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Resumo.Nosso objetivo neste artigo é descrever brevemente o embate entre o Bispo Cárdenas 

(franciscano) e os jesuítas na Assunção do século XVII, também nos propomos a refletir sobre as 

razões do conflito. Pretendemos ainda analisar as estratégias político-militares utilizadas pelos lados 

em conflito. Nos interessa também, pensar o lugar deste conflito como antecedente da chamada 

“grande Revolução dos Comuneros”, e de que forma os envolvidos utilizaram ou não a alcunha 

comunera. Para tanto, nos apropriamos dos princípios teóricos do contextualismo linguístico de 

Quentin Skinner. Acreditamos, portanto, que o conflito em questão, foi resultado de disputas locais 

de poder, com componentes econômicos importantes, com a disputa pela mão de obra indígena e 

pela “yerba”. Logo, a inclusão deste conflito como antecedente direto da Revolução dos 

Comuneros, tem mais a ver com uma leitura posterior da Historiografia do que efetivamente uma 

adesão aos princípios “comuneros”. 

 

Palavras-chave: Jesuítas, franciscanos, revolução dos comuneros 

 

Franciscans against Jesuits, religion and politics in the Comuneros Revolution of the 

seventeenth century 

 

Abstract. Our goal in this article is to briefly describe the clash between Bishop Cardenas 

(Franciscan) and the Jesuits in the Assumption of the seventeenth century, we also propose to 

reflect on the reasons for the conflict. We also intend to analyze the political-military strategies used 

by warring sides. Interests us also think about the place of this conflict as an antecedent of the "big 

Comuneros Revolution", and how involved or not used the nickname comunera. Therefore, we 

appropriate the theoretical principles of linguistic contextualism Quentin Skinner. We believe, 

therefore, that the conflict in question was the result of local disputes of power, with important 

economic components, with the dispute over indigenous labor and the "yerba". Accordingly, the 

inclusion of this conflict as the direct antecedent of Comuneros Revolution, has more to do with a 

later reading of Historiography effectively than an adherence to the principles "comuneros". 

Keywords: Jesuits, Franciscans, revolution comuneros. 

 

  

 Cerca de 100 anos depois do embate entre comuneros de Assunção e o adelantado 

Cabeza de Vaca, a chegada de um novo Bispo ao Paraguai – Bernardino de Cárdenas – 

levaria, paulatinamente, a um novo enfrentamento entre os interesses locais e os 

                                                 

 O Autor tem formação em teologia, graduação e mestrado em História e é doutorando em História Latino 

Americana pela UNISINOS.  È Bolsista integral CAPES, é  co-autor da Histórias Coloniais em áreas de 

fronteiras: índios, jesuítas e colonos: UNISINOS, OIKOS e EdUFMT, 2008. Recentemente publicou Jesuítas: 

entre a fidelidade ao rei e o projeto inaciano. Conflitos políticos e disputas econômicas o caso da Revolução 

dos Comuneros (paraguai 1721-1735) pela revista Veredas da História. Email 

alexandrecerveira@hotmail.com. 



Revista Brasileira de História das Religiões. ANPUH 
Maringá (PR) v. V, Edição Especial, jan/2013. ISSN 1983-2850.  

Disponível em http://www.dhi.uem.br/gtreligiao/html 
ARTIGO 

____________________________________________________________________________________ 

60 

 

representantes do poder espanhol. Aqui, entretanto, as forças que se oporiam não se 

resumiam a funcionários reais, ou instâncias de poder imperial na América, e os revoltosos 

americanos. Um novo e importante ator entrará em cena, e dela não sairá até meados da 

segunda metade do século XVIII, a Companhia de Jesus. 

 O conflito que, por volta da metade do século XVII, viria a ocorrer em Assunção 

não nos parece se constituir em uma revolta comunera auto atribuída. Assim como no 

levante contra Cabeza de Vaca, a alcunha comunera parece ser mais uma definição externa, 

dada por seus inimigos ou, mesmo, pela produção historiográfica sobre o ocorrido. Cabe 

esclarecer que nos debruçaremos sobre o papel desempenhado pela historiografia na 

construção deste conceito nos capítulos que se seguem a este primeiro. Entretanto, é 

interessante lembrar que tanto a historiografia jesuítica, contrária aos comuneros, quanto a 

historiografia engajada – pró-revoltosos – procurou disseminar o conceito, dando a ele 

acepções antagônicas ao seu significado. 

 Cabe dizer, ainda, que uma há quase uma unanimidade entre os historiadores que se 

dedicam ao estudo deste período da história colonial latinoamericana. Para eles, “en general 

esa época es presentada como una hazaña histórica y muy pocas son las página que se 

dedican al tema. En general, el conflicto con el obispo Cárdenas es considerado un 

antecedente importante”
1
 da (grande)  Revolução dos Comuneros do Paraguai (1721-1735). 

Ou seja, se quase não há referências diretas ao conceito “comunero” na documentação do 

período, por outro lado, ao que parece, uma das principais características que ele assumiu 

no Paraguai parece estar presente: a defesa da prerrogativa de apelação e luta pela 

utilização da mão de obra indígena por parte dos encomenderos de Assunção. 

