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A exposição fotográfica, Missões Platinas, é parte integral do projeto de estudo sobre o passado 

e presente dos povos originários, da conquista e das agências européias e indígenas no sul da América.  

As fotografias, que estão sendo expostas, foram produzidas por mim durante uma viagem de 

estudos que realizei no mês de Setembro de 2018, que pretendia articular entre as áreas de História da 

América, Rio Grande do Sul e Brasil o processo de compreensão do projeto jesuítico desenvolvido no 

sul do continente do Novo Mundo (América).  

 

“O projeto jesuítico era o mesmo para todo o Novo Mundo: Reunir em uma aldeia 

diversas comunidades nativas, submetê-las à autoridade colonial e convertê-las ao 

cristianismo e ao que se considerava como civilização.” (MAESTRI, Mário. 2000) 

 

Para o jornalista e historiador Tau Golin, a experiência missioneira representou uma alternativa 

no interior do mundo colonial aos indígenas, as missões jesuíticas constituíram um bloqueio espanhol 

ao expansionismo lusitano, em uma aliança com o indígena. A partir das missões, criadas entre o projeto 

missional jesuítico e o interesse indígena,  

 

“formou-se uma sociedade alternativa ao colonialismo, apesar de sua 

determinação colonial. Essa sociedade de fronteira formou-se com base na 

‘propriedade coletiva do povo’, mantendo igualmente os espaços de uso da família 

extensa e suas relações de parentesco”. (GOLIN, Tau. 2010) 

 

De acordo com o historiador, na guerra que pôs fim a experiência missioneira, os colonialismos 

ibéricos a justificaram como uma obra que criava espaços autônomos.  

A viagem teve como destinos as missões do Brasil, Argentina e Paraguai, iniciando com a visita 

noturna ao sítio de São Nicolau. Na sequência, foram visitados os sítios de San Ignacio Mini e Nuestra 

Señora de Loreto, na Argentina. A segunda noite do roteiro foi de participação no Espetáculo de Som e 

Imagem realizado em San Ignacio Miní. No Paraguai, foram visitados os sítios de Santísima Trinidad 

de Paraná e Jesús de Tavarangüe. Foram  três dias de conhecimento e reflexão sobre o contexto histórico 

das Missões Platinas. 
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