constituyeron, desde los inicios 
del siglo XVII, un distrito misional de características peculiares, que 
formó parte tanto de la Provincia del Paraguay como de la del Río de 
la Plata o Buenos Aires. Este distrito, si bien subordinado política y 
eclesiásticamente a los gobernadores y obispos de ambas 
provincias, y encuadrado en la estructura institucional indiana, logró 
adquirir una cierta autonomía de gestión y rasgos que lo destacaron 
en el conjunto del sistema colonial de aquella época. Los jesuitas 
consiguieron, al cabo de muchos esfuerzos y contrariedades, reunir 
en grandes pueblos a las diseminadas aldeas de los guaraníes, 
dispersas en diferentes regiones, y establecer con ellas un distrito de 
vastas dimensiones geográficas, densamente poblado. Allí se 
conformó un régimen socioeconómico uniforme, con sus propias 
estructuras urbanas y de abastecimiento, y una atención pastoral 
privilegiada, que incluyó expresiones artísticas de relieve. Estas 
misiones, también conocidas como los ‘treinta pueblos’ o 
‘reducciones’, no solo llamaron la atención en su tiempo sino que, a 
su vez, suscitaron recelos y críticas, vistas como potenciales rivales 
de las jerarquías y los intereses económicos de las respectivas 
provincias, particularmente en Paraguay. Favorecidos por la 
protección real, los jesuitas consiguieron superar más de una vez 
esas impugnaciones. Así, alcanzaron para sus indios la condición de 
no ser encomendados a particulares, colocándolos bajo el patrocinio 
real; obtuvieron una regulación del tributo en condiciones más 
favorables que el resto de los indios en otros pueblos; gozaron de 
beneficios en la comercialización de la producción de las misiones; y 
organizaron el reclutamiento de las milicias guaraníes, las cuales, por 
más de un siglo, sirvieron a la defensa interior y exterior de ambas 
provincias, sin costo para la Real Hacienda y bajo la dirección de los 

jefes militares de dichas provincias (MAEDER, 2011, p. 113). 
 
 

Nesse espaço mencionado estão as Ruínas Jesuíticas como testemunho do 

tempo passado e de histórias vividas. Assim, a última fala da peça dramática que é a 
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do Padre Asperger, o único jesuíta que se salvou do desterro, conta o fim que as 

Missões tiveram. Citamos: 

 
 

PADRE ASPERGER: Assim terminaram as Missões jesuíticas... Foi 
a primeira expulsão em massa que ocorreu na América espanhola. 
Esse drama marcou a fogo o destino destes países como terra de 
exílio, de desterros, de despojos, de estranhezas de toda índole. Os 
índios peregrinam ainda em busca da inalcançável Terra sem 
males...  
 
(Apontando para as ruínas) Nestes grandes livros de pedra 
abandonados na selva está escrita a verdadeira história das Missões 
jesuíticas na terra guarani... A lembrança das Missões perdura até 
hoje no mais profundo do modo de ser destes povos. (Sua voz vai 
enfraquecendo.)... Nesta lembrança não há ruínas. Apenas brilha o 
infinito resplendor da presença de Deus... (ROA BASTOS, 1998, p. 
191-192, BAIER, 2012, p. 128-129). 

 
 

Um tema obsessivo do escritor e intelectual paraguaio foi “o poder”, nas suas 

amplas significações, por exemplo, o poder político, o poder religioso, o poder das 

palavras orais e escritas e outros mais, entendendo que o poder está em todas 

partes. Para expor suas ideias sobre o poder, usou “o poder da sua arte e das suas 

palavras criadoras”, como os Karaí, esses xamãs-profetas que encantavam e 

convenciam por meio dos seus belos discursos e que até hoje despertam interesse e 

admiração de leigos e especialistas. O tema do poder aparece no texto dramático 

estudado como sendo “um cúmulo de paradoxos”. 

