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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

Apresentação
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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-
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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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Itanhaém: arquitetura colonial
no litoral sul de São Paulo
Itanhaém: colonial architecture on the south coast of São Paulo

Regina Helena Vieira Santos
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo – Universidade de São Paulo (FAU-USP)

Dipartimento di Architettura – Università degli studi di Firenze (DiDA-UniFI)
rhvs@usp.br

Resumo
Este artigo busca sintetizar e esclarecer a história 
das origens de Itanhaém, município do litoral sul 
do Estado de São Paulo, e apresentar a herança 
arquitetônica do período colonial. Tomando como 
referência documentos, como o diário de nave-
gação 1530-1532 da expedição de Martim Afonso 
de Sousa, assim como a análise crítica de biblio-
grafia existente de Benedito Calixto, Serafim 
Leite, Frei Basílio Rower e Mário de Andrade, e 
levantamentos arquitetônicos realizados em 
campo. A povoação localizava-se numa peque-
na elevação entre os rios Peruíbe e Itanhaém, 
no lugar de uma aldeia de indígenas que foram 
catequizados por missionários jesuítas, hoje no 
sítio arqueológico chamado Abarebebê. À mar-
gem esquerda do rio Itanhaém, distando cerca 
de duas léguas da primitiva, surgiu pouco tempo 
depois o povoado com uma ermida dedicada à 
Nossa Senhora da Conceição, no alto do Morro 
Itaguassú. Este povoado, em 1561, foi elevado à 
condição de vila, tornando-se sede da Capitania 
de Itanhaém. O objetivo deste artigo é conhecer 
um pouco do patrimônio arquitetônico colonial 
existente, contribuindo para preservar essa ri-
quíssima paisagem cultural ameaçada.

Palavras-chave
Itanhaém; Indígenas; Jesuítas; Arquitetura co-
lonial; Patrimônio cultural.

Abstract 
This article seeks to synthesize and clarify the his-
tory of the origins of Itanhaém, a municipality on 
the southern coast of the State of São Paulo, and 
to present the architectural heritage of the colo-
nial period. Taking documents as reference, such 
as the navigation diary 1530-1532 of the expedi-
tion of Martin Afonso de Sousa, as well as critical 
analysis of the existing bibliography of Benedito 
Calixto, Serafim Leite, Frei Basílio Rower, Mário de 
Andrade; and architectural surveys carried out in 
the field. The settlement was located on a small 
elevation between the rivers Peruíbe and Itanhaém, 
in the place of a village of indigenous people who 
were catechized by Jesuit missionaries, today in 
the archeological site called Abarebebê. On the 
left bank of the Itanhaém River, about two leagues 
from the primitive, the village appeared shortly af-
terwards with a chapel dedicated to Nossa Senhora 
da Conceição, at the top of Morro Itaguassú. This 
village in 1561 was raised to the status of a village, 
becoming the headquarters of the Captaincy of 
Itanhaém. The purpose of this article is to get to 
know a little about the existing colonial architectu-
ral heritage, contributing to preserve this extremely 
threatened cultural landscape. 

Key Words
Itanhaém; Indigenous people; Jesuits; Colonial 
Architecture; Cultural heritage.
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Contexto histórico urbanístico – período colonial
As informações sobre o estabelecimento da vila Conceição de Itanhaém, 
bem como acerca de seus fundadores, muitas vezes, parecem ser con-
fusas, com base em lendas, apoiada em estórias, aparentando ter sido 
uma localidade iniciada somente após a chegada do homem europeu na 
América. Enfim, este texto busca alicerçar em documentos e pesquisas 
de historiadores e especialistas um pouco da história urbana do patri-
mônio cultural em questão, entretanto, importa ressaltar, o assunto não 
se esgota aqui. Muitas vezes essa história confunde as paragens com 
povoações, com a fundação de vilas, e com as capitânias hereditárias 
da colônia portuguesa na América1. 

 A expedição de Martim Afonso de Sousa partiu de Lisboa pelo 
Rio Tejo em 1530, atravessou o oceano Atlântico e fez um reconhecimen-
to da costa de norte a sul, até o rio Prata. Conforme escrito no “Diario 
da Navegação” escrito por Pero Lopes de Sousa, irmão de Martim, no 
retorno a expedição tratou da ocupação do território, independente 
das paragens feitas, avistou o porto de São Vicente em 20 de janeiro, 
no dia 22: 

Terçafeira pela menhãa [...] Aqui neste porto de Sam Vicente varámos 

hûa não em terra. A todos nos pareceu tam bem esta terra, que o capitam 

J. determinou de a povoar, e deu a todolos homês terras para fazerem 

fazendas; e fez hûa villa na ilha de Sam Vicente; e outra nove léguas dentro 

pelo sartam, á borda d’hum rio, que se chama Piratininga: e repartiu a gente 

nestas duas villas e fez nelas oficiaes: e poz tudo em boa obra de justiça, 

de que a gente toda tomou muita consolaçam, com verem povoar villas e 

ter leis e sacreficios, e celebrar matrimônios, e viverem em comunicação 

das artes; [...] (sic.).2

 Para começar, tentar esclarecer os fatos, foi adotada esta 
referência sobre o estabelecimento das duas primeiras vilas de Martim 

1. “O que caracteriza a fundação de uma vila, quer em Portugal, quer no Brasil, é a 
existência do poder municipal, simbolizado pelo pelourinho e pela Câmara, ...”. NIZZA 
DA SILVA, Maria Beatriz (org.). História de São Paulo Colonial. São Paulo: Editora 
UNESP, 2009, p. 35.

