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Apresentação
exaustivo bem como a verificação das condições em que a 
civilização missioneira ocorreu. No texto da Professora Sandra 
Jatahy Pesavento, Professora da Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul, Mestra em História pela Pontifícia Universidade 
Católica do Rio Grande do Sul e doutoranda pela Universidade 
de São Paulo, o momento histórico é situado e referenciado. A 
partir desta referência, o Professor Armindo Trevisan, professor 
do Instituto de Artes da UFRGS, Doutor pela Universidade de 
Freiburg, Suíça, escritor e ensaísta, explana a produção artística. 
O Guia é suplementado por referências gráficas que situam o 
fato histórico no espaço temporal e geográfico através de mapas 
e linha do tempo. Questões propostas aos professores, 
bibliografia para aprofundar a matéria e excertos da ata que 
declara o tombamento pela UNESCO complementam este 
Guia, ilustrado com reproduções fotográficas da escultura 
missioneira — as mesmas do porta-fólio, aqui reproduzidas em 
uma só cor.

Na medida em que o patrimônio missioneiro ainda se 
encontra disseminado e precariamente conservado, acreditamos 
ser a conscientização da classe estudantil uma maneira segura de 
preservá-lo para que o Rio Grande mantenha viva e presente sua 
identidade cultural.

Este Guia Didático foi projetado para subsidiar o professor da 
rede escolar gaúcha de 1 ? e 2? graus no estudo daquele que é, 
possivelmente, nosso maior patrimônio cultural: a arte 
missioneira. Concebido pela equipe do Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul e viabilizado pelo patrocínio da Riocell - Rio 
Grande Companhia de Celulose do Sul, dele foi realizada edição 
de 12.000 exemplares para ampla divulgação no Estado.

O Guia Didático está sendo proposto como complementação 
dos porta-fólios editados pela Riocell, contendo lâminas 
fotográficas policrômicas com imagens da escultura missioneira 
e livro-texto da autoria do Professor Armindo Trevisan. 
Integrando o esforço governamental de valorização do nosso 
patrimônio, os porta-fólios foram distribuídos às 37 delegacias 
educacionais por determinação do Secretário da Educação e 
Cultura, Dr. Francisco Salzano Vieira da Cunha.

Esta iconografia estará disponível, igualmente, em exposição 
itinerante, montada pela Subsecretária de Cultura, por iniciativa 
de seu titular, Dr. Joaquim Paulo de Almeida Amorim. Coube 
ao Museu de Arte do Rio Grande do Sul a complementação 
didática deste trabalho através da edição do presente Guia, que 
visa a apoiar o professor na orientação dos alunos do 1 ? e 2? 
graus, quando a temática missioneira se insere no currículo 
escolar.

Na medida em que as Ruínas de São Miguel das Missões no 
Rio Grande do Sul foram declaradas pela UNESCO como 
Patrimônio da Humanidade, cresce em importância seu estudo
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missões estabelecidas pelos jesuítas na região de Itatins e Guairá, 
à margem esquerda do rio Paraná.

As missões jesuíticas se apresentavam, assim, aos olhos dos 
bandeirantes, como uma importante reserva de mão-de-obra, 
onde os índios já se encontravam reunidos pelos padres e 
acostumados ao trabalho e à obediência.

Sendo atacadas as reduções próximas ao Paraguai, os padres, 
para fugirem dos paulistas, desceram pelos rios e penetraram no 
território do atual Estado do Rio Grande do Sul, em 1626 , 
estabelecendo reduções na chamada zona do “Tape”. Esta área 
estendia-se pela bacia do rio Jacuí, limitando-se, por um lado, 
com os contrafortes das serras do Mar e Geral e, por outro, com 
o rio Uruguai.

Esta fundação de reduções jesuíticas do “Tape” representou 
uma dilatação das missões do Paraguai para o Rio Grande do 
Sul. Portanto, era uma penetração que se fazia sob bandeira 
hispânica, numa área ainda de contornos indecisos quanto a sua 
posse.

Nestas missões, os índios aldeados dedicavam-se à agricultura 
e à criação de gado, cujos rebanhos foram trazidos da província 
argentina de Corrientes.

Descendo em busca do aprisionamento dos indígenas, os 
bandeirantes passaram a atacar as missões jesuíticas do Rio 
Grande do Sul, disputando em numerosas batalhas a posse da 
mão-de-obra aborígine.

Por volta de 1640, registrou-se o combate final, que resultou 
no abandono jesuítico da área e no apresamento de muitos 
índios. A partir de então, os bandeirantes não desceram mais ao 
sul em busca de índios. Isto se deu, basicamente, porque, com o 
fim do Domínio Espanhol,,os portugueses conseguiram 
expulsar os holandeses da África, restabelecendo-se a 
normalidade do tráfico negreiro para o Brasil. Com isso, 
desativou-se a caça ao índio.

Os jesuítas, por seu lado, retiraram-se com os índios para a 
outra margem do Uruguai, deixando em território rio-grandense 
o gado que criavam nas reduções. Estes rebanhos abandonados 
tornaram-se bravios e formaram na região uma imensa reserva 
de gado que se tornou conhecida como “Vacaria dei Mar”.

Estava lançado o fundamento econômico básico de 
apropriação da terra tal como ela se daria na passagem do século 
XVII para o século XVIII: a preia do gado xucro ou 
“chimarrão”.

Quando, em 1680, os portugueses fundaram no Prata a 
Colônia do Sacramento, com o objetivo de quebrar o 
monopólio espanhol na região, entraram em contato com a 
reserva de gado “Vacaria dei Mar”.

Nesta, passou a se desenvolver uma intensa atividade de 
caráter predatório, que objetivava caçar o gado xucro para dele 
extrair o couro e exportar para a Europa. Entre estes elementos 
que “vaqueavam” o gado, estavam os índios aldeados que, a 
mando dos jesuítas, vinham em busca do couro para levá-lo para 
as reduções estabelecidas do outro lado do Uruguai.

