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    "Itanhaém, onde a história é muito mais restrita do que a lenda" 

 (Serafim Leite, S.I. - História da Cia. de Jesus no Brasil, Lisboa,   1938, p. XVI) 

 

 

 Em fevereiro de 1767, decorrido cerca de um ano na governança da Capitania 

de São Paulo, Morgado de Mateus remete carta aos vereadores de Itanhaém solicitando, 

entre outras informações, notícias sobre a fundação da vila.  A resposta dos camaristas 

deu-se nos seguintes termos: 

 

  Fizemos rever em nossas presença(s) com a exacção mandada pr. V. 

Exª ... os Livros desta Camera, e nelles Se não acha memória da fundação e criação 

desta Vila        unicamente, consta por tradição Ser huá das primras. povoaçoens desta 

America. (Ofício datado de 25 de abril de 1767)  (1) 

 

 Assim, na falta de uma memória, constatando a inexistência de documentos que 

atestassem a origem da Vila de Nossa Senhora da Conceição de Itanhaém, cerca de dois 

séculos e meio depois de sua criação, o recurso que restava aos camaristas era valerem-se 

da tradição. Dela iria valer-se também o historiador Benedito Calixto ao afirmar que 

Itanhaém foi fundada por Martim Afonso de Sousa, donatário da capitania de São 

Vicente, no ano de 1532. Frei Basílio Rower, porém, discorda: teria sido fundada por 

Pedro Namorado, comandando da expedição daquele fidalgo português, em 1533 (2); 

enquanto outro historiador afirmara que o fundador teria sido Francisco de Morais, loco-

tenente da mesma expedição, sem porém dizer em que ano (3). Não há, todavia, nada que 

comprove nem a data nem quem, de fato ou oficialmente, foi o seu fundador. Tradição ou 

lenda, por meio delas remonta-se a origem de Itanhaém. 

 

 As dificuldades da reconstituição histórica da cidade, no entanto, não se 

restringem ao momento de sua fundação. Perderam-se também quase todas as fontes 

fundamentais de sua memória - a documentação da antiga Câmara, a notarial e também os 

documentos da Igreja e das associações religiosas. Restam muito poucos documentos: os 

da administração pública municipal, somente a partir de meados do século passado, pois, 

consta, teriam sido os mais antigos queimados por volta de 1860; no cartório da cidade 

existem somente registros deste século; da Matriz, apenas dois livros de casamento e de 

enterramento do início e de meados do século XIX e um livro de Tombo (1934-1943), 

recolhido ao arquivo da Cúria de Santos, além do agora utilizado pelo vigário e que teve 

início em 1944; do Convento de São Francisco contamos apenas com  os apontamentos 

tomados por Fr. Basílio Rower no arquivo da Província na Capital; e os das associações 

religiosas - de N. Srª da Conceição e da antiga de S. Benedito - não conseguimos ainda 

ter acesso à sua documentação. Desse modo, a fonte quase única de informação sobre 

Itanhaém encontra-se na Divisão do Arquivo do Estado, onde foi recolhida a 

correspondência trocada entre os vereadores locais e os Capitães Generais e os 

Presidentes da Província, durante os séculos XVIII e XIX.  Afora esses, localizamos 

alguns documentos no Arquivo Nacional e na Biblioteca Nacional, os quais permitiram 

conhecer fragmentos de sua trajetória, pouco mais do que episódios de sua vida no 

período colonial.   

 

 Valer-nos-emos, pois, do pouco que restou e dos escritos dos historiadores que, 

através dos documentos que outrora puderam examinar ou por valerem-se da referida 

tradição, deixaram a sua contribuição. 

 

 
 

 

 

 As mais antigas referências que se tem notícia sobre Itanhaém devemos a Frei 

Gaspar da Madre de Deus, extraídas então do - agora inexistente - Livro de Vereações da 

Câmara de São Vicente e correspondem ao momento em que a povoação de N. Srª da 

Conceição se independe daquela: 1561. Informa que aos 19 de abril daquele ano já tinha 

pelourinho e gozava o foro de Vila, conforme provisão dada pelo Capitão-mor Francisco 

de Morais. (4) 

 

 Outro documento antigo que se refere a Itanhaém é também de 1561 - uma carta 

do padre José de Anchieta - na qual informa que, embora os jesuítas nela não residissem, 

acudiam lá, com fruto. (5) Os jesuítas, a partir de S. Vicente, faziam-se presentes na 

região desde fins de 1549 ou começo de 1550, catequisando os indígenas e trabalhando 

em favor dos interesses metropolitanos, como no conflito havido em 1563 entre os índios 

Tamoios e Tupís, estes favoráveis aos portugueses, cujo desfecho deu-se em Itanhaém: 

padre Manoel da Nóbrega teria feito ajuntar a todos na igreja, onde se falaram e 

abraçaram e ficaram grandes amigos - fato que iria permitir a consolidação daquele 

ponto, à época dos mais avançados da colonização portuguesa na América. Os poucos 

colonos que habitavam a região passaram a ser melhor atendidos pelos padres, bem como 

os nativos que viviam próximos à povoação, na outra banda do rio, como uma légua tem 

duas aldeias pequenas de índios cristãos. (6) 

 

 Todavia, o povoamento da região era ainda incipiente, vivendo à mercê de 

perigos tanto internos como externos e, por isso, instável.(7) À época da união das Coroas 

Ibéricas, a presença do europeu era rala; além do colono português, tem-se notícias de 

elementos de origem espanhola que visitavam ou mesmo se estabeleceram na região 

meridional da Colonia, porém difícil estimar o seu número.(8) Mesmo assim, o 

povoamento já atingira o planalto paulista e, embora não passasse, em 1583, de cem o 

número de moradores, alguns possuíam "fazendas" ao longo dos caminhos que partiam 

da pequena Vila de S. Paulo.(9) S. Vicente, já decadente, apenas tinha, aí por 1585, uns 

80 vizinhos (10), enquanto Santos tornara-se a principal povoação da Capitania.  



Itanhaém, das povoações dessa época, era a menor: possuía apenas 50 moradores brancos. 

Todas elas, contudo, conviviam com um grande número de índios amigos, aldeados ou 

não, cujo concurso tornara-se indispensável à sobrevivência dessas primeiras povoações. 

A sua presença será constante, quer nos núcleos urbanos quer nos sítios próximos, 

desempenhando variadas funções: nas atividades produtivas e nas edificações dos 

colonos e dos missionários jesuítas; nos serviços auxiliares das administrações 

municipais; como contingente do sistema defensivo das povoações e das expedições 

sertanistas, de pesquisa mineralógicas ou de apresamento, organizadas oficialmente ou 

pelos próprios colonos; enfim, o índio será um elemento constante, incorporado mesmo à 

vida do colonizador. Subalterno é claro, submetido pela força das armas ou da coação das 

leis e ainda pela doutrinação religiosa que altera seus costumes, abala seus valores tribais 

e acaba por torna-lo dócil, inibindo sua capacidade de reação. Objeto também dos apetites 

sexuais do homem branco, de cuja miscigenação resulta um tipo - o mameluco - que a 

historiografia oficial se empenhará depois em destacar os feitos de alguns de seus 

principais representantes - ingrediente importante na definição da raça de gigantes com 

que farão distinguir o elemento paulista dos demais colonizadores (11) - substrato 

ideológico de uma época de afirmação da hegemonia regional. 