2. VARNHAGEN, Francisco Adolfo de. Diario da Navegação da armada que foi a terra 
do Brasil em 1530 sob a capitania-mor de Martim Affonso de Sousa escripto por seu 
irmão Pero Lopes de Sousa. Lisboa: Typographia da Sociedade Propagadora dos 
Conhecimentos Uteis, 1839, p. 58. Disponível em: <http://www.novomilenio.inf.br/
sv/svfotos/svh069.pdf>, acesso em 05/01/2019. Ver também: LEITE, Serafim. História 
da Companhia de Jesus no Brasil. Porto: Tipografia Pôrto Médico Limitada, 1938, v.1, 
p. 251; NIZZA DA SILVA, Maria Beatriz (org.). Op. Cit..
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Afonso de Sousa escrita no diário citado, descoberto pelo historiador 
austríaco Francisco Adolpho de Varnhagen (1816-1878): a primeira foi 
estabelecida na Ilha de São Vicente e a segunda situava a nove léguas 
pelo sertão, à beira do rio Piratininga. O pintor Benedito Calixto ousou 
ao intitular seu livro publicado em 1895: “A Villa de Itanhaem. Segunda 
povoação fundada por Martim Affonso de Souza”.  O Frei Basílio Rower 
comentando a respeito de Benedito Calixto declarou que ele era: “me-
lhor pintor que historiógrafo”3. 

 Segundo o historiador Varnhagem, em biografia de Martim 
Afonso de Sousa, após aportar em 1532 em São Vicente e oficializar 
a primeira povoação, Sousa percorreu o litoral sul que iria fazer parte 
da sua Capitânia4. Após estabelecer a segunda povoação no sertão de 
Piratininga, Santo André da Borda do Campo, que depois se uniu à São 
Paulo fundada pelos jesuítas, Sousa “vai de novo ao litoral sul, em de-
zembro de 1532 e designa, em Itanhaen, o local da sua terceira povoação” 
(sic.)5, porém não tem a posição geográfica exata. Segundo Madre de 
Deus “Itanhaém está situada na latitude austral de 24°11’ e na longitude de 
331°20’”6. A primitiva Itanhaém provavelmente seria entre os rios Peruíbe 
e Itanhaém, uma pequena elevação, conhecido como outeiro de São 
João Batista, lugar onde viviam indígenas, que depois foram catequi-
zados pelos missionários jesuítas7 em visitas frequentes. A posteriori, 
o local passou a se chamar Aldeia de São João de Peruíbe, “como não 
era de fundação jesuítica, tão pouco foi jamais administrada pelos Padres 
da Companhia, [...] Era uma Aldeia de El-Rei”8. Lugar onde foi construída 
depois a igreja dos franciscanos9, extinta em 180510. Hoje é conhecida 
por Aldeia Velha, no atual município de Peruíbe. Ali restam as ruínas da 
igreja e residência dos catequistas, conhecido como o sítio arqueoló-

3. ROWER, Frei Basílio. Páginas de história franciscana no Brasil: esboço histórico e 
documentado de todos os conventos e hospícios fundados pelos religiosos franciscanos. 
Petrópolis: Vozes, 1957, p. 503.

4. VARNHAGEN, Francisco Adolfo de. “Biographia de Martim Affonso de Sousa” [in] 
Revista do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, vol. 20, 1915, p. 498.

5. VARNHAGEN, Francisco Adolfo de. Op. Cit., p. 498.
6. MADRE DE DEUS, Frei Gaspar da. Memórias para a história da Capitania de S. Vicente, 

hoje chamada de São Paulo. São Paulo: EDUSP, Belo Horizonte: Itatiaia, 1975, p. 144.
7. Antes dos jesuítas chegarem na colônia, a expedição de D. Pedro Álvares Cabral 

quando foi descoberta a terra denominada Vera Cruz, em 1500, foi acompanhada 
por oito missionários franciscanos, que estabeleceram os primeiros contatos dos 
religiosos com os indígenas; entretanto a Ordem dos capuchinos só se estabeleceu 
definitivamente em 1585. ROWER, 1942, p. 9-10.

8. ROWER, Frei Basílio. Páginas de história..., p. 495-504.
9. Igreja com pequeno alpendre, desenhada pelo engenheiro militar José Custódio de 

Sá e Faria em 1776.
10. ROWER, Frei Basílio. Op. Cit., p. 502.
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gico Abarebebê11. Contemporaneamente, à margem esquerda do rio 
Itanhaém, distando cerca de duas léguas12 da primitiva, foi o local onde 
existiu o povoado denominado Conceição de Itanhaém, com uma ermida 
dedicada à Nossa Senhora da Conceição no alto do Morro Itaguassú. Este 
local depois veio a ser sede da sua “extensa capitânia”13. Martim Afonso 
enviou casais, sementes de plantas, incluindo cana-de-açúcar para 
produzir em sua capitânia no Brasil.  Entre suas viagens para a Índia, em 
1544, a aldeia primitiva recebeu a sagrada Imagem de Nossa Senhora da 
Conceição14. Segundo consta na biografia de Sousa, ele “não se esqueceu 
das suas três povoações, na Capitania de S. Vicente”15.

