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Resumo 

Este artigo pretende mostrar como as  construções jesuíticas no Brasil colonial 

organizaram um espaço urbano, por meio de uma linguagem comum entre si, edificando espaços 

públicos importantes que permaneceram até hoje nas cidades brasileiras.  O texto coloca a 

importância do desenho jesuítico na formação da cidade brasileira e principalmente sua 

permanência enquanto espaços de uso publico importantes, em face das grandes transformações 

que essas cidades sofreram.  
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Introdução 

A Companhia de Jesus se formou em Roma após um período conturbado da história da 

Igreja, no fim do que se convencionou chamar de Idade Média e início da Idade Moderna. 

 

O advento de novas classes sociais, especialmente a burguesia, ligada basicamente ao 

comércio, cria o grande conflito que culmina na reforma de Lutero e a contrarreforma da Igreja 

Católica Apostólica Romana, marcando o surgimento de novas regras econômicas, que 

determinam o início da era Moderna. 

 

O surgimento dos estados nacionais vem reforçar e possibilitar o acúmulo da riqueza, e 

garantir sua reprodução. No campo das ideias estamos no renascimento com seu ideário greco-

romano, suas doutrinas e a difusão de um conhecimento que passa a ser valorizado como um 

bem do homem para o homem. Surgem então estados fortes, novas fronteiras econômicas se 

instalam e a exploração das navegações. Se firma uma aliança, através de financiamentos 

concedidos aos reis, entre o Estado e as classes burguesas.  

 

Neste contexto a Igreja perde seu poder e suas prerrogativas de dominação do Estado. 

Concomitantemente a corrupção que grassa na igreja de  Roma se torna cada vez mais explícita.  

Os clérigos muitas vezes importavam-se mais em usufruir benesses do que cuidar dos fiéis. A 

moralidade católica foi exposta, e posta em julgamento pelas comunidades. Com seu poder em 
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queda, era necessária uma reação, que pudesse aumentar o número de fiéis e combater a 

expansão da reforma protestante. Esse é o contexto que permite a organização de uma nova 

doutrina baseada no asceticismo religioso, calcada num regramento moral e ético superior e onde 

as ações individuais determinavam um novo modo de ação cristã. 

 

A bula papal REGIMINI MILITANTIS ECCLESIAE, de 27 de setembro de 1540 
veio aprovar e legalizar a fundação de uma nova ordem religiosa que exerceu um 
papel de enorme importância na Reforma Católica, a Companhia de Jesus, os 
jesuítas.1 

Fundada em 1540, a Companhia de Jesus se propõe a participar ativamente das 

navegações e de projetos de ocupação do Novo Mundo. Com seu ideário de educação e 

evangelização das populações das novas terras, lançou-se com afinco a esta tarefa.  Com uma 

proposta de ação baseada no voto de pobreza dos clérigos, pode adaptar-se à vida difícil do novo 

mundo, sem conforto ou regalias.  A pregação de Inácio de Loyola considerava que o exemplo da 

ação individual e a pregação, juntamente com a catequese eram as melhores maneiras de 

conversão.  

 

A atividade apostólica jesuítica consistiria no exemplo do seu modo de viver. As obras 

falam mais que a palavra. Inácio de Loyola apontava o comportamento exemplar como um meio 

muito mais eficaz para pregar a verdade, com bondade, do que enfrentar abertamente os 

dissidentes confrontando suas doutrinas. 

 

Neste campo atribui especial importância á conversa em particular, e aos 
exercícios espirituais.... Escrevia textualmente Santo Inácio; “A maneira de pregar 
e ensinar a doutrina católica, provando-a e confirmando-a, deve ser pacífica; não 
armando ruído e perseguir os hereges, os quais obstinariam mais em suas 
posições se a pregação se dirigisse a eles abertamente. 2  

Desta forma a Igreja servia aos interesses dos estados absolutistas e aos seus próprios 

interesses de expansão, introduzindo e acreditando numa posição mais humanista e racional de 

sua crença em Deus. 

 

Sendo a Companhia de Jesus uma ordem voltada para a ação, teve suas funções de 

ensino e catequese o principal instrumento para impedir o avanço da reforma protestante e 

retomar o que havia sido perdido. A orientação do Homem no caminho mais justo deveria ser feita 

o quanto antes e a alternativa mais sedutora era a criação de colégios que se tornavam lugares de 

propagação de conhecimentos e irradiação de doutrinas, muito procurados por todos nos sécs. 

XVI e XVII. Séculos onde o saber se tornava ponte para a ascensão social e econômica. Os 

                                                
1 OLIVEIRA, Beatriz Santos de. Espaço e estratégia. José Olympio, 1988,RJ. 
2 DALMASES, Candido, Inácio de Loyola, Fundador da companhia de Jesus; Ed. Loyola,1984, in . Beatriz Santos de 
Oliveira, Espaço e estratégia. RJ: José Olympio, 1988, . 
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jesuítas tratavam de formar, através da ação pedagógica o espírito do mundo que pretendiam 

criar. 

 

Em 1549, nove anos depois da fundação da Companhia de Jesus, chegam ao Brasil os 

primeiros jesuítas. Eram eles os padres Manoel da Nóbrega, Leonardo Nunes, João Azpicuelta 

Navarro, Antônio Pires, Vicente Rodrigues e Diogo Jacome. Vinham com Tomé de Souza, 

nomeado primeiro Governador Geral do Brasil (1549/1553). Fundaram em Salvador a primeira 

sede da Companhia de Jesus para a América Latina. 