 

 Paradoxalmente, quando ao findar o século XVI verificam-se incidentes de 

ameaça externa nas praias vicentinas e, em reação aos mesmos, procura-se reforçar as 

defesas no litoral e aumentar as ações contra os inimigos (tribos hostis) no planalto - à 

despeito da relutância, inglória todavia, dos missionários jesuítas, convencidos como 

estavam da eficácia de seu método catequético -, verifica-se também aumentar a ação da 

Igreja com a chegada de outras Ordens religiosas.  Os padres carmelitas fundam suas 

casas em Santos (1590) e S. Paulo (1594) e os beneditinos iniciam pouco depois a 

construção de seu mosteiro em S. Paulo (1598). A Ordem franciscana chegará nestas vilas 

mais tarde: 1639. E, pouco depois, Itanhaém, a convite da própria população, terá a 

assistência dos frades capuchinhos  (a partir de 1655), os quais recebem em contrapartida 

a velha ermida de N. Srª da Conceição construída, segundo reza a tradição, no alto do 

outeiro onde nascera a povoação.   

 

 Pouco antes, em 1639, teriam os seus habitantes iniciado,  morro abaixo (e no 

mesmo local onde hoje está a atual), a edificação de sua igreja Matriz que, desde então, é 

dedicada a Sant'Ana. 

 

 A Vila de Itanhaém já deixara de se concentrar ao redor do outeiro, estendendo-

se à parte plana do terreno, visto ter-se superado o período de maior insegurança do início 

de seu povoamento. Era agora, aliás desde 1624, "cabeça de capitania", da condessa de 

Vimieiro (sucessora legítima de Martim Afonso), status que irá manter até o ano de 1679. 

(12) Mas, apesar dessa importância política momentânea, Itanhaém não consegue 

esquivar-se das contingências que abatem todas as povoações do litoral paulista: 

 

  Impedida pelas condições geográficas de concorrer com a região 

açucareira por excelência do Brasil Colonial - a Capitania de Pernambuco enriquecida 

pelo açúcar - estagnou-se na segunda metade do século XVI a lavoura canavieira 

iniciada por Martim Afonso de Sousa no litoral vicentino.  (13) 

 Parte da população logo se apercebe da inutilidade de sua permanência nesta 

estreita faixa de terreno litorâneo, pouco fértil, e prefere transpor a Serra do Mar, indo se 

estabelecer no planalto onde já estavam criadas condições um pouco melhores para uma 

policultura de subsistência baseada no trabalho forçado do índio capturado no sertão. 

(14)  Delineava-se desde então o que viria a ser o traço característico da colonização do 

planalto paulista durante todo o desenrolar do século XVII, a policultura como base de 

assentamento para as incursões sertanistas, o bandeirismo de apresamento indígena - 

única e real atividade lucrativa desta área da Colonia -, ao qual sucederá o bandeirismo 

pesquisador de riquezas, que ganha maior ímpeto a partir de 1693, quando chegam as 

primeiras notícias de descobrimento aurífero em solo mineiro. 

 

 Os moradores que permaneceram na faixa litorânea (com exceção da de Santos 

que será beneficiada graças à  posição geográfica,  tornando-se o ponto natural de 

comunicação com o planalto), além da pobreza  que se vêem submetidos pela 

impraticabilidade de seu solo, não se cansarão jamais de queixar-se  do isolamento a que 

ficaram relegados desde então.  

 
 Isolamento e pobreza que, todavia, não impediram a população de Itanhaém de 

conceber e com muito esforço construir duas obras de arquitetura religiosa que não 

desmerecem em nada as mais significativas do gênero edificadas em outras localidades 

brasileiras no período colonial. São elas: a igreja Matriz e a igreja e convento 

franciscanos,  tombadas no ano de 1942 pelo órgão federal de preservação.  

 

 

* 

 

 

 Interessa-nos aqui sobretudo a Igreja Matriz. Todavia, repetimos: a 

reconstituição de sua história encontra sérias dificuldades na medida em que as fontes 

básicas de sua existência se perderam.  Este trabalho está pois condicionado à pouca 

documentação que dela foi possível localizar, por sua vez fragmentária e esparsa no 

tempo e, no mais das vezes, limitada a informes não muito precisos.   

 

 

 Do que foi possível analisar desta documentação  e com base nas interpretações 

feitas a partir dos vestígios encontrados no próprio edifício (alguns visíveis, outros 

resultantes de prospecções realizadas quando das últimas obras efetuadas sob a 

responsabilidade do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) é possível 

propor à Matriz de Itanhaém, ao menos, três diferentes momentos: o de sua edificação 

primitiva (1639-1655); outro que compreende reformas e ampliações deste mesmo 

edifício (final do século XVII estendendo-se até a 2ª década do XVIII);  e, finalmente, a 

obra de 1761-1769 quando ganha a feição que guarda até hoje. 

 



 
 

 

 

obras da primitiva Matriz 
 

 

 Quinze anos já haviam se passado, estando Itanhaém na condição privilegiada 

de cabeça de capitania, quando seus moradores resolvem edificar uma outra igreja para 

servir de Matriz. E tal como a ermida do alto do outeiro (que lá, segundo consta,  

permaneceria até o final do século XVII), a nova igreja teria sido também, de acordo com 

a tradição, construída de barro. Se de fato assim ocorreu, tratava-se de uma edificação 

precária (de pau-a-pique, de certo) que logo exigiria obra nova e definitiva. 

 

 É o que parece ter ocorrido pouco tempo depois. Em março de 1655, resolvem 

os vereadores de Itanhaém solicitar ao Governador Geral do Brasil, Dom Jeronymo de 

Athayde, Conde de Athouguia, recursos para um duplo intento: pera a capella mor da 

Matriz (é por onde, geralmente, dava-se início à construção das igrejas) e para auxiliar na 

edificação do "Mosteiro de S. Francisco desta Villa" conforme haviam acordado com os 

frades capuchos quando lhes entregaram a velha ermida e seu patrimônio constituído por 

alfaias e terras.  Porém, não receberam recurso algum. O pedido foi negado pelo 

Governador Geral tendo em vista  que o que havia disponível tinha determinado 

encaminhar à construção de um hospital  em Santos, esclarecendo o mesmo conde   

 

 que a esmolla do ospital que aly se fas parece Ser mais justa que a da capella 

mor que vvmms. pretendem fazer, entendendo ser obrigaçam da mesma villa o levantala. 

 

 Dessa forma, se alguma coisa foi feita nesta ocasião, não contou com a 

colaboração do Governador Geral que simplesmente transferia para a Vila o que era de 

sua obrigação auxiliar. O mesmo não se repetirá  algum tempo depois, com o Governador  

D. João de Lancastro que, consultado pelo Capitão-mor de Itanhaém, entendia que 

 

 os SubSídios, que tem imposto a Camara desta Capitania, cuja despesa 

pareSse ao Zelo de V.M. se faça com as obras da Matris ... me dem conta do q. estiver 

em Ser; para eu mandar o q. for mais conveniente ao Serviço de Deus  (15) 

 

 Que obras estavam realizando na Matriz naquele ano de 1696, impossível saber. 

O que é certo é que a capela-mor da igreja ainda permanecia com  algum problema. 