Numa tentativa de expansão da sua área de domínio, os 
padres jesuítas retornaram ao Rio Grande do Sul, a partir de 
1687, fundando os chamados Sete Povos (São Borja, São 
Nicolau, São Miguel, São Luís Gonzaga, São Lourenço, São 
João Batista e Santo Ângelo). Como a atividade predatória que 
se exercia sobre a “Vacaria dei Mar” estava devastando o 
rebanho, os padres separaram parte do gado e a levaram para o 
nordeste do Rio Grande do Sul, formando uma nova reserva na 
serra, que se chamou “Vacaria dos Pinhais”, ou “Campos de 
Vacaria”.

Por um largo espaço de tempo, os Sete Povos não sofreram 
ataques e puderam desenvolver-se econômica e culturalmente.

Junto às reduções, os padres estabeleceram estâncias para a 
criação do gado. Além da extração do couro, exportado por 
Buenos Aires, os Sete Povos tinham a sua base econômica 
assentada na produção de erva-mate, exportando ambos os 
produtos para a Europa.

Desta forma, os Sete Povos tornaram-se importantes centros 
econômicos, onde também se realizavam trabalhos de fiação, 
tecelagem, metalurgia, ofícios diversos e trabalhos artísticos, 
com destaque na arquitetura e escultura.
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MAPA
A REPÚBLICA GUARANI Para que se entenda o processo de ocupação, povoamento e 

colonização do Brasil e, por extensão, do Rio Grande do Sul, é 
preciso que se tenha presente o contexto histórico mais amplo no 
qual este processo ocorre.

Entre os séculos XVI e XVIII desencadearam-se profundas 
transformações no mundo, a partir da Europa Ocidental, 
transformações estas decorrentes da transição do sistema feudal 
para o capitalista.

Entre as principais alterações ocorridas nessa época, 
mereceram destaque o desenvolvimento do comércio 
ultramarino e a colonização de novas terras, o estabelecimento 
de Estados Nacionais centralizados, o movimento de renovação 
cultural e artístico conhecido como Renascimento e a Reforma 
protestante, que teve como reação a Contra-Reforma católica.

Importa, para fins deste estudo, compreender as relações que 
se estabelecem entre a expansão ultramarina e a instalação da 
Companhia de Jesus na América.

A expansão ultramarina resultou na descoberta, conquista e 
colonização das novas terras, isto é, na sua exploração 
econômica, tendo em vista os interesses da nação dominante ou 
metropolitana.

A exploração colonial assentava-se, basicamente, na extração 
daquilo que as colônias tivessem a oferecer (como as riquezas 
minerais na América Hispânica) ou em formas de produção 
agrícola instaladas segundo os interesses e as necessidades do 
capitalismo nascente (caso dos engenhos de açúcar no Brasil).

Na sua etapa de colonização, as nações católicas, como 
Portugal e Espanha, valeram-se da ação dos jesuítas no seu 
intento de pacificar e converter os selvagens à fé cristã, 
facilitando, com isso, o domínio dos metropolitanos sobre a 
terra. Os jesuítas, por seu lado, apoiaram-se na expansão 
ultramarina para atingir os seus objetivos. No Brasil, seu 
trabalho da catequese consistiu sobretudo em reunir os índios 
em missões ou reduções, onde lhes ensinavam os princípios do 
Evangelho e onde os mesmos eram adestrados para o trabalho 
organizado.

Os interesses eram, assim, convergentes, e a catequese tornou- 
se um dos laços da colonização. Enquanto os padres se 
ocupavam dos índios, o tráfico negreiro se encarregava de trazer 
da África negros escravos para os engenhos de açúcar.

Os conflitos começaram a ocorrer no século XVII, por 
ocasião do “Domínio Espanhol” na América (1580-1640). 
Durante este período, a Holanda passou da condição de nação 
amiga para nação inimiga de Portugal e não somente ocupou o 
nordeste brasileiro produtor de açúcar, como também apoderou- 
se de zonas da África fornecedoras de mão-de-obra negra. Este 
fato resultou na falta de escravos para o restante do Brasil não- 
holandês.

Tal ocorrência fez com que São Paulo, área desvinculada do 
processo agroexportador açucareiro, se lançasse no apresamento 
de selvagens para vendê-los como escravos na zona açucareira. 
Formaram-se assim expedições especializadas na caça ao índio, 
as chamadas “bandeiras”.

Esgotadas as possibilidades de caça aos índios nas aldeias 
mais próximas, as.bandeiras paulistas lançaram-se contra as
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Merece ser ressaltada a habilidade dos padres na sua tareia de 
catequese dos índios, procurando adaptar a cultura indígena à 
nova realidade da colonização.

Quando nas suas aldeias, os índios viviam em um regime de 
comunidade primitiva. Arregimentados pelos padres, passaram 
a trabalhar sob a orientação e fiscalização dos jesuítas em regime 
comunitário.

Resguardava-se, assim, o princípio comunitário, na medida 
em que a terra, assim como os demais meios de produção, 
pertencia a todos. Entretanto, paralelamente às lavouras 
comunais, demarcavam-se terras para as famílias. Nas lavouras 
da comunidade, os índios eram obrigados a trabalhar 
determinados dias da semana, a fim de garantir o sustento dos 
incapazes (órfãos, viúvas e doentes) e ocupantes de cargos de 
administração. Toda a colheita era arrecadada para armazéns 
públicos e daí distribuída por funcionários para as famílias.
Com esta organização da produção e racionalização do 
trabalho, os padres resolviam problemas típicos da fase anterior 
ao aldeamento, como era o do abastecimento da comunidade 
indígena.

Como forma de aproveitar a vivência anterior dos índios na 
solução de problemas de organização interna das Missões, os 
padres, a princípio, nomearam seus caciques como chefes de 
setores administrativos. Aos poucos, com o desenvolvimento dos 
Sete Povos e a complexidade da organização de cada redução, 
foi necessário estabelecer novos cargos, agora eletivos, para 
substituir as antigas lideranças.

No decorrer do século XVI11, estas reduções criadas no 
território rio-grandense constituíram uma linha de expansão 
rumo ao sul distinta daquela lusitana ou espanhola 
propriamente dita, que se entrechocavam na fronteira pela 
disputa do gado, da terra e do comércio platino.