 

Em menos de 50 anos após sua chegada ao Brasil, os jesuítas haviam se espalhado pelo 

país. Estabeleceram-se ao longo de todo o litoral, desde o Ceará até Santa Catarina, com 

algumas penetrações pelo interior, como no caso de São Paulo. Estiveram no Brasil por 210 anos, 

até serem expulsos por decreto do Marquês de Pombal em 1759. Os bens da Companhia de 

Jesus tornaram-se então propriedade do Estado. 

 

Os jesuítas executavam a política de gestão de Portugal em todas as colônias e, para isso, 

recebiam subvenção e concessões da Coroa Portuguesa através de uma relação denominada de 

Padroado, acordo criado entre a coroa portuguesa e a Igreja Romana no sec. XVI. Além disso, 

recebiam contribuição e esmolas do povo, obtinham rendimentos da própria produção de 

alimentos, criando assim uma sólida base econômica para seu sustento. Para atender suas 

necessidades os Jesuítas tinham em seus quadros fixos de religiosos profissionais de boa 

formação, como mestres de obras, arquitetos engenheiros, pedreiros, entalhadores, oleiros, 

ferreiros, ourives, marceneiros, além de escritores, músicos, escultores e pintores.  

 

Desde seu inicio, a Companhia de Jesus, tinha como objetivo maior a conservação dos 

fiéis, a conversão de novas almas e o compromisso com a Igreja católica, e com o estado católico 

português. É este o momento da materialização estratégica da contrarreforma católica, ameaçada 

pela perda de poder e espaço político causado pela reforma protestante. A ideia da conversão de 

um numero incalculável de novos cristãos nativos das novas terras era altamente interessante ao 

papado, e parecia salvadora da crise que assolava os fundamentos do catolicismo na época em 

face a reforma protestante.  

 

Por sua própria ideologia, a Companhia de Jesus se adequava aos interesses de 

colonização da Coroa Portuguesa, no sentido da apropriação do território através da conversão 

dos indígenas e de sua educação para o trabalho. 
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Estas características provêm de um status conquistado pelo clero ao longo de 
toda Idade Média, quando o saber se concentrou na Igreja Católica. Era o 
monopólio do saber. O clero sabia ler, escrever, conhecia outras línguas e um bom 
preparo ideológico. 3 

Com isto estavam sempre junto ao poder secular, e representavam o poder do Reino de 

Deus, mas mantendo suas características próprias no plano material e principalmente nos 

aspectos ideológicos. A consolidação de um novo pensamento de caráter clássico, denominado 

de modo geral de renascentista, foi essencial no entendimento que essa ordem teria da qualidade 

dos espaços a serem produzidos. Com base na Igreja de Gesu em Roma e na igreja de São 

Roque em Lisboa, essa ordem religiosa comprometida com a evangelização, dará grande 

importância aos espaços frontais aos templos religiosos. Essa questão marcará fortemente a 

proposta de espaço que acompanhará os jesuítas no Brasil.  

 

A grande maioria das construções Jesuíticas no Brasil, dos séculos XVI e XVII, tiveram um 

caráter de aldeamento, mantendo características muito bem definidas em seu programa físico, ou 

seja; a igreja e o adro, para o culto, a conversão e a catequese, as oficinas para o ensino dos 

ofícios aos índios e serviços de apoio, as celas dos padres, uma horta e um claustro.  O espaço 

privilegiado à frente da Igreja - o adro, o terreiro, a praça - era importante para receber e 

comportar um grande número de fiéis.  

 
Sendo a Companhia de Jesus uma ordem voltada para a ação, teve suas funções 
de ensino e catequese o principal instrumento para impedir o avanço da reforma 
protestante e retomar o que havia sido perdido. A orientação do Homem no 
caminho mais justo deveria ser feita o quanto antes e a alternativa mais sedutora 
era a criação de colégios que se tornavam lugares de propagação de 
conhecimentos e irradiação de doutrinas, muito procurados por todos nos séculos 
XVI e XVII.   Séculos onde o saber se tornava ponte para a ascensão social e 
econômica. Os jesuítas tratavam de formar, através da ação pedagógica o espírito 
do mundo que pretendiam.4 

As implantações importantes das igrejas jesuítas por todo o mundo foram acompanhadas 

por um colégio. Iniciando pequenos núcleos urbanos nas terras colonizadas, elas serviam ao 

interesse da coroa de estar presente na colônia e, com isso, defender seu território. A catequese 

dos índios visando a conversão à fé católica e à instrução dessas comunidades, trouxe um 

modelo europeu de cultura e costumes, considerado pelos jesuítas como o mais correto e 

civilizado.  

Os jesuítas tinham para seu sustento pessoal a dotação régia. Não bastava para 
as obras de vulto, fora do sustento dos indivíduos. (...). Na verdade, os jesuítas 
tinham os olhos no céu e tinham os olhos na terra, segundo o sentido profundo de 
realidade que os caracterizava e conforme a natureza das coisas: no céu quando 
evangelizavam ou ensinavam religião cristã(...) e tinham os olhos na terra quando 
colonizavam, que no novo continente uma coisa não podia ir sem a outra. Tal 

                                                
3 OLIVEIRA, Beatriz Santos de. Espaço e estratégia. Rio de janeiro; José Olympio, 1988. 
4 OLIVEIRA, Beatriz Santos de. Espaço e estratégia. Rio de janeiro; José Olympio, 1988. 
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movimento colonizador acentuou se no séc. XVII. Sobretudo com o 
estabelecimento de grandes fazendas de gado e engenhos de açúcar, 
contribuição altamente valiosa para o progresso material do Brasil, subsidio 
também sem duvida ao progresso espiritual, em primeiro plano, da catequese e 
dos grandes colégios.5 