 Nosso objetivo, portanto, ao abordar o tema dos embates entre o Bispo Cárdenas e 

os encomenderos (e os grupos ligados a eles), de um lado, e os jesuítas e seus aliados, de 

outro, é menos o de procurar compreender o conceito “comunero” utilizado pelos rebeldes, 

se é que o utilizaram. Pretendemos, efetivamente, colaborar na reconstrução do “contexto 

social” que “constitui o quadro de análise fundamental que nos permite saber quais os 

                                                 
1
 Para sustentar sua afirmação, a autora cita os casos de “Benítez 1938; Chávez 1962; Velázquez 1973”. 

AVELLANEDA, Mercedes. Conflito y Poder: Las Misiones jesuiticas en las Revoluciones Comuneras del 

Paraguay, siglos XVII y XVIII”  (tesis Doctoral), Universidad de Buenos Aires, 2011. p.26. Nós 

acrescentamos a esta lista DIAZ-PÉREZ (1996) 
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significados que alguém poderia ter tentado comunicar”
2
. Acreditamos que compreender os 

conflitos da primeira metade do século XVII – que inauguram a participação jesuítica – é 

conditio sine qua non para a conformação deste cenário social e linguístico, tão importantes 

para a compreensão dos usos feitos do conceito comunero no Paraguai, e,  em especial, 

sobre o papel que a ele foi dado na (grande) Revolução comunera do século XVIII. 

 Retomamos, portanto, o princípio skinneriano (1988) de que as idéias e ideologias 

utilizadas são muito mais uma reação a situações específicas e imediatas do que 

formulações gerais com pretensões universais. A compreensão dos usos, reelaborações e 

ressignificações que eventualmente tenham ocorrido nas revoluções comuneras do Paraguai 

requer, portanto, a reconstrução, ainda que de forma mínima e incompleta, do contexto em 

que elas ocorreram. Até porque, ao “tentamos situar desse modo um texto em seu contexto 

adequado, não nos limitamos a fornecer um “quadro” histórico para nossa interpretação: 

ingressamos já no próprio ato de interpretar
3
. 

 Fundamental nesse processo, portanto, é ter clareza sobre a composição da 

sociedade de Assunção à época, em especial, da elite que tinha acesso aos cargos de mando. 

Pode-se dizer que era composta por uma “elite tradicional que luchaba por sus derechos 

adquiridos en la defensa territorial y la nueva elite de comerciantes que cultivaban buenas 

relaciones con la Compañía de Jesús.” Ou seja, por volta da segunda década do século 

XVII, a elite assuncena não possuía unidade de interesses. Isso se refletia também na 

formação do Cabildo que, como notaremos a seguir, não raro, tinha embates internos.  

 Sabe-se que mesmo bem antes da chegada do Bispo Cárdenas, os inacianos já eram 

vistos por seus inimigos políticos como “una poderosa corporación de extranjeros con 

innumerables intereses económicos y políticos contrapuestos a los intereses locales.”
4
 Esses 

interesses, a que Avellaneda se refere, podem ser resumidos em dois principais. O primeiro 

estaria relacionado a sua condição de entrave ao uso da mão de obra indígena pelos 

encomenderos paraguaios, na medida em que, ao reduzirem as populações indígenas, 

impediam que este grupo tivesse acesso a ela. E o segundo estaria associado ao fato de as 

                                                 
2
SKINNER. Visões da política: sobre os métodos históricos. Lisboa: Difel, 2005, p.124 

3
SKINNER, Quentin. As fundações do pensamento político moderno. São Paulo: Companhia das Letras, 

2006, p.13 
4
AVELLANEDA, Mercedes. Conflito y Poder: Las Misiones jesuiticas en las Revoluciones Comuneras del 

Paraguay, siglos XVII y XVIII”  (tesis Doctoral), Universidad de Buenos Aires, 2011. p.127 
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reduções jesuítico-guaranis terem se tornado estruturas produtivas que competiam 

diretamente na produção de víveres e, principalmente, de “yerba”, podendo contar o 

trabalho indígena de que os asunsenos tanto se ressentiam.  

Os jesuítas, por sua vez, em todo o período que estiveram no Paraguai, 

argumentavam que “los españoles de esta tierra (…) son enemigos del trabajo, inconstantes 

en lo que emprenden, descuidados, no miran mas de a lo presente (…) son grandes 

pedidores entre si y de aquí nace que todo el pueblo este caído y deshabitado viviendo todo 

el año en las chacras o haciendas que tienen”
5
.  Tal argumento foi empregado de forma 

recorrente pelos cronistas inacianos, ainda na primeira metade do século XVIII, diziam que 

“durante todo este tiempo aspiraban los habitantes de esta ciudad a una injusta servidumbre 

de parte de los indios, que se llama servicio personal
6
 (en italico na carta).” 