 Em 1549, chegaram ao Brasil missionários jesuítas na compa-
nhia de Thomé de Souza, designado pelo rei como primeiro Governador 
Geral do Brasil. Neste mesmo ano, teria, de fato, sido iniciada a ocu-
pação pelo castelhano João Rodrigues e pelo português Cristóvão 
Gonçalves, que se instalaram para criar benfeitorias agrícolas. Sendo 
assim, o povoado de Conceição de Itanhaém, torna-se freguesia no 
Termo da Vila de São Vicente16. Este povoado, em abril de 1561, foi ele-
vado à condição de vila, com a instalação do pelourinho por provisão do 
Capitão-Mor Francisco de Moraes Barreto, loco-tenente do donatário 
Martim Afonso, governador da Capitânia de São Vicente17. 

 A denominada Vila de Nossa Senhora da Conceição de Itanhaém 
se torna sede da Capitania de Itanhaém no período de 1624 a 167918, com 
predicamento e jurisdição sobre toda uma vasta região. Esta capitania 
foi extinguida em 1791, quando as principais famílias e autoridades come-

11. Abarebebê, significa Padre Santo ou Padre Voador, nome dado ao Padre Leonardo 
Nunes, jesuíta catequista que esteve na Aldeia dos Índios Peroíbe. Em: Edição da 
Cartas da Capitania de São Paulo Aldeamento de Índios – Século XVIII e XIX. São 
Paulo: USP, 2005/2006, p.12.

12. Uma légua de sesmaria 6.600 metros. PICCOLOTTO SIQUEIRA BUENO, Beatriz. 
Desenho e Desígnio: o Brasil dos engenheiros militares (1500-1822). São Paulo: 
EDUSP-FAPESP, 2011, p. 51.

13. VARNHAGEN, Francisco Adolfo de. Op. Cit., p. 498.
14. Esta imagem se encontra na Igreja Matriz Sant’Anna, localizada na praça de 

Itanhaém.
15. Ibidem, p. 498.
16. BUENO, 2010, p. 278.
17. GOULART REIS FILHO, Nestor. As minas de ouro e a formação das Capitanias do Sul. 

São Paulo: Via das Artes, 2013, p. 159; MADRE DE DEUS, Frei Gaspar da. Op. Cit., pp. 
143-144; VARNHAGEN, Francisco Adolfo de. Op. Cit., p. 499.

18. Quando o oitavo donatário toma posse. TAQUES DE ALMEIDA PAIS LEME, Pedro. 
História da Capitânia de S. Vicente. Com um escorço biográfico do autor por Affonso de 
Taunay. São Paulo: Melhoramentos, s/d. Disponível em: http://digital.bbm.usp.br/
handle/bbm/3954, acesso em 30/12/2018, pp. 116-117.
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çaram a abandonar a vila e muitos habitantes emigraram para São Paulo. 
A antiga sede da Capitania, a Casa de Câmara e Cadeia, é uma pequena 
edificação sobradada na praça onde esteve o pelourinho, em frente cerca 
de 60 metros da Igreja Matriz. Foi construída em 1624, com a técnica 
construtiva de pedra e cal. Possivelmente sua feição atual é decorrente 
de uma reforma feita no século XIX, quando provavelmente recebeu um 
acréscimo ao prédio na parte frontal, de modo que a escada externa 
passou a ser interna ao edifício – este é um tema a ser investigado.

 Nos anos de 1897, 1898, e 1899, esse patrimônio era visto na 
paisagem, segundo manuscrito de Caio Prado Junior que descreve: 
“Eram 10 horas menos um quarto a 1ª tripleta19 avistou o convento que se 
erguia altivo sobre uma massa de rochedo dominando Itanhaen (sic.). 
Esta tripleta fez o percurso em 1h e 45!”. Prado participava do grupo de 
ciclistas da capital, que se utilizava do transporte ferroviário até Santos, 
depois iam para São Vicente, onde atravessavam o canal para a parte 
continental e seguiam em suas tripletas até Conceição de Itanhaém. 
Reconheciam na paisagem cultural a referência de chegada ao destino 
do percurso: era quando descortinava no outeiro a ermida da Conceição 
em ruínas. Na terceira vez, os ciclistas se permitiram desfrutar mais do 
local. Continua a descrição:

Começamos pela egreja matriz, muito simples interiormente, e tendo na 

parte exterior por cima da porta uma lapide de pedra com a data 1761. [...] 

Finda a visita, rumamos todos para a grande escadaria (rampa) de pedra 

maciça a fim de visitar o mais velho convento do Brasil: o convento de 

Itanhaen. Infelizmente em ruinas!!. Nesse alto de morro onde foi construído 

esse mosteiro, a vista é verdadeiramente surpreendente e admirável! [...]. 