Desta maneira os jesuítas, por meio do domínio do saber e dos meios de produção da 

época, exerciam uma influência cada vez maior por conta da ausência da coroa portuguesa no 

Brasil. Esta ausência era consequência da precária condição econômica da colônia. Somente com 

a descoberta do ouro nas Minas Gerais esta situação sofrerá relevante alteração. Em face ao pífio 

retorno econômico obtido em terras brasileiras, a coroa mantinha pouco interesse real de 

investimento em sistemas de produção e de defesa ou mesmo em uma rede de cidades. A 

influência dos Jesuítas se deu em vários setores, criando uma dependência dos colonos em 

relação ao seu fazer e ao seu poder econômico, influenciando sobremaneira a arquitetura e seu 

modo de produção. 

 

Segundo as constituições da Companhia de Jesus só os colégios e casas de 
formação possuem bens próprios de cujos rendimentos se sustentam(...) nenhuma 
aldeia possuía bens separados dos colégios a que estava anexa. E todas 
concorriam para o bem comum. 6 

Sua presença era de tal importância que muitos lugares significativos das novas cidades 

eram conhecidos em referência ao Colégio, à Igreja dos jesuítas e aos terreiros que ficava em 

frente à igreja para a reunião do povo, como Pátio do Colégio, Terreiro de Jesus. Sua influência se 

deu de norte a sul, sobretudo no litoral do Brasil, e em alguns estados também no interior. Sua 

presença deixou uma forte marca e influência nos dois séculos que aqui estiveram.  
 

Arquitetura Jesuítica      

O texto de Lúcio Costa sobre as igrejas Jesuíticas é emblemático e tem servido de 

referência a tudo que se falou no Brasil sobre o assunto. É uma discussão da influência jesuíta, 

sob o ponto de vista da arquitetura propriamente dita, e seus estilos que se instalaram no Brasil 

nos séculos XVI, XVII e XVIII. Este texto é contemporâneo ao restauro da Igreja Nossa Senhora 

do Embu, e residência anexa, obra executada pelo arquiteto Luis Saia em 1939/1940, e que 

contou com recursos e mão de obra do SPHAN7.  Foi de vital importância a colaboração do 

arquiteto Lucio Costa, a época diretor técnico do SPHAN e que acompanhava as obras de 

restauro desta instituição.  

                                                
5 LEITE, Serafim.  Historia da Companhia de Jesus no Brasil.  Rio de Janeiro/ Portugal; INL, 1938. Tomo V. 
6 LEITE, Serafim.  Historia da Companhia de Jesus no Brasil. Tomo V. 
Rio de Janeiro/ Portugal; INL, 1938. Tomo IV. 
7 Serviço do Patrimônio Histórico e  Artístico Nacional era o nome que o atual IPHAN (instituto do Patrimônio Histórico e Artísitico 
Nacional) tinha na época (1940).  
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Lúcio Costa nos leva a uma reflexão da contribuição dos jesuítas em nossa arquitetura, 

visando o entendimento desta contribuição no estudo da   preservação e partidos de restauro. O 

início da ação da Companhia de Jesus se deu em meados do século XVI, em fins do 

renascimento, e os estudos mais recentes dizem que nesta época, na Itália principalmente, e em 

seguida nos outros países da Europa, o maneirismo e o barroco já influenciavam  as  artes em 

geral, e já se sentia forte sua influência na arquitetura.  

 

Ora, as transformações por que passou a arquitetura religiosa, juntamente com a 
civil, durante esse longo período, obedeceram a um processo evolutivo normal, de 
natureza fisiológica; uma vez quebrado o tabu das formas neoclássicas 
renascentistas, gastas de tanto se repetir, ela teria mesmo de percorrer, 
independente da Companhia de Jesus, o caminho que efetivamente percorreu, até 
quando o barroco, por sua vez impossibilitado de renovação, teve de ceder o lugar 
à nova atitude classista e já tanto acadêmica de fins do século XVIII e começo do 
séc. XIX. 8 

A forma da arquitetura jesuítica não constitui um estilo ou um padrão único, tendo em 

Salvador   uma expressão barroca mais clara, enquanto que em São Paulo prevalece uma 

simplicidade mais aguda. O material para as construções, disponível nos lugares, teve grande 

influência na concepção das igrejas. No caso de São Paulo a ausência da pedra como base da 

construção, obrigava a construção em terra, enquanto que prevalecia  a construção em pedra e 

cal ou pedra e terra no Espírito Santo por exemplo.  

  

A personalidade dos padres sempre vem à tona e coloca uma marca em seu estilo 
e desenho. Apesar das mudanças de forma de material e das mudanças de 
técnica, a personalidade inconfundível dos padres, o espírito jesuítico vem sempre 
à tona: è a marca o “Cachet” que identifica todas elas e as diferencia, a primeira 
vista, das demais. E é precisamente essa constante que persiste sem embargo 
das acomodações impostas pela experiência e pela moda, ora perdida no conjunto 
da composição, ora escondida numa ou outra particularidade dela, essa presença 
irredutível e acima de todas as modalidades e estilo porventura adotados, é que 
constitui no fundo o verdadeiro estilo dos padres da companhia.9 

A Igreja sede da Companhia de Jesus foi a Igreja de Gesú em Roma, de autoria do 

arquiteto Giácomo Vignola, e Giácomo de La Porta em meados do séc. XVI. Segundo Lúcio 

Costa, essa igreja possuía características e proporção renascentistas, mas com desenhos de 

volutas barrocas, que influenciaram a arquitetura religiosa e principalmente jesuítica em Portugal e 

nas colônias.   