7
 

 No início da década de dez do século XVI, a convivência entre jesuítas e 

asunsenos/encomenderos já era difícil. A partir de 1609, se instalaram as primeiras 

reduções, constituídas por indígenas que para elas afluíam de modo a fugir do domínio dos 

encomenderos ou que fugiam dos ataques de bandeirantes interessados na mão de obra 

indígena da região. Em 1611, entraram em vigor as chamadas “Ordenanzas de Alfaro”
8
, 

                                                 
5
Informe de um jesuíta anônimo sobre as cidades do Paraguai e do Guairá Año 1620, N° XXXII in 

CORTEZÂO, Jaime. MANUSCRITOS DA COLEÇÃO DE ANGELIS (MCDA). Archivo Biblioteca Nacional de Río 

de Janeiro.  Rio de Janeiro 1951, p.164. 
6
 O servício personal foi definido pelo jesuíta Diego de Torres como in CARTAS ÂNUAS (1927:9) como: 

“Es general ycomun enestas gouernaciones elseruiº personal que losespañoles encomenderos yvezinos (que 

llaman) tienen de los yndios quees seruise dellos ydesus mugeres yhijos como de esclavos sin que ellos tengã 

cosappia yalgunasvezes apartando los maridos delas mugeres ymui de hordinº loshijosdelospadres” (...) “los 

quales lostratan peor queesclavos y au que abestias (...)”.TORRES, Diego de. Cartas Anuas de la Provincia 

del Paraguay, Chile y Tucumán de la Compañía de Jesús. In Documentos para la Historia Argentina – 

Iglesia. Buenos Aires: Jacobo Peuser, 1929, p.9. 
7
 Cartas Anuas de la Provincia del Paraguay (C.A). Años  1720-1730. Tradución de Carlos Leonhardt, S.J. 

Buenos Aires, 1928. Tradução Digitada, São Leopoldo, Instituto Anchietano de Pesquisas/UNISINOS,1994, 

p.48. A partir de agora utilizaremos somente a C.A e o ano da carta seguidi da página. 
8
De acordo com as “Ordenanzas de Alfaro” 1. Se prohibía el servicio personal de los indios (es decir, el tipo 

de encomienda llamado también yanacona o los indios originarios) bajo pena de retirar la encomienda, lo que 

constituyó la ordenanza más controvertida. Sin embargo, seguía existiendo la excepción: si los indios lo 

preferían, podían prestar servicio personal de treinta días en lugar de pagar el tributo. 2. Se volvió a prohibir 

estrictamente la esclavización de los indios.  3. Todos los indígenas debían ser reunidos en reducciones con un 

régimen parecido al de las reducciones jesuíticas. 4. Los indígenas podían prestar el servicio de la mita; a su 

vez, podían elegir a sus empleadores. 5. El trabajo de los mitayos tenía que ser pagado por el encomendero y 

fueron establecidos los salarios mínimos (un real y medio por día, veinte pesos por año). Los índios jornaleros 

recibirían, «además de su jornal, la comida, la curación de cualquier enfermedad,  la doctrina y, en el caso de 

muerte, el enterramiento» (Mora Mérida, 168). 6. Se establecían diez años de exención de tributos (Mörner, 

37) para los indios de las reducciones. Los que pagaban la tasa (5 pesos [= 30 reales de plata] al año en 

moneda de tierra) no estaban obligados a la mita.  El 11 de octubre de 1611, en la segunda versión, Alfaro 
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que proibiu o “servício personal”, prejudicando enormemente os que dependiam da mão de 

obra indígena.  Ao final da segunda década, mais um golpe se abateu sobre a economia do 

Paraguai, “la última catástrofe para los asuncenos llegó en 1617 cuando la provincia fue 

dividida en dos partes entre Asunción y Buenos Aires (...) sin ningún beneficio para 

Asunción y otras ciudades «de arriba». Todas las salidas comerciales de Paraguay estaban 

controladas.”
9
 

 Em 1622, quando o período de validade de 10 anos das “Ordenanzas de Alfaro” 

chegou ao fim, os jesuítas, estrategicamente, solicitaram que os indígenas das reduções do 

Paraná, Acaray o Iguazú fossem transformados em “cabeza de su majestad”, ou seja, 

ficassem protegidos da obrigação de encomiendas junto aos espanhóis. Os moradores de 

Assunção reagiram através de seu Procurador
10

 e de seu Governador, sendo que este último 

alegou que havia indígenas guaranis armados em algumas reduções e que nelas estavam 

sendo produzidas “bocas de fuego”
11

. Sem poder desmentir as acusações, “en 1637 viajaron 

a España el superior de las doctrinas, Ruiz de Montoya, y el procurador, Altamirano, con el 

objetivo de conseguir derechos excepcionales del Consejo de Indias para garantizar la 

continuidad de las reducciones.”
12

 Os padres Ruiz de Montoya e o Provincial jesuíta Diego 

de Boroa escrevem ao Rei da Espanha
13

, justificando a necessidade de proteção armada das 

reduções, face aos constantes ataques de bandeirantes às missões do Guayrá, Tape e Itatim. 

 O resultado destes embates – jurídicos e administrativos – foi a concessão de uma 

série de privilégios aos jesuítas, tornando o acesso à mão de obra indígena pelos asunsenos 

ainda mais restrita. No que tange aos tributos a que os indígenas estavam submetidos, não 

                                                                                                                                                     
escuchó las peticiones de los jesuitas y dispuso que todo indígena convertido al cristianismo por los jesuitas 

estaba automáticamente libre de la encomienda.  HERNÁNDEZ apud ZAJÍCOVÁ , Lenka. Cómo los 

guaraníes sofocaron la rebelión comunera en Asunción: El Paraguay desde las Ordenanzas de Alfaro hasta la 

«revolución comunera» del obispo Cárdenas (1611–1649). Acta Universitatis Palackianae Olomucensis 