Devido talvez à sua dimensão (insuficiente ?), ao material originalmente utilizado em sua 

construção (terra pilada ?, como quer a tradição), sabe-se lá porque razões enfim, não 

mais satisfazia. Continuavam empenhados em sua reformulação. E continuarão até que, 

em 1714, finalmente conseguem a ajuda necessária.  Esta vem por graça de Dom João, 

Rei de Portugal, por provisão de 8 de fevereiro daquele ano, pela qual atende 

 

 a representação que me havião feito os officiaes da Camara da Villa da 

Conceição para lhe mandar dar huã ajuda de custo para a reedificação da capella Mor 

daquella Igreja por serem pobres os moradores ... e a ser da minha obrigação a obra da 

Capella Mor, Fui Servido Mandar que os effeitos da Fazenda Real ... se dem cem mil rs. 

por anno por tempo de trez para a obra ...  (16) 

 

 O termo reedificação, utilizado na provisão, parece não deixar dúvida de que se 

tratava de reconstruir a capela-mor. Com isso, podemos supor que a farão - visto haver  

recursos suficientes e se pretender obra duradoura - de pedra e cal, substituindo a antiga, 

de barro.  Porém, o termo também era utilizado, na época, para indicar obra de reforma 

que implicasse alterações ou reparos maiores no edifício. E' a hipótese que consideramos 

mais provável. A capela-mor já seria uma construção de pedra e cal e, neste momento 

(1714-16) terá sofrido um aumento, tanto em extensão como em altura. E' exatamente 

isso que se pode verificar examinando-se uma parede, a de face externa não revestida, 

onde claramente se percebem sinais de um acréscimo na capela-mor, aumentando 

consideravelmente seu comprimento e a altura. 

  

 Reconstrução ou reforma, a obra teria de ser definitiva, pois haveria de prove-

la, em seguida, de um novo retábulo cuja fatura demandava trabalhos especializados e 

relativamente caros e, tendo em conta a pobreza de seus moradores, de difícil 

substituição.  

 

 E' de se acreditar, todavia, que nesse momento a obra não tenha apenas se 

limitado à fatura da capela-mor. O corpo da igreja deveria se adequar à parte nova - o 

que, por sua vez, exigiria trabalhos de reformulação de sua arquitetura interna e de seus 

elementos artísticos e de culto. São dessa época, provavelmente, pelo seu estilo, os altares 

colaterais que ainda hoje figuram na matriz. Porém, o altar-mor, que veio a desaparecer 

por volta de 1930 e que apenas o conhecemos por uma velha fotografia, não parece 

corresponder a este período, mais se assemelhando ao estilo em voga no final do século 

XVIII. 



* 

 Cabe lembrar que os moradores de Itanhaém não estavam empenhados somente 

nas obras de sua Matriz. Auxiliavam também, desde 1699, os frades franciscanos na 

construção do convento e igreja de Nª Srª da Conceição lá no alto do outeiro. 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 

incêndio ocorrido em 1833. Os frades capuchos, poucos anos depois (1844), 

abandonariam definitivamente o convento. 

 

 

sob o governo de Morgado de Mateus 
 

 O ano de 1765 marcaria para a Capitania de São Paulo o início de uma época 

promissora. Perdida a autonomia em 1748, recuperava-a agora, tendo na governança um 

de seus melhores administradores - D. Luís Antonio de Sousa Botelho e  Mourão - que 

marcará sua gestão (1765-1775) com ações que visavam a recuperação das atividades 

produtivas, a reanimação de antigas e a criação de novas vilas e o fortalecimento de seu 

sistema defensivo, consubstanciando o projeto metropolitano de melhor proteger as áreas 

de mineração com um mais efetivo domínio da porção meridional da Colonia. Todavia, 

apesar do grande impulso que representou, de um modo geral para toda a Capitania, não 

conseguiu tirar as povoações do litoral Sul paulista da letargia que há muito viviam. A 

correspondência deste governante com as autoridades de Itanhaém permite verificar, por 

exemplo, seu intento em incrementar sua lavoura de mantimentos, vinculando-a às 

necessidades das populações vizinhas, sobretudo com a Vila de Santos; incitando seus 

habitantes a incorporarem-se ao projeto de povoar a paragem de Una; ou ainda 

recrutando-os para participar da construção do Caminho da Serra do Cubatão, desejoso 

de que o mesmo pudesse animar o comércio desta região, sem dúvida  a mais pobre da 

Capitania.  Todas essas iniciativas, porém, pouca repercussão tiveram sobre a população 

de Itanhaém que se via obrigada a colaborar nestes projetos, no mais das vezes, contra a 

sua vontade. 

 

 Eram seus moradores, talvez com certa razão, acusados de negligentes. Todavia, 

a se acreditar nos argumentos dos vereadores, a população que já era pequena não 

conseguia mais se desdobrar e atender a todos os expedientez ordenadoz. Apontavam para 

as contradições do próprio governo, pois se de um lado exigia o compromisso de 

ajudarem na construção da barra, q' se pretende fazer (em Santos) e na fatura do 

Caminho do Cubatão, por outro cabia-lhes também aumentar as pLantações e disfrutos 

dos mantimentos e ainda dispor de parte de sua gente para o pretendido povoamento de 

Una, onde havia esperança de Comercio por mar, e terra. 

 

 A despeito das importantes realizações do governo de Morgado de Mateus, 

vivia a população da Capitania muito apreensiva, sujeita sempre ao recrutamento 

compulsório para expedições militares ao Guairá e a outras localidades mais ao Sul, e 

ainda sujeita a deslocamentos que visavam o povoamento de áreas do sertão. Foram 

tempos difíceis aqueles, especialmente para gente considerada de inferior categoria, como 

os índios e toda classe de despossuídos - os vadios - como se referem os documentos 

oficiais. 

 

 Todavia, foi durante o seu governo e apesar das dificuldades por ele impostas à 

sua população - ou mesmo como reação às mesmas - que Itanhaém se animou e se 

empenhou em realizar uma obra até hoje venerada na cidade: a Igreja Matriz. E não foi a 

ela indiferente este mesmo governante. Logo no início de sua gestão havia ordenado que 

a Câmara escolhesse pessoa capaz de  

 

 incitar aquelles moradores negligentes pª trabalhar na obra da igreja matriz, 

 

constituindo-os primeiramente em grupos para depois serem recrutados a trabalhar  

 

 na semana que lhes tocar.  

 

 Os vereadores elegem então para comanda-los o mais 

 

 Capás e Sufficiente para o referido emprego, a Antonio da Sylva CollaSso 

morador desta Villa ( 17) 

 

 Dessa forma procurava-se organizar a população para iniciar mais uma obra, ou 

mais provavelmente, dar continuidade a uma obra iniciada alguns anos antes da posse 

deste ilustre  governante.  

 

 

igreja matriz: um projeto inacabado 
 

 Os documentos, infelizmente, poucos detalhes revelam sobre as obras então 

realizadas. Todavia, reafirmam a importância dos índios administrados na execução dos 

trabalhos. Em março de 1767, no mesmo documento em que arrolam a diversidade de 

tarefas que o governo lhes havia incumbido de realizar, reclamam os vereadores do  

 

irreparável inconveniente q. rezulta a esta Republica da extracÇão  dos administrados, 

por Ser a mayor parte da gente de Serviço Com  q' Se trabalha na Laborioza factura da 

nova Matris  (18) 

 

 Reiteram esta informação os camaristas ao afirmarem que 

 

nesta Povoação Se não achão duzentas pessoas Capazes de trabalho, e extrahindo-Se 

deste pequeno numero os administrados de q'  Se compoem a mayor parte delle, ficamos 

impossibilitadoz pª concluir a noSsa Igrª Matriz em que por falta de gente  -   eis a 

confirmação do início das obras - há sette annos, q' trabalha  (desde 1761). 