É importante lembrar que, precisamente, o primeiro texto de Roa Bastos foi 

uma peça teatral, escrita com a colaboração de sua mãe, quando ele só tinha 13 

anos. Ela sempre foi lembrada pelo escritor que lhe dava o grande mérito de tê-lo 

iniciado na leitura da Bíblia, assim como também lembrava à empregada que lhe 

contava histórias em guarani. A infância vivida em Iturbe, seus passeios furtivos com 

os meninos com os quais brincava, enquanto seus pais dormiam la siesta. Suas 

descobertas nesse meio natural, afastado da capital; suas leituras e vivências 

posteriores se transformaram em suas ficções e reflexões. Sua formação autodidata 

fez dele um leitor-escritor sério e crítico. Roa produziu sua monumental e singular 

obra no estrangeiro onde viveu exilado; fez as mais variadas atividades para 

sobreviver. Tentou ser sempre coerente e muito humano. Ética e estética estão bem 

representadas na vida deste escritor paraguaio. 
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A história do Paraguai e sua cultura mestiça foram também seus temas de 

preferência. Comprovamos isso no drama histórico estudado. Nas Missões 

Jesuíticas do Paraguai, duas culturas e pensamentos diferentes se puseram em 

diálogo. Desse confronto e negociação entre indígenas e europeus cristãos resulta a 

cultura mestiça paraguaia, da qual Roa é um dos seus mais ilustres representantes. 

É também graças a sua monumental obra que a cultura paraguaia está presente nos 

ambientes acadêmicos das universidades latino-americanas, europeias, norte-

americanas e de outras partes do mundo. A bibliografia sobre o autor e sua obra 

estão sempre crescendo, felizmente também no Brasil onde algumas de suas obras 

já foram traduzidas. 

Também registramos que são muitos os estudos sobre os guaranis até o 

momento presente, e que os aspectos dessa cultura causam grande admiração e 

respeito, sobretudo o seu pensamento mítico-religioso. Tentamos nesta pesquisa 

dar uma amostra dela. Os mitos e cantos sagrados dos guaranis são de uma beleza 

ímpar e precisam ser revelados. Não os estudamos, nesta pesquisa, mas achamos 

importante mencionar a riqueza cultural indígena que tem o Brasil, o Paraguai e os 

demais países do nosso continente americano. Saber que a memória ancestral 

dessas culturas indígenas está sendo estudada, escrita e divulgada, nos alegra e 

nos anima. Assim, tivemos o privilégio de aprender sobre algumas dessas literaturas 

indígenas nas aulas do Prof. Dr. Uruguay Cortazzo, da Universidade Federal de 

Pelotas, e do Prof. Dr. Daniel Munduruku, escritor e presidente dos escritores 

indígenas do Brasil que também nos visitou e nos ensinou sobre a diversa e rica 

literatura indígena, desconhecida pela maioria. Como uma homenagem a Brígido 

Bogado/Kuaray, um poeta Mbya-Guarani que conhecemos no verão de 2009, em 

San Bernardino, Paraguai, transcrevemos um poema do seu livro Canto de la Tierra 

(BOGADO, 2007, p.110-111) e que nos fala do Karaí, o xamã-profeta, líder espiritual 

dos guaranis, sábio que revela as Belas Palavras dos deuses: 

 

El gran Karaí 

Brígido Bogado (Poeta Mbyá-Guaraní, Paraguay, 1963). 

 

¿Quién pudiera conocerte? ¡Oh gran Karaí! 

Si el que dice que quiere conocerte 

ya viene con una imagen 
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que no es tuya 

sino la imagen ya prejuiciada. 

 

Entiendo Karaí que no quieras hacer saber 

tus creencias 

porque al saber de ti irán a contarle a otros 

y serán los doctos en conocerte 

y serán importantes a costa tuya 

y la mayoría de las veces en nada te favorecerán 

y lo más triste es que todo será sin conocerte. 

 

No pueden en palabras 

inventadas para la ocasión 

hacerte caber, si tus horizontes son tan amplios, 

si tus conocimientos sobre la vida 

son más que una yuxtaposición de hechos. 

 

La famosa Antropología no corre contigo, 

¡Oh gran Karaí! 

El verdadero conocimiento tuyo 

es la sabiduría de la tierra 

que viene de Ñande Rú Tenondé8 

que desde el inicio de la Tierra te comunicó 

en qué consiste el misterio de la vida. 

 

La perfección del hombre 

es cumplir con el equilibrio de la Naturaleza, 

cuyo eje eres tú, 

y es el mundo, y es el hombre blanco, 

y que sea cada uno, 

comprendiendo el verdadero fin de cada uno. 

