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Este volume nasce de um congresso internacional de estudos, intitulado 
“No Embalo da Rede. Trocas Culturais, História e Geografia do Barroco 
na América Portuguesa”, realizado de 6 a 8 de maio de 2015, no Museu 
de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo (MAC-USP), or-
ganizado por nossa iniciativa com o apoio da Faculdade de Arquitetura 
e Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAUUSP), e do Instituto de 
Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Estadual de Campinas 
(IFCH UNICAMP).

 No evento, participaram estudiosos convidados provenientes 
de diversas regiões do Brasil bem como de outros países americanos. 
Ao lado do congresso, no mesmo Museu, foi montada a exposição “As 
Missões Jesuíticas da Região Guarani. Uma Experiência Cultural e Social 
Americana”, organizada pelo CEDODAL de Buenos Aires, dirigido pelo 
professor Ramón Gutierrez, com o apoio da Fundação Bunge y Born. 

 Em decorrência da reunião, foi desenvolvido a partir de outubro 
de 2016, junto ao Departamento de História da Arquitetura e Estética do 
Projeto da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de 
São Paulo, o projeto de pesquisa intitulado “Barroco Cifrado. Pluralidade 
Cultural na Arte e na Arquitetura das Missões Jesuíticas no Estado de 
São Paulo (1549-1759)”, coordenado pela professora Renata Maria de 
Almeida Martins, e financiado com um auxílio Jovem Pesquisador pela 
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo – FAPESP. 
Durante quase quatro anos, o projeto promoveu numerosas iniciativas, 
entre exposições, seminários, conferências, eventos, como as Sextas 
Barrocas e as Quintas Ameríndias, todas voltadas a conectar os estudos 
nas áreas de história da arte e da arquitetura colonial, da arqueologia da 

Luciano Migliaccio
Renata Maria De Almeida Martins
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arte, da preservação do patrimônio, das artes indígenas. Impulsionou 
também a criação e a revisão de disciplinas de graduação e pós-gra-
duação, e a formação de grupos de estudos, no intuito de renovar as 
perspectivas historiográficas sobre a arte barroca, e formar novos 
pesquisadores reatando os vínculos estreitos entre a história cultural 
brasileira e o inteiro contexto latino-americano e global. 

 O volume, portanto, proporciona um resultado desta trajetória, 
reunindo textos apresentados no seminário de 2015, e outros redigi-
dos sucessivamente. Alguns são de estudiosos já consagrados, que 
foram referências fundamentais para o projeto, outros de autores que 
já deram contribuições destacadas para a história da arte e no campo 
do restauro, outros ainda de pesquisadores mais jovens, que abriram 
perspectivas originais de indagação que poderão ser desenvolvidas 
proficuamente em próximas etapas. 

 Além de um texto de Ramón Gutiérrez, ponto de referimento 
obrigatório de todo este trabalho, e de um depoimento que ele conce-
deu a Alexandre Benoit em Buenos Aires, a coletânea conta com con-
tribuições de Ângela Brandão, Angélica Brito, Alex Bohrer, Aziz Pedrosa, 
Christian Mascarenhas, Claudia Duarte, Carla Garrido, Nelson Porto, 
Danielle Pereira, Denise Massimino, Diogo Borsoi, Fabricio Forganes, 
Flávio Gil, Julio Moraes, Julio Meiron, Maria José Spiteri, Mateus Rosada, 
Mozart Bonazzi, Myriam Salomão, Percival Tirapeli, Rafael Schunk, 
Regina Helena Vieira, Renata Martins, Thaís Montanari.

 Nestas páginas, então, encontra-se um balanço significativo 
dos estudos atualmente desenvolvidos numa parte do universo acadê-



10

No embalo da rede. Trocas culturais, história e geografia artística do Barroco na América Portuguesa

mico brasileiro sobre o tema do Barroco na arte e na arquitetura colonial 
na América Portuguesa. As mais diversas temáticas e abordagens são 
representadas; contudo, todas tem como pano de fundo a discussão 
sobre os fenômenos e os processos de transculturação e de recepção 
ocorridos na cultura artística do Brasil colonial, no contexto geral da 
América Latina, numa ótica global e local ao mesmo tempo. 

 A transculturação e a miscigenação são entendidas como fenô-
menos constantes e característicos da cultura global, marcadamente 
desde a época dos primeiros contatos entre europeus e outras civili-
zações, em particular da experiência social americana da época colo-
nial, na esteira da reflexão metodológica elaborada por historiadores 
como Serge Gruzinski e Gauvin Bailey. De fato, não seria possível atribuir 
sentido a cada manifestação se não desde o ponto de vista de cada ator 
dependendo da sua localização no contexto global. Cada cultura, ainda 
que de forma e com intensidade diferente, é separada da sua própria 
tradição e entra num processo de transformação em que o significado 
de cada elemento é redefinido em relação ao reflexo de fatores globais 
na situação local.

 A perspectiva historiográfica tradicional, por meio de amplas 
categorias formais, se esforçou de inserir a produção colonial brasileira, 
como uma unidade monolítica, dentro de uma história da arte mun-
dial cujos pressupostos eram determinados pelos grandes centros de 
produção do saber histórico, particularmente da França e dos Estados 
Unidos. Esta tendência foi reforçada nas últimas décadas pelo surgi-
mento e a ação de instituição internacionais, que, dotadas de grandes 
meios financeiros e tecnológicos, tendem a concentrar o universo da 
pesquisa no setor, afirmando suas visões hegemônicas e marginalizan-
do a contribuição de outras visões alternativas. 

 É possível hoje reformular os conceitos de centro e periferia, 
dentro de uma mais complexa geografia artística, na qual a posição 
do centro muda com o variar da localização dos atores; ultrapassar o 
mapa anacrônico das unidades nacionais atuais em direção de novas 
geografias baseadas no estudo da concreta circulação das obras e dos 
artistas à época. É hora também de uma redefinição das periodizações 
e das categorias estilísticas tradicionais para a arte colonial da América 
Portuguesa. Longe de ser apenas um reflexo desbotado de eventos 
ocorridos nos centros dominantes, esta se desenvolve por rupturas 
dramáticas, acompanhando e reagindo de forma autônoma às trans-
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formações históricas e às contradições da cultura e da sociedade na 
Europa, e particularmente nos países ibéricos. 