 Em troca da permanência dos administrados em Itanhaém, quis o governo, dois 

anos depois, uma compensação em dinheiro para as obras que estava realizando. A 

Câmara concorda e convoca todo o  

 

 Povo dezta Vª e seo termo pª ver o q' Cada hu promette pª a despeza da factura 

do Caminho da Serra do Cubatão, (e) Se fez a Lista q' Junto vay Remetida a Vª Exª, 

aSinada por Cada hum a sua promeSsa; e Suposto hé tam Limitada, não Será 

estranhado pella exacta informação e noticia q' terá Vª Exª da Limitação e pobreza deste 

Povo (19) 

 

 Se a contribuição que podiam dar era assim tão limitada, mostravam por outro 

lado que pela mesma razão,  

 

 parou a dita obra de tanta emportancia 

 

ou seja, faltava-lhes dinheiro para prossegui-la. Em consequência, a Matriz embora  por 

concluir já ameaçava 

 

 Ruína Segunda vez por q' todo o maderamto. da Cappella Mor, e o da Torre 

ezta podre doz tempos por não eztar Cuberto, (h)á  falta de drº, pª pagar Pedreyros, e 

dezta Sorte as mezmaz paredez padecem Ruina não obstante Serem de Pedra e Cal 

 

 Não podendo cobrir a capela-mór e a torre, corriam o risco (pela segunda vez !) 

de ver arruinar-se todo o trabalho nelas realizado.  

 

 Mas que trabalho seria este?  De novo a capela-mor estava em obras. De certo 

não seria a construção de uma nova, substituindo aquela de 1714-16. Mais provável é 

que, neste momento (1767), tenham resolvido aumentar a sacristia, tornando-a mais 

ampla e, ao mesmo tempo, construindo-a de forma a ficar alinhada à torre - o que 

provocou a necessidade de aumentar o pé-direito da capela-mor (e há indícios visíveis 

desse segundo alteamento na parte externa da parede que dá para a praça). Este 

alteamento, também visível na parede oposta (acima do forro), permitiu altura suficiente 

para o caimento do telhado sobre a mesma sacristia. 

 

 Se tais alterações, como estamos supondo, estavam ocorrendo no período aqui 

considerado (os documentos são de 1767-69), implicaram também e necessariamente em 

modificações e adaptações internas, especialmente na capela-mor. Impossível, todavia, 

saber a magnitude delas. Mas, certamente, o alteamento exigiu a recolocação ou 

substituição do forro, o afastamento do supedâneo, um aumento e quem sabe uma 

reformulação das campas (privilegiadas porque localizadas em espaço destinado ao 

enterramento da gente ilustre da localidade) e, sobretudo, a reelaboração do equipamento 

principal de culto - o retábulo do altar-mor. O que existia, agora deixava sobrar muito 

espaço à sua volta, sobretudo no alto (admitida a hipótese de que o forro terá subido em 

função do alteamento das paredes laterais da capela-mor). Teve pois de ser reformulado, 

reformando o existente ou elaborando-se um novo. Somos propensos a acreditar que 

aquele altar que existiu até 1930 (veja foto), tenha sido faturado exatamente neste 

momento. (20) 

 

 

 Quanto à torre... Difícil imaginar que não a possuísse antes. A hipótese mais 

aceitável é a de a terem elevado e, quem sabe, tornando-a mais robusta. A reformulação 

da torre, por sua vez, seria em parte explicada pelo alteamento do próprio corpo da igreja 

(atestada por vestígios na sua parede lateral) que terá sido efetuado seja por razões 

estéticas seja por prever-se a complementação do templo com os habituais corredores 

laterais à nave (dois em vez de apenas um), fechando o retângulo do edifício. Um projeto 

mais ambicioso! 

 

 

 Pretendiam, portanto, construir uma segunda torre e outro corredor ao lado 

direito da nave - o que daria à Igreja de Itanhaém a mesma configuração que vemos em 

outras tantas matrizes da época. Que havia essa intenção - ao menos de edificar um 

segundo corredor - não há dúvida. As paredes laterais da nave e da capela-mor que 

permaneceram nuas denunciam a pretensão de prosseguirem a obra. Outro indício de que 

previa-se mais um corpo lateral, é a forma como foram executados os enxalços do único 

vão de acesso desta parede da nave, com os flancos abertos para o lado externo (tal como 

fizeram na abertura do lado oposto, voltados para a sacristia). O projeto portanto existia. 

Isso não significa porém que pretendessem mesmo executa-lo numa única obra. A 

edificação da igreja toda pressupunha a realização de trabalhos que poderiam ser 

realizados em etapas, de acordo com as disponibilidades de recursos. *I  

 

 

                                                           
*I Com a colaboração do Sr. Antonio Taveira, Mestre de Obra da 9ª CR/IPHAN, realizamos 

prospecções na parte de fora da igreja, em pontos que segundo nosso entendimento deveriam nascer 

as paredes do corredor faltante. As escavações, todavia, não revelaram indícios neste sentido. Não 

foram encontradas as denominadas pedras de espera que denunciariam a intenção de, em curto 

período, retomar a obra de modo a construir-se as paredes que complementariam o edifício todo. 

Esclarece-nos porém o colega José Saia Neto, técnico em preservação da Regional paulista, que tais 

elementos necessariamente não precisavam ser executados de antemão. A incorporação de novas 

dependências ao edifício já existente poderia ser realizada a qualquer tempo, quando então se 

procederia a substituição de algumas pedras de modo a permitir a amarração de novas paredes em 

continuação ao corpo da igreja. 

 Por outro lado, as paredes de pedra não revestidas da matriz constituem hoje não apenas 

um testemunho de um projeto inacabado, mas parte de uma imagem cristalizada na memória de 

todos que vivem ou visitam Itanhaém. Está portanto incorporada à paisagem da cidade. Aliás, três 

anos depois de tombada, quando a matriz sofria as primeiras intervenções por parte do órgão federal 

de preservação, considerou o Diretor do 4º Distrito que, embora o problema dessa parede (revestir 

ou não?) ainda não tivesse sido posto em discussão, pessoalmente acredito que não se deva revestir 

essa parede pois desde há muito, sempre talvez, constitue elemento importante em relação ao 

aspeto do edifício. (Arquivo da 9ª CR/IPHAN - Ofício 49/45, de 15.09.1945, ao Diretor Geral do 

SPHAN)  



 
 

Fachada Lateral da Matriz: Alteamentos efetuados na capela-mor e no corpo da igreja (1714/16 e 1761/69). Foto: 

Germano Graeser. (Arquivo da 9ª CR/IPHAN) 

 

  

Uma 2ª torre e um outro corredor, ... obras jamais executadas. O risco, isto é, o 

projeto completo da igreja, quem o elaborou, creio que jamais saberemos. Temos 

convicção, porém, pela análise feita, de que foi parcialmente executado. A razão? - não é 

preciso repeti-la. 

  

  

Mas, se a pobreza do Povo limitava sua capacidade de realização, esta em parte 

era compensada pelo esforço de seus moradores que souberam, embora com simplicidade, 

dotar sua matriz de elementos arquitetônicos e artísticos dignos de sua época. Senão 

vejamos: da mesma forma que o alteamento da capela-mor implicou na reformulação de 

seu espaço interno, o mesmo deve ter ocorrido com a nave. E um dos elementos que 

certamente precisou ser reformulado foi o arco-cruzeiro, pois a dimensão que até então 

possuíra não permitiria mais uma vista adequada do espaço agora ampliado da capela-mór 

- local por excelência dos atos religiosos. 

 

 
  

Peça original da escadaria de pedra da capela-mor encontrada pela equipe de obra. Foto: Eduardo Mello. (Arquivo 

da 9ª CR/IPHAN) 

 

 Quanto aos altares colaterais, ao que parece, permaneceram os mesmos. Quem 

sabe a razão de não os terem substituído não seja, neste caso, apenas devido à falta de 

recursos, que nos conforma a tudo explicar. Os motivos podem ter sido de outra ordem. 