 

Essa criação poética de Brígido/Kuaray, o poeta Mbyá-Guaraní, traduz para o 

castelhano o seu pensamento guarani, e lembra a problemática do bilinguismo 

paraguaio, que é a mais forte marca cultural da Nação vizinha, resultante do longo 

                                                           
8
 Tradução: Nosso Pai Primeiro, referindo-se ao Deus Criador. 
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processo cultural e histórico que inclui também a ação dos jesuítas. Esse fenômeno 

cultural do bilinguismo e da cultura mestiça sempre nos convida a revisar a história 

da contribuição jesuíta no Paraguai, como também nos demais países vizinhos. Não 

podemos negar e deixar de refletir sobre as ações da Ordem Jesuítica, ainda mais 

agora que ela voltou ao centro do poder da Igreja Católica, depois da eleição do 

Papa Francisco, quem, neste ano, já esteve no Brasil em “visita pastoral”. Os 

acontecimentos da história são “uma alucinação em marcha”, como acreditou Roa 

Bastos, parafraseando o cético Ciorán.  

Esta pesquisa tenta provar que Roa Bastos refaz o mito guarani da Terra-

sem-Mal no seu texto dramático e que ele é um híbrido entre mito, história e ficção 

literária; também que o escritor, ao representar as relações entre jesuítas e guaranis 

nas Missões Jesuíticas do Paraguai colonial, problematiza e julga a história e as 

relações humanas e culturais com uma atitude antropológica. 

Roa Bastos foi e continuará sendo o Karaí da cultura paraguaia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



95 
 

REFERÊNCIAS 

 
 
ARISTÓTELES. Arte poética. Tradução de Pietro Nassetti. São Paulo: Martin Claret, 
2003. 
 
BAIER, Karin. Tradução comentada do texto dramático roabastiano La tierra sin mal 
[dissertação]. Dissertação (Mestrado em Letras). Centro de Comunicação e 
Expressão, Programa de Pós Graduação em Estudos de Tradução, Universidade 
Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2012. Disponível 
em:<http://www.pget.ufsc.br/curso/dissertacoes/Karin_Baier_-_Dissertacao.pdf>. 
Acesso em: 12 jun. 2013. 
 
BAKHTIN, Mikhail M. Estética da criação verbal. Tradução de Paulo Bezerra. São 
Paulo: WMF Martins Fontes, 2010. 
 
BOGADO, Brígido. Canto de la Tierra. Asunción: FONDEC (Fondo Nacional de la 
Cultura y las Artes), 2007. 
 
CVC. Augusto Roa Bastos. Disponível em: <http://cvc.cervantes.es/actcult/roa/> 
Acesso em: 5 ago. 2013, 12:54:00. 
 
BAREIRO SAGUIER, Rubén; DUVIOLS, Jean-Paul. Tentación de la utopía: la 
República de los Jesuitas en el Paraguay. Prólogo de Augusto Roa Bastos. 
Asunción: Servilibro, 2012. 
 
BRASIL DE FATO, 28 mar. 2011. Disponível em: 
<http://www.brasildefato.com.br/node/5963> Acesso: jul. 2013. 
 
CADOGAN, León. Ayvu Rapyta: textos míticos de los Mbyá-Guaraní del Guairá. São 
Paulo: Universidade de São Paulo, Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, 1959. 
 
CADOGAN, León. Ayvu Rapyta: textos míticos de los Mbyá-Guaraní del Guairá. 
Edición preparada por Bartomeu Meliá Asunción: Centro de Estudios Antropológicos 
de la Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción”, 1997. (Biblioteca 
Paraguaya de Antropología. Vol. XVI.). 
 
CADOGAN, León. La literatura de los guaraníes. 2. ed. Versión de textos guaraníes 
por León Cadogan. Introducción, selección y notas por Alfredo López Austin. México: 
Editorial Joaquín Mortiz, 1970. 
 
CANDIDO, Antonio. “O direito à literatura”. In: CANDIDO, Antonio. Vários escritos. 
São Paulo: Duas Cidades, 1995. p. 169-191. Disponível em: 
<http://pt.scribd.com/doc/46566139/CANDIDO-Antonio-O-direito-a-literatura-In-
Varios-Escritos>. Acesso em: 20 mar. 2013. 
 
CERTEAU, Michel de. A escrita da história. Tradução de Maria de Lourdes Menezes; 
revisão técnica de Arno Vogel. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2002. 
 

http://www.pget.ufsc.br/curso/dissertacoes/Karin_Baier_-_Dissertacao.pdf
http://www.brasildefato.com.br/node/5963
http://pt.scribd.com/doc/46566139/CANDIDO-Antonio-O-direito-a-literatura-In-Varios-Escritos
http://pt.scribd.com/doc/46566139/CANDIDO-Antonio-O-direito-a-literatura-In-Varios-Escritos


96 
 

CHARTIER, Roger. A história ou a leitura do tempo. Tradução de Cristina Antunes. 
2. ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2010. 
 