Penetrando no velho convento ou antes nas ruinas da velha igreja, nota-

mos que só existiam as paredes e no interior muito mato, nada havendo, 

portanto, digno de nota [...] (sic.).20

 O poeta e escritor Mário de Andrade visita em 1921 a cidade de 
Itanhaém para escrever o artigo sobre patrimônio cultural com o título 
“Itanhaen”. Ele descreve de modo romântico a viagem feita de carro 
com chauffeur:

[...] E lá fomos visitar a igreja e o convento. Aquela, situada na praça, le-

vantava as suas enormes paredes de pedra, solitariamente, num descanso 

19. Tripleta é uma bicicleta com três lugares.
20. Acervo IEB-USP, coleção Caio Prado Junior, CPJ-HESP017-027 e CPJ-HESP019.
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dominical. Estava aberta e sem ninguém. Aliás desinteressante. Mas sobre 

uma cômoda, na sacristia, invalidas e desantoradas, cochilavam umas 

curiosíssimas imagens de madeira e de gesso, aparentando larga idade. 

Completamente abandonadas, ao insulto do primeiro visitante que lhes 

quisesse puxar o nariz. Aliás estragadíssimas e partidas. [...] O convento 

é bem mais interessante. Sobe-se a ele por um gigantesco aclive artifi-

cial que se espraia na parte mais baixa aum pequeno largo murado, dum 

desenho gracioso e cheio de fantasia. Ahi o cruzeiro. Depois do primeiro 

lance de ladeira, perfurado por um arco sob o qual bandolina uma água de 

fonte, ergue-se o segundo, em ângulo como o primeiro, que vai terminar 

no terrapleno onde está o edifício tri secular. 1534 e 1654 são duas datas 

inscritas na fachada. E o rendilhado frontão barroco! O estilo barroco só 

produziu obras sentidamente belas onde a fantasia, não se tornou erudita e 

por isso pretenciosa. [...] Inda um dia, para eu ler, hei de escrever um artigo 

sobre a necessidade de cuidarmos mais um pouco das obras de arte, boas 

e más, que nos legou o nosso estreito passado. [...] Mas isso será para o 

tempo em que o Brasil nasceram artistas brasileiros!.... (sic.).21

 Ainda há muito a ser estudado sobre esse patrimônio cultural: 
há um importante sítio arqueológico a ser escavado, há documentos 
a serem investigados antes de qualquer intervenção superficial. De 
Itanhaém saíram artistas como Benedito Calixto, Emídio de Souza e 
muitos outros estiveram: Anita Malfatti, Alfredo Volpi, José Pancetti, 
Renè Lefèvre. Todos inspiraram-se na paisagem cultural, deixando 
belos registros do local. 

 No decorrer do tempo, na década de 1970, foi elaborada a legis-
lação de ocupação do solo, contemplando todo o território do município, 
alcançando cerca de 601 km². Entretanto, em meados da década de 
1990, foi elaborada uma nova legislação que considerou apenas um 
quinto da área do município, permitindo a construção de edifícios, 
na costa, com critérios questionáveis, dando início a um processo de 
verticalização que compromete esta inédita paisagem cultural. Outro 
fator comprometedor é a falta de conservação da vegetação no Morro 
Itaguassú que cresce e esconde o patrimônio edificado no meio da 
mata, trazendo muita umidade e acelerando a deterioração do bem.

21. ANDRADE, Mario de. “Itanhaén”, Jornal Os Debates, edição de 24/01/1921. São 
Paulo: Acervo do IEB, Coleção Mário de Andrade, DPR019_0021.
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Arquitetura colonial de Itanhaém
No lugar em que viviam os indígenas entre rios Itanhaém e Peruíbe, 
sobre um outeiro denominado São João Batista, é onde foram construí-
das uma igreja e a residência dos catequistas – este local foi o núcleo 
primitivo de Itanhaém. Hoje as edificações se encontram em ruínas 
conhecidas como o sítio arqueológico Abarebebê22. Deste local, consta 
o registro iconográfico feito pelo engenheiro José Custódio de Sá e 
Faria, creditado de 1776. 

 Na outra margem do rio Itanhaém, distando cerca de duas 
léguas a norte da primitiva, surgiu pouco tempo depois o povoado com 
uma ermida dedicada à Nossa Senhora da Conceição, no alto do Morro 
Itaguassú. A presença de missionários da Companhia de Jesus, de 
1549 até sua expulsão em 1654, foi expressiva nessa região, entretanto, 
não houve estabelecimento de nenhum colégio. Foram os que mais se 
ocuparam da catequese dos silvícolas “Itanhaens”. Com a descoberta de 
ouro na região de Ribeira de Paranaguá, por volta de 1635, a Capitânia 
de Itanhaém conheceu tempos de prosperidade. Pouco tempo depois: 
“A ermida da Conceição sofreu obras em 1639, sem podermos especificar 
em que consistiam”23. No mesmo ano, a igreja de Santana, na praça da 
sede da capitania, onde estava instalado o pelourinho, começa a ser 
edificada. Esta igreja, em 1655, passa a ser a matriz da Paróquia24.