Digamos: reconhecendo sua qualidade artística, duvidassem que haveria outro artífice 

com habilidade suficiente para substituí-los por outros de mesmo valor e beleza. E há que 

se imaginar esses altares exatamente como eram, com suas cores e douramentos originais 

 

* 

 

 As obras recentemente efetuadas pelo órgão federal de preservação (1987-1991) 

acabaram proporcionando algumas surpresas. Uma delas diz respeito às pilastras que 

arrematam os cantos da torre e da igreja, onde percebeu-se ter recebido, provavelmente 

em período posterior, século XIX adentro ou mesmo início deste, a aplicação de um 

desenho decorativo, de forma geométrica, e que acabou sendo recomposto. 

 

 A segunda surpresa (e de muito maior importância) é relativa à recomposição de 

um elemento original do monumento e, certamente, teria passado despercebido não fosse 

a experiência de nosso pessoal de obra: era o momento em que suprimia-se uma parede 

divisória do corredor lateral quando foram encontradas partes de antigos degraus de 

cantaria e que ali estavam servindo de fundação à mesma parede. Um deles, praticamente 

inteiro, permitiu prospectar o próprio local a que antes pertencera - a capela-mor - e 

verificou-se então, pela forma e posição que nela ocupava, constituir peça-chave para a 

inteira reconstituição da escada. Foi o que se fez em seguida, em substituição à anterior. E 

o que mais nos impressiona ao  vermos a escada recomposta  é exatamente a peça 

remanescente da fatura original, fruto de um trabalho artesanal hoje inexistente. 



 A terceira, antes de constituir propriamente uma surpresa, vem a ser a 

confirmação de uma hipótese que já estava sendo analisada pelos técnicos da 9ª 

Coordenadoria Regional. Ou seja: em consequência do alteamento de todo o corpo da 

igreja, supunha-se ter ocorrido o mesmo com o frontão do frontispício da igreja. O que 

veio a ser confirmado. O descascamento do reboco da parede pode evidenciar, por uma 

fiada de tijolos ali encontrada, que a cimalha do frontão era cerca de um metro mais 

baixa, combinando perfeitamente com o antigo beiral da parede lateral da igreja, antes de 

seu alteamento. (A pesquisa revelaria ainda, cerca de 40 centímetros abaixo,  uma 

segunda fieira de tijolos encrustada na parede - indicando talvez um cordão decorativo 

anterior e semelhante ao que hoje ali figura.)  Pode-se, contudo, concluir que o novo 

frontão (feito na obra de 1761-69) repetia o desenho do antigo, cuja fatura deve-se recuar 

para período bem anterior: 1696.  

 

 Além dessas revelações, caberia ainda mencionar a descoberta, também pelos 

operários da obra, de uma mais antiga fundação localizada em área que hoje corresponde 

à sacristia da igreja, exatamente no meio do salão e posicionada em paralelo à parede 

lateral da capela-mor. Embora importante, o achado exigia o prosseguimento das 

prospecções, de modo a localizar outros vestígios que permitissem determinar a que 

edificação pertenceram, época provável, se alicerces (como chegamos a supor) da 

primitiva Matriz ou de uma das reformas ou acréscimos posteriores;  enfim ...  *II  

 

 Ainda quanto a restauração de seus elementos originais, vale citar a recolocação 

da porta lateral da igreja em sua posição inicial; a reconstituição das janelas laterais com 

os tradicionais balaústres; das cimalhas da nave e da capela-mor; a recomposição dos 

pisos e forros de madeira e bem ainda a restauração das esquadrias e suas respectivas 

ferragens. 

 

* 

 Depois de feito tudo isso, parou a dita obra de tanta emportancia, conforme 

palavras dos camaristas, por faltarem recursos. Restava ainda, em 1769, cobrir a torre e a 

capela-mor, correndo o risco de tudo ruir. 

 

 Talvez o não recrutamento dos moradores para a fatura do Caminho da Serra do 

Cubatão, compensada por uma contribuição em dinheiro, tenha representado o mais sério 

                                                           
*II Infelizmente não foi possível estender as pesquisas a outras áreas da igreja. Vários foram os 

fatores que impediram a realização de novas escavações e, visto ter-se dado andamento aos serviços 

de substituição do piso da capela-mor (um dos espaços que era preciso pesquisar), selaram-se, ao 

menos por ora, as possibilidades de investigação. Apesar do interesse cada vez maior que se verifica 

sobre as questões relativas à restauração de monumentos históricos e afora também a compreensível 

impaciência dos agentes que dela se beneficiam, sempre (mas apenas) prontos a cobrar a entrega dos 

edifícios tombados como se fossem exclusivamente obras de mera conservação ou reforma - além 

disso, devemos infelizmente reconhecer que há também muito ainda a se progredir no âmbito 

estritamente técnico, sem o que dificilmente poderemos alcançar uma visão mais ampla do objeto 

cultural e, com ela, assegurar e ampliar a contribuição dos diferentes profissionais envolvidos na 

tarefa da pesquisa e da preservação desse mesmo patrimônio. 

obstáculo à pretensão de executar todo o projeto da Matriz. Terá desviado parte dos 

recursos que deveriam ser aplicados, ocasionando atrasos e mesmo impedido em 

definitivo a execução das demais edificações pretendidas  -  o corredor lateral direito e a 

segunda torre ao lado do frontispício da igreja. 

 

 Assim, restava aos camaristas de Itanhaém dizer, em nome de seus moradores, 

que, por lhes faltarem os recursos necessários, ou outro qualquer Cabedal, graças 

somente ao 

 

 fervor e Zello com que Se ppuzeram a fazer a Igreja Matris desta Vª a puzeram 

nos termos q' a possibilidade braSal podia chegar. 

 

 
 

Alicerces de antiga edificação (talvez da primitiva Matriz do século XVII) localizados na Sacristia quando a equipe 

de obra da 9ª CR/IPHAN  efetuava a substituição do assoalho. Desenho do arquiteto Vitor Hugo Mori. (Arquivo da 

9ª CR/IPHAN) 

 

O desenho de Sá e Faria 
 

 Sete anos depois dessa manifestação  dos camaristas, passaria por Itanhaém o 

Brigadeiro José Custódio de Sá e Faria, realizando viagem de reconhecimento em 

prosseguimento  ao que lhe fora determinado pelo ex-governador da Capitania, ou seja: 

cumpria a missão de colher informações e efetuar levantamento cartográfico desta parte 

da Colonia visando o fortalecimento de seu sistema defensivo. 

 

 Vindo de Santos, depois de fazer várias anotações e desenhos em seu Diário de 

Viagem das localidades por onde passara, chega a Itanhaém na manhã do dia 9 de janeiro 

de 1776. A respeito regista apenas: 



 demoramos a tirar o plano da vila e jantamos no convento dos franciscanos. 

Tem esta vila duas Igrejas, a dos padres e a Matriz. Tem 188 fogos,  pessoas alistadas 

819 e escravos também alistados 196.  

 

 Com relação às igrejas, numa só folha de seu diário, desenhou a Matriz e, logo 

abaixo, o frontispício de outra com a seguinte anotação: Prospecto da Igrª dos Padres  

Franciscanos da mesma Vª.  Como esteve com estes religiosos no entardecer daquele 

mesmo dia, somos propensos a acreditar (uma vez que a fachada por ele desenhada não 

corresponde à que lá está e, segundo nos parece, constituiria parte de um plano de 

reformulação da mesma, ainda que curiosamente em desacordo com o estilo vigente) 

tratar-se, como nele mesmo consta, de um prospecto, ou seja, segundo definição de Frei 

Domingos Vieira, de uma "Vista antecipada que se dá de uma obra que ainda não foi 

publicada".(21) Assim entendemos represente este desenho de Sá e Faria, elaborado 

talvez a pedido dos mesmos franciscanos, tendo em vista a reformulação da fachada de 

sua igreja que ficara, a partir de 1733, prejudicada com o apêndice inconcluso de Frei 

Rodrigo dos Anjos. De qualquer maneira, este desenho de Sá e Faria ainda está por 

merecer um melhor estudo, sendo possível cogitar outras hipóteses. 