 É suficiente pensar nas consequências na América, até dentro 
da própria Companhia de Jesus, do conflito entre a tradição educativa 
e religiosa surgida durante a conquista e as novas propostas raciona-
listas da Ilustração Católica e dos monarcas reformistas das dinastias 
de Bourbon e de Bragança. Criar uma nova categoria estilística a partir 
da historiografia europeia e desvendar, dentro do onipresente Barroco 
que tudo digere, arrasa e transforma, a presença da estética sensis-
ta, mais leve e moderada do Rococó e da Arcádia, é importante para 
compreendermos melhor a circulação e a mutação das formas, mas 
não é suficiente para compreender o significado daquelas escolhas 
para as diversas componentes da sociedade colonial. É necessário 
um sismógrafo sensível que possa detectar no âmbito local os efeitos 
produzidos por cada movimento telúrico e reconduzir as causas ao seu 
epicentro específico, em relação a outros elementos com os quais se 
relaciona numa constelação muito variável. A América Latina está inse-
rida dentro da moldura maior dos grandes impérios coloniais ibéricos. O 
que ocorre no Japão, na China, na Índia, possui consequências diretas 
no continente americano. Mesmo assim, estas são produto de agentes 
e de determinantes locais que reagem, cada um conforme sua própria 
lógica, dentro do universo religioso, cultural e político de que faz parte. 

 Os domínios americanos, por sua vez, possuem significado 
político, econômico e ideológico variado nas diversas etapas da história 
do império colonial português. De cabeça de ponte da ocupação do 
território americano, a ser defendida contra invasores católicos e pro-
testantes, de menor relevância em relação à África e à Ásia na estratégia 
global da potência lusitana, aos poucos, o Brasil e a Amazônia passam 
a serem vistos por uma parte importante da elite lusitana como a sede 
futura da monarquia e o reservatório de nova energias num contexto 
internacional cada vez mais difícil, na ótica de uma necessária reforma 
do estado. Ao mesmo tempo, deve ser tomado em conta o desenvolvi-
mento de uma burguesia nascida no Brasil, no quadro das caracterís-
ticas peculiares da sociedade colonial. A urgência progressivamente 
mais forte de criar instituições educativas para os filhos da terra, o 
conflito inevitável com os grupos lusitanos, a presença determinante 
dos escravos de origem africana ou ameríndia, em particular, no setor 
da produção artística e da construção, e, portanto, a resistência de suas 
culturas e tradições materiais. Todos estes elementos da sociedade 
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brasileira devem ser considerados de primária importância para uma 
historiografia, que, deixada de lado, uma ótica puramente formalista, 
possa abordar os fenômenos da cultura artística colonial do ponto de 
vista da história social da arte.

 É muito importante, enfim, agradecermos o apoio do amigo 
professor Fernando Quiles que desde a preparação do seminário de 2015 
promoveu com entusiasmo a iniciativa da publicação de um volume de 
atas. Depois, com os desdobramentos sucessivos, este volume mudou 
de significado e de caráter, e o prof. Quiles com a generosidade que 
lhe é própria, abraçou o novo projeto e estimulou a sua conclusão até 
chegarmos à etapa final. 

 Graças à sua colaboração foi possível alcançar plenamente 
não só a realização de uma publicação que esperamos possa ser útil 
para renovar o interesse nos estudos do campo, mas alcançar também 
outro objetivo não secundário: inserir mais um grupo de pesquisado-
res da arte da América Portuguesa na formação de uma rede interna-
cional de estudiosos no quadro da plataforma “Universo do Barroco 
Ibero-americano”. 

 Nosso agradecimento vai a todos os autores e autoras e, 
em particular, a Christian Mascarenhas, mestrando do programa de 
pós-graduação em História da Arte e da Cultura do Departamento de 
História do IFCH UNICAMP pela valiosa colaboração na revisão dos 
textos, e a Juan Ramón Rodríguez-Mateo, coordenador editorial da 
coleção, pela organização do volume. 

São Paulo, 7 de agosto de 2020
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Jesuítas em Córdoba e as Estâncias
The Jesuits in Córdoba and the Estancias

Percival Tirapeli
Instituto de Artes da UNESP
percivaltirapeli@gmail.com

Resumo
A cidade de Córdoba na Argentina é das mais 
antigas vilas fundadas no antigo Vice-Reinado 
do Peru a caminho para as terras do Paraguai. 
Em 1563 a pequena vila desenhada em forma 
de tabuleiro estava posicionada entre os im-
portantes caminhos que ligavam as cidades de 
Cusco e La Paz até Assunção com outros cami-
nhos como aquele que levava para a rica vila de 
Potosi. Naquela encruzilhada de interesses das 
conquistas e em busca de terras planas para o 
cultivo de mantimentos, Córdoba já em 1622 era 
elevada à condição de Alfândega Seca a admi-
nistrar a saída e entrada de mercadorias em toda 
esta região que na segunda metade do século 
XVIII seria o Vice-Reinado do Rio da Prata tendo 
como capital a portuária Buenos Aires. Os padres 
da Companhia de Jesus chegaram em Córdoba 
em 1599 e logo se acomodaram em uma man-
zana com pequeno colégio, igreja, residência 
dos padres e seminário de noviços. O conjun-
to cordobês é soberbo e grandioso constituído 
de Universidade, Capela dos Noviços, igreja e 
casas para acomodar estudantes. Para manter 
o empreendimento, os Jesuítas contaram com 
doações, porém, para seguir oferendo os estu-
dos gratuitos aos jovens, foi necessária a compra 
de estâncias usadas para a criação de gado e 