Facultas Philosophica Philologica,nº 76, 2000, p.127 
9
 ZAJÍCOVÁ , Lenka. Cómo los guaraníes sofocaron la rebelión comunera en Asunción: El Paraguay desde 

las Ordenanzas de Alfaro hasta la «revolución comunera» del obispo Cárdenas (1611–1649). Acta 

Universitatis Palackianae Olomucensis Facultas Philosophica Philologica,nº 76, 2000, p.128 
10

Petição do procurador de Assunção. Año 1635, N° XXXI in CORTEZÂO, Jaime. MANUSCRITOS DA 

COLEÇÃO DE ANGELIS (MCDA). Archivo Biblioteca Nacional de Río de Janeiro.  Rio de Janeiro 1969, p. 273-

277. 
11

 Documento 4921. Colección  García Viñas, Biblioteca Nacional de la República Argentina. 
12

 AVELLANEDA, Mercedes. Conflito y Poder: Las Misiones jesuiticas en las Revoluciones Comuneras del 

Paraguay, siglos XVII y XVIII”  (tesis Doctoral), Universidad de Buenos Aires, 2011. p.64. 
13

Relación de 1677 sobre los privilegios obtenidos por los jesuitas para las reducciones. Archivo General de la 

Nación. Colección Andrés Lama, leg.6. 
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apenas foram reduzidos como puderam ser substituídos por serviços de proteção às 

fronteiras, que viria a ser realizada por indígenas armados por autorização oficial. 

 Entretanto, se de um lado, os privilégios conseguidos pela astúcia dos jesuítas junto 

às instâncias de poder espanhol foram fundamentais para a manutenção das reduções e para 

o aumento de sua influência junto aos indígenas, de outro, estas condições privilegiadas 

acabaram acentuando as discórdias já existentes entre os inacianos e a elite encomendera de 

Assunção. Um exemplo do acirramento das animosidades é esta petição feita pelo 

procurador de Assunção – a pedido do Cabildo – ao Governador.  

y siendo así verdad que a mas tiempo de ochenta años que los indios de la 

dicha provincia dieron la obediencia a su majestad. Y han acudido a hacer 

sus mitas y pagar sus tributos a mi parte y desde dicho tiempo han sido y 

son cristianos y todos los años curas y doctrineros de los pueblos sus 

vecinos entraban a confesarlos y administrarles los sacramentos, por falta 

de sacerdotes que ponerlos en propiedad. Y solo con este título sin otro 

derecho hoy los dichos padres han pretendido que los dichos indios sean 

obra y misión suya como indios infieles y bárbaros y no consienten ni 

permiten que los caciques envíen las mitas a pagar el tributo a sus 

encomenderos y sobre este caso han ganado provisión de su Alteza
14

. 

 

Nesta petição, nos parece, fica claro o descontentamento dos asunsenos em relação 

aos privilégios alcançados pelos inacianos, mas não só. O argumento dos encomenderos do 

Paraguai, aqui utilizado, se repetirá por todo século XVII e ainda na (grande) Revolução 

comunera do Paraguai. Para eles, os padres armam, tramam, dissimulam e utilizam a 

legislação de forma astuta para proveito próprio. A questão – que nos parece será muito 

importante para entender o conflito do século XVIII – é que os asunsenos não só 

reclamavam das dificuldades para ter acesso à mão de obra indígena – e, em função disso, 

irão se rebelar ainda muitas vezes – mas, também, que os jesuítas acabavam fazendo uma 

espécie de concorrência desleal, já que produziam “yerba” para os mesmos mercados, 

contando com farta mão de obra indígena e privilégios tributários. Como veremos mais 

adiante, este tema será retomado na (grande) Revolução dos Comuneros do século XVIII. 

A situação no início da década de quarenta do século XVII se tornaria ainda mais 

complicada para os asunsenos. Em 1641, morreu o governador Lugo y Navarra, que, 

                                                 
14

 Petição apresentada ao governador do Paraguai pelo procurador geral de Assunção.Año 1637, N° VIII in 

CORTEZÂO, Jaime. MANUSCRITOS DA COLEÇÃO DE ANGELIS (MCDA). Archivo Biblioteca Nacional de Río 

de Janeiro.  Rio de Janeiro 1959, p. 55-56. 
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muitas vezes, havia sido favorável aos inacianos e, em seu lugar, foi empossado Gregorio 

de Hinestroza, que também se mostraria um grande aliado dos jesuítas. As razões que 

levaram o novo governador a se aliar aos inacianos, segundo Avellaneda (2011), estariam 

relacionadas com a possibilidade de poder contar com os guaranis armados e organizados 

em milícias para a realização de conquistas “pacíficas” de indígenas que habitavam o 

interior. De acordo com a percepção desta historiadora, a concessão das encomiendas que 

resultassem deste processo de expansão foi habilmente utilizada pelo governador como 

forma de captar apoio político. 

Em 1642, entretanto, chega a Assunção, o Bispo Bernardino de Cárdenas. Os 

asunsenos, sabedores da importância do cargo – que incluía jurisdição sobre a justiça 

eclesiástica e o direito de intervenção no clero regular – procurou o prelado em busca de 

apoio para suas demandas. Na prática, o quarto voto
15

 com que os inacianos contavam 

acabava por impedir que as tentativas de intervenção dos Bispos em favor dos 

encomenderos de Assunção surtissem efeito. A situação que os jesuítas enfrentariam após a 

chegada do Bispo Cárdenas, entretanto, apresentaria contornos bem diferentes. 