 

A Igreja que muito influenciou as Igrejas no Brasil Colônia foi a Igreja de São Roque em 

Lisboa. Segundo Benedito Lima de Toledo, quando se iniciou a construção da igreja de Gesú em 

Roma a igreja de São Roque em Lisboa já estava quase finalizada. Restava somente completar 

sua cobertura. Também em Lisboa, a igreja de São Vicente de Fora, com colégio anexo, foi 
                                                

8 COSTA, Lúcio. A Arquitetura dos jesuítas no Brasil. Revista do Patrimônio, SPHAN, No. 5, pag. 9 -154, 1941, RJ.     
9 COSTA, Lúcio. A Arquitetura dos jesuítas no Brasil. Revista do Patrimônio, SPHAN, No. 5 , pag. 9 -154, 1941, RJ. 
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construída posteriormente. Talvez por isso, tenha recebido uma influência mais direta da 

arquitetura da Igreja de Gesú. Lucio Costa coloca ainda, que por ser uma ordem religiosa nova, 

seria natural que os jesuítas incorporassem mais rapidamente a influência do Barroco. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1- Fachada da Igreja de Gesú em Roma, segundo o projeto de Vignola, gravura de Cartaro, reproduzido por: 
MURRAY, Peter. "Arquitectura del Renacimiento". 10 Madri; Ed. Aguilar, 1972. pág.234,1568. Arquivo Victor Hugo Mori.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Igreja de Gesú, Roma. Foto Victor Hugo Mori.11 
 

 

 

 

                                                
10 A construção da  Igreja de Gesú, sede da Companhia de Jesus em Roma, foi iniciada em 1568 e terminada em 1580, consagrada em 
1584. 

11 http://www.vitruvius.com.br/ 10/9/2015 
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Figura 3. Igreja de São Roque em Lisboa. Início da Obra, 1553, inauguração 1619.12   Foto: Tamara Roman, 2013. 

No entanto no Brasil este “estilo” tem outro significado e outro projeto. Devido à própria 

situação de desbravamento das novas terras, do desconhecido, da pobreza e falta de condições 

iniciais, esta arquitetura se mostra mais simples, limpa de detalhes. 

 
...para nós no Brasil, onde a atividade dos padres, já atenuada na primeira metade 
do século XVIII, foi definitivamente interrompida em 1759, as obras dos jesuítas, 
ou pelo menos a maior parte delas, representam o que temos de mais ”antigo“. 
Consequentemente, quando aqui se fala de estilo jesuítico, o que se quer 
significar, de preferência são as composições mais renascentistas, mais 
moderadas, regulares e frias, ainda imbuídas do espírito severo da 
contrarreforma.13 

 

 

                                                
12 Cronologia: 1506, 24 março - edificação da Ermida de São Roque, como informa lápide epigrafada, perto da torre de Álvaro Pais, no 
exterior da cerca Fernandina; 1515, 25 fevereiro - consagração da ermida pelo bispo D. Duarte; 1523, 11 abril - alvará de D. João III 
ordenando a construção de um cemitério para as vítimas de peste numa herdade que estava sobre São Roque; 1527 - sagração do 
chamado adro da peste da ermida de São Roque, pelo bispo D. Ambrósio, conforme lápide; 1525-1527 - instituição da Irmandade de São 
Roque; 1583, 8 março - esta associa-se à Arquiconfraria da Caridade da cidade de Roma; 1540 - D. Pedro de Mascarenhas, embaixador 
em Roma, é incumbido por D. João III de trazer os primeiros Padres da Companhia de Jesus; chegada a Lisboa de Simão Rodrigues de 
Azevedo e Francisco Xavier; 1553, 1 outubro - os Jesuítas tomam posse de São Roque; 2 outubro - instalação de 14 padres, vindos do 
Colégio de Santo Antão, no coro, sacristia e casas térreas da ermida; 1555 - ampliação da igreja. com três naves, segundo Baltasar Teles, 
um corredor estreito lançado para O. com 8 cubículos no andar de cima e algumas casas por baixo; 1560 - Silvestre Jorge surge como 
"prefeito das obras" (MARTINS); 1564 - Padre pelo Padre Jesuíta Nunes Barreto, Patriarca da Etiópia; na Casa, ter-se-ia mandado fazer, 
Manuel Godinho trouxe de Roma desenhos de uma igreja; 1565 - nova ampliação, com uma nave, sob a orientação do mestre-de-obras 
de D. João III, Afonso Álvares, aproveitando-se o comprimento da ermida para a largura da igreja, a qual ficaria a servir de transepto; 
posteriormente, surgiram dúvidas, devido à dificuldade de arranjar vigas que vencessem os 80 palmos de largura, levando a mudar-se o 
projeto para três naves; 1567-1568 - decide-se regressar à nave única e dar uma nova forma à capela-mor, destruindo-se assim o que já 
possuía no interior; 1569 - com a peste, transferiu-se o Noviciado para Coimbra e Évora, até à feitura de um novo edifício; 1573 - abertura 
ao culto com a igreja ainda inacabada; 1577 - Baltazar Álvares dá continuidade ao trabalho de Afonso Álvares; a construção do edifício da 
Casa Professa deve ter decorrido em simultâneo com a igreja, tendo sido concluído enquanto o Pe. Pedro da Fonseca era Propósito 
(TELES), possuindo, pelo menos, um dormitório a S. e um a E.; séc.16, 2.ª metade - construção da capela de São Roque; 
13 COSTA, Lúcio. A Arquitetura dos jesuítas no Brasil. Revista do Patrimônio, SPHAN, No. 5 , pag. 9 -154, 1941, RJ. 
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Figura 4. Esta é Provavelmente a mais antiga fotografia conhecida do Terreiro de Jesus, tirada em albúmen por Victor Frond, 
em 1858 (talvez 1857). 14 