Criando unidades economicamente desenvolvidas, 
praticamente autônomas, exportando para a Europa, enviando 
tributos à sede da ordem, em Roma, com influência política 
dentro dos Estados católicos da Europa, a Companhia de Jesus 
tornou-se pouco a pouco uma ameaça. Generalizou-se o boato 
de que a ordem jesuíta se constituira em um “Estado dentro do 
Estado” e que os padres estariam com a intenção de fundar um 
“Império Teocrático” na América.

Zona economicamente rica e constituindo uma ameaça 
política à segurança das monarquias ibéricas, a região dos Sete 
Povos foi colocada em pauta nas disposições do Tratado de 
Madrid acertado entre Portugal e Espanha, em 1750. Por acerto 
diplomático, ficava estabelecido que Portugal entregaria a 
Colônia do Sacramento à Espanha, recebendo em troca as 
Missões.

A demarcação dos limites do Tratado de Madrid foi 
interrompida pela rebelião dos índios missioneiros, que, com 
alguns padres, se recusaram a entregar as terras, dando lugar à 
chamada “Guerra Guaranítica” (1754-1756).

O conflito entre os índios rebelados e as tropas luso- 
castelhanas estendeu-se até o combate final de Caiboaté, com a 
derrota dos primeiros. Nestes incidentes, destacou-se a figura 
lendária de Sepé Tiaraju na chefia dos índios.

O Tratado de Madrid não chegou a se efetivar na prática, 
tendo sido anulado pelas disposições do Tratado de El Pardo, 
assinado entre Portugal e Espanha em 1761.

Os Sete Povos, contudo, haviam sido abandonados pelos 
padres, ficando a região sob a administração laica espanhola. A 
zona entrou em decadência e os índios que haviam permanecido 
nas Missões começaram a abandoná-las, indo trabalhar como 
peões nas estâncias de criação de gado gaúchas.

A região das Missões foi definitivamente incorporada às 
possessões portuguesas em 1801, quando Manuel dos Santos 
Pedroso e José Borges do Canto chefiaram bando armado para 
atacar os Sete Povos. A operação militar, que contou com o 
beneplácito das autoridades portuguesas, possibilitou a 
delimitação da fronteira oeste do que é hoje o território do Rio 
Grande do Sul. Além disso, a incorporação das Missões 
constituiu-se numa nova área para a expansão da criação de 
gado e os índios que ainda lá se encontravam foram absorvidos 
como mão-de-obra nas estâncias gaúchas.

Linha de tempo
1500-- Descobrimento do Brasil

--Início da expansão da 
lavoura açucareira no 
Nordeste

1530

1534 - - Santo Inácio de Loyola 
f unda a Companhia de Jesus

-- Início do domínio espanhol1580

--Entrada dos Jesuítas no 
Rio Grande do Sul

1626

Conflito 
jesuíta x 
bandeirante 
no Rio Grande 
do Sul

1635 -- Primeiras investidas dos 
bandeirantes no 
Rio Grande do Sul

_ 1640-- Fim do domínio espanhol 
Combate final entre 
bandeirantes e jesuítas

~ 1680 - - Fundação da Colônia 
do Sacramento no Prata

1687-- Volta dos jesuítas ao 
Rio Grande do Sul 
Formação dos Sete Povos

Preação e 
e tropeio 
do gado

1700-- Mineração na zona das 
Gerais

11730-- Formação das primeiras 
estâncias

Criação 
do gado 1750-- Tratado de Madrid

Luta entre índios e 
forças luso-castelhanas

1754 —Guerra
Guara
nítica 1756 —
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Charqueadas Conquista das Missões1801-
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VII - A QUESTÃO DA ORIGINALIDADEIV - CARACTERÍSTICAS DA ESCULTURA MISSIONEIRA Atividades
Didáticas

Aos professores:Impõe-se, finalmente, uma questão: até onde vai a 
originalidade da escultura dos Sete Povos?

Antes de mais nada, uma observação de Augusto Meyer, um 
dos homens que mais lutou pela salvaguarda do patrimônio 
Missioneiro: “Não está feito o estudo desse povo de imagens, 
apesar das magníficas ampliações fotográficas e das primeiras 
tentativas de catálogo; é trabalho para longos anos de paciente 
cotejo e de pesquisa demorada”.

Muitas dificuldades têm surgido no caminho dos estudiosos. 
Entre outras: a dispersão das imagens por diversos museus e 
coleções particulares, cujo cadastro não se fez ainda; o 
anonimato dessa arte, que proíbe uma triagem perfeita entre o 
que saiu das mãos dos jesuítas e o que foi criação indígena.

Retomando a classificação básica de G. Furlong, completada 
por W. H. Harnisch e, recentemente, destacada pela 
pesquisadora paraguaia Josefina Piá, podemos dividir o 
patrimônio cscultórico das Missões em quatro grandes classes:
I - Obras-primas dos grandes mestres europeus que vieram para a 
América; 2 - Esculturas elaboradas pelos indígenas segundo 
modelos europeus; 3 - Obras mistas, nas quais a técnica e o 
modelo europeus se unem ao espírito índio; 4 - Plásticas de 
maior acento indígena.

A escultura dos Sete Povos pertence ao patrimônio histórico 
rio-grandense enquanto os indígenas de nossa terra conseguiram 
expressar-se através dela. Pouco importa que essa expressão 
tenha sido indireta, clandestina ou precária. O fato básico é que 
se concretizou determinada expressão, um tal ou qual rosto 
indígena dentro do barroco instalado no território rio-grandense. 
Imprescindível, ainda, lembrar que o barroco, na sua definição 
genérica, constitui o miolo da arte colonial brasileira. À parte 
isso, pode-se sustentar que o barroco dos Sete Povos é um 
barroco crioulo, uma vez que foi indigenizado na sua expressão 
estilística. O barroco missioneiro demonstra eerta criatividade de 
nossos índios. Bastaria isso para torná-lo objeto de nossa 
cuidadosa atenção.