O novo Bispo era franciscano, profundo conhecedor de direito eclesiástico, e, 

portanto, das prerrogativas do Real Padroado. Na legislação, as funções e poderes do Bispo 

e do Govenador
16

, não raro, se sobrepunham e até se chocavam. Cárdenas logo buscou 

apoio entre os vecinos
17

 de Assunção, de modo a poder exercer seu poder plenamente. Para 

isso, entretanto, iria se indispor duplamente com os jesuítas – por conta dos dízimos não 

pagos sob alegação de privilégios papais – e com o Governador, pelas razões já citadas. 

                                                 
15

 O quarto voto fazia com que os inacianos se comprometessem com a prestar obediência irrestrita ao Papa. 

A questão é que, em muitos casos, isso significou a não aceitação da autoridade dos Bispos. 
16

Um bom exemplo disso é o manuscrito que passamos a transcrever: “Primero: Los Obispos tienen la 

potestad del Supremo Rey de los Reyes, Jesucristo N.S. Vicario universal para conducir sus ovejas(...).Esta 

potestad comprende a todas las personas legas de cada diócesis…están súbditas de su jurisdicción (...) 

Segundo: El obispo debe usar las penas temporales de multa, cárcel, u otras para reducirlos antes e llegar al 

último y fatal cuchillo de la Excomunión, según lo establece el Concilio tridentino(…) La tercera: que la 

jurisdicción eclesiástica tiene legítimo poder para ejecutar estas multas y penas temporales por sus propios 

Ministros, conforme el orden del mismo Santo Concilio Tridentino y acostumbra a pedir auxilio del brazo 

secular no por falta de jurisdicción (….) sino para tener menos fuerzas de las que bastan para vencer la 

resistencia de los desobedientes…”  Defensa Canónica de la Potestad, decretoria y ejecutiva que por el 

derecho de Jesucristo y de su iglesia tienen los Obispos sobre sus súbditos legos en las causas del fuero 

eclesiástico. (Manuscrito Año 1734, Biblioteca Franciscana San Antonio de Padua, Sevilla) 
17

 O termo é aqui utilizado para definir os que viviam em Assunção e possuíam participação política.  

Utilizamos como correlato o termo assuncenos (versão em português do original em castelhano asuncenos). 
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Portanto, as relações entre o Bispo e o Governador acirraram-se rapidamente. 

Hinestroza mandou prender homens da base de apoio de Cárdenas e esse respondeu com a 

excomunhão e com a proibição de que os jesuítas acolhessem o Governador. Em um 

primeiro momento, o Governador viu-se obrigado a transferir o poder ao tenente Lorenzo 

Ortega Vallejo
18

. O Governador, entretanto, reagiu. Enquanto o Bispo estava em viagem 

pelas reduções – visando estabelecer sobre elas a sua autoridade e garantir a cobrança de 

dízimos –, Hinestroza mandou prender o superior do convento de São Francisco e buscou 

irregularidades em sua consagração canônica, que seriam expostas em pareceres de padres 

jesuítas, já que as bulas papais que a confirmavam foram extraviadas. Diante disso, o 

Governador declarou vago o bispado de Assunção e ordenou o desterro de Cárdenas. Este, 

por sua vez, mesmo tendo excomungado a todos, não teve alternativa a não ser deixar 

Assunção. O conflito entre o Bispo e o Governador ainda renderia a Hinestroza mais duas 

outras excomunhões. 

O fato é que a destituição do Bispo e as tensões daí advindas não podem ser 

compreendidas adequadamente sem considerarmos os múltiplos interesses em jogo que até 

aqui temos descrito. Deve-se também considerar que as tensões e interesses conflitantes 

teriam continuidade ainda na primeira metade do século XVII, e, sem solução definitiva, 

levariam à (grande) Revolução comunera do Paraguai do século XVIII. Cárdenas que 

estava “exilado” em Corrientes, após ver seus esforços e de seus aliados fracassarem, 

enxergou na posse do novo governador – Diego de Escobar Osório – uma chance de 

promover uma reviravolta na situação que lhe era desfavorável. 

O novo Governador e o Bispo que havia sido destituído chegaram a um acordo que 

garantia a recondução de Cárdenas ao seu posto. Após algumas divergências entre Osório e 

o Bispo, o governador acabou por se aliar ao Bispo e, consequentemente, por se posicionar 

contra a Companhia de Jesus. 

O equilíbrio de forças havia mudado, e os encomenderos agora podiam contar com 

o apoio das duas principais autoridades da cidade. O governador se apressou em decretar 

que “los dos Pueblos de Indios del Paraná llamados Itapuá y el Corpus que por la Real 

                                                 
18

 Assunto tratado no Cabildo de Assunção, conforme Archivo Genreal de Asunción (ANA). Copias de Actas 

del Cabildo de Asunción. Carpeta 6, f. 338. Alertamos que o Archivo Genreal de Asunción, não possuí 

identificação padronizada, portanto, utilizaremos aquelas disponibilizadas pela instituição. A partir de agora 

utilizaremos a sigla A.N.A 
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Audiencia de la Plata están mandado encomendar a los vecinos de esta dicha ciudad "se 

ponga en ejecución"  e que “los dichos indios personalmente paguen sus tributos en 

servicio personal” 
19

 Ou seja, o conflito estava reaberto, agora com outra conformação de 

forças em disputa. Sentindo-se fortalecidos, o segmento do Cabildo secular ligado ao 

Governador e ao Bispo declarou-se Cabildo Abierto
20

 para a eleição de procuradores que 

seriam enviados à Audiência de Charcas para defesa de suas demandas. 