Abstract 
The city of Córdoba in Argentina is one of the ol-
dest villages founded in the former Viceroyalty of 
Peru on its way to the lands of Paraguay. In 1563 
the small village built in the shape of a board 
was positioned between the important paths 
that connected the cities of Cusco and La Paz to 
Asunción, with other paths like the one that led 
to the rich village of Potosi. At that crossroad of 
Conquest interests and searching for flat lands 
for the cultivation of food, Córdoba was already, 
in 1622, elevated to the status of Dry Customs 
in order to manage the exit and entry of goods 
throughout this region, which in the second half 
of the 18th century would become the Viceroyalty 
of Rio de la Plata, having the port of Buenos Aires 
as its capital. The priests of the Society of Jesus 
arrived in Córdoba in 1599 and soon settled in a 
manzana with a small college, church, residen-
ce of the priests and seminary of novices. The 
Cordoban complex is superb and grand, consis-
ting of a University, Chapel of Novices, church 
and houses to accommodate students. In order 
to maintain the enterprise, the Jesuits counted 
on donations. However, to continue offering free 
studies to young people, it was necessary to buy 
estancias that served  to raise cattle and mules, 
as well as agricultural cultivation.
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A paisagem do Caminho Real
Córdoba de Tucumán encontrava-se em passagem obrigatória dos via-
jantes advindos do Alto Peru (Bolívia) seguindo até ao porto de Buenos 
Aires. A mudança da paisagem geográfica desde Cartagena de Índias, no 
mar do Caribe, até os pampas argentinos é constante. A Cordilheira dos 
Andes inicia seu soerguimento desde os vales verdejantes, profundos 
com abundantes águas a correrem tanto para o Atlântico como para o 
Pacífico. A cordilheira ramifica-se, ganha alturas e raleia a vegetação 
criando campos desertos nos altiplanos. Picos com neves eternas eram 
reverenciados como divindades pelas culturas incaicas. Vencidas as 
batalhas da conquista por Francisco Pizarro em Quito e Cusco, o conquis-
tador fundou Lima (1534) aquela que foi a capital do Vice-reinado do Peru.

 A paisagem árida do Altiplano em suas alturas de quatro mil 
metros é cravejada por desertos e salares. Embriagados pelas imen-
sas distâncias, os espanhóis seguiram ao Sul até as terras planas de 
Tucumán, de onde tirariam o alimento aos indígenas obrigados ao tra-
balho forçado – no sistema de encomiendas – no ventre do Cerro Rico de 
Potosi (1545). Para se cunhar as moedas de prata naquelas paragens de 
Córdoba proveria a Casa Real de la Moneda com as mulas que rodariam 
as engrenagens das máquinas para cunharem as moedas para o mundo.

mulas, e para cultivo. Assim, foram desenvol-
vidas as estâncias nas redondezas de Córdoba, 
a caminho de Tucumán e acima dos Andes até 
a próspera Potosi onde a grande mina de prata 
no Cerro Rico necessitava de mantimentos para 
manter as atividades. As estâncias foram desen-
volvendo-se cada qual com suas especificidades 
Caroya (1610), Santa Catalina (1622), Alta Gracia 
(1642), Jesus Maria (1618), Candelária (1678) e San 
Ignácio entre tantas outras desaparecidas ou 
desativadas depois da expulsão dos padres em 
1768. Tanto no grande conjunto urbano como nas 
estâncias rurais a arquitetura se destaca, assim 
como o mobiliário com ricos altares, acervos de 
pinturas e esculturas.

Palavras-chave
Jesuítas, Arte, Arquitetura, Córdoba, Estâncias.

Thus, estancias were developed in the vicinity of 
Córdoba, on the way from Tucumán and above 
the Andes to the prosperous Potosi, where the 
great silver mine in Cerro Rico needed supplies to 
maintain its activities. The estancias were deve-
loped each with their specificities - Caroya (1610), 
Santa Catalina (1622), Alta Gracia (1642), Jesus 
Maria (1618), Candelaria (1678) and San Ignacio 
among many others that disappeared or were 
dismantled after the expulsion of the priests in 
1768. In the large urban complex, as well as in the 
rural estates, architecture stands out - as does 
furniture with rich altars, and collections of pain-
tings and sculptures.

Key Words
Jesuits, Art, Architecture, Córdoba, Estancias.
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 Aquele novo caminho se tornaria o Caminho Real provido de 
pousos para os viajantes, aventureiros, religiosos e nobres. As viagens 
a pé ou sobre lombos de mulas a carregarem mantimentos duravam 
meses. Córdoba, fundada em 1563 teve a condição de Alfândega Seca 
desde 1622. Tornou-se o entreposto entre o porto de Buenos Aires e 
o Caminho Real rumo ao interior a caminho de Sucre, Potosi, La Paz, 
Cusco e até a capital Lima. Assim impediria o comércio com o Alto Peru. 
O vice-reinado do Prata só foi criado em 1776 quando foi facilitado o 
comércio via marítima entre Sevilha e Buenos Aires. Foram duzentos 
anos que a região de Córdoba abasteceu com os víveres e mulas a 
região das minas de prata do Alto Peru. Ao longo do Caminho Real, na 
atual Província de Cordoba, ainda há reminiscências dos pousos que 
abrigaram os antigos colonizadores e foram também utilizados duran-
te as batalhas pela independência. Atualmente o Posto de Sinsacate 
abriga um museu histórico, segue acima os postos de Barranca Yaco 
e Talas (Sarmiento). Em uma bifurcação desde Macha ao ocidente en-
contram-se na sequencia, Inti Huasi, Santa Cruz, San Pedro Norte, San 
Francisco del Chañar e Poço do Tigre atingindo Olho de Agua na cidade 
de Santiago del Estero. Em Sarmiento o caminho bifurca-se em dois 
braços passando ao lado de Tolumbra (fundada em 1672) nas imedia-
ções de Inti Huasi e San José de la Dormida. Ao se unirem passava por 
Totoral, Las Peñas, Maria do Rio Seco.

As fundações das vilas
Lima, capital do Vice-reino do Peru (1534) inaugura um novo urbanis-
mo com cidades planejadas de forma quadriculada, chamado de ta-
buleiro, modelo estipulado por Francisco Pizarro, que foi posto em 
execução a partir dos exemplos anteriores como Cidade do Panamá 
e Santo Domingo. No mesmo período a Cidade do México conquistada 
por Hernandez Cortés foi replanejada sobre o urbanismo já existente 
daquela mítica cidade lacustre. A cidade de Puebla de Los Angeles, 
sede de bispado, foi totalmente planejada no sistema de quadrícula, 
assim como Morelia e Guadalajara. No Cone Sul, o exemplo é Buenos 
Aires, a capital do Vice-Reinado de La Plata, que também teve seu 
traçado quadricular.