 

 Já o desenho que fez da Matriz, retratou-a tão somente. E' a representação 

gráfica de uma obra que acabara de ser realizada. Constitui, portanto, documento de 

grande importância. Ilustra, à maneira da época, frontispício e fachada lateral da igreja 

sem maiores preocupações quanto à correção de perspectiva ou proporção, como é fácil 

de perceber. Mesmo omitindo a face lateral da torre -  o que fez diminuir seu 

comprimento -, percebe-se logo tratar-se da mesma igreja que nos acostumamos a ver na 

praça principal de Itanhaém. 

 

 Se a correção do desenho do brigadeiro deixa a desejar em alguns aspectos, foi 

contudo bastante atento registrando a maioria de seus elementos. E' o caso do frontão, por 

exemplo, que ali parece ser um pouco mais baixo - distorção talvez provocada não só por 

haver dimensionado mal a largura do frontispício, como iniciado a borda do frontão 

pouco acima de onde realmente nasce - o que resultou numa ondulação menos acentuada 

do que efetivamente é.  Mas graças a este desenho podemos perceber, hoje, a ausência do 

medalhão que aí figurava - elemento decorativo importante e que agora mais se ressente 

devido ao desequilíbrio que ocasiona na composição da fachada.  

 

 Registro único, serve como prova de que as obras executadas entre 1761 e 1769 

constituíram as últimas edificações nela realizada e que lhe deram a configuração que até 

hoje conserva. 

 
 

 

 As demais obras de que temos notícias, efetuadas em momentos posteriores, 

parecem nada terem acrescentado de importante ao edifício, em geral motivadas apenas 

pela necessidade de conservação. Assim terá sido certamente a obra grande de 

reedificação do final do século (1799). Cerca de trinta anos haviam passado desde que se 

dera por terminada a edificação da Matriz e já apresentava problemas muito sérios de 

conservação. Lembremos, todavia, a dificuldade que enfrentaram: não havia recurso 

suficiente para cobrir tanto a torre como a capela-mor. Talvez por má execução dos 

serviços finais de entelhamento, a igreja agora estava em termos taes que a não 

cuidarmos nella brevemte. ficará reduzida a último estado de ruina.  Exagero ou não dos 

camaristas, argumentavam que  

 

 nas occazioens de Chuvas não dá Lugar a que o Povo aSista aos Santos 

exercicios, e espirituaes direcÇoens, razão porque resolveram, dividir o Povo em 

esquadras ...  

 

 A providência de se fazer a repartição da gente, de modo a que Concorrão 

todos ao mesmo tempo pª o utilissimo Serviço da Igrª, haviam tomado com o reverendo 

pároco após a missa conventual de domingo, no dia 31 de março. Foi todavia frustada tal 

iniciativa por uma contra-ordem do Capitão-mor da Vila que mandou retirar   

 

 26 pardos forros dos mais Capazes de Serviço ... os mais idoneos 

falquejadores, e Serradores 

 

existentes na localidade, afim de os enviar para os serviços do novo Caminho do 

Cubatão. A utilidade desses pardos para os trabalhos da Matriz, especialmente na refatura 

do madeiramento da cobertura, era tal que se viam obrigados  

 

a Rogar a V.Excia. que atendendo a tão pias intençoens ... nos haja demandar restituir a 

esta Vª aquella gente que tanto se faz precisa ao bem publico da mesma (22) 

 

 
 
Alicerces antigos encontrados pelo Sr. Antonio Taveira e equipe quando realizavam a remoção do piso  da  sacristia.  

Foto: E. Mello (Arquivo da 9ª CR/IPHAN) 



a religiosidade do povo 
 

 Como se vê, voltaria o povo a ser convocado a colaborar em mais uma obra da 

matriz, para a qual todos se sentiam comprometidos, seja pelo costume nascido de antigos 

códigos oriundos do Velho Mundo, ou simplesmente pelo sentimento religioso, 

profundamente arraigado no modo de pensar das pessoas daquele tempo; enfim de verem 

nas obras pias uma obrigação de toda a coletividade. 

 

A constância com que vimos essa prática ser adotada em Itanhaém, em todo o 

período colonial, permite-nos reconhecer algo de muito próprio da sociedade de então. 

Decorreria tal prática, de certo, da força da autoridade, do império das leis e normas  a 

que todos estavam submetidos. Mas, impossível deixar de reconhecer o poder dos valores 

morais, a força dos costumes e sobretudo da crença e sentimento religiosos. Esses sem 

dúvida constituíam os componentes mais característicos da sociedade de então. A idéia 

que hoje temos é que esse apego e compromisso para com as coisas da Igreja era 

generalizado por todas as partes onde se estendeu a colonização. Contudo há também a 

impressão de que era nos povoados menores onde mais se reforçava - coagido pela 

necessidade - esse modo de ser e de pensar; neles se expressa com mais intensidade a 

prática do trabalho coletivo em prol do bem comum. Os próprios vereadores informam 

que o que Se tem praticado em Itanhaém - o recurso de dividir o povo em esquadras 

(como, aliás, ordenara Morgado de Mateus em  1765) - seguia o costume encontrado em 

outras terras Semilhantes onde Sua Limitação, e pobreza não permite que a Fabrica da 

mesma igreja tenha reditos com que possa Suprir. Assim se compreende porque a Matriz 

- a principal entre todas as igrejas - era objeto de tanta atenção e empenho da população. 

 

 
Desenhos do Brigadeiro Sá e Faria: Igreja Matriz de Itanhaém e “Prospeto da Igrª dos Pes. Franciscanos da mesma 

Vª”. Original do Diário de Viagem do mesmo brigadeiro, pertencente ao Arquivo do Itamarati. Extraído de cópia 

pertencente ao CONDEPHAAT. 

 Contudo, se buscamos hoje entender essa forma de pensamento, suas 

motivações, seus produtos*III , enfim a natureza do que chamamos religiosidade, por 

outro lado devemos nos precaver contra a tendência sempre presente de destacar alguns 

aspectos   em detrimento de outros,  incorrendo em  procedimentos  que  podem resultar 

em uma valorização talvez excessiva, com riscos de idealizarmos a sociedade que 

queremos compreender. 

 

 Como não considerar, por exemplo, a atitude dos camaristas, num ou noutro 

momento, partirem em defesa do interesse público local, buscando evitar a sangria de 

parte de seus habitantes (recrutada para a realização de serviços de interesse do Governo), 

arguirem pela sua permanência em vista das obras que se efetuavam ou pretendiam 

realizar na matriz. Da mesma forma, não podemos ignorar os atritos entre autoridades 

locais e gerais (estas também presentes na Vila, cujas funções ora os faziam jogar com os 

interesses municipais ora com os dos governos da capitania e geral). Em vista do estado 

da matriz, a realização de obras ou de serviços de reparo constantemente reclamados, 

eram eles convenientemente lembrados e executados nesses momentos. Havia, portanto, 

interesses e atitudes que recobriam e até animavam, circunstancialmente, a população a se 

empenhar na execução de determinadas tarefas que iam de encontro aos seus próprios 

valores e sentimentos, enaltecendo-os, canalizados para a realização de obras pias.  