 

As primeiras edificações feitas pelos jesuítas deixaram poucas referências físicas 
originais de suas construções, tendo restado somente alguns indícios ou partes 
das suas construções.  São estas as Igrejas de Salvador erguida em 1549, a Igreja 
de São Vicente em São Paulo erguida em 1552 e a igreja Colégio de Piratininga 
erguida em 1554/1556.15 

A primeira edificação jesuítica teve lugar na cidade de Salvador, no século XVI, escolhida 

pela coroa portuguesa como polo de desenvolvimento e apoio ao empreendimento colonizador. 

Em seguida, a ocupação jesuítica foi se espraiando para as vilas fundadas nas capitanias, 

inicialmente São Vicente, depois   São Paulo de Piratininga e outras cidades da Bahia, 

Pernambuco e Espirito Santo, posteriormente, Maranhão, Pará, Piauí, Sergipe e Paraná. Os 

jesuítas desenvolveram  este projeto de colonização e dominação do território pela catequização, 

pela educação do gentio e dos colonos que aqui estavam, assim como os filhos das famílias 

nobres . Vale ressaltar, que esta ocupação é consequência de um projeto claro e determinado, em 

função do alto nível intelectual dos padres jesuítas enviados ao Brasil. O padre Manoel de 

Nóbrega, por exemplo, tinha toda a habilitação intelectual para se estabelecer como professor em 

Coimbra, uma das principais universidades da Europa, não o fazendo por conta de ligeiro defeito 

de fala.  

                                                
14 Fonte:  http://www.historia-bahia.com/iconografia/colegio-jesuitas.htm. 
15 BURY, John. Arquitetura e Arte no Brasil Colonial. Brasília: IPHAN, pág. 166-200, 2006. 
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Figura 5. Fotografia de 1862, de Camillo Vedani, mostra o Terreiro de Jesus e as antigas instalações dos jesuítas. A igreja 
tornou-se a Catedral Basílica e o Colégio dos Jesuítas, à direita, é a Faculdade de Medicina, fundada em 1808, pelo Príncipe 
Regente Dom João. 16 

 

A primeira igreja jesuítica no Brasil foi a construída em Salvador em 1549 e foi dedicada à 

Nossa Senhora da Ajuda. Edificada em taipa de mão e coberta de palha, foi erigida onde hoje se 

encontra a igreja da Ajuda, cedida posteriormente ao clero regular. Em 1572 foi inaugurada a 

igreja de pedra e cal no Terreiro de Jesus, concluída em 1585, e que continuou sendo alterada até 

sua configuração atual, ao lado do Colégio dos Jesuítas, construída com uma grande praça em 

frente, chamada de Terreiro de Jesus. A igreja é hoje ponto central da cidade de Salvador e se 

transformou no século XVIII na Catedral da Cidade. Assim como a Igreja da Ajuda, esta 

construção se iniciou também em taipa de mão e cobertura de palha, sofrendo várias ampliações 

e reformas. Atualmente é a Igreja Catedral Basílica De Salvador, BA. 

 

A Atual Catedral é a quarta igreja e o último remanescente, do conjunto arquitetônico do 

Colégio de Jesus. Sua planta é típica das igrejas luso brasileiras, sendo construída sob projeto do 

irmão Francisco Dias, chegado à Bahia em 1577 para construir o Colégio. Segundo o projeto, a 

igreja estaria no eixo do conjunto, ladeada por dois corpos que se organizariam a partir de um 

pátio. 

 

A planta da Catedral apresenta um transepto inscrito no retângulo da edificação e capelas 

laterais interligadas com tribunas superpostas. A capela mor é ladeada por duas capelas e 

corredores que dão acesso à sacristia transversal. Sua fachada em lioz procura conciliar o 

                                                
16 Fonte: http://www.salvador-antiga.com/centro-historico/catedral.htm 
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tradicional modelo português, com duas torres, e a nova fachada jesuítica com volutas e sem 

torres, proposta por Vignola. 

 

A ocupação do território em desenhos hipodâmicos é uma característica dessas igrejas. A 

acomodação à topografia e à escala dos espaços na América diminuiu a rigidez da proposta 

espacial aplicada. Foi essencial a compreensão de que outros espaços da edificação tinham tanta 

importância quanto o claustro. Se sempre destaca o Adro da Igreja dominando o espaço da praça, 

lugar essencial e diferenciador da proposta jesuítica.  A presença do colégio e dos espaços 

vinculados às atividades de instrução e ensino dos ofícios é condição fundamental para o 

entendimento desses espaços. Essa característica era um modus operandi dos jesuítas que, por 

serem intelectuais, arquitetos, engenheiros, artesãos e artistas, estavam sempre ligados às 

atividades de ensino e práticas do dia a dia. 