 Córdoba da nova Andaluzia, foi fundada por Jerónimo Luis 
Cabrera em 1573 naquelas plagas a caminho do Sul, deixando para trás as 
montanhas e tendo a frente as planícies e mais ou longe as águas do Rio 
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da Prata. O modelo a seguir foi o da quadrícula como mostra o desenho de 
Lorenzo Suarez de Figueroa, de 1577, com a distribuição das 70 quadras 
(inicialmente eram apenas 10) a partir da Plaza de Armas junto à igreja 
e cabildo e, na parte fronteiriça, as manzanas subdivididas em quatro e 
acima a esquerda em direção às duas manzanas dos franciscanos, o solar 
de Lorenzo Figueroa com testada total de uma manzana. Abaixo, na rua 
do Cabildo, uma manzana reservada a outro convento religioso1. Em 1622 
serviu de barreira como Alfândega Seca sob as ordens da capital Lima. 
No final do século XVII, em 1699 tornou-se diocese de Tucumán ainda 
dependendo do arcebispado de Cusco2. Com a criação do Vice-reinado 
do Rio da Prata em 1782 formou seu governo intendente.

Os jesuítas
A ação dos jesuítas nas Américas foi intensa e diferente das outras anti-
gas ordens religiosas. Fundada em 1540 por Inácio de Loiola e aprovada 
pelo papa Paulo III nasceu dentro do espírito tridentino. Eles iniciariam 
suas sessões dois anos depois e se estenderiam por vinte anos, já vol-
tada para uma Igreja atuante na Europa abalada pelo protestantismo e 
em todo o mundo descoberto no Renascimento a ser cristianizado. Para 
tanto suas construções refletem um dinâmica voltada para a oratória e 
pregação difundindo os dogmas da Eucaristia, da virgindade de Maria, 
discutidos pelos protestantes; para o ensino dos jovens de todas as 
classes sociais para isso construíram colégios e restauraram o ensino 
em universidades; para a difusão da fé nos novos mundos descobertos 
como África, China e Japão, para onde foi Francisco Xavier em 1542, e 
para isso o ensino e aprendizado de novas línguas era essencial e por 
fim a catequização dos povos nas Américas onde criaram as reduções 
no Brasil em 1549 e missões, desde o México (1572) até o Paraguai. A 
Província Jesuítica de la Paraquaria foi fundada em 1608.

 Os jesuítas chegaram a Córdoba em 1599. Desde aquelas para-
gens nos pampas seguiriam em seguida para as florestas do Paraguai. 
Na manzana a eles destinada havia uma ermida construída com pedras 
bolas nas medidas de 9,3 x 5,75m coberta de madeira, palha e barro. 
Melhorada a primitiva capela passou por meio de doação aos padres da 

1. GORI, Iris, BARBIERI, Sergio. Iglesia y convento de San Francisco de Córdoba. Córdoba:A-
cademia Nacional de Bellas Artes y Gobierno de la Provincia de Córdoba, 2000, p. 10).

2. DENARO, Liliana de. Buscando la identidad cultural cordobesa. Córdoba: Corintios 
Imprenta13, 2008, p. 49.
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Companhia que logo ampliaram o terreno e fundaram uma escola para 
meninos. Com a chegada de irmãos construíram mais quartos, recebe-
ram doações, mas insuficientes para manter a escola e os padres. Sendo 
a região uma espécie de celeiro para as vilas do Alto Peru (Bolívia) havia 
muitas fazendas na vizinhança fazendo surgir a ideia de obter recursos 
com as fazendas para manterem o colégio. Os encomenderos3 criaram di-
ficuldades para a aquisição e com isto o colégio teve que passar algumas 
cátedras ao Chile no ano de 1612. Inconformada a população e o bispo 
custearam os padres professores e sob as ordens do padre provincial 
Pedro de Oñate, em 1617 inicia as compras de fazendas. As condições de 
pobreza de sessenta pessoas entre padres, irmãos, estudantes e aju-
dantes era evidente e colocava em risco o empreendimento do colégio. 
Decidiram comprar duas estâncias: Caroya, com vacas, ovelhas éguas 
e cabras e Jesus Maria com os vinhedos, plantações de trigo e milho. 
Para ambas estâncias compraram também escravos4.

 Naquela encruzilhada de caminhos e interesses os jesuítas se 
instalaram e de lá mantinham constante contato com as missões do 
Paraguai a partir de Assunção. As construções do colégio e capela dos 
noviços seguiam lentas assim como da igreja. Mesmo com doações as 
obras pouco avançavam sob o projeto de Felipe Lemaire que soluciona-
ria a cobertura do templo com madeiramento proveniente do Paraguai. 
A abóbada em madeira pode ser iniciada em 1667 e em 1671, depois de 
doze anos de trabalho. A ornamentação como o retábulo-mor, obra do 
irmão José Brasanelli, em madeira das missões paraguaias, tinha como 
frontal do altar, um painel em prata repuxada executado nas missões 
de Chiquitos, na Bolívia. Um antigo tabernáculo, atualmente na igreja 
de Tolumba, fora executado por artesãos peruanos. Objetos de prata, 
alfaias para as celebrações eram compradas em Potosi.

A Capela Doméstica
A Capela Doméstica, ou do Noviciado foi iniciada em 1666 conforme 
pesquisas de Carlos L. Onetto que complementa suas considerações 
com a possibilidade de ter sido ela maior que o tamanho atual. Sua or-
namentação é constituída de um retábulo-mor, obra do irmão milanês 
José Brasanelli, em madeira das terras paraguaias (cedro) e pinturas 

3. Ibidem, p. 22.
4. PAGE, Carlos A. El camino de las estancias: Las estancias jesuíticas y la Manzana de la 

Compañía de Jesús. Cordoba: Báez Ediciones, 2016, pp. 106-130.
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com o tema da ladainha de Nossa Senhora intercaladas com pinturas 
florais. Trata-se, segundo pesquisas, de uma segunda construção, pois 
descrições de 1643 falam de quadros que cobriam todas as paredes e 
pinturas imitando materiais nobres. Há por detrás do atual retábulo 
resquícios de talhas mais antigas.

 O atual retábulo é considerado dos mais importantes da região 
do Rio da Prata pelo pesquisador Bozidar Darko Sustercic5. Quatro pos-
santes colunas salomônicas estão no primeiro corpo do retábulo que 
tem três tramos. No tramo central está o sacrário e acima, emoldurado, 
um crucifixo. Nas laterais, também emoldurados, pois anteriormente 
eram pinturas que estavam naqueles espaços, estão agora Santo Inácio 
e São Francisco Xavier. Um nicho em arco a apontar a verticalidade 
do tramo central recebe a escultura de um Cristo e sobre as molduras 
e entablamento truncados está o nicho entre colunas com o grupo 
escultórico do Calvário. Duas volutas unem os dois corpos com nichos 
laterais com as efígies de São Pedro Claver, protetor dos escravos e 
Santo Alonso Rodríguez. O coroamento sobre entalhamento truncado 
comprime-se na curvatura da abóbada em canhão.