 

 Por outro lado, difícil acreditar que na realização desses trabalhos coubessem 

lugar e tarefas a todos os moradores, indistintamente. Era preciso contar sobretudo com 

aqueles indivíduos mais capazes de trabalho, no dizer dos camaristas - e que 

compreendiam desde os índios administrados, a gente de Serviço aproveitada nas tarefas 

mais gerais, passando pelos mencionados pardos (23) hábeis oficiais e por isso mesmo 

considerados indispensáveis à realização das obras, chegando até os profissionais 

especializados, os artesãos propriamente ditos, responsáveis pela execução dos elementos 

de maior elaboração do templo. Mas o trabalho dessas pessoas todas e sobretudo destes 

últimos, por vezes habilidosos artífices, demandava um tempo que o profissional não 

podia se permitir ao luxo de aceita-lo simplesmente como gratuito ou voluntário.  Devia 

ser remunerado convenientemente. Em outras palavras: nem tudo podia ser feito pela 

prática de dividir o povo em esquadras, contar com o trabalho de grupos organizados, do 

mutirão. Tinha que se contar também com o trabalho de gente capacitada, mestres de 

obras e artesãos (alguns, quem sabe, trazidos de fora!). 

 

                                                           
*III Dentre as mais fortes motivações - pelo menos assim nos parece - lembramos a de buscar 

garantir, após a morte, um lugar no sagrado espaço da igreja e este, tanto quanto fosse possível, o 

mais próximo de seu santo de devoção, seu interlocutor para a salvação eterna. 

 Sobre os produtos: afóra a edificação de igrejas e capelas e a produção de um enorme 

acervo artístico (imagens, oratórios, etc.), podemos considerar ainda as atitudes tomadas na 

iminência da morte, consumadas em testamentos, como a encomenda de missas, a confissão dos atos 

pecaminosos (assumindo a paternidade de filhos naturais), a compaixão para com os escravos mais 

fiéis ordenando sua alforria, as doações em pagamento a promessas de dádivas recebidas, etc. 

 Ainda como manifestação da religiosidade, não podemos esquecer as procissões - eram 

várias durante o ano - importantes por envolver organizadamente a coletividade toda, desde as elites 

locais, os estratos sociais intermediários e até mesmo os escravos. 



 À par de tudo isso, impossível negar aquele estado de espírito vivido pela 

população, a sua identificação e zelo para com os objetos e valores da religião e a maneira 

como - direta ou indiretamente - a vemos presente nas obras da matriz. 

 

 

abandono e esquecimento 
 

 O século XIX, em seu transcorrer, conheceria importantes transformações, 

especialmente na vida econômica da Província de São Paulo - resultantes ainda  do 

desenvolvimento da lavoura canavieira que tomara impulso na centúria anterior,  

especialmente na região de Itu e municípios circunvizinhos;  mas, sobretudo a partir de 

1830, quando a lavoura cafeeira começa a se fazer presente, cuja implantação inicial dá-se 

na região serrana limítrofe com o Rio de Janeiro, expandindo-se rapidamente por todo o 

vale do rio Paraíba e, a partir de meados do século, substituindo as antigas áreas 

canavieiras, penetrando ainda mais ao interior aonde se revitaliza com a fertilidade da 

"terra roxa"; prosseguindo sua "marcha" inexorável sertão adentro, devastando a floresta 

nativa e impondo uma nova paisagem. Associa-se em seguida à ferrovia que, por sua vez, 

imprime ritmo ainda maior de ocupação e povoamento, revigorando antigas povoações e 

criando novas que logo se transformam em vilas e cidades; chegam os imigrantes, cria-se 

um mercado de trabalho que, ao colocar em xeque a escravidão, abala os alicerces do 

Império; diversifica-se a vida econômica e social; criam-se as condições para o advento 

das primeiras indústrias e com elas começa a surgir um operariado urbano; e, ao findar do 

século, o novo regime republicano animara o debate das idéias progressistas, tendo em 

vista a nova centúria que se aproximava. 

 

 Contudo, esse mesmo século XIX deixa praticamente inalterada a região Sul do 

litoral paulista. Permanece à margem desse processo. Exatamente em meados do século, 

quando mais se impulsionava a agricultura no interior da Província, reconheciam os seus 

vereadores que Itanhaém não passava de uma mísera Villa  que continuava   no maior 

abandono e exquecimento (24) 

 

 A atividade agrícola do município reduzia-se a uma lavoura de subsistência que 

mal garantia o abastecimento de seus próprios habitantes.  A situação continuará 

praticamente a mesma até o final do século. Existiam, em 1882, apenas cinco engenhos de 

moer cana e dois de pilar arroz e a atividade  agrícola limitava-se à  

 

 cultura da mandioca, arroz, cana, e em pequena escala feijão e milho 

 
 Quanto ao núcleo urbano, pode-se dizer que permanecera tal qual se constituía 

no século XVIII: 

 

 Esta Villa tem as ruas Direita, da Matris, de S. Francisco, do Cruzeiro e a 

TraveSsa de Sta. Luzia.  Praças: Há uma unica  o pateo da Matriz, o qual é plano e 

bastante espaçozo;  o que dá algum realce a pequena Villa. Templos: Existem dous, a 

Matriz, e a Capella de N. S. da Conceição; outrora Convento de S. Francisco.  Edifícios 

Publicos: Há só a Cadêa.  (25) 

 

 Itanhaém, assim como as vizinhas Iguape e Cananeia, parecia ter parado no 

tempo. Se bem que, no início do século XIX, os camaristas de Itanhaém se aperceberam 

da situação de desvantagem frente a outras regiões da província e bem que tentaram 

revertê-la. Em abril de 1831, esforçam-se em fazer hua ampla explanação das 

circunstancias desta Vila,  enaltecendo as condições naturais favoráveis ao seu 

desenvolvimento -  

 

 O terreno ... hé proporcionalmente enriquecido pela natureza para vir a Ser 

huma das melhores Villas do litoral da Provincia de São Paulo; por Seu clima 

temperado, vigoroso, e Sadio, Sem se conhecer molestias endemicas, Seu Rio  ramificado 

em tres navegaveis, e que levão em suas margens produtivas ate a Serra geral  a maior 

Capacidade de grandes e muitos estabelecimentos de todo o genero de plantações, com 

agoas para quaesquer fabricas 

 

condições essas que, no seu entender,  prometiam  

 

  as maiores vantagens ... 

 

 Esbarrava-se contudo em obstáculos que a impediam de  

 

 prosperar; inSerrados pela impoSsibilidade de transportes, 

 

 na carência de gente  

  

 que não pode achar na patria, nem Convidão a estranhos,  
 

fazendo com que permanecesse 

 

 a Villa no estado de amortisação em que se acha. 

 

 Para tira-la  

 

 desse abatimento, somente empregando-se  os meios Conducentes.   Estes 

devem ser a navegação, e a comunicação para o interior. 

 

Depositavam todas as suas esperanças numa propalada  

 

 abertura da picada para a Estrada projectada para a Capital 

 

para a qual se dispunham a contribuir com gente e algum recurso.  

 

 Entendiam, finalmente que, se conseguisse superar todos esses 

 



 obises, cauSas de toda a desgraça, este Municipio Será felis, e venturoso. (26) 

 

 Anos mais tarde informariam que  

 

 O trabalho da abertura da Barra desta Villa esta no todo e de muito parado … 

(e) que as areias conduzidas pellos ventos, e desmoronamento dos Barrancos vam 

intopindo a Valla 

 

 Requisitariam então um engenheiro da província e a quantia de dois contos de 

reis para a conclusão dessa  importante Obra. (27) 

 

 Naquela anterior explanação (1831), arrolavam todavia ainda outras questões 

que exigiam pronto atendimento: a edificação de huma nova Cadea, mal iniciada por não 

terem chegado os recursos consignados pela Lei Provincial e (novamente !) problemas 

com a Matriz: 

 

 hum raio desmanchou a abobada da torre da Igreja Matris desta Villa (a qual) 

por falta de Reditos da Fabrica e pobresa dos Habitantes existe ate  agora Sem ConSerto 

 

 Com o fito de vê-la reparada o mais rápido possível, procuram passar uma 

impressão dramática.  Afirmam estar 

 

 ameaçando a ultima Ruina talves de todo o edificio, que em tempos  mais felises 

custou aos moradores a Sua edeficação 

 

 O estado da matriz, mesmo relevando-se a dramaticidade empregada, parecia 

ser de fato bastante crítico. Mesmo assim, somente passados oito anos receberiam auxílio 

no valor de trezentos mil réis para os serviços de  

 

 reparo nas paredes, madeiramento quaze todo novo, Retelho, forro e aSsoalho. 