 Complementando sobre a arquitetura, a fachada principal da 
Igreja Matriz Santana apresenta o corpo principal composto com uma 
porta central de acesso e duas janelas na altura do coro; o frontão pos-
sui ao centro um óculo quadrifoliar, é delineado com uma linha curvilínea 
e arrematado com dois pináculos. Possui uma torre de campanário à 
esquerda do corpo principal, e na cota de acesso, um pequeno óculo 
que ilumina e ventila o batistério. Na altura do coro há uma janela si-
milar as outras duas do corpo principal e, acima do entablamento, há 
outras duas envazaduras alinhadas com a citada. A envazadura logo 
acima possui janela com verga em arco abatido e contraverga, como 
adorno. As envazaduras superiores são arrematadas com arco pleno. 
A torre com base quadrada possui vãos iguais em cada lado, onde es-

22. Ruínas do Abarebebê, no atual município de Peruíbe/SP. Sítio arqueológico 
registrado sob o número de inscrição 130, p.24 do livro de tombo do Conselho de 
Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico – CONDEPHAAT, 
em 29/05/1981. Decorrente do processo número: 09515/69, sob a Resolução de 
11/08/79.

23. ROWER, Frei Basílio. Op. Cit., p. 275.
24. Processo CONDEPHAAT nº 00349/1973, Igreja Matriz de Santana.
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tão locados em cada lado um dos sinos e pequenos 
pináculos nos vértices. É coberta com uma pequena 
cúpula que, ao centro, é arrematada com um crucifixo 
céltico preenchido com vidros coloridos. 

À direita do observador, a fachada lateral é 
aparente, exibindo a técnica construtiva da alvena-
ria de pedra e cal, e possui uma porta de acesso e 
três janelas seteiras. A fachada para os fundos é mais 
singela, observam-se as duas águas de caimento do 
telhado. Há um pequeno óculo, centrado em rela-
ção ao corpo principal que ilumina a capela mor, e 
uma janela do acesso da sacristia à capela-mor. Na 
outra lateral, a fachada possui duas envazaduras da 
sacristia e seis da área de circulação, sendo apenas 
uma porta, que é justamente o acesso alinhado com 
a porta da outra lateral. Nessa área de circulação está 
localizado o acesso ao piso superior de onde se alcan-
ça o campanário. O acesso ao interior da igreja é sob 
o coro de madeira para a nave, que possui um púlpito 
de madeira na lateral esquerda, onde destacam-se 
os dois retábulos de madeira entalhada que ladeiam 
o arco cruzeiro e a longa capela-mor. O forro da nave 
é de abóbada abatida e da capela-mor é de abóbada 
plena, ambos revestidos de madeira com arremate 
“saia-camisa”, sem afresco. Sob o arco cruzeiro, no 

período republicano, foi acrescida a pintura artística feita por Benedito 
Calixto em 189025. Segundo o Frei Basílio Rower, no decorrer de obras e 
reformas a conclusão da igreja com a feição atual se deu em 1761, ano 
da inscrição na placa acima da sobreverga da porta principal.

 A ermida de Nossa Senhora da Conceição de Itanhaém no alto 
do morro Itaguassú recebeu, em 1654, os franciscanos que foram morar 
na pequena casa de barro. A construção do convento em pedra e cal, 
“ao lado da capela quinhentista, doada aos monges franciscanos pelos 
oficiais da Câmara de Itanhaém e da Confraria da Conceição”26, foi feita 
com auxílio dos moradores a partir de 1699:

25. ROSADA, Mateus. Igrejas Paulistas da Colônia e do Império: Arquitetura e 
Ornamentação. 2015. Tese de doutorado. IAU-USP, São Carlos.

26. Processo CONDEPHAAT nº 00350/1973: Tombamento da igreja e convento de Nossa 
Sra. da Conceição.

Fig. 1. Desenho de José 
Custódio de Sá e Faria da 
Igreja São João Batista, c. 

1776, hoje são as Ruínas do 
Abarebebê. Fonte: http://

docplayer.com.br/docs-
images/76/73949196/

images/12-0.jpg

Fig. 2. Desenho da Igreja 
Matriz Santana, em 1977, da 
artista Renè Lefèvre. Fonte: 

Publicação AASP – Associação 
dos Advogados de São Paulo
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O cimo do morro não é muito espaçoso. Fez-se nele a igreja com frontis-

pício para nordeste. As suas dimensões são de 22 por 8 metros no corpo 

e de 12 por 6 metros até a parte nos fundos. Mas este último espaço divi-

de-se em capela-mor e sacristia, que lhe fica por detrás, com acesso ao 

altar-mor pelo lado [...] (sic.).27

 A implantação do Convento buscou se adaptar a topografia e 
ao pequeno terreno:

[...] construído não quadrangular, mas com dois lanços apenas e isso por 

causa da rampa do morro. O principal lanço acompanha a igreja e a sacris-

tia, lado da Epístola, em toda a sua extensão; tem, portanto, 34 metros de 

comprimento. O seu pavimento térreo, que é apenas uma varanda, fica todo 

abaixo do nível do piso da igreja, na encosta do morro. A parede de fora 

descansa sobre sete arcos com singelos capitéis, correspondendo tudo 

a uma quadra dos claustros nos outros Conventos. Os dois pavimentos 

superiores, dos quais o de baixo está ao nível do piso da igreja divididos 

em celas eram os dormitórios principais. Ao lado direito do lanço des-

crito, fazendo face com a frente da igreja fica anexo outro edifício com 

pavimento térreo e um só superior. Este está ao nível do piso do primeiro 

andar do lanço principal, com o qual comunica por meio de um arco. Aquele 

corresponde à varanda do lanço principal e nele estava instalado o refei-

tório e a cozinha. Em cima havia celas e sala e existem vestígios de um 

oratório na parede. Ainda há um terceiro edifício. É uma casa que sai fora 

do alinhamento da frente da igreja e do lanço da direita. O seu pavimento 

térreo, em parte cavado dentro do morro, está ao nível dos outros e nele 

funcionava o capítulo conventual. O primeiro andar, que de fora parece o 

térreo, é acessível do adro da igreja: era a portaria. No segundo andar havia 

uma sala, talvez da biblioteca (sic.).28

 O historiador Carlos Gutierrez Cerqueira observou sobre a parte 
nova executada posteriormente e fora do alinhamento da Igreja:

Concluída em 1713 por Frei Miguel de S. Francisco, será retomada vinte 

anos depois por Frei Rodrigo dos Anjos que, pretendendo aumentar o 

convento, pela falta de algumas dependências, cometeu ao que tudo indica, 

grave erro, tendo que abandonar os trabalhos em meio à sua construção. 

Permaneceria ali, reclamando um projeto reparador jamais elaborado, 

vindo depois a incorporar-se às ruínas da ala residencial, destruída pelo 

27. ROWER, Frei Basílio. Op. Cit., pp. 283-284.
28. Ibidem, p. 283-284.
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incêndio ocorrido em 1833. Os frades capuchos, poucos anos depois (1844), 

abandonariam definitivamente o convento.29

 A construção do convento se acomoda com um piso inferior e 
um superior à cota da entrada da igreja. Frei Basílio Rower continua a 
descrição da parte externa e o acesso:

Por detrás do Convento e sacristia numa área sustentada por muros os 

frades tinham o seu cemitério e alegrete para flores do altar e no grande 

pátio ladeado pelos dois lanços do Convento e um muro, plantações de 

hortaliças. O acesso ao planalto do morro fazia-se até 1752 por uma escada 

de 83 degraus na encosta. Os restos ainda existem cobertos de mato pouco 

distantes da bica que fica ao lado da bitola da Estrada de Ferro atestam a 

penitência que muitos romeiros faziam subindo de joelhos.30

 A construção da ladeira teve a licença da Câmara, e foi obra de 
Frei Antônio de S. Tomás:

A ladeira foi construída em dois lanços, ou planos inclinados, com muralhas 

e parapeitos, alcançando o planalto numa distância de uns 25 metros da 

porta da igreja. O primeiro lanço começa em frente a uma rua da localidade, 

formando aí um círculo com grande cruz no centro, como era de costume. 

Uma parte deste lanço ocupa o espaço que havia vazio na base do morro e 

conduz por cima de dois arcos de cantaria, dos quais um dá hoje passagem 

à Estrada de Ferro. Além disso, foi preciso amparar este lanço com grossa 

muralha na encosta. O segundo lanço é construído sobre a rocha e mais 

íngreme do que o outro.31

 No desenho da igreja de São João de Peruíbe, a arquitetura 
mostra a presença de alpendre, feito pelo engenheiro José Custódio de 
Sá e Faria. Nas anotações sobre Itanhaém consta que Sá jantou na casa 
dos capuchinos e nos deixou dois importantes registros iconográficos. 
Um, da Igreja Matriz, ao pé do morro, é exatamente como a vemos hoje, 
inclusive o número das envazaduras. O outro, da Igreja de Nossa Senhora 
da Conceição, no alto do morro, sobre o qual há observações feitas pelo 
arquiteto Carlos A. C. Lemos: 

29. GUTIERREZ CERQUEIRA, Carlos. História de um monumento: Igreja Matriz de 
Itanhaém - Primeira Parte. São Paulo: 9ª CR/IPHAN, s/d.

30. ROWER, Frei Basílio. Op. Cit., p. 284.
31. Ibidem, p. 290-291.
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É sabido que essa Igreja de Itanhaém, dedicada à Nossa Senhora da 

Conceição, foi construída, ainda no primeiro século, pelos jesuítas. Anos 

mais tarde, talvez já nas proximidades do século XVIII, o templo e a casa de 

morada dos padres passaram ao domínio dos franciscanos que, a partir de 

1715, começaram a proceder reformas e aumentos de área construída. Até 

agora, antes de conhecermos estes desenhos de Sá e Faria, pensávamos 

todos que a atual igreja, especialmente a sua fachada, fosse decorrente 

dessas obras da primeira metade do século setecentista. Foi com surpresa, 

no entanto, - que constatamos que ainda em 1776 o frontispício da igreja 

era o original dos jesuítas, feito no século XVI no estilo maneirista, aquele 

que antecedeu ao Barroco e bastante semelhante ao da igreja de Nossa 

Senhora da Graça de Olinda. Não exatamente igual, porque no térreo do 

templo de Itanhaém há três arcos, lembrando uma galilé, mas que acre-

ditamos tenham sido providos de portas, porque o artista nas janelas e 

portas de outros desenhos executou idêntico reticulado escurecedor ao 

indicar envasaduras guarnecidas. E em, Olinda há só uma porta central. 