 A ornamentação pictórica da abóbada em canhão é surpreen-
dente não só pela beleza mas também pelo material empregado: couro 

5. SUSTERSIC, Bozidar Darko. Imagenes guaraní-jesuíticas. Paraguay, Argentina, Brasil. 
Asunción: Museo del Barro/Entidad Binacional Yacyreta, 2010, p. 153.

Foto 1 – Retábulo da Capela 
Doméstica ou do Noviciado, 

Córdoba. Argentina.
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esticado, aplicado sobre madeiramento encoberto com gelatina e ges-
so. As faixas que orientam a pintura floral na qual estão intercalados 
emblemas marianos seguros por anjos, delimitam a espacialidade de 
toda a capela. Nestas faixas estão pintadas – ora dois, ora três - em-
blemas com litanias de invocação à Virgem, e no centro da abóbada 
a invocação de Maria rodeada por jesuítas.  As cartelas sustentadas 
pelos seres celestes ora são retangulares retilíneos ora curvilíneos e 
em ambas configurações há inscrições invocativas da litania mariana. 
Os ornamentos florais são amplos, desenvolvidos dentro das faixas 
a acompanharem a curvatura do forro remetendo às cercaduras de 
livros com iluminuras. A movimentação é intensa pois repetem-se em 
direções opostas a criar curvas e contracurvas de ramagens das quais 
desprendem folhas acânticas. Ao término de cada floreado há nos ra-
mos maiores um corte determinando sua finalização. Assim o realismo 
de cada voluta caprichada no sombreado salta à imaginação de quem 
insiste em acompanhar os movimentos acrobáticos.

 Além das tintas com pigmentos vegetais foram empregadas 
folhas de ouro. Das antigas pinturas que ornavam as paredes restaram 
quatro, obra de Genaro Pérez, que são Última Ceia, Descida da Cruz, 
São Pedro e São Paulo6.

A igreja da Compañía
A igreja é um monumento lítico. Totalmente desornamentada, sua fa-
chada inacabada denuncia as dificuldades financeiras para a constru-
ção. O pequeno adro fechado a posiciona pouco acima da rua abrigando-
-a de possíveis inundações. Sua lateral, toda em pedra aparente a tomar 
toda amplitude do quarteirão confere a dignidade de uma fortaleza 
espiritual imbatível. Apenas a entrada para a Capela Doméstica perfura 
aquela muralha. A fachada, que no século modernista projetaram sua 
finalização, tem três portas: da esquerda adentrava ao colégio e Capela 
de Loreto, da direita para a Confraria dos Naturais do Menino Jesus e 
dos estudantes dedicada à Conceição da Virgem.  A porta central dá 
acesso diretamente à nave em cruz latina com 50 metros de profun-
didade, 10,50 metros de largura e o cruzeiro 24 metros. A completar a 
forma retangular, no lado do Evangelho está a sacristia e da Epístola 
a contra-sacristia. Pela sacristia se tem acesso a Capela Doméstica. 
A igreja foi consagrada em 1671 pelo bispo do Paraguai Frei Gabriel de 

6. DENARO, Liliana de. Op. Cit., pp. 65-69.
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Guillestegui em passagem por Córdoba em direção ao Alto Peru onde 
tomou posse como bispo7.

 A grandiosidade do templo não foi comprometida apesar das 
reformas ocorridas depois da expulsão dos padres em 1763. O pára-vento 
foi levado para a catedral, o frontal do altar de prata repuxada está na 
igreja de Santo Domingos, as paredes laterais foram revestidas de novos 
materiais (mármore e estuque em 1871) a seguirem a nova estética eclé-
tica da capela da Virgem de Lourdes, em mármore e novas pinturas. O 
maior prejuízo foi provocado por um incêndio (1961) que fez desaparecer 
as ricas pinturas da cúpula (10,3 metros de diâmetro), ofuscou o brilho 
das pinturas da abóbada e enegreceram as pinturas e relevos que em 
todo o perímetro do entablamento da igreja estavam pintados a óleo com 
efígies de santos, quarenta e oito no total, e os relevos com emblemas 
das empresas sagradas8. Esta obra magnífica de marcenaria é do irmão 

7. Ibidem, pp. 53-64.
8. BARBIERI, Sergio. Empresas sacras jesuíticas. Córdoba: Fundación Centro/Colección 

Historia de la Arquitectura de Córdoba Nº 5, 2003.

Foto 2 Fachada frontal da 
Igreja da Compañía, Córdoba. 

Argentina.
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Felipe Lemair, seguindo a edição de Phillibert Delorme de 1591, no qual 
explana a solução de abóbada de canhão executada em madeira for-
mando pequenas peças unidas por clavilhas e apoiadas sobre os muros. 
Os arcos torais tem um metro de largura e revestidos de tábuas largas 
e finas receberam pinturas florais (c.1700) nas colorações vermelhas, 
azuis, amarelas e douradas com as bordas negras9.

 Adentrando o templo o retábulo-mor mostra-se em todo seu 
esplendor. Dois corpos e coroamento escalonado tornam a obra monu-
mental a preencher toda a espacialidade da capela mor. Os três tramos 
são ritmados por nichos nos intercolúnios: apenas uma nas laterais e 
duplas a evidenciar o tramo central. No primeiro corpo um templete 
pra o sacrário no tramo central e os quatro nichos nas laterais tem as 
imagens de Santo Inácio de Loiola, São Francisco Xavier (ambas espa-
nholas de 1876), no segundo corpo estão os santos Estanislau de Kostka 
e Luis Gonzaga e ao centro o Sagrado Coração de Jesus. Culminando no 
coroamento escalonado, mais três nichos com os santos Pedro Claver, 
Alonso Rodríguez e um Calvário no nicho do tramo central. A curvatura 
do coroamento tem o emblema da Companhia. O altar primitivo exibia as 
imagens dos santos protetores da antiga ermida, os mártires Tibúrcio 
e Valeriano.