CHARTIER, Roger. Uma trajetória intelectual: livros, leituras, literaturas. In: ROCHA, 
João Cezar de Castro (Org). A força das representações: história e ficção. Chapecó: 
Argos, 2011. p. 21-54. 
 
CLASTRES, Hélène. Terra sem mal: o profetismo tupi-guarani. Tradução de Renato 
Janine Ribeiro. São Paulo: Brasiliense, [1975] 1978. 
 
CLASTRES, Pierre. A fala sagrada: mitos e cantos sagrados dos índios Guarani. 
Campinas: Papirus, [1974] 1990. 
 
CLASTRES, Pierre. A sociedade contra o Estado: pesquisas de antropologia 
política. Tradução de Theo Santiago. São Paulo: Cosac & Naify, 2003. Primeira 
edição em 1974. 
 
CLIFFORD, James. Dilemas de la cultura. Barcelona: Gedisa, 2001. 
 
COMPAGNON, Antoine. O demônio da teoria: literatura e senso comum. Tradução 
de Cleonice Paes Barreto Mourão, Consuelo Fortes Santiago. Belo Horizonte: 
UFMG, 2001. 
 
COUTINHO, Eduardo F. Literatura comparada e interdisciplinaridade. In: OURIQUE, 
João Luis Pereira; CUNHA, João Manuel dos Santos; NEUMANN, Gerson Roberto 
(Org.). Literatura: crítica comparada. Pelotas: Ed. Universitária PREC/UFPEL, 2011. 
p. 21-30. 
 
DICIONÁRIO GUARANI-PORTUGUÊS: léxico guarani, dialeto mbyá com 
informações úteis para o ensino médio, a aprendizagem e a pesquisa linguística por 
Robert A. Dooley, SIL. Disponível em: <http://www-
01.sil.org/americas/brasil/publcns/dictgram/GNDicLex.pdf>. Acesso em: 10 jan. 
2013. 
 
DINIZ, Alai Garcia. Discurso de apresentação de Augusto Roa Bastos na sessão de 
outorga do título de Dr. Honoris Causa da Universidade Federal de Santa Catarina 
(in memoriam). Site Letras UFMG Espanhol, 2005. Disponível em:< 
http://www.letras.ufmg.br/espanhol/homenaje%20a%20roa%20bastos.htm>. Acesso 
em: 6 ago. 2013. 
 
DINIZ, Alai Garcia. Experimentalismo y mediación cultural en la obra de Augusto 
Roa Bastos. Disponível em: <www.nelool.ufsc.br/simposio/Alai_G_Diniz.rtf>. Acesso 
em: 10 jun. 2013. 
 
DUBY, G.; ARIÈS, P.; LADURE, E. L. R.; LE GOFF, J. História e nova história. 
Tradução de Carlos da Veiga Ferreira. 3. ed. Lisboa: Teorema, 1994. 
 
EAGLETON, Terry. Teoria da literatura: uma introdução. Tradução de Waltensir 
Dutra. São Paulo: Martins Fontes, 1983. 
 

http://www-01.sil.org/americas/brasil/publcns/dictgram/GNDicLex.pdf
http://www-01.sil.org/americas/brasil/publcns/dictgram/GNDicLex.pdf
http://www.letras.ufmg.br/espanhol/homenaje%20a%20roa%20bastos.htm
http://www.nelool.ufsc.br/simposio/Alai_G_Diniz.rtf


97 
 

El portón de los sueños, vida y obra de Augusto Roa Bastos, film largometraje, 
dirección y mise en scene de Hugo Gamarra, narración de Augusto Roa Bastos, 
guión de Gloria Muñoz y Hugo Gamarra con Agustín Núñez, producción ejecutiva de 
Nuny Meza, dirección artística, reparto y asesoría dirección de Agustín Núñez, 1994. 
 
EZQUERRO, Milagros. Augusto Roa Bastos: narrativa e historia. In: INSTITUTO DE 
COOPERACIÓN IBEROAMERICANA, 1986, p. 81-106. 
 