Primeiramente, uma observação de caráter geral: a maioria 
das estátuas dos Sete Povos é talhada em madeira, de preferência 
cedro. Na sua totalidade, as estátuas eram policromadas. 
Algumas apresentam, também, articulações: eram utilizadas, 
especialmente, nas procissões, e nas representações dramáticas.

Havia, sem dúvida, alguma coisa de “fascinante” na 
pedagogia jesuítica: os índios deixavam-se conquistar pelo 
“visual” das cerimônias, danças religiosas, festas e outras 
manifestações coletivas, organizadas pelos padres.

Um certo número de estátuas mostram cavidades dorsais.
Essa abertura posterior se estende da altura dos ombros até ao 
pedestal. Qual a finalidade, ou finalidades, de tão curiosa 
característica? Cinco razões são apresentadas: I - Uma razão de 
ordem física: evitar que a madeira rachasse, mediante o 
ressecamento natural; 2 - Uma razão de ordem catequética: os 
jesuítas se colocariam sigilosamente dentro da cavidade, em 
certas ocasiões, para disciplinar os índios que, acreditando na 
voz do pseudo-santo, tornavam-se mais dóceis. Daí a expressão: 
“santo de pau-oco”, com a acepção de hipócrita. 3 - Uma razão 
de ordem econômica: as cavidades destinar-se-iam ao 
esconderijo de riquezas e tesouros: 4 - Uma razão de ordem 
prática: diminuição do peso das imagens; 5 - Uma razão de 
ordem folclórica: seriam o resultado da profanação dos 
catadores de tesouros. Embora semelhante assunto seja ainda 
objeto de debate, pode-se dizer que as explicações mais razoáveis 
são as dos números 1 e 4.

As questões propostas adiante são ilustrativas do cenário e do 
tempo em que as circunstâncias referentes às Missões se 
desenvolveram. Estão propostas na forma de questionário 
objetivo para aproveitamento didático e rápida assimilação.

1 - Qual o estilo artístico que corresponde ao período das 
Missões?

• Localizar no mapa as Missões Jesuíticas.
A obra missioneira foi realizada no século XVII e se 
prolongou até meados do século XVIII. Esse período foi 
dominado pelo estilo artístico chamado “barroco’.’

• Acompanhar, na linha de tempo, a 
colonização do Rio Grande do Sul, 
correlacionando-a com a do Brasil.

2 - Que significa “barroco”?

A palavra barroco possui origem incerta. Duas correntes 
tentam explicá-la. A primeira acredita que sua origem está 
associada à expressão “barrueca”, com que os navegantes 
portugueses designavam as pérolas defeituosas. Nesse sentido, 
a arte barroca seria uma arte defeituosa, ou caprichosa, 
extravagante (em relação à arte clássica, que lhe é anterior). A 
segunda corrente busca a origem na expressão “baroco”, 
com que se designavam os silogismos, comuns na Idade 
Média. Nesse sentido, a arte barroca seria sinônimo de 
rebuscada, complexa.

• Descrever as estampas das esculturas 
missioneiras retratadas no porta-fólio.

V - EXISTIU REALMENTE UM ESTILO MISSIONEIRO?

Se algum estilo houve, na escultura dos Sete Povos, este estilo 
foi o Barroco. Mas houve realmente um estilo? Werner 
Weisbach define o estilo barroco da seguinte forma: 1 - o 
elemento da forma: formas agitadas, em relação de tensão entre 
si; dinamismo, policromia. 2 - o elemento político: o 
Absolutismo. 3 - o elemento religioso: A Contra-Reforma (luta 
contra o Protestantismo). 4 - o elemento sociológico: a primeira 
fase do Capitalismo.

Enquanto linguagem, o Barroco privilegia três aspectos: o 
lúdico, o visual e o persuasório, isto é: o aspecto de jogo ou 
diversão; o aspecto de atração óptica; e, finalmente, as técnicas 
de propaganda religiosa.

Importa ressaltar, também, o hermetismo dos Sete Povos, ou 
seja, seu isolamento, que obedecia a razões de ordem religiosa. 
Era preciso, com efeito, evitar o contato com a população 
espanhola, não raro exploradora e corrupta. Nesse espaço 
fechado, pois, a arte tendia a seguir caminho unidirecional, de 
acordo com a linha imposta pelos missionários, pré-moldados 
por sua respectivas tradições.

3 - Como se reconhece uma escultura barroca?

Além das características gerais, a escultura tem peculiaridades 
próprias, como arte, no barroco. Nesse período o requinte 
técnico atinge um ponto insuperado. O material, geralmente 
mármore, é levado ao extremo de suas possibilidades. A 
estátua é agitada, há uma expressão que transita do real ao 
patético, sem mais a idealidade clássica. Os sentimentos 
afloram na representação do rosto, em toda a escala emotiva. 
Os gestos acentuam a dramaticidade. O escultor cria a obra 
com um sentimento teatral, inclusive com a participação do 
espaço projetado para intensificar a emocionalidade. Na 
Espanha (de onde se origina a escultura missioneira) essas 
características se somam a uma intensa religiosidade: a 
estátua é veículo de uma idéia de piedade, comovendo pela 
intensidade sentimental, em especial na representação da dor. 
Para tocar mais profundamente, às estátuas — geralmente de 
madeira — são incrustrados olhos de vidro, as expressões se 
tornam patéticas, cabelos e sobrancelhas são apliques de fios 
reais, o corpo é pintado (“encarnado”, isto é, pintado da cor 
da carne), são ressaltados filetes de sangue, gotas de sangue 
com rubis incrustrados, pinturas de ferimentos, hematomas e 
tudo o que possa contribuir para a mortificação da piedade 
religiosa e a propagação da fé. O sentimento de verdadeiro 
toma a escultura, inclusive pela vestimenta com roupas reais.

Sugestões de 

temas de estudo
— Comparação entre o tipo de colonização que se desenvolveu 

no nordeste brasileiro e aquela do Rio Grande do Sul.
— A organização econômica, social e político-administrativa e 

as manifestações artísticas das Missões.
— A criatividade dos índios. O didatismo da arte missioneira. 