Viriato Diaz-Perez (1996) defende uma linha de continuidade entre a ação dos 

Cabildos instalados na América e  la Comunidad na Espanha. Avellaneda (2011), por sua 

vez, encontra no chamamento de Cabildos abiertos – como no caso em questão – uma 

manifestação baseada no direito consuetudinário, normalmente identificado com o 

“derecho del comun”. Não há dúvidas de que a convocação de todos os vecinos ao voto foi 

uma tática do grupo ligado aos encomenderos, de modo a reduzir o impacto da divisão do 

Cabildo secular entre contrários e apoiadores dos jesuítas. Esses últimos, por sua vez, 

reagiram à instalação, criando entraves ao funcionamento do Cabildo. 

Em 1648, com a formação de novo Cabildo, esse se mostrou unanimemente a favor 

de Cárdenas, e o Bispo, sentindo-se fortalecido, se passou a novamente interferir nas 

reduções. Os inacianos, então, acionaram sua rede de influência e conseguiram uma 

determinação do Vice-Rei para que o Bispo cumprisse uma antiga determinação de 

apresentar-se à Audiência de Charcas. Tal determinação chegou a Assunção através de uma 

comissão real, mas o Cabildo secular decidiu não aceitá-la, sob alegação de que o principal 

comissionado estava excomungado, ou seja “según derecho canónico y civil” estava 

“apartado del gremio de los fieles de nuestra Iglesia católica”
21

. 

O Cabildo, sentindo-se fortalecido, tomou postura ofensiva e passou a exigir do 

Governador e do Bispo que atuassem sobre a Companhia de Jesus e sobre as reduções.  

Al presente están en dichas doctrinas religiosos de la Compañía de 

Jesús in totum contra la forma del dicho Real Patronazgo y dichas 

cédulas, y ser como lo son la mayor parte o todos de naciones 

extranjeras ...mandándoles se recojan a sus colegios...y dejen libres 

y desembarazadas las dichas doctrinas y las dichas províncias.
22

~ 

 

                                                 
19

 A.N.A, Copias de Actas del Cabildo de Asunción. Carpeta 7, f. 536-537 
20

 A.N.A. Copias de Actas del Cabildo de Asunción. Carpeta 8, f. 554 
21

 A.N.A. Copias de Actas del Cabildo de Asunción, carpeta 7, f .631. 
22

 A.N.A, Sección Historia, vol. 20, f. 3 
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 O texto dessa ata é bastante significativo. Nela, se explicitam as principais razões 

para que, um século depois, ainda fossem significativas no embate entre os comuneros do 

Paraguai e os jesuítas. Ou seja, os padres, além de serem estrangeiros, se arrogavam o 

direito de não se submeter à jurisdição legal do Cabildo e do Governador e faziam uso 

indevido da mão de obra indígena. Como dissemos, ter isso claro é fundamental para 

compreendermos as especificidades do levante comunero que ocorrerá no século seguinte, 

e, também, para identificarmos as formas de reelaboração e ressignificação do conceito 

“comunero”. Por outro lado, nos parece que aludir ao fato de que havia muitos jesuítas 

estrangeiros não necessariamente os ligaria aos comuneros de Castela, que questionaram a 

presença de flamengos no séquito de seguidores de Carlos V. Parece-nos que isto pode 

estar relacionado com questões de ordem política muito mais próximas – tanto 

espacialmente, quanto temporalmente –, já que os avanços dos bandeirantes paulistas 

constituíam desrespeito das fronteiras firmadas entre Portugal e Espanha, em um período 

em que a “União Ibérica” não mais existia. 

 Durante este período, o Governador que se achava doente, veio a falecer, e o 

Cabildo da cidade não perde a oportunidade de chamar novo Cabildo abierto, agora, para 

eleger novo governador. A sustentação legal de tal atitude estava na Real Cédula de 1537, 

sobre a qual já discorremos.  O novo governador eleito
23

, Cárdenas, passou, então, a 

acumular a função de Governador e Bispo. Uma das primeiras atitudes do novo mandatário 

foi a de, atendendo a um pedido do Cabildo, desterrar os padres da Companhia de Jesus de 

Assunção, sob a alegação de não cumprimento do Real padroado. Segundo Avellaneda: 

“los jesuitas fueron sacados por la fuerza y embarcados en una balsa río abajo y sus bienes 

fueron saqueados (...) el púlpito y los confesionarios fueron quemados por la horda de 

descontentos que invadió el Colegio, La expulsión fue muy violenta”
24

 

 Os jesuítas, rapidamente, organizaram a contra-ofensiva, utilizando, novamente, sua 

rede de influência e, recorrendo a mecanismos legais, lograram manifestações a seu favor, 

tanto da Audiência de Charcas, quanto do Vice-Rei. Don Sebastián de León, que havia sido 

nomeado Governador – provisoriamente – pela Audiência de Charcas, teve seu nome 

confirmado pelo mandatário de Lima e Salvatierra exigiu que Cárdenas comparecesse à 

                                                 
23

 A.N.A. Copias de las Actas del Cabildo de Asunción, carpeta 8, f. 7-8 
24

 AVELLANEDA, Mercedes. Conflito y Poder: Las Misiones jesuiticas en las Revoluciones Comuneras del 

Paraguay, siglos XVII y XVIII”  (tesis Doctoral), Universidad de Buenos Aires, 2011. p.127 
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Audiência em La Plata
25

. Por carta,
26

 o Vice-Rei declarava, ainda, que as reduções 

pertenciam à Coroa e que os indígenas reduzidos estavam livres de qualquer mita. Além 

dessas decisões favoráveis aos jesuítas, eles conseguiram também a nomeação de um novo 

Bispo de sua confiança. 