EZQUERRO, Milagros. Contralectura de la obra de la obra de Roa Bastos. 
Asunción: Servilibro, 2012. 
 
FUENTES, Carlos. Geografía de la novela. 2. ed. Madrid: Alfaguara, 1993. 
 
GÁLVEZ, Lucía. Guaraníes y jesuitas. De la tierra sin mal al paraíso. Buenos Aires: 
Sudamericana, 1995. 
 
GEERTZ, Clifford. A interpretação das culturas. Rio de Janeiro: LTC, [1973] 1989. 
 
GOLIN, Tau. Em questão de minutos: a batalha de Caiboaté. Revista de História da 
Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro, ano 6, n. 70, jul. 2011 (Dossiê Batalhas). 
 
HAUBERT, Maxime. Índios e jesuítas no tempo das missões. Prefácio de Jacques 
Soustelle. Tradução de Marina Appenzeller. São Paulo: Companhia das Letras: 
Círculo do Livro, 1990. (A vida cotidiana). 
 
INSTITUTO DE COOPERACIÓN IBEROAMERICANA. Semana de autor: Augusto 
Roa Bastos. Madrid: Ediciones Cultura Hispánica/Instituto de Cooperación 
Iberoamericana (ICI), 1986. 
 
KLINGER, Diana Irene. Escritas de si, escritas do outro: o retorno do autor e a virada 
etnográfica: Bernardo Carvalho, Fernando Vallejo, Washington Cucurto, João 
Gilberto Noll, César Aira, Silviano Santiago. Rio de Janeiro: 7Letras, 2007. 
 
LE GOFF, J.; CHARTIER, R.; REVEL, J. (Dir.). A nova história. Tradução de Maria 
Helena Arinto e Rosa Esteves. Coimbra: Almedina, 1978. 
 
LEENHARDT, Jacques; PESAVENTO, Sandra Jatahy (Org.). Discurso histórico e 
narrativa literária. Campinas, SP: Editora da UNICAMP, 1998. (Coleção Momento). 
 
LOCALIZAÇÃO DOS 30 POVOS E DAS ESTÂNCIAS DE GADO DAS REDUÇÕES. 
Altura: 487 pixels. Largura: 579 pixels. Formato: GIF. Fonte: Nheçuanos. Disponível 
em: <http://www.nhecuanos.com.br/fotos/mapa.gif>. Acesso em: 25 jun. 2013. 
 
MAEDER, Ernesto J. A. Las misiones jesuíticas. In: TELESCA, Ignacio (Coord.). 
Historia del Paraguay. 2. ed. Asunción, Paraguay: Santillana S. A., 2011. Cap. 6, p. 
113-133. 
 
MAQUETE DE UMA REDUÇÃO JESUÍTICA. Altura: 640 pixels. Largura: 413 pixels. 
Formato: JPEG. Fonte: Compartilhando escritas. Disponível em: 

http://www.nhecuanos.com.br/fotos/mapa.gif


98 
 

<http://1.bp.blogspot.com/XeWYHq2AZxk/TzPmRfDoZqI/AAAAAAAACjg/S2EiNwP1
54I/s640/Redu%C3%A7%C3%A3o+Jesuitica.jpg>. Acesso em: 14 jun. 2013. 
 
MARCOS, Juan Manuel. Roa Bastos, precursor del post-boom. México: Katún, 1983. 
 
MELIÁ, Bartomeu. “Para los guaraníes, vender es vengarse. Somos vengadores” 
(entrevista). Disponível em: <http://www.casamerica.es/sociedad/para-los-guaranies-
vender-es-vengarse-somos-vengadores> Acesso em: 11 ago. 2013. 
 
MELIÁ, Bartomeu. Pueblos indígenas en Paraguay (conferencia). Disponível em: 
<http://www.casamerica.es/sociedad/pueblos-indigenas-en-paraguay>. Acesso em: 
11 ago. 2013. 
 
MÉTRAUX, Alfred. A religião dos tupinambás e suas relações com as demais tribos 
tupi-guaranis. Prefácio, tradução e notas do Prof. Estêvão Pinto; apresentação do 
Prof. Egon Schaden. 2. ed. São Paulo: Editora Nacional: EdUSP, [1928] 1979. 
(Brasiliana, v. 267). 
 