No resto, semelhança total: telhado de duas águas, frontão triangular de 

empenas lisas e retas, óculos no centro do tímpano, três janelas de coro 

e os mesmos cunhais salientes. As vergas curvas das janelas de Olinda 

são resultado de reformas talvez do século XVIII, assim como serão dessa 

época os pináculos sobre as pilastras dos cunhais. Assim, estamos diante 

de uma comprovação de que os jesuítas, tanto no litoral norte como no 

do sul, mantiveram a mesma intenção estilística e o mesmo interesse em 

levantar igrejas dentro dos cânones eruditos emanados de Roma. Nesse 

mesmo estilo maneirista foi executada a Igreja no Morro do Castelo no Rio 

e, com certeza a matriz de São Vicente. Eram os arquitetos jesuítas daquele 

tempo da Contrarreforma conscientes de sua modernidade, construindo de 

acordo com a época em que viviam e, é pena, que isso não mais ocorra.32

 Do atual frontispício não foi encontrado ainda documento com 
a data certa desta intervenção; decorrente da sua tipologia, é possível 
que seja resultante de alguma reforma realizada no último quartel do 
século XVIII33.  Destaca-se na fachada o frontão curvilíneo com inter-
rupções que não incomodam a fluidez da leitura, criando movimento 
característico do barroco; ao centro um óculo quadrifoliar e dois pi-
náculos, um a cada lateral. Possui um campanário singelo à direita no 
alinhamento frontal da igreja. Mantiveram-se as três janelas do coro, 

32. LEMOS, Carlos A. C.. “Desenhos preciosos do litoral paulista”. Folha de São Paulo 
(Caderno de Domingo), 27 de março de 1977.

33. COSTA, Lucio. Arquitetura. Rio de janeiro: José Olympio, 2006, p. 68.
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mais uma quarta na lateral; há uma por-
ta central com verga em arco abatido e 
contraverga adornada. 

 Por essa porta central é o acesso 
sob o coro para a nave, onde, à direi-
ta há um púlpito com base de pedra e 
corpo de madeira. Há um degrau que 
separa a mesa de comunhão da nave. 
Dois retábulos de madeira entalhados 
estão a cada lateral do arco cruzeiro. 
Este é realizado em pedra e na parede 
que faz face para a nave, por sobre o 
arco cruzeiro há azulejaria. Este re-
vestimento de azulejos pintados é de 
origem portuguesa34, como também 
observado pelo Frei Rower: 

Com especialidade, pois não há em nenhu-

ma outra antiga igreja franciscana, nota-se 

o frontispício do arco cruzeiro todo forrado 

com azulejos e com a imagem da Conceição 

no centro. A qualidade dos azulejos com seus 

arabescos pintados à mão, demonstra bem a 

sua antiguidade. Da mesma qualidade e com o mesmo desenho há azulejos 

na barra da capela-mor e ao lado dos altares laterais.35

 O poeta Mario de Andrade, no ano de 1921, em visita a Itanhaém, 
escreveu sobre esta azulejaria:

Este meu gosto pelas divagações nem me permitiu dizer que ainda há no 

convento um delicioso mosaico, deliciosíssimo, que os olhos não cansam 

de ver, e umas imagens que produzem torrentes de pura comoção pelo 

primitivismo quase adâmico com que foram talhadas.36

 Em 2018, ao realizar visita técnica ao antigo Convento de 
Jesus, depois chamado de Santa Joana, atual Museu Nacional de Aveiro 

34. Os azulejos padrão são iguais aos encontrados no refeitório do Convento de Jesus da 
ordem dominicana feminina, atual Museu Nacional de Aveiro, na cidade de Aveiro, 
Portugal.

35. ROWER, Frei Basílio. Op. Cit., p. 283.
36. ANDRADE, Mario de. “Itanhaén”.

Fig. 3. Fachada de Igreja de 
Nossa Senhora da Conceição 
de Itanhaém desenhado por 
José Custódio de Sá e Faria, 
em c. 1776. Fonte: TOLEDO, 

1981, p.51.

Fig. 4. Fachada da Igreja de 
Nossa Senhora da Conceição 

de Itanhaém desenhada no 
AutoCAD por Regina Helena 

Vieira Santos, em 2005.
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(Portugal), foi averiguado que os azule-
jos existentes no refeitório são idênti-
cos aos azulejos padrão encontrados 
na igreja da Conceição de Itanhaém. 
A conservadora deste Museu, Cláudia 
Pinho e Melo os descreve:

... chama-se a atenção para as pa-

redes do magnífico refeitório, que 

se encontram totalmente revesti-

das a azulejo com padrão camélia, 

característicos de finais do século 

XVII.37

 Na Coleção Santos Simões, o pesquisador deixou-nos um pre-
cioso inventário de azulejos portugueses. Há uma parte sobre azulejaria 
brasileira, a qual o pesquisador Mário Barata colaborou com estudos:

Os azulejos de padrão ou tapete podem, em alguns casos, haver sido feitos 

ou aplicados no século XVIII. Comprovando esse fato, a Igreja de N. S. da 

Conceição, no convento franciscano de Itanhaém tem o frontispício de 

seu arco cruzeiro forrado com seus belos azulejos de padrão (uma quadra 

fazendo motivo conexo com as quadras laterais) (sic.).38

 Continua sobre a quadra citada: “Em Itanhaém, ..., surge pe-
queno painel com imagem de N. Sra. da Conceição, do início do século 
XVIII”39. Ressalta ainda que os franciscanos, tanto na Colônia como 
em Portugal, foram os que mais se utilizaram do revestimento de 
cerâmica figurados.