A Universidade
A manzana jesuítica em 1610 já era formada pela residência com es-
critórios, e horto com arvoredo. Hospedava no total 24 padres, 50 es-
tudantes, 30 do internato e 20 externos e noviços. Decidiram então 
reconstruir o edifício composto de dois corpos: o colégio (moradia dos 
padres, atual Colégio Nacional) e as salas de aula (atual Universidade). 
O projeto foi aprovado em 1681 pelos superiores em Roma quando o 
então provincial padre Tomás Donvidas o projetara e agora o aprova 
como procurador em Roma. O Colégio Máximo teve reconstruções o 
que demandava somas de dinheiro provenientes de doações e da pro-
dução das estâncias. Para lá acorriam toda a juventude de Córdoba e 
suas dependências não condiziam com os habitantes da cidade. Era 
em apenas dois andares devido os terremotos. 

9. LÓPEZ RAMOS, Carlos. Iglesia de la Compañía de Jesús Córdoba: historia de su cons-
trucción. Buenos Aires: Fundación Fonde para el Patrimonio Argentino, 2010.
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 A caminho das missões do Paraguai, o arquiteto Giovanni 
Andrea Bianchi, que projetara a fachada de São João de Latrão em 
Roma (1716), passou por Córdoba na expedição dos padres Bartolomé 
Jiménez e José de Aguirre, provenientes de Sevilha e passando por 
Buenos Aires. Em sua segunda passagem por Córdoba, Bianchi con-
cluiu as abóbadas em tijolo dos claustros no melhor estilo lombardo, 
como havia feito Bramante nos claustros antigos do mosteiro de Santo 
Ambrósio em Milão, atual Universidade Católica10. As obras de Bianchi 
completaram-se com a biblioteca, os arcos do primeiro nível, novos 
aposentos e corredor. O arquiteto colaborou também na fachada da 
catedral. Faleceu em Córdoba em 1740 depois de intensos trabalhos nos 
claustros. O arquiteto que supervisionara outras obras foi responsável 
pelas remodelações das abóbadas de pátios e claustros das estâncias. 
Sua atuação na cidade de Buenos Aires também foi intensa.

 Um desenho encontrado na Estância Jesús Maria, feita pelo 
arquiteto jesuíta Antonio Forcada mostra todo o quarteirão ocupando 
o espaço da igreja, noviciado, três grandes pátios para os estudantes e 
um para os padres e grande espaço para a horta. Nesta planta de 1750 
evidencia o plano jesuítico de construção – modo nostro – com todos os 
ambientes além daqueles acima relacionados: corredores, dormitórios, 
refeitório e local para lavar as louças, salas de aulas, cozinha, dispensa, 
botica, banheiros, padaria, armazém e acomodações para autoridades. 
Com a expulsão dos jesuítas a administração da universidade passou 
para os franciscanos e com a independência foram criados o Colégio 
Nossa Senhora de Monteserrate e a Universidade tornou-se laica ocu-
pando o mesmo local11.

As estâncias
Inúmeras foram as estâncias adquiridas pelos jesuítas nas proximida-
des da cidade de Córdoba, passagem obrigatória entre as altas terras 
bolivianas e as planícies das missões paraguaias. Várias sobreviveram 
- Caroya (1610), Santa Catalina (1622), Alta Gracia (1642), Jesus Maria 
(1618), Candelária (1678) e San Ignacio – e foram elas que sustentaram 
com suas produções o colégio em Córdoba.

10. PAGE, Carlos A. Op. Cit., p. 78.
11. Ibidem, pp. 37-43.
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 O arquiteto húngaro Juan Kronfuss (2005), destacado pesqui-
sador da arquitetura argentina e em especial da cordobesa, exemplifica 
nas reduções cordobesas a solução arquitetônica a partir da vista que 
se tem da igreja, olhando à direita, contra o altar - um pátio de honra ao 
redor do qual estão as salas de aula, celas dos padres e hóspedes. Esta 
construção tem arcadas diferindo das outras mais simples, sem arca-
das, sem arquitetura ou adorno. O último pátio é para a administração 
da casa, a serralheria, a marcenaria, carpintaria, depósitos e oficinas 
para feitura de velas e tecidos, além dos dormitórios para os serviçais 
e locais para tudo que se necessita para o cotidiano. 

 Juan Kronfuss continua posicionando as dependências, como 
a sacristia à direita que se comunica com o campanário. À esquerda da 
igreja sempre está o cemitério para os padres que lá moram. Na frente 
da igreja abre-se um espaço para a praça com uma cruz no centro. 
Continuando a praça, pequenas casas se alinham formando uma pe-
quena galeria onde moram os índios. Esta última hipótese não se aplica 
para as reduções cordobesas pois os índios preferiam a vida nômade, 
trabalhavam nas colheitas e nem sempre estavam dispostos para as 
ações catequéticas. Nesse sentido da ação missionária, ali os padres 
não teriam tido êxito.

 Mais distante localizava-se o moinho. As reduções tiveram 
que diversificar suas ações a partir de uma estância central criando 
ramificações, considerando o solo onde estavam e utilizando-as da 
forma mais conveniente. Assim a redução de Santa Catalina susten-
tava o noviciado e os gastos da cúria provincial com sua produção. 
Candonga foi o retiro para os padres anciãos. Alta Gracia mantinha o 
Colégio Máximo com seus produtos que eram tecidos, cordas, aniagem 
e solas para sapatos. A estância da Candelária tinha os produtos deri-
vados dos carneiros, mulas e ovelhas das quais se tirava a lã e de cujo 
leite se fazia o queijo. As reduções de San Isidro e Jesús Maria vendiam 
o vinagre e o vinho. Destes produtos dependiam Caroya e Sinsacate. 
Todas, porém, produziam os grãos de milho e trigo lá mesmo moídos nos 
moinhos com roda d’água para a vida cotidiana, estocados em grandes 
depósitos nos claustros.

 Quanto ao estilo da arte, ainda para o arquiteto Kronfuss, a 
época barroca tinha mais fantasia que o período renascentista. Isto está 
evidenciado na arte das igrejas, nas sacristias, projetando a imortalida-
de, sempre procurando realizações mesmo que descompassadas dos 
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desejos. Não importava o nome: Santa Catalina ou Alta Gracia. Poderia 
se reconhecer as mesmas mãos em soluções como as cúpulas ou ador-
nos. Por vezes ficaram inconclusas, como Alta Gracia com apenas um 
pátio e a igreja terminada. O mesmo sucede com San Isidro. Em Santa 
Catalina faltam as moradias dos indígenas e há poucas e pequenas 
casas para os escravos.