 Aliados ao governador eleito, ao ex-governador Hinestrosa e aos espanhóis que 

haviam sido excomungados pelo prelado, os jesuítas se dedicaram a organizar as milícias 

guaranis
27

, visando à invasão da cidade e a deposição de Cárdenas. A invasão, segundo o 

frei Gaspar de Arteaga,
28

 foi ilegal, na medida em que as ordens previam uma entrada 

pacífica e a apresentação das ordens do Vice-Rei. A forma como se deu a invasão acab ria, 

posteriormente, custando o cargo e o envio do Governador Don Sebastián de León à 

Espanha. 

 As milícias guaranis e os aliados espanhóis, liderados pelo Governador nomeado, se 

posicionam fora da cidade, enquanto os grupos fiéis a Cárdenas procuram impedi-los de 

entrar. Após alguns dias, as tropas leais a De Léon conseguem ocupar a cidade, e Cárdenas 

e seus aliados são presos. O juiz conservador, Frei Pedro de Nolasco – que possuía 

autoridade para julgar o Bispo – o considera culpado de dezenas de crimes, o excomunga, 

multa e manda que seja recolhido a um monastério.
29

 Os aliados de Cárdenas, que negaram-

se a se retratar, foram, como havia pedido o procurador geral dos jesuíta, “desterrados de la 

República”
30

, além de excomungados e obrigados a pagar multa. Alguns, sob ameaça de 

morte, não só se retrataram, como produziram documentos em desagravo aos inacianos. 

 Sob ordens do Juiz conservador, vários documentos foram alterados ou destruídos
31

, 

inclusive, as atas capitulares. As disputas judiciais e os mandos administrativos se 

                                                 
25

 A Audiência de Charcas recebe também a denominação de Audiência de La Plata em alguns documentos. 
26

 PASTELLS, Pablo SJ.  HISTORIA DE LA COMPAÑÍA DE JESÚS EN LA PROVINCIA DEL PARAGUAY. Madrid, ED. 

V. SUÁREZ. (Tomo II), 1912, p.202 
27

 CHARLEVOIX, P.-F.X. de. Histoire du Paraguay. Paris : Chez Didot, Giffard, 1913, p. 189 
28

COLECCIÓN GENERAL DE DOCUMENTOS (CGD) tocantes a la persecución que los regulares de la Compañía 

suscitaron y siguieron tenazmente por medio de los jueces conservadores y ganando algunos ministerios 

seculares desde 1644 hasta 1660 contra el Elmo Prm. Sr. Fr. Bernardino de Cárdenas, religiosos ante la orden 

de San Francisco. Villalon. S. Diego. Madrid, 1768. (Tomo primero y segundo). 
29

 CHARLEVOIX, P.-F.X. de. Histoire du Paraguay. Paris : Chez Didot, Giffard, 1913, p. 261-274. 
30

 PASTELLS, Pablo SJ.  HISTORIA DE LA COMPAÑÍA DE JESÚS EN LA PROVINCIA DEL PARAGUAY. Madrid, ED. 

V. SUÁREZ. (Tomo II), 1912, p. 250.. 
31

 “Declarantes y protestantes, que todos los dichos decretos, instrucciones poderes, informes y demás papeles 

en que dichas calumnias se expresaron, sean borradas, testadas y sacados de los libros, protocolos, procesos, 

archivos, secretarías y demás lugares donde se hallaren o personas que los retuvieran: para lo cual se 

despachen las requisitorias necesarias, con penas graves, para que dondequiera que los dichos Capitulares los 
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seguiram, em um movimento de idas e vindas entre as diferentes instâncias do Estado 

Espanhol. Concretamente, nas próximas décadas, a Companhia de Jesus conseguiu reverter 

decisões que lhe eram contrárias, sustentou o direito de manter milícias indígenas armadas, 

logrou proteger os indígenas reduzidos do servicio personal e conseguiu o direito de 

transformar as taxações previstas em expedições de defesa das fronteiras realizadas pelas 

milícias guaranis
32

. Vários anos depois, o Bispo Cárdenas teria sua consagração 

reconhecida
33

 e o direito de reassumir o bispado de Assunção; sua idade avançada, 

entretanto, não mais permitiu que isto se efetivasse. 

 O conflito com Cárdenas e o Cabildo, dominado pela facção dos encomenderos, 

chegava ao fim. Os elementos que o haviam motivado, entretanto, continuavam inalterados. 