Características da escultura missioneira.
— A arte como meio utilizado pelos jesuítas na propagação de 

ideário político nas Missões.

— A Descoberta da América e o choque cultural com os 
habitantes do Novo Continente. Agrupamentos indígenas da 
América do Sul e seus costumes. O indígena brasileiro, sua 
cultura e sua arte: plumária, cerâmica, pintura corporal, 
máscaras, miçangas, etc. Cultura européia x indígena. A 
escravidão do índio.

— O Barroco e a Contra-Reforma. A Contra-Reforma na 
Espanha: a tradição católica, o sentimento de misticismo, a 
religiosidade. A expressão dessa postura na arte espanhola 
do século XVII. A escultura religiosa: toreutas e seus santos.

— Os jesuítas no Brasil. Os jesuítas e as Reduções Missioneiras. 
Estudo dos templos jesuíticos, da arte e da sociedade das 
Missões.

— Origens da arquitetura missioneira. A definição da fachada 
de Igreja jesuítica. A planta e as funções religiosas. A 
expansão da arquitetura jesuítica na América do Sul.
México, América Central, Brasil, Paraguai e Argentina. A 
costa ocidental: Bolívia, Peru, Equador e Colômbia. A 
Igreja de São Miguel das Missões.

VI - O JESUITISMO DA ARTE MISSIONEIRA

Tratando-se de jesuítas, nada mais natural que imprimissem o 
selo da Ordem às obras de arte por eles orientadas. Algumas de 
suas preferências foram transmitidas: o culto ao Cristo 
Crucificado e à Virgem, temas barrocos por excelência; a 
devoção aos três principais santos da Ordem: Santo Inácio, 
Fundador; São Francisco Xavier, Apóstolo das índias; São 
Francisco de Borja, um dos primeiros sucessores do Fundador 
na direção da Ordem.

A representação da Santidade depende, quase sempre, do 
contexto histórico de cada época. Por esta razão o Cristo 
espanhol, caracterizado pela masculinidade, realismo exagerado, 
expressividade e misticismo, quando esculpido pelos índios, 
tendia a abrandar-se. Isso se explica pela tendência do primitivo 
a estilizar, e, no caso específico, também pela índole dos nativos, 
mais propensos à introversão do que à extroversão.

4 - Fala-se em estilo jesuítica O que vem a ser isso?

Os jesuítas são os grandes propagadores do catolicismo, no 
século XVII. E o estilo barroco foi expressão de sua vontade 
de pregar a fé. A identificação entre barroco e a ordem 
jesuítica, tão inter-relacionados, levou alguns autores a falar 
em estilo jesuítico como sinônimo de barroco. Houve quem 
defendesse uma manifestação jesuítica como particularidade 
do barroco. Essa tese hoje não mais é aceita, passando o 
jesuítico a ser uma face do barroco, este por si, já, um estilo 
polifacético.

SANTA CATARINA - Escultura em madeira. Alt. 1.92m. 
Museu de São Miguel das Missões. Santo Ângelo / Rio 
Grande do Sul.
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III - DIDATISMO DA ARTE MISSIONEIRA

Ao analisar-se a estatuária missioneira, é preciso atentar para 
sua peculiaridade. Como toda arte cristã, a arte dos Sete Povos 
foi didática, portanto, a serviço dos fins primordiais da 
evangelização.

Nesse contexto, o exercício da escultura nas Missões atendia a 
uma dupla necessidade: prover os templos com imagens capazes 
de apoiar, visualmente, a pregação dos missionários e preencher 
uma das exigências da pedagogia da catequese da Ordem de 
Santo Inácio.

As imagens deviam suprir a ausência da leitura no 
aprendizado religioso. Daí não faltar a escultura em nenhum 
povo das Reduções.

Igualmente importante era o fator “litúrgico”, posto que as 
imagens conferiam esplendor às cerimônias do culto, ao qual 
todos compareciam.

Deve-se, ainda, destacar, na escultura missioneira, o seu 
hibridismo, ou seja, o fato de ser ela uma arte híbrida ou mista.

Os missionários e seus discípulos, desinteressados da pureza 
estética de suas produções, reproduziam “de ouvido” modelos 
do centro e do norte da Europa, donde procediam os mestres.

Determinados elementos, que sugerem originalidade, derivam 
mais dessa mistura de procedências diversas, combinadas com as 
deficiências do meio, do que das influências do indígena.

Houve, além disso, intercâmbio artístico das Missões não só 
com a Europa, mas também com outros locais da própria 
América, como é o caso do Peru.

Tal pormenor parece-nos relevante a fim de se determinarem 
as várias influências européias na escultura missioneira.

Semelhante hibridismo, longe de diminuir o valor estético das 
obras missioneiras, pode até acentuar-lhes o mérito.

No que concerne aos artistas indígenas, raros nomes passaram 
à posteridade. Podemos citar o de Kabiyu, índio pintor; o de 
Gabriel Quiri, fundidor, os de João Yapari, Tomas Tilcara e 
Inácio Paica, este, aliás, o mais conhecido de todos, gravador. 
Embora fossem numerosos os escultores, pois os índios 
demonstravam singular inclinação para esta arte, não 
conhecemos o nome de um só deles. É possível que tal omissão 
signifique desinteresse dos missionários pelas aptidões criativas 
dos nativos: Mas é provável, também, que estas aptidões não 
tenham podido desenvolver-se, devido à imposição de clichês e 
padrões estéticos alheios a sua sensibilidade.

A RMINDO TRE VISA N
Professor Adjunto de História da A rtedo Instituto de Artes 
da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Doutor pela 
Universidade de Friburgo, Suíça; Escritor e Ensaísta, com 
livros publicados.

I — ÍNDIOS: POVO SEM CRIATIVIDADE?