 O êxito econômico de suas produções ultrapassaram as ter-
ras de Tucumán. As mulas criadas nas estâncias eram levadas para 
a mina de prata em Potosi. Este comércio rendia de 40% a 60% dos 
gastos institucionais com o colégio. O sistema de comunicação entre 
os padres favorecia a venda de víveres, estocados em seus claustros. A 
localização estratégica no Caminho Real facilitava a troca de informa-
ções e o escoamento dos produtos. Na Argentina foram as pequenas 
reduções que tiveram progresso. Diferente daquelas de Paraquaria, 
chegaram a formar pequenos estados. Nas estâncias os índios viviam 
em pequenas casas e os escravos em locais separados, em segundo 
plano. No terceiro grande pátio acontecia o aprendizado das oficinas, 
marcenaria, serralheria, cavalariças e manejo das colheitas. Povoados 
surgiam com duzentos indígenas formando vilas ao redor de pequenas 
capelas, que ainda subsistem. Dependendo da proximidade geográfica 
da estância com maior desenvolvimento econômico os povoados cres-
ciam ou desapareciam.

Estância de Caroya
A estância de Caroya aparece nas crônicas desde 1610 e readquirida em 
1687 quando passada por reforma tornou-se local de férias para os alu-
nos do colégio. Seu posicionamento no terreno em leve aclive possibilita 
uma visão pela lateral onde se localiza o torreão e o muro fronteiriço 
rasgado por um portão que dá acesso ao jardim. A segunda escada de 
convite leva para a entrada principal cercada por arcaria semelhante ao 
do pátio interior de forma retangular tendo o poço ao centro.

 A capela está posicionada na lateral esquerda com entrada 
independente. Outra entrada se dá pela parte interna do edifício inter-
ligado no presbitério. A fachada é simples, com apenas uma entrada e 
janela para iluminar o coro e empena triangular. Toda sua construção 
diferencia-se do restante do edifício – teve outras funções após a ex-
pulsão – pois no restauro optou-se por evidenciar a maneira construtiva 
como pedras não aparelhadas e partes com ladrilhos cerâmicos. O 
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telhado é em duas águas sem as balaustradas que circundam todo o 
perímetro das outras edificações. O interior é rústico, dramático pela 
iluminação natural sobre uma cruz no lugar do retábulo, e a luminosida-
de lateral incide sobre um vetusto oratório habitado por uma escultura. 
Uma escada de madeira dá acesso ao pequeno coro12.

Estância Jesús Maria
A estância de Jesús Maria é solene: a igreja destaca-se das três alas 
acessadas pelo pátio interno com arcaria dupla nas laterais da igreja 
e no sentido transversal. Uma escada dá acesso ao piso superior na 
lateral da ala onde se encontram os engenhos para o fabrico do vinho 
na parte posterior. Vista ao redor, o longo muro interliga o novo edifício 
escorado por três contrafortes. Nos fundos, um gracioso campanário 
tem a data de 1762, um ano antes da expulsão. Desde esta parte poste-
rior pode-se apreciar o local da adega, pois esta estância distinguiu-se 
com a atividade de vinicultura.

 A igreja deve ser admirada em suas diversas fachadas sendo 
que na lateral esquerda está a melhor vista da cúpula, obra do arqui-
teto irmão Bianchi segundo memorial fornecido pelo padre provincial 
Lorenzo Rillo em 1728. A fachada é pesada com duas grandes colunas 
adossadas à parede de pedra aparente comprimindo a entrada e janelão 
para o coro. Um pequeno campanário encima a fachada carente de 
frontão. Na lateral percebe-se a planta em cruz latina com destaque 
para a capela do braço do cruzeiro encimado por ampla cúpula sobre 
tambor octogonal13.

Estância de Alta Gracia
Em Alta Gracia se tem notícias desde 1588, fora doada aos padres pelo 
viúvo Alonso Nieto de Herrera (1574 – 1661) que ingressou na Companhia 
em 1643. A planta da estância foi adaptada para as novas funções, em 
especial fabrico têxtil e o comércio de mulas, o mais rentável de todas 
as estâncias. Com a expulsão dos padres, terras foram doadas para 
o vilarejo que logo se transformou em cidade servida por via férrea. 
Durante as guerras da independência sofreu adaptações para a resi-
dência e prisão de ingleses capturados na invasão por eles promovida 
em Buenos Aires. 

12. Ibidem, pp. 144-149.
13. Ibidem, pp. 149-153.
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 Ao se chegar à cidade, a estância se destaca em um terreno 
mais alto, ao lado do dique com água suficiente para irrigação e antigas 
rodas d’água para o fabrico e lavagem de têxteis. O conjunto tem como 
detalhe a grandiosa igreja com planta barroca (1762), cúpula sobre o 
cruzeiro e fachada com altas pilastras planas, volutas truncadas e piná-
culos. O adro curvo acompanha a beleza da fachada e o acesso se faz por 
escadas também curvas nas laterais e escadaria reta que leva ao portal 
curvilíneo. Ao adentrar a igreja a surpresa se inicia com a espacialidade 
da cúpula e beleza do retábulo-mor, e os do arco cruzeiro dispostos nas 
absides. A planta do retábulo é convexa e o entalhamento confirma a 
movimentação acima dos capitéis compósitos das colunas torsas14.

Estância de Santa Catalina 
A estância de Santa Catalina foi adquirida pela Companhia em 1622, 
terras que pertenciam ao oficial ferreiro Luis Frasson. Logo se cons-
truíram duas represas e canalizaram as águas por meio de dutos sub-
terrâneos desde a serra Ongamira, que tocavam dois moinhos para a 

14. KRONFUSS, Juan. Estancias jesuíticas. Historia de su construcción. Córdoba: Edito-
rial Nuevo Siglo, 2003, pp. 27-39.