 

As construções anexas à igreja, além do próprio convento, foram usadas para o ensino, 

tanto das letras como das profissões ligadas à técnica, com oficinas para este fim. O ensino era 

para a prática jesuítica, essencialmente um modo de catequese.   

 

Nestor Goulart Reis coloca em seu livro Evolução Urbana no Brasil, a importância das 

Igrejas paroquiais e conventos jesuítas, carmelitas, beneditinos e franciscanos na ocupação da 

colônia pelos portugueses. A Igreja era como se sabe, agente do estado português na ocupação 

do novo território.  

Essas congregações contribuíram para a manutenção de um quadro urbano 
permanente, reunindo sempre um numero elevado de sacerdotes, irmãos leigos e 
escravos. Essa atividade foi possível porque os conventos organizaram-se como 
grandes proprietários de terra e engenhos, com o que reuniram recursos 
financeiros para cumprimento de programas ambiciosos. As condições de cultura 
desses grupos religiosos em face da pobreza do meio e, por outro lado, as 
características de suas atividades fariam com que desempenhassem papéis 
principais nas atividades culturais e artísticas.17 

As igrejas de aldeamentos como Embu, Guararema, Reritiba, Igreja de Nossa Senhora de 

Assunção, atual Santuário Nacional de São José de Anchieta, e Igreja dos Reis Magos, guardam 

entre si muitas semelhanças, em sua simplicidade de linhas e estilo. As fotos dessas igrejas 

ilustram essa semelhança. Em São Paulo, por razões já explicitadas, o uso da terra foi 

predominante para a construção. 

Essas estruturas, em grande parte são formadas por camadas sucessivas de 
barro apiloado, distinguem-se da de alvenaria de pedra pelos contornos menos 
definidos e precisos e pelo aspecto acachapado, conforme se pode observar no 
oitão da preciosa capelinha paulista de Santo Antonio em São Roque. O espesso 
pranchão, fazendo de verga sobre a janela, é solução peculiar às construções de 

                                                
17 REIS FILHO , Nestor Goulart . Evolução urbana no Brasil 1500/1720. Editora Pini, São Paulo SP, 2000.pag. 187. 
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terra socada, embora também empregada nas de alvenaria de pedra, quando o 
enquadramento dos vãos não pudesse ser de cantaria, como ocorre, por exemplo, 
na travessa da igreja de Reritiba, hoje cidade de Anchieta, no Espírito Santo.18 

As outras igrejas no Brasil são em sua maioria de pedra e cal, como no caso de Reritiba e 

Reis Magos com caixilharia de madeira ou cantaria. As igrejas jesuíticas de vilas maiores mantêm 

características de desenho semelhantes, sendo as construções de pedra e cal, e na grande 

maioria, a caixilharia e altares de cantaria, como as de Olinda, e Rio de Janeiro. 

 

A catedral de Salvador por ter sido construída na capital da colônia, diretamente ligada aos 

interesses da Coroa Portuguesa já nasce maior e com mais meios, mais monumental e com estilo 

mais assemelhado à igreja de Gesú em Roma. Seu trabalho de cantaria e sua fachada em pedra 

de Lioz foram trazidos de Portugal.  

 

A Igreja de Santo Alexandre mantém o mesmo padrão da de Salvador, mas com feições e 

proporções mais adaptados às condições locais, com características bastante próprias. No 

entanto estas duas últimas igrejas mantém o mesmo partido de quadra, com convento e escola 

anexos. 

 

Segundo Augusto Carlos da Silva Teles (arquiteto, professor e consultor da IPHAN)19, 

podem-se dividir os conjuntos de edificações jesuítas no Brasil em duas categorias, 

1. Conjuntos de caráter erudito, como Salvador, Olinda, Rio de Janeiro, Santos, Vitoria, 

São Luiz e Belém, edificados após a chegada no Brasil do arquiteto e construtor irmão jesuíta 

Francisco Dias. 

2. Conjuntos de feição não erudita, vernacular, que compreendem as capelas e igrejas 

relativas às aldeias missionárias, as residências de atendimento aos índios, às fazendas que se 

subordinavam aos colégios. E dentre essa categoria ainda temos duas outras, que são as igrejas 

de caráter permanente e as de caráter de visita onde não havia residência permanente, somente 

atendimento esporádico semanal ou mais espaçado.20 Nesta ultima categoria cita exemplos 

significativos de taipa de pilão em São Paulo, como Igreja de S. Miguel Paulista, antiga aldeia de 

S. Miguel de Ururai. Igreja de N.Sra. Da Escada em Guararema, Igreja N.Sra. Do Rosário e 

residência anexa em Embu (final do sec. XVII). 

Restaurado há cerca de cinqüenta anos (de fato 63 anos) pelo IPHAN, sob 
orientação do arquiteto Luís Saia, a igreja do Embu, mantém, internamente, 
elegante e belo conjunto de talhas e pinturas na capela–mor e nos altares 
colaterais, assim como um púlpito de feitura rústica, mas com baixo relevo no 

                                                
18REIS FILHO , Nestor Goulart . Evolução urbana no Brasil 1500/1720. Editora Pini, São Paulo SP, 2000.pag. 187. 
19 TELLES, Augusto Carlos da Silva. As aldeias Missionarias Jesuíticas e Igreja de Nossa Sra. Da Assunção de Anchieta. In Anchieta a 
restauração de um santuário. Org. Carol de Abreu, RJ IPHAN, 1998.  
20 Augusto Carlos da  Silva Teles cita   Padre Serafim Leite. 
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parapeito, de extrema perfeição estética, com as insígnias da Companhia de 
Jesus. A residência se organiza em torno de um pátio muito singelo, mas bem 
proporcionado. O conjunto de Embu conserva ainda o espaço fronteiro, o adro 
original da antiga igreja missionaria apesar da descaracterização da arquitetura de 
seu entorno.21 

 

                
Figura 6. Foto da Fachada da Igreja, tirada por Antonio Dias de Andrade, em 1975, arquivo da  9ª. SR, IPHAN, SP. 