Uma vez aldeados, eram os índios introduzidos numa forma 
de cultura cujos padrões provinham da Europa. Este modelo 
civilizatório estava longe de os satisfazer. Diante, porém, da 
disciplina cultural dos missionários, acabavam por curvar-se. 
Talvez a consciência auto-suficiente dos europeus e a inexistência 
de diálogo entre as duas culturas expliquem, ao menos em parte, 
por que os missionários os consideravam tão primários.

Não obstante, os mesmos jesuítas e a generalidade dos autores 
atribuem aos índios duas qualidades: pendor musical e talento 
imitativo.

Diz Lucio Costa: “Parece mesmo não ter havido da parte dos 
irmãos, cientes da superioridade de sua própria técnica, 
compreensão e simpatia pelo que as interpretações dos índigenas 
pudessem apresentar de imprevisto e pessoal, e que desprezavam 
como ‘errado’ tudo que fugisse às receitas do formulário 
europeu, estimulando, pelo contrário, as cópias servis e assim 
impondo, junto com a nova crença e a nova moral, uma beleza 
já pronta”.

II - DISPERSÃO DAS ESTATUAS

Segundo o historiador G. Furlong, a produção escultórica, 
que se levou a termo, de 1610 a 1767, nas 30 Reduções Jesuíticas 
foi superior a 2 mil imagens. A maior parte delas encontra-se na 
Argentina, nos Museus de Ta Plata, Luján, Buenos Aires, em 
alguns povos de Misiones, e no Paraguai.

Parte considerável das obras foi destruída durante sucessivos 
êxodos. Outras contingências ainda contribuíram para a redução 
desse patrimônio: falta de conservação, condições climáticas, 
transportes precários, incêndios e roubos.

No Brasil, existem, aproximadamente, 300 peças, localizadas 
em Museus oficiais ou particulares do Rio Grande do Sul:
Museu de São Miguel das Missões; Museu Vicenti Pallotti, do 
Patronato Antonio Alves Ramos, em Santa Maria; Museu 
Municipal de São Borja; Matriz de São Luiz Gonzaga; Museu 
Júlio de Castilhos, em Porto Alegre; Capela de São Nicolau, em 
Rio Pardo; Museu de Arte do Rio Grande do Sul, em Porto 
Alegre; Colégio Cristo Rei, dos Padres Jesuítas, em São 
Leopoldo; Museu João Nunes, em São Gabriel; Museu Dom 
Diogo de Souza, em Bagé; Catedral de Santo Ângelo; Colégio 
Anchieta, de Porto Alegre.

As demais pertencem a coleções particulares.

CRUCIFIXO - Escultura em 
macieira. Ah. 039m. Coleção 
particular do Prof. Armindo 
Trevisan. Porto Alegre / Rio 
Grande do Sul.

ANJO - Escultura em madeira.
Ah. 0.78m. Museu de Artes do Rio 
Grande do Sul / Porto Alegre.
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VII - A QUESTÃO DA ORIGINALIDADEIV - CARACTERÍSTICAS DA ESCULTURA MISSIONEIRA Atividades
Didáticas

Aos professores:Impõe-se, finalmente, uma questão: até onde vai a 
originalidade da escultura dos Sete Povos?

Antes de mais nada, uma observação de Augusto Meyer, um 
dos homens que mais lutou pela salvaguarda do patrimônio 
Missioneiro: “Não está feito o estudo desse povo de imagens, 
apesar das magníficas ampliações fotográficas e das primeiras 
tentativas de catálogo; é trabalho para longos anos de paciente 
cotejo e de pesquisa demorada”.

Muitas dificuldades têm surgido no caminho dos estudiosos. 
Entre outras: a dispersão das imagens por diversos 
coleções particulares, cujo cadastro não se fez ainda; o 
anonimato dessa arte, que proíbe uma triagem perfeita entre o 
que saiu das mãos dos jesuítas e o que foi criação indígena.

Retomando a classificação básica de G. Furlong, completada 
por W. H. Harnisch e, recentemente, destacada pela 
pesquisadora paraguaia Josefina Piá, podemos dividir o 
patrimônio escultórico das Missões em quatro grandes classes:
I - Obras-primas dos grandes mestres europeus que vieram para a 
América; 2 - Esculturas elaboradas pelos indígenas segundo 
modelos europeus; 3 - Obras mistas, nas quais a técnica e o 
modelo europeus se unem ao espírito índio; 4 - Plásticas de 
maior acento indígena.

A escultura dos Sete Povos pertence ao patrimônio histórico 
rio-grandense enquanto os indígenas de nossa terra conseguiram 
expressar-se através dela. Pouco importa que essa expressão 
tenha sido indireta, clandestina ou precária. O fato básico é que 
se concretizou determinada expressão, um tal ou qual rosto 
indígena dentro do barroco instalado no território rio-grandense. 
Imprescindível, ainda, lembrar que o barroco, na sua definição 
genérica, constitui o miolo da arte colonial brasileira. À parte 
isso, pode-se sustentar que o barroco dos Sete Povos é um 
barroco crioulo, uma vez que foi indigenizado na sua expressão 
estilística. O barroco missioneiro demonstra certa criatividade de 
nossos índios. Bastaria isso para torná-lo objeto de nossa 
cuidadosa atenção.

Primeiramente, uma observação de caráter geral: a maioria 
das estátuas dos Sete Povos é talhada em madeira, de preferência 
cedro. Na sua totalidade, as estátuas eram policromadas. 
Algumas apresentam, também, articulações: eram utilizadas, 
especialmente, nas procissões, e nas representações dramáticas.

Havia, sem dúvida, alguma coisa de “fascinante” na 
pedagogia jesuítica: os índios deixavam-se conquistar pelo 
“visual” das cerimônias, danças religiosas, festas e outras 
manifestações coletivas, organizadas pelos padres.