 

Auxílio considerado insuficiente visto que 

 

 Com os Serviços gratuitos que Se poderam obter e materiaes tambem gratuitos   

-  julga esta Camara que o minimo termo deSse orçamento Sera a quantia de oito centos 

mil Rs. (28) 

 

 No ano seguinte, e com base no que ditava a Lei do Orçamento da Província, 

promove-se uma subscrição entre os moradores, por meio da qual obteve-se algumas 

madeiras, e Serviços gratuitos, com o que esperavam ainda   

 

Receber o auxílio de 500$ rs., que a dita Lei concignou.   

 

 Esperançosos, consideravam possível verem solucionadas todas essas 

necessidades - 

 

  Redificada a Igreja, aberta a estrada pª Santo Amaro e importante  Barra, e 

Redificada tambem a Sua Cadea a qual Sobrou paredes, esta Camara muita gratidam 

deverá ao Governo de V. Exª  (29) 

 

 

 Estava a Igreja Matriz colocada entre os mais sérios problemas a serem 

enfrentados. Eram tempos diferentes aqueles. 

 

 Recebidos os recursos para a igreja em março de 1840, deram início aos 

serviços orçados. Vale lembrar que a partir deste momento deixava-se de realizar 

enterramentos no espaço da nave. Por isso, decidiram cobri-la toda com taboas de 

aSoalho.  (30) 

 

 Terminada a obra (31), a Matriz torna-se o único edifício público em reais 

condições de uso na Vila. O convento, incendiado em 1833, seria abandonado anos 

depois pelos poucos padres franciscanos que nele ainda habitavam. O antigo prédio da 

Cadeia desde o anno de 1827 Se acha abandonada por Completo desmancho. Com isso, 

a Camara paSsou a fazer Suas SeSsoes no Concistorio da Matriz, onde Com alguma 

despeza tem Com Segurança Seo Archivo. (32) 

 

 Não por muito tempo. Decorridos apenas quatro anos, vemos de novo a Matriz 

em estado deploravel, sendo os   

 

 lugares mais neceSsitados de Concertos a Capela-Mor, a Sacristia e a Torre 

que ameação ruina.   

 

 Perdera-se também o antigo sino. 

 

 Lamentava o vigário Antonio Maria dos Santos ter de admitir que era a sua 

igreja  

 

 a matriz mais pobre talves de toda a Provincia (33) 

 

 Assim, voltam os vereadores a reclamar  o Socorro do Governo. Lembram a 

remessa do orçamento exigido pela Assembleia Provincial, mas que de nada adiantou, e 

resolvem então apelar diretamente ao Presidente da Província, a 

 

 implorar a V. Exª  sua proteção e recursos.  

 

Num segundo apelo, dirão ser 

 

 iminente a ruina ... estando com todas as madeiras e forros podres,  algumas 

paredes estragadas pelas muitas goteiras e cupi. (34) 

 



 Parece que o problema maior da igreja, crônico mesmo, era o da cobertura, dela 

advindo todos os demais que afetavam periodicamente o edifício e seu equipamento 

interno. No início de 1855, declarava o mesmo vigário  

 

 não ser possível completar o telhado pela grande falta de telhas ... sendo este 

objeto  neste lugar  deficilimo de obter-se  fazendo-se necessario mandar vir da Cide. de 

Santos. 

 

 O dinheiro que tinha disponível não seria suficiente para a compra das telhas 

necessárias, motivo porque pede autorização  

 

 para lançar mão das que faltarem, as do antigo Convento dos Franciscanos 

desta Villa, as quaes ja em Grande parte Se tem estragado, por ter dezabado  quaze um 

Corredor inteiro ... aproveitando aSsim as que fossem precizas para a Matris  sem maior 

dispendio. (35) 

 Situação dramática. As imperiosas necessidades da matriz, a extrema falta de 

recursos, justificavam lançar mão do que sobrara do convento. Que remédio! 

 

 A Matriz de Itanhaém sofreria ainda mais uma grande obra de reparação. 

Ocorre nos anos de 1870, sendo orientada em sua parte final pelo mesmo vigário, padre 

Antonio Maria dos Santos que, logo depois de concluí-la, retira-se da paróquia.  Antes, 

porém, encaminha relatório da obra ao Presidente da Província.   

 Este relatório permitiu verificar que os trabalhos compreenderam reparos no 

interior do edifício, em especial a substituição ou consertos de assoalhos e forros, cujas 

madeiras estavam comprometidas seja pela deterioração resultante da umidade seja pela 

ação dos cupins - males, em realidade, muito comuns às edificações antigas e 

particularmente intensos na Matriz de Itanhaém. As áreas do edifício que mais atenção 

receberam foram a capela-mor (nos forros, paredes e, observe-se bem, nas campas que ali 

ainda existiam), sacristia, consistório e corredores (assoalhos sobretudo).  Obras novas: a 

escada de acesso ao coro e a fatura de outro púlpito em lugar do anterior, o qual mereceu 

a observação de que Causava riso a todos - juízo que todavia nos impede de tecer 

qualquer comentário sobre o valor da peça substituída, por desconhecê-la por completo. 

O coro, além de receber um tabuado novo, fez-se também alguma intervenção nas 

janelas. E a nave da igreja recebeu vários reparos, sobretudo nos elementos de madeira, 

incluindo a fatura da porta principal da igreja, já que a antiga arruinara-se por completo. 

 

 Foram empregados nesta obra doze carpinteiros, um pedreiro e um servente, 

todos supervisionados por um feitor. (36) 

 

 Ainda não se atacara o problema da cobertura. Esta dar-se-á somente no 

primeiro semestre de 1882. De acordo com outro relatório, elaborado pelos senhores 

Antonio Ferreira e João Mariano Soares, responsáveis pelos serviços executados, foi  

refeito todo o entelhamento da capella mór e corpo da Igreja, ocasião em que também  

 

 repregou-se  o forro d'aquella (capela-mór), procedeu-se  a segurança do coro; 

retocamos a porta grande e lateral que estando em péssimo estado, não oferecia 

segurança alguma. 

 

 Tudo pela quantia de um conto de réis que fora consignada pelo governo 

provincial. Restava porém outros serviços por fazer: 

 

 A torre está erbivando-se, o frontespício precizando de reparos promptos e 

urgentes, as paredes todas necessitão de rebocos, vidraças para as janelas da frente, por 

onde entra grande quantidade d'agua, que prejudicam o soalho do coro, e do corpo da 

igreja. (37) 

 

 Essas pendências, ignoramos em que momento terá sido sanado. 

 

 

 Um grande intervalo de tempo haverá sem que tenhamos notícias da Matriz de 

Itanhaém. Deixou de reclamar novos serviços ?  Difícil acreditar. Pelo contrário, é um 

período em que a documentação histórica escasseia, por inexistente ou por não ter sido 

recolhida aos arquivos públicos. 

 

 E esse tempo em que silenciam as informações teria sido ainda maior não 

tivesse Itanhaém sido objeto de interesse da pessoa que mais se notabilizou, em seu 

tempo, na defesa do patrimônio cultural brasileiro. 
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