No estado do Rio de Janeiro e Espírito Santo, um número grande de igrejas e aldeias se 

perderam arrasadas pelo abandono ou modificadas sem nenhum critério.   

As edificações destes estados diferentemente de São Paulo, são de pedra e cal 
ou pedra e barro e com uso de tijolos de barro cozido, o que lhe confere feição 
construtiva própria, paredes e pilastras, arcadas mais delgadas, vãos maiores, 
com vergas retas ou arqueadas. As torres sineiras são coroadas pôr pequenas 
cúpulas, as meias laranjas, executadas em tijolos, a feição do que se encontra no 
Alentejo e no Algarves·22. 

Augusto da Silva Telles cita ainda as Igrejas da Aldeia de São Barnabé, em Itambi. São 

elas a igreja de São Lourenço dos índios, Niterói, Capela e antiga residência da São Francisco 

Xavier do Saco, Niterói, a Igreja de Nossa Sra.  Da Conceição da antiga aldeia Guarapari, ao sul 

de Vitória, a Igreja Nossa Sra. da Ajuda na antiga Fazenda jesuítica de Araçatiba, Viana e a Igreja 

da antiga aldeia de São João Batista, Carapina ao Norte de Vitória. 

 

                                                
21 TELLES, Augusto Carlos da Silva. As aldeias Missionarias Jesuíticas e Igreja de Nossa Sra. Da Assunção de Anchieta. In Anchieta a 
restauração de um santuário. Org. Carol de Abreu, RJ IPHAN, 1998.  
22 TELLES, Augusto Carlos da Silva. As aldeias Missionarias Jesuíticas e Igreja de Nossa Sra. Da Assunção de Anchieta. In Anchieta a 
restauração de um santuário. Org. Carol de Abreu, RJ IPHAN, 1998.  
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 Figura 7. Igreja de São Lourenço dos Índios, Niterói, Rio de Janeiro.23 

Três conjuntos destacam-se dos demais, a Igreja e residência da antiga aldeia dos Reis 

Magos em Nova Almeida, Igreja e residência Nossa Senhora da Assunção em Anchieta, antiga 

Reritiba, e a Igreja e residência de São Pedro da Aldeia RJ. 

Estes conjuntos diferenciam-se dos colégios de feitura erudita, porém “... 
Caracterizam-se pela extrema singeleza arquitetônica, mas ao mesmo tempo por 
um grande apuro de proporções em seus volumes e espaços internos, 
extraordinária “saúde Plástica”, como assinalou Lucio Costa, ao analisar a 
arquitetura não erudita brasileira. Assim, estamos a pôr aceitar a hipótese sugerida 
por Benedito Lima de Toledo: de terem essas edificações recebido influencia 
direta ou indireta de irmão Francisco Dias24. As construções dessas aldeias datam 
do final do XVI para o XVII, Anchieta, 1587-1604, Reis magos, 1615, e São Pedro 
da Aldeia, 1617. 25 

                                                
23 Fonte: http://portal.iphan.gov.br/ans.net/tema_consulta.asp?Linha=tc_hist.gif&Cod=1644 acesso 2016-10-03 
24. Padre nascido em Alenquer , a cidade branca ao norte de Lisboa, as margem do Tejo, que idoso passou a morar no antigo Colégio do 
Rio, em 1617, ate falecer em 1633, periodo que dirigiu a oficina de carpintaria.  
25 TELLES, Augusto Carlos da Silva. As aldeias Missionarias Jesuíticas e Igreja de Nossa Sra. Da Assunção de Anchieta. In Anchieta a 
restauração de um santuário. Org. Carol de Abreu, RJ IPHAN, 1998.  
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Figura 8. Figura Foto da Igreja e residência anexa dos Reis Magos, à época de seu restauro.26 

Devemos citar também a Igreja de Abrantes, em Camaçari, BA. As imagens selecionadas 

têm o propósito de ilustrar uma tipologia comum a estas igrejas que compõem um quadro de uma 

arquitetura jesuítica de qual fala Lúcio Costa. 

 

     
Figura 9. Igreja de Abrantes. 

Analisando estas edificações e suas implantações, assim como a permanência destes 

espaços, praças e adros, pode se ver que, aos moldes da igreja de São Roque em Lisboa, a 

estratégia jesuítica de construção do edifício da igreja e principalmente da composição do espaço 

urbano frontal ao templo, visavam constituir um espaço público para o ensino e para a divulgação 

                                                
26 Arquivo do Iphan.gov. Acesso 10/07/2003. 
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das ideias e conceitos que caracterizavam a ação jesuítica nas terras coloniais. A proposta geral 

do espaço jesuítico era de tornar a fachada do templo como retábulo, a cavaleiro da plateia, 

constituída pela cidade.  