Foto 3. Interior da igreja da 
Estância Alta Gracia
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moagem dos grãos, e uma serraria. As Cartas Anuas dos anos seguintes 
relacionam que na estância trabalhavam 406 escravos e que possuíam 
1.200 cabeças de vacas, 6 mil ovelhas e outras tantas mulas.  Quando 
foram expulsos os jesuítas, os inventários descrevem que a casa tinha 
três pátios com galerias sustentadas por madeira. As obras com arcos 
e abóbadas já tinham sido iniciadas pelos inacianos e concluídas pelo 
novo proprietário Francisco Antonio Diaz, que a arrematara em leilão  

 Chegar a Santa Catalina é fazer uma viagem ao tempo áureo das 
estâncias. A capela surge das terras planas sobre pequeno promontório. 
Primeiro passa-se pelas antigas habitações dos indígenas e depois 
amplo espaço abre-se para a magnífica fachada da capela projetada 
pelo padre Antonio Harschl e executada pelos pedreiros comandados 
por Nicolás Jacinto. As ondulações do portal são os últimos acordes da 
arte barroca ainda ouvidos naquele silêncio absoluto implantado pela 
natureza. Ao adentrar o templo, a cúpula destaca-se sobre a planta em 
cruz e o retábulo-mor salta aos olhos na capela-mor pouco profunda. 
Inventiva e executada no Alto Peru, a obra de arte fica refém da grande 
arquitetura, mas impõe-se pela lavra da madeira, pinturas e estatuária. 
Ao sair do templo reverencia-se a arte maior musical barroca-guarani 

Foto 4. Igreja da Estancia 
Santa Catalina, Córdoba.
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que tem seu representante sepultado no pequeno cemitério ao lado, o 
padre Domenico Zípoli, que fora organista na Igreja do Gesù em Roma. 
Acompanhara este músico e organista o padre Lozano Guevara que 
durante décadas comandara os negócios da estância que leva o nome 
da mártir egípcia Santa Catalina15.

Conclusões
Diversas leituras podem revelar tanto os avanços como os traumas 
destas empreitadas catequéticas, evangelizadoras, culturais e eco-
nômica. Há muitos historiadores que comparam aquelas reduções, 
missões ou apenas colégios que obtiveram maior ou menor sucesso 
em suas existências. Neste artigo foi dado maior ênfase às estâncias 
e colégio de Córdoba, onde há evidências de êxitos e de fracassos. As 
estâncias como empreendimento de sustentação das ações de ensino 
do Colégio Máximo – e Universidade – foram ao seu tempo o suporte 
financeiro para tais ações. A escolha da fundação de Córdoba a meio 
caminho entre Buenos Aires e Potosi não poderia prever que a ação 
dos jesuítas seria de tão vital importância. A acolhida da população e 
adaptação do sistema de sustentação do colégio foram bem-sucedidas 
devido ao comércio intenso com o Alto Peru, resultando em melhoria 
das instalações e prestígio ao Colégio. Se considerarmos a ação evange-
lizadora junto aos indígenas que prestavam serviços nas estâncias, não 
é possível apontar avanços. O sistema de escravos, também criticado, 
foi fundamental para se levar adiante a construção da infraestrutura 
como canais e diques, e vital seu trabalho nas oficinas e moinhos, na 
pecuária e na criação das mulas16.

 No Caminho Real de Potosi a Buenos Aires os jesuítas se ins-
talaram em 1599 em Córdoba e de lá seguiram paras as misiones no 
Paraguai, recém-criadas. Em 1608 já tinham noviciado e igreja e em 1638 
obtiveram autorização para fundar o Colégio Máximo e a Universidade 
que em 1689 foi denominada Universidad de San Ignacio de Loyola. 

 Nas estâncias - Caroya, Santa Catalina, Alta Gracia, Jesus Maria, 
Candelária e Santo Ignacio – os padres controlavam o comércio de mulas 

15. PAGE, Carlos A. Op. Cit., pp. 154-156.
16. KLAIBER, Jeffrey. Misiones exitosas y menos exitosas: los jesuitas en Mainas, Nueva 

España y Paraguay [in] MARZAL, Manuel y Luis Bacigalupo (editores). Los jesuitas 
y la modernidad en Iberoamérica 1549 – 1773. Lima: Fondo Editorial de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú, 2007, pp. 323-335.
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para Potosi, os preços da produção por meio de estocagem, e tinham 
completa autonomia, com serrarias, vinícolas, ferragens e fabrico de 
lajotas e telhas. Este sistema exitoso ruiu em parte nas missões para-
guaias, mas continuou na Universidade e estâncias, mesmo depois da 
expulsão dos jesuítas em 1767.  A paisagem cultural alterou-se com os 
ideais e batalhas da Independência em 1816 e a administração ruinosa dos 
novos governantes. O sistema jesuítico lucrativo das estâncias declinou.

 Se insistirmos no olhar da paisagem cultural das missões que 
também foram exitosas como as do Paraguai, espalhadas também pelo 
Brasil e Argentina, as ruínas nos incutem um sentimento de derrota 
do sistema político, mas não do sistema jesuítico de implantar o que 
convencionou-se chamar de República Guaranítica. A arte ganhou em 
intercâmbios entre os artífices do Alto Peru, Chiquitos e dos arquite-
tos e irmãos jesuítas, tanto do Alto Peru como aqueles advindos de 
Buenos Aires a caminho do Paraguai. Nas missões da antiga Paraquária 
– Paraguai – o isolamento foi fundamental para a criação de um sistema 
autônomo e unitário a partir da uma etnia única – os guaranis. Com uma 
economia igualitária e uma defesa armada, parecia que o paraíso sem 
males estaria ganhando contornos de perenidade. Reflexos destes de-
senvolvimentos são os grandiosos templos em pedra e cal e as casas dos 
indígenas a rodearem a grande praça diante das igrejas. O intercâmbio de 
materiais foi intenso, como madeira para Córdoba e cal para o Paraguai.

 Um último olhar ou sobre as ruínas ou sobre a construção de 
uma civilização destruída com as plumas que assinavam os tratados li-
mítrofes e o ódio impetrado contra uma nova era tão distante das cortes 
e julgamentos filosóficos que iluminavam os letrados. Hoje há outros 
olhares nesta paisagem devastada, porém ereta em sua essência cate-
quética e vontade de encontrar o incógnito, o outro e talvez o invisível 
para os olhos. O sul do Paraguai era ocupado por oito delas misiones, 
e nas atuais províncias argentinas de Corrientes e Misiones por quinze 
outras. Atualmente, esse conjunto forma um grande complexo de oito 
sítios preservados pela UNESCO, que, englobados ao Parque Nacional 
do Iguaçu, conformam essa vital área do Mercosul. A parte noroeste do 
Rio Grande do Sul era ocupada por sete reduções ou Sete Povos das 
Missões. Eram denominadas São Francisco de Borja (1682), São Nicolau 
(1687), São Luiz Gonzaga (1687), São Miguel Arcanjo (1687), São Lourenço 
Mártir (1690), São João Batista (1697) e Santo Ângelo Custódio (1706).