MIGNOLO, Walter. Lógica das diferenças e política das semelhanças: da literatura 
que parece história ou antropologia, e vice-versa. In: CHIAPPINI, Ligia; AGUIAR, 
Flávio Wolf de (Org.). Literatura e história na América Latina: Seminário 
Internacional, 9-13 de set. 1991. Tradução de Joyce Rodrigues Ferraz (espanhol), 
Ivone Daré Rabello e Sandra Vasconcelos (francês). São Paulo: EdUSP, 1993. p. 
115-161. 
 
MIGNOLO, Walter. La razón postcolonial: herencias coloniales y teorías 
postcoloniales. Revista Gragoatá, Niterói, n. 1, p. 7-29, 2. sem. 1996. 
 
MILTON, Heloisa Costa. Palavras roubadas: gesto escritural em Vigilia del almirante. 
In: FANJUL, Adrián P.; OLMOS, Ana Cecilia; GONZÁLEZ, Mario M. (Org.). 
Hispanismo 2002: literatura hispano-americana. São Paulo: Associação Brasileira de 
Hispanistas; Associação Editorial Humanitas, 2004, p. 200-206. v. 3. 
 
NIMUENDAJU, Curt Unkel. As lendas da criação e destruição do mundo como 
fundamento da religião dos Apapocúva-Guarani. São Paulo: Hucitec: Edusp, [1914] 
1987. 
 
PACHECO, Carlos. La binariedad como modelo de concepción estética en la 
cuentística de Augusto Roa Bastos. In: BURGOS, Fernando. Las voces del Karaí: 
estudios sobre Augusto Roa Bastos. Madrid: EDELSA-EDI-6 Ediciones Euro-Latinas 
S. A., 1988, p. 155-162. 
 
PISSOLATO, Elizabeth. A duração da pessoa: mobilidade, parentesco e xamanismo 
mbya (guarani). São Paulo: Editora UNESP: ISA; Rio de Janeiro: NuTI, 2007. 
 
PLANO TIPO DE UNA REDUCCIÓN. Altura: 600 pixels. Largura: 530 pixels. Fonte: 
Portal Guarani. Disponível em: 
<http://www.portalguarani.com/userfiles/images/Aldo%20Trento/plano%20tipo%20de
%20una%20reduccion%20jesuitica%20aldo%20trento%20portalguarani.jpg>. 
Acesso em: 14 jun. 2013. 

http://1.bp.blogspot.com/XeWYHq2AZxk/TzPmRfDoZqI/AAAAAAAACjg/S2EiNwP154I/s640/Redu%C3%A7%C3%A3o+Jesuitica.jpg
http://1.bp.blogspot.com/XeWYHq2AZxk/TzPmRfDoZqI/AAAAAAAACjg/S2EiNwP154I/s640/Redu%C3%A7%C3%A3o+Jesuitica.jpg
http://www.casamerica.es/sociedad/para-los-guaranies-vender-es-vengarse-somos-vengadores
http://www.casamerica.es/sociedad/para-los-guaranies-vender-es-vengarse-somos-vengadores
http://www.casamerica.es/sociedad/pueblos-indigenas-en-paraguay
http://www.portalguarani.com/userfiles/images/Aldo%20Trento/plano%20tipo%20de%20una%20reduccion%20jesuitica%20aldo%20trento%20portalguarani.jpg
http://www.portalguarani.com/userfiles/images/Aldo%20Trento/plano%20tipo%20de%20una%20reduccion%20jesuitica%20aldo%20trento%20portalguarani.jpg


99 
 

 
RAMA, Ángel. La crítica de la cultura en América Latina. Selección, prólogos de Saúl 
Sosnowski y Tomás Eloy Martínez. Caracas: Biblioteca Ayacucho, 1985. 
 
REVISTA ANTHROPOS. Augusto Roa Bastos: La escritura, memoria del agua, la 
voz y la sangre – una poética de las variaciones. Anthropos, Barcelona, n. 115, dic. 
1990. 
 
RICOEUR, Paul. A memória, a história, o esquecimento. Tradução de Alain François 
[et al.]. Campinas, SP: Editora da Unicamp, 2007. 
 
RIVAROLA, Milda. Bibliografía de y sobre Augusto Roa Bastos. In: SUPLEMENTOS 
ANTHROPOS. Augusto Roa Bastos. Antología narrativa y poética. Documentación y 
estudios. Presentación y selección de textos de Paco Tovar. Barcelona, Anthropos, 
1991, p. 148-165 (Antologías temáticas, 25). 
 