Um certo número de estátuas mostram cavidades dorsais.
Essa abertura posterior se estende da altura dos ombros até ao 
pedestal. Qual a finalidade, ou finalidades, de tão curiosa 
característica? Cinco razões são apresentadas: I - Uma razão de 
ordem física: evitar que a madeira rachasse, mediante o 
ressecamento natural; 2 - Uma razão de ordem catequética: os 
jesuítas se colocariam sigilosamente dentro da cavidade, em 
certas ocasiões, para disciplinar os índios que, acreditando na 
voz do pseudo-santo, tornavam-se mais dóceis. Daí a expressão: 
“santo de pau-oco”, com a acepção de hipócrita. 3 - Uma razão 
de ordem econômica: as cavidades destinar-se-iam ao 
esconderijo de riquezas e tesouros: 4 - Uma razão de ordem 
prática: diminuição do peso das imagens; 5 - Uma razão de 
ordem folclórica: seriam o resultado da profanação dos 
catadores de tesouros. Embora semelhante assunto seja ainda 
objeto de debate, pode-se dizer que as explicações mais razoáveis 
são as dos números 1 e 4.

As questões propostas adiante são ilustrativas do cenário e do 
tempo em que as circunstâncias referentes às Missões se 
desenvolveram. Estão propostas na forma de questionário 
objetivo para aproveitamento didático e rápida-assimilação.

1. - Qual o estilo artístico que corresponde ao período das 
Missões?museus e • Localizar no mapa as Missões Jesuíticas.
A obra missioneira foi realizada no século XVII e se 
prolongou até meados do século XVIII. Esse período foi 
dominado pelo estilo artístico chamado “barroco’.’

*

• Acompanhar, na linha de tempo, a 
colonização do Rio Grande do Sul, 
correlacionando-a com a do Brasil.

2 - Que significa “barroco”?

A palavra barroco possui origem incerta. Duas correntes 
tentam explicá-la. A primeira acredita que sua origem está 
associada à expressão “barrueca”, com que os navegantes 
portugueses designavam as pérolas defeituosas. Nesse sentido, 
a arte barroca seria uma arte defeituosa, ou caprichosa, 
extravagante (em relação à arte clássica, que lhe é anterior). A 
segunda corrente busca a origem na expressão “baroco”, 
com que se designavam os silogismos, comuns na Idade 
Média. Nesse sentido, a arte barroca seria sinônimo de 
rebuscada, complexa.

• Descrever as estampas das esculturas 
missioneiras retratadas no porta-fólio.

V - EXISTIU REALMENTE UM ESTILO MISSIONEIRO?

Se algum estilo houve, na escultura dos Sete Povos, este estilo 
foi o Barroco. Mas houve realmente um estilo? Werner 
Weisbach define o estilo barroco da seguinte forma: I - o 
elemento da forma: formas agitadas, em relação de tensão entre 
si; dinamismo, policromia. 2 - o elemento político: o 
Absolutismo. 3 - o elemento religioso: A Contra-Reforma (luta 
contra o Protestantismo). 4 - o elemento sociológico: a primeira 
fase do Capitalismo.

Enquanto linguagem, o Barroco privilegia três aspectos: o 
lúdico, o visual e o persuasório, isto é: o aspecto de jogo ou 
diversão; o aspecto de atração óptica; e, finalmente, as técnicas 
de propaganda religiosa.

Importa ressaltar, também, o hermetismo dos Sete Povos, ou 
seja, seu isolamento, que obedecia a razões de ordem religiosa. 
Era preciso, com efeito, evitar o contato com a população 
espanhola, não raro exploradora e corrupta. Nesse espaço 
fechado, pois, a arte tendia a seguir caminho unidirecional, de 
acordo com a linha imposta pelos missionários, pré-moldados 
por sua respectivas tradições.

3 - Como se reconhece uma escultura barroca?

Além das características gerais, a escultura tem peculiaridades 
próprias, como arte, no barroco. Nesse período o requinte 
técnico atinge um ponto insuperado. O material, geralmente 
mármore, é levado ao extremo de suas possibilidades. A 
estátua é agitada, há uma expressão que transita do real ao 
patético, sem más a ideáidade clássica. Os sentimentos 
afloram na representação do rosto, em toda a escáa emotiva. 
Os gestos acentuam a dramaticidade. O escultor cria a obra 
com um sentimento teatral, inclusive com a participação do 
espaço projetado para intensificar a emocionalidade. Na 
Espanha (de onde se origina a escultura missioneira) essas 
características se somam a uma intensa religiosidade: a 
estátua é veículo de uma idéia de piedade, comovendo pela 
intensidade sentimental, em especial na representação da dor. 
Para tocar más profundamente, às estátuas — geralmente de 
madeira — são incrustrados olhos de vidro, as expressões se 
tornam patéticas, cabelos e sobrancelhas são apliques de fios 
reás, o corpo é pintado (“encarnado”, isto é, pintado da cor 
da carne), são ressátados filetes de sangue, gotas de sangue 
com rubis incrustrados, pinturas de ferimentos, hematomas e 
tudo o que possa contribuir para a mortificação da piedade 
religiosa e a propagação da fé. O sentimento de verdadeiro 
toma a escultura, inclusive pela vestimenta com roupas reás.

temas de estudo
— Comparação entre o tipo de colonização que se desenvolveu 

no nordeste brasileiro e aquela do Rio Grande do Sul.
— A organização econômica, sociá e político-administrativa e 

as mamfestações artísticas das Missões.
— A criatividade dos índios. O didatismo da arte missioneira. 

Características da escultura missioneira.
— A arte como meio utilizado pelos jesuítas na propagação de 

ideário político nas Missões.

— A Descoberta da América e o choque cultural com os 
habitantes do Novo Continente. Agrupamentos indígenas da 
América do Sul e seus costumes. O indígena brasileiro, sua 
cultura e sua arte: plumária, cerâmica, pintura corporal, 
máscaras, miçangas, etc. Cultura européia x indígena. A 
escravidão do índio.

— O Barroco e a Contra-Reforma. A Contra-Reforma na 
Espanha: a tradição católica, o sentimento de misticismo, a 
religiosidade. A expressão dessa postura na arte espanhola 
do século XVII. A escultura religiosa: toreutas e seus santos.

— Os jesuítas no Brasil. Os jesuítas e as Reduções Missioneiras. 
Estudo dos templos jesuíticos, da arte e da sociedade das 
Missões.