No caso do Paraguai colonial, é preciso admitir que houve um motivador que se mostrou 

constante nos embates que ocorreram entre os encomenderos de Assunção e seus aliados e 

os representantes do Estado espanhol. Este elemento que esteve presente nos levantes 

contra Cabeza de Vaca, nos conflitos ocorridos no tempo de Cárdenas e na (grande) 

Revolução comunera de 1721 foi a questão da mão de obra indígena. É claro que esta 

questão se apresentou de maneiras diferentes, com especificidades em cada levante. 

Entretanto, é inegável que, no Paraguai colonial, os levantes contra o poder metropolitano – 

quer tenham se auto-atribuído a condição de revolta comunera ou a ela tenha sido imposta 

                                                                                                                                                     
hubieren remitido, sean borrados, testados y sacados como su Santidad lo manda” Cartas Anuas 1653-1654, 

doc. XXIV in CORTEZÂO, Jaime. MANUSCRITOS DA COLEÇÃO DE ANGELIS (MCDA). Archivo Biblioteca 

Nacional de Río de Janeiro.  Rio de Janeiro 1952, p. 120-254. 
32

 Como exemplo destas ações, temos o documento Relación compendiosa de los servicios, q han Hecho â su 

mag.° los índios delas doctrinas, q estan â cargo delos PP.  dela comp.ª de Jesus em esta   Provincia del 

Paraguay de Nacíon Guaranis, ô como los llaman vulgarmente Tapes, desde el año 1637 hasta otubre del 

presente 1735 A.G.N ( Archivo General de La Nacion – Buenos Aires/Argentina) sala IX, Legajo 6-9-7. Ele 

relata os feitos realizados pelos indígenas e jesuítas – e muitas vezes também o seu custo. O objetivo deste 

documento, assim como de tantos outros do mesmo tipo arquivados no AGN, era convencer ao Império 

Espanhol que as reduções não deveriam ser alvo de taxações altas de imposto, justificando, que elas à muito 

tempo, serviam a coroa e mesmo tinham grandes gastos nessas ações.  
33

 Sobre o Bispo Cárdenas, após sua deposição pode-se que “en 1657 la Congregación del Concilio de Trento 

declaró que la consagración episcopal de Bernardino de Cárdenas había sido válida en cuanto al 

conferimiento del sacramento e impresión del carácter, y nula en cuanto al ejercicio de sus facultades, y que 

por lo tanto la toma de posesión había sido ilegítima. El Papa Alejandro VII otorgó al consagrado y al 

consagrante absolución y dispensa el 16 de febrero de 1658. En 1660 el Consejo de Indias ordenó su 

reposición a Asunción, que no fue posible por su edad avanzada. Se dice que pensaron hacerlo Obispo de 

Popayán.En 1663 fue nombrado Obispo de Santa Cruz de la Sierra, que administró desde Mizque, de 1663 a 

1666. Por razones de salud se trasladó a Arani en 1667. Falleció allí el 20 (o 24) de octubre de 1668.” 

MORALES, Javier Baptista. Bernardino de Cárdenas. In http://javierbaptista.blogspot.com.br/2007/07/el-

obispo-bernardino-de-cardenas-y-los.html, 2007. Acesso em 01/09/2012 

http://javierbaptista.blogspot.com.br/2007/07/el-obispo-bernardino-de-cardenas-y-los.html
http://javierbaptista.blogspot.com.br/2007/07/el-obispo-bernardino-de-cardenas-y-los.html
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esta condição, tanto por seus inimigos, quanto a posteriori pela historiografia – estiveram 

inegavelmente ligados à questão do servicio personal e da mita. 

 No caso dos levantes havidos no tempo do Bispo Cárdenas, não há indicações claras 

de que os rebeldes se tenham denominado de comuneros. Como quase toda documentação 

do Cabildo foi destruída ou alterada, não é possível afirmar com certeza. Já na biografia do 

Bispo Cárdenas escrita por Wolfgang Priewasser
34

 em 1944 e publicada em 2002 – e que é 

fartamente documentada –, o autor não faz referências diretas ao termo comunera ou à 

qualquer associação possível a ele. Como procuramos evidenciar, os revoltosos procuraram 

utilizar a legislação de Índias em vigor, apelando às instâncias do poder espanhol 

constituído na América. Já as convocações de Cabildo abierto, como refere Diaz-Perez 

(1996), podem sim fazer parte de uma prática tradicional que teria sua origem nas 

comunidades castelhanas. Para fundamentar esta percepção de compartilhamento de idéias 

e de práticas no tempo, recorremos a Skinner que admite que deve-se “assumir, 

antecedentemente à investigação histórica, que nossos antepassados compartilhavam pelo 

menos algumas de nossas crenças”
35

 

 Parece-nos inegável, contudo, que motivadores que identificamos no caso de 

Cabeza de Vaca – o desejo de autonomia e a repulsa ao “estrangeiro” – também estiveram 

presentes nestes levantes. Por outro lado, acreditamos que a nomeação destes conflitos 

como revoltas comuneras possa ter sido obra da historiografia jesuítica – daquela 

produzida, em especial, pelos padres Pastells, Charlevoix e Lozano – que, estrategicamente, 

tentaram vincular os levantes a ações de desrespeito à ordem estabelecida. Já a 

historiografia Paraguaia – que aqui denominamos de “engajada” – nos parece que se 

apropriou do termo e o ressignificou, atribuindo ao conceito, não só um caráter positivo, 

mas tornando-o uma espécie de “mito fundante” do espírito de liberdade paraguaio. 
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