ROA BASTOS, Augusto. Algunos núcleos generadores de un texto narrativo. In: 
Escritura: teoría y crítica literarias, Caracas, jul./dic., (II-4): p. 168, 1977. 
 
ROA BASTOS, Augusto. Cuentos completos: tomo IV. Prólogo de María del Carmen 
Pompa Quiroz. Asunción: Fundación Augusto Roa Bastos/Servilibro, 2012a. 
 
ROA BASTOS, Augusto. Discurso de Augusto Roa Bastos en la entrega del Premio 
Cervantes 1989. In: MINISTERIO DE CULTURA DE ESPAÑA. Augusto Roa Bastos: 
Premio de Literatura en Lengua Castellana «Miguel de Cervantes» 1989. Barcelona: 
Anthropos; Madrid: Ministerio de Cultura, Dirección General del Libro y Bibliotecas, 
Centro de las Letras Españolas, 1990. p. 39-54. Também disponível em: 
<http://www.intramed.net/UserFiles/Files/discurso.pdf>;<http://www.mcu.es/MC/cultu
raEnRed/2011/035_Abril_Cervantes.html>. Acesso em: 12 jun. 2013, 00:12:36. 
 
ROA BASTOS, Augusto. Entre lo temporal y lo eterno. In: BAREIRO SAGUIER, 
Rubén; DUVIOLS, Jean-Paul (Org). Tentación de la utopía: la República de los 
Jesuitas en el Paraguay. Prólogo de Augusto Roa Bastos. Asunción: Servilibro, 
2012b, p. 9-40. 
 
ROA BASTOS, Augusto. Las culturas condenadas. 2. ed. México: Siglo XXI, 1980. 
 
ROA BASTOS, Augusto. Metaforismos. Asunción: El Lector, 1996. 
 
ROA BASTOS, Augusto. Obras teatrales. Yo el Supremo, La tierra sin mal. 
Asunción: El Lector, 1998. 
 
ROA BASTOS, Augusto. Pancha Garmendia y Elisa Lynch: ópera en cinco actos 
inspirada libremente en los personajes históricos del mismo nombre. 2. ed. 
Asunción: Servilibro, 2011. 
 
ROA BASTOS, Augusto. Vigilia del almirante. Asunción: RP ediciones, 1992. 
 
ROA BASTOS, Augusto. Vigília do almirante. Tradução de Josely Vianna Baptista. 
Primeiro de Maio, PR: Mirabilia, 2003. 



100 
 

ROA BASTOS, Augusto. Yo el Supremo. 8. ed. Edición de Milagros Ezquerro. 
Madrid: Cátedra, 2010 (Letras Hispánicas, 181). 
 
SUPLEMENTOS ANTHROPOS. Augusto Roa Bastos. Antología narrativa y poética. 
Documentación y estudios. Presentación y selección de textos de Paco Tovar. 
Barcelona, Anthropos, 1991. (Antologías temáticas, 25). 
 
SURVIVAL INTERNATIONAL. Disponível em: 
<http://www.survivalinternational.org/povos/guarani> Acesso em: jul. 2013. 
 
TEIXEIRA, Ivan. Obras poéticas de Basílio da Gama: ensaio e edição crítica. São 
Paulo: EdUSP, 1996. 
 
UNAMUNO, Miguel de. En torno al casticismo, 1905. Lo que Nunca Te Digo, 25 jul. 
2007. Disponível em: <http://loquenuncatedigo.blogspot.com.br/2007/07/miguel-de-
bunamuno-la-intrahistoria.html> Acesso em: 03 jun. 2013. 
 
VASCONCELLOS, Luiz Paulo. Dicionário de teatro. 6. ed. Porto Alegre, RS: L&PM, 
2010. 
 
WILDE, Guillermo. Religión y poder en las misiones de guaraníes. Buenos Aires: SB, 
2009. 
 
ZAVALA, Iris. O que estava presente desde a origem. Tradução de Fernando Legón 
e Diana Araujo Pereira. In: BRAIT, Beth (Org.). Bakhtin: dialogismo e polifonia. São 
Paulo: Contexto, 2009, p. 151-166. 
 

http://www.survivalinternational.org/povos/guarani
http://loquenuncatedigo.blogspot.com.br/2007/07/miguel-de-bunamuno-la-intrahistoria.html
http://loquenuncatedigo.blogspot.com.br/2007/07/miguel-de-bunamuno-la-intrahistoria.html