— Origens da arquitetura missioneira. A definição da fachada 
de Igreja jesuítica. A planta e as funções religiosas. A 
expansão da arquitetura jesuítica na América do Sul.
México, América Central, Brasil, Paraguá e Argentina. A 
costa ocidentá: Bolívia, Peru, Equador e Colômbia. A 
Igreja de São Miguel das Missões.

VI - O JESUITISMO DA ARTE MISSIONEIRA

Tratando-se de jesuítas, nada más natural que imprimissem o 
selo da Ordem às obras de arte por eles orientadas. Algumas de 
suas preferências foram transmitidas: o culto ao Cristo 
Crucificado e à Virgem, temas barrocos por excelência; a 
devoção aos três principais santos da Ordem: Santo Inácio, 
Fundador; São Francisco Xavier, Apóstolo das índias; São 
Francisco de Borja, um dos primeiros sucessores do Fundador 
na direção da Ordem.

A representação da Santidade depende, quase sempre, do 
contexto histórico de cada época. Por esta razão o Cristo 
espanhol, caracterizado pela masculinidade, realismo exagerado, 
expressividade e misticismo, quando esculpido pelos índios, 
tendia a abrandar-se. Isso se expliea pela tendência do primitivo 
a estilizar, e, no caso específico, também pela índole dos nativos, 
más propensos à introversão do que à extroversão.

4 - Fala-se em estilo jesuítico. O que vem a ser isso?

Os jesuítas são os grandes propagadores do catolicismo, no 
século XVII. E o estilo barroco foi expressão de sua vontade 
de pregar a fé. A identificação entre barroco e a ordem 
jesuítica, tão inter-relacionados, levou águns autores a fáar 
em estilo jesuítico como sinônimo de barroco. Houve quem 
defendesse uma mamfestação jesuítica como particularidade 
do barroco. Essa tese hoje não más é aceita, passando o 
jesuítico a ser uma face do barroco, este por si, já, um estilo 
polifacético.

SANTA CATARINA - Escultura em madeira. Alt. I.92m. 
Museu de São Miguel das Missões. Santo Ângelo / Rio 
Grande do Sul.
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1 PATRIMÔNIO DA HUMANIDADE
2

ATA3
ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A EDUCAÇÃO

CIÊNCIA E A CULTURA
4

CONVENÇÃO DESTINADA Ã PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO MUNDIAL,
5

► CULTURAL E NATURAL
COMITÊ DO PATRIMÔNIO MUNDIAL - 7f sessão ordinária6

FLORENÇA (Itália), 5 a 9 de dezembro de 1983.
7

I. INTRODUÇÃO
8

1. A sétima sessão do Comitê do Patrimônio Mundial realizou-se na Vila dos Médicis de Poggio a Caiano, 
Florença, de 5 a 9 de dezembro de 1983, por convite do governo italiano. Os países membros do Comitê, cuja 
lista segue, participaram da reunião: Argélia, República Federal da Alemanha, Argentina, Austrália, Brasil, Chi
pre, França, Guiné, Itália, Jamahiriya árabe libiana, Jordânia, Líbano, Noruega, Sri Lanka, Suíça e Turquia.

2. Representantes do Centro Internacional de estudos para a conservação e restauração de bens culturais 
(ICCROM),do Conselho Internacional dos Monumentos e Locais (ICOMOS) e da União Internacional para 
a Conservação da Natureza e de seus Recursos (UICN) participaram da reunião a título consultivo.
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13 VII. LISTAS INDICATIVAS
14. O Comitê declarou que as listas indicativas de bens naturais tinham sido assumidas (revisadas) pelo 

Brasil e Portugal, tais como elas foram apresentadas no documento SC/83/CONF. 009/INF. 3.
15.0 Comitê exprimiu um vivo interesse pelas idéias formuladas por M. Parent, Presidente do ICOMOS, 

no seu relatório apresentado, quando da sétima sessão do “Bureau” notadamente no que concerne às dificulda
des atualmente encontradas na aplicação dos critérios culturais às proposições de inscrição de cidades históricas, 
aos bens culturais representativos de uma série e do critério de autenticidade. Após discussão, o “Comitê” afir
mou seu pleno acordo com as idéias de M. Parent.

VIII. PROPOSIÇÕES DE INSCRIÇÃO NA LISTA DO PATRIMÔNIO MUNDIAL
29. O Comitê examinou as proposições de inscrição na Lista do patrimônio mundial, tomando nota dos 

comentários dos representantes do ICOMOS e/ou da UICN que apresentaram uma avaliação de cada bem. O 
Comitê decidiu inscrever na Lista do patrimônio mundial os 29 bens culturais e naturais seguintes:
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16
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20
,21 País participante, tendo 

apresentada a proposição 
de inscrição do bem, de 
acordo com a Convenção.

Agradecimentos NP de Ordem Nome do Bem
22

Engenheiro A LDO SANI 
Diretor Superintendente da Riocell
Dr. ANTÔNIO DE LISBOA MELLO E FREITAS 
Assessor de Relações Públicas da Riocell 
ProfessorPe. ARTHUR RABUSKE 
Professora DORIS LUBISCO
Professora GRACINDA CLARA FERREIRA RAMOS 
ProfessoraISOLDA PAES
Professores SÉRGIO e MARIA VIRGÍNIA FIGUEIREDO
Professor Pe. ARMANDO MAROCO
Professor JAIRO FIG UEIR EDO
Dr. LUIZ CARLOS BARBOSA LESSA

Alemanhã (rep. Federal)23 271 Igreja de Peregrinação de Vies
Ruínas de São Miguel das Missões. É assinalado que 
este bem entra em série e que a Argentina participou 
sua intenção de propor, de sua parte, as missões jesuíti
cas de Santo Inácio Mini e Santa Maria la Mayor.

Brasil 275
24
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Bulgária 217 Antiga cidade de Nessebar26

* Devido à extensão da Ata, transcrevemos aqui apenas os itens que se relacionam às ruínas de São Miguel das Missões.
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O papel utilizado neste guia contém celulose de fibra curta 
de eucalipto produzida pela RIOCELL.