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Vista aérea da Aldeia de Carapicuíba.27 

O espaço frontal deveria ser o maior possível, pois ali as pessoas de todas as origens se 

aglutinariam para ouvir e participar da evangelização jesuítica, convertendo e convencendo as 

novas populações para promover o desenvolver do catolicismo e aprofundar a presença de Deus 

nas novas terras. 

 

Esse espaço adquiriu tanta expressão ao longo do tempo que demonstrou uma resiliência 

impressionante, tendo sobrevivido a tantas transformações urbanas ocorridas nas nossas cidades. 

O Terreiro de Jesus é exemplar nesse sentido. De principal espaço religioso, social e político da 

cidade de Salvador, foi em certo momento totalmente abandonado pela cidade, e é hoje o núcleo 

central da recuperação da área central, por meio do turismo e de novas ocupações do setor 

terciário da economia. O que é relevante é que se as cidades portuguesas tiveram no Brasil uma 

conformação de espaços públicos constituídos por alargamentos das vias de ligação entre os 

antigos núcleos urbanos, daí a primazia da denominação de Largos ao invés de praças. A 

proposta jesuítica de espaço público é o momento mais organizado da constituição desses 

espaços e é, definitivamente uma das características fortes da formação dos espaços públicos em 

nossas cidades. Esses espaços serão as referências de memória das cidades e se constituirão na 

principal fonte de informação e valor para a construção da cidade brasileira. 
 

 

 
                                                

27 https://www.google.com.br/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fdenisecursino.com.br. Acesso, 10/10/2016 
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Conclusão 

A discussão da preservação do patrimônio histórico e artístico urbano suscita ainda muitas 

questões em aberto. O protagonismo do edifício sobre os espaços urbanos ainda é questão que 

precisa ser aprofundada. Ao estudarmos a questão do espaço jesuítico na cidade brasileira, 

pretendemos trazer esta questão à baila. Como estes espaços apresentaram incrível resiliência ao 

longo dos séculos, se convertendo hoje ainda, em espaços vibrantes e parte integrante 

fundamental na cidade contemporânea. 

 

Os movimentos de apropriação das ruas tanto para lazer, comercio ou manifestação 

política tem tomado conta das ruas e dos noticiários. Esta apropriação traz novas dinâmicas, 

novas demandas e novos anseios, que por sua vez pressionam e demandam ações do poder 

público para que as encaminhe em direção a uma pratica concreta de gestão urbana. 

 

Os bens tombados pelo patrimônio histórico e artístico encerram várias camadas 

sobrepostas tanto na sua preservação como no encaminhamento do seu uso e 

fruição. Considerado sob o aspecto da questão urbana, coloca-se o desafio de como encaminhar 

esta preservação, atendendo a características espaciais ali presentes, mas possibilitando 

intervenções sutis de acomodamento ao ideário contemporâneo. O Edifício desenha a cidade, 

mas o espaço urbano qualifica e determina o destino do edifício. A preservação do espaço 

urbano, território e edifício ligado à este território, deve conter uma grande gama de possibilidades 

passiveis de serem projetadas implantadas nas cidades. 

 

Atualmente os encaminhamentos oficiais partem de um pressuposto, muitas vezes 

genérico, orientando o uso e fruição destes objetos, os espaços urbanos tendem a repetir os 

mesmos critérios de preservação dos edifícios, mesmo que os seus usos já não comportem estas 

soluções pré-existentes. O tombamento e o restauro de bens moveis normalmente segue as 

recomendações das cartas patrimoniais, mesmo que estas sejam sempre discutidas e 

rediscutidas à cada novo projeto. 

 

O espaço urbano abarca a relação entre a rua, o transito, tipo de transporte, dimensão das 

calçadas, pedestres, edifícios, áreas livres, áreas abandonadas, áreas em transformação, além da 

história acumulada, não pontual, daquele espaço urbano.  

 

O espaço urbano por si só, como um elemento fundamental, não tem sido, historicamente, 

ponto central na discussão do patrimônio artístico, histórico e urbano, a não ser que esteja 

vinculado à algum edifício, ou à um conjunto urbano, considerado como patrimônio relevante à ser 
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preservado.  

 

 A Praça, o largo, a rua, são espaços essencialmente construídos no contexto da 

cidade que permitem a oportunidade da troca, de vivências sociais, de ideias ou de projetos, um 

espaço de possibilidades de reunião, cultural política, religiosa ou comercial.  Espaço de 

significados ligados à história e a cultura locais. 

 

São espaços que constroem também  a noção de urbanidade, no sentido da cultura 

urbana, onde pessoas, fatos e coisas com características diferentes se mesclam, se misturam e 

interagem, se abre ai a possibilidade de intervenções e vivencias múltiplas a serem criadas e 

propostas especialmente para aquele espaço único. 

 

Quando pensamos num território com características múltiplas, o seu valor de uso se soma 

aos valores culturais e histórico, no sentido da somatória das várias camadas de histórias ali 

presentes. Daí a importância da resiliência desses espaços jesuíticos.  

 

Como exemplo para a verificação desta sobreposição de histórias, temos em São Paulo, o 

espaço da praça e edifício do atual Pátio do Colégio, e seu entorno. Este lugar, somatória de 

histórias, foi criado à partir de   uma rede de   aldeias indígenas, Guainás primeiramente, e 

posteriormente apropriados como posto avançado da dominação portuguesa no século XVI, e 

neste lugar especificamente, como missão jesuítica, escola de meninos e igreja. Através destas 

relações espaciais, aldeias e caminhos indígenas, pré-existentes na região, se formou o embrião 

do que seria a vila e depois a cidade atual de São Paulo.  
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