 Nas suas conclusões, Mário Barata escreve: “Os azulejos dos 
séculos XVII, XVIII e XIX, existentes no Brasil, vieram da Europa. Os da 
época colonial são portugueses, não havendo comprovação de outra 
origem”40. O investigador, museólogo, historiador do azulejo e da cerâ-
mica João Miguel dos Santos Simões escreveu sobre a visita: 

37. PINHO E MELO, Cláudia. “As Coleções de Ourivesaria, Metais, Cerâmica e Azulejo 
do Museu de Aveiro” in 100 Anos do Museu de Aveiro, AMUSA – Amigos do Museu de 
Aveiro, Aveiro, 2015. p. 119.

38. BARATA, Mário. Azulejos no Brasil. Rio de Janeiro: Jornal do Comercio, 1955, p. 93.
39. Ibidem, p. 142.
40. Ibidem, p. 231.

Fig. 5. Azulejaria da Nossa 
Senhora da Conceição, em 
Itanhaém. Foto 2013 da 
autora. 
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Azulejos anteriores ao século XIX apenas me foram mostrados os da igreja 

do antigo convento franciscano de Itanhaém, fundação dos capuchos da 

Província de Santo Antônio de Portugal, o mais meridional de quantos 

tiveram na costa brasileira. [...] Situaram os capuchos o seu convento de 

Nossa Senhora da Conceição no alto de uma formação rochosa dominando 

a enseada atlântica e uma pequena ria do interior.41

 A pesquisa revelou, portanto, que mesmo havendo o oceano 
Atlântico entre Portugal e Brasil, a relação cultural entre os dois países 
foi muito próxima, e a importação de materiais e obras artísticas se fez 
muito presente também no litoral de São Paulo. Enfim, faço minhas as 
palavras escritas pelo pesquisador português Santos Simões42: “Brasil 
e Portugal, constituem unidade cultural indivisa”, é impossível estu-
dar o patrimônio colonial sem conhecer um pouco das referências da 
metrópole.

 A capela-mor possui janela seteira e o altar-mor de madeira, em 
péssimo estado de conservação, hospeda a imagem da Nossa Senhora 
da Conceição com o menino, venerada como N. S. da Conceição de 
Itanhaém43. No piso superior ainda existem algumas celas do convento, 
provavelmente refeitas no restauro, todas com janelas conversadeiras 
para o meio claustro do convento. Na área de circulação para o coro da 
igreja, estão outras imagens antigas de barro cozido, ocas: Santa Clara, 
Santa Isabel, São Francisco e São Domingos44. Na área de circulação, 
observam-se portas que faziam acesso para a parte em ruínas e, na 
lateral, uma janela seteira sobre o telhado de duas águas desta ala. Na 
cobertura havia uma proteção para o acesso ao sino.

 A edificação passou por incêndio em 1833 e foi reconstruída 
em 1865. São dessa ocasião os contrafortes da parede externa, regis-
trados nas pinturas de Benedito Calixto. Este conjunto foi restaurado 
na década de 1920 e reconhecido como patrimônio cultural brasileiro 
em 1941, quando passou por outra intervenção de restauro. Atualmente, 
está sufocado pela vegetação do entorno, omisso na paisagem cultural.

41. SANTOS SIMÕES, João Miguel dos. Azulejaria Portuguesa no Brasil, 1500-1822. 
Lisboa: Fundação Calouste Gullbenkian, 1965, p. 272.

42. Ibidem, p. 1.
43. Feita de barro cozido, 110 cm, século XVI. ETZEL, Eduardo. Arte Sacra Berço da Arte 

Brasileira. São Paulo: Melhoramentos, 1983, p. 23.
44. Atualmente as imagens estão no piso superior do Convento, dentro de caixas, mal 

acomodadas para exposição. Ibidem, p. 24.
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Considerações finais
No lugar dos indígenas foram iniciadas as povoações pelo homem 
europeu, dentre eles os jesuítas para catequização, posteriormen-
te a chegada dos capuchinos, a arquitetura maneirista atravessou o 
Atlântico, o Barroco aconteceu com espontaneidade, os abrigos se 
fizeram necessários, assim do período colonial herdamos o patrimônio 
arquitetônico na paisagem cultural dos outeiros. Ambas igrejas foram 
construídas primeiro com terra e posteriormente reconstruídas com 
a técnica de alvenaria de pedra e cal. A tipologia assemelha na planta 
com nave única, capela mor, altares laterais ao arco cruzeiro, púlpito, 
acesso sob o coro, janelas seteiras, frontão curvilíneo, enfim reconhe-
cidas como exemplares da arquitetura barroca do litoral. Patrimônio 
reconhecido que precisa ser conservado de modo apropriado para as 
futuras gerações.




