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RESUMO 
O legado português no Brasil conta com expoentes de valor inquestionável na Bahia, Rio de Janeiro, 
Pernambuco, Belo Horizonte. No entanto, a herança portuguesa estende-se ao sul do país e 
encontra no século XVIII representação arquitetônica e cultural. Este artigo versa sobre a Igreja 
Matriz de Santo Amaro do Sul localizada no Distrito de General Câmara, concluída em 1877. A 
edificação barroca faz parte do complexo arquitetônico tombado pelo IPHAN desde 1998. O edifício 
possui uma praça em frente à entrada, fato que valoriza a edificação e imprime a imponência 
característica dos prédios barrocos. O interior passou por um processo de descaracterização, fruto 
do afastamento das discussões de preservação tão necessárias nestas situações. O debate sobre a 
preservação da igreja, que contém a memória local, deve gerar ações de identificação e 
salvaguarda dom bem.  
 
PALAVRAS-CHAVE 
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ABSTRACT  
The Portuguese legacy in Brazil has unquestionable value exponents in Bahia, Rio de 
Janeiro, Pernambuco, Belo Horizonte. However, the Portuguese heritage extends to the 
south of the country and finds in the 18th century architectural and cultural representation. 
This article deals with the Mother Church of Santo Amaro do Sul located in the District of 
General Câmara, which was completed in 1877. The baroque building has been part of the 
architectural complex listed by IPHAN since 1998. The building has a square in front of its 
entrance, a fact that values the building and prints the characteristic grandiosity of the 
baroque buildings. The interior underwent a process of decharacterization, result of the 
removal of the discussions of preservation so necessary in these situations. The debate on 
the preservation of the church, which contains the local memory, should generate actions to 
identify and safeguard the good. 
 
KEYWORDS  
Santo Amaro do Sul; Building patrimony; Religious architecture. 
 
 
 



 

 
COLOMBO, Nilza Cristiana Taborda de Jesus. Memória e registro em Santo Amaro do Sul, In Encontro da 
Associação Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas, 26o, 2017, Campinas. Anais do 26o Encontro da 
Anpap. Campinas: Pontifícia Universidade Católica de Campinas, 2017. p.1868-1881. 

1869 

Esta comunicação visa a apresentação da pesquisa sobre as questões atuais da 

Igreja Matriz de Santo Amaro, localizada no distrito homônimo na cidade de General 

Câmara no Estado do Rio Grande do Sul. Esta foi feita a partir de fontes primárias, 

levantamento e observação in loco. A tradição oral e cultura local também foram 

consideradas através do contato com moradores que cuidam do espaço e da 

memória. O resultado obtido pretende contribuir para a construção da teia de 

informações sobre o patrimônio de Santo Amaro do Sul, bem como participar das 

bases teóricas de ações de preservação patrimonial local.  

O entendimento histórico 
A partir do Tratado de Tordesilhas de 1494, o território em que hoje é conhecido 

como Rio Grande no Sul pertencia à Coroa Espanhola. “A falta de atrativos 

econômicos fez com que a região permanecesse descolonizada, habitando nela 

apenas os índios” (LUZ, 2007, p.19). Durante o século XVII, este espaço viu crescer 

as chamadas reduções, lideradas pela Ordem Jesuítica da Igreja Católica. Nelas, 

índios eram catequizados por padres portugueses, seguindo as diretrizes da 

Contrarreforma. Também neste século, incursões bandeirantes capturavam os 

índios da região para vendê-los em outras localidades brasileiras. No entanto, nesse 

período, ainda não existia uma colonização propriamente dita. “O ponto de partida 

para a ocupação portuguesa nos territórios situados entre Laguna e o Rio da Prata 

foi a criação da Colônia do Sacramento, em 1680” (idem, p. 20). Com o Tratado de 

Madri (1750), que reorganizou espacialmente o sul do Brasil, novas áreas deveriam 

ser povoadas. Nesse contexto, casais açorianos foram para o Rio Grande do Sul 

com o intuito de ocupar territorialmente e culturalmente essas terras. “Impedidos por 

condicionantes naturais de chegarem à região das Missões, permaneceram ao longo 

do Jacuí, próximo a Porto Alegre, e dedicaram-se ao plantio de trigo” (SOUZA, 2010, 

p.31). 

Após disputa entre jesuítas, bandeirantes e índios no século XVII, a chegada de 

portugueses foi a maneira de contenção dos espanhóis encontrada pela Coroa. “Por 

tratar-se de zona de fronteira, era necessário que a „missão‟ de ocupação fosse 

executada por portugueses ou portadores de seus valores” (HERRLEIN e 

CARVALHO, 1999, p.15). Neste sentido, a arquitetura do Rio Grande do Sul no 

século XVIII teve características intimamente ligadas à demarcação de território, 
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sendo sua primeira povoação no entorno do Forte Jesus Maria José (1737) no Canal 

do Rio Grande, obra do engenheiro militar José da Silva Paes (RIOPARDENSE DE 

MACEDO, 1987).  

Portugal em Santo Amaro 
Santo Amaro do Sul é um distrito de General Câmara situado no Vale do Taquari – 

Rio Grande do Sul – com aproximadamente 1100 habitantes, segundo dados do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) do ano de 2000. Às margens 

dos rios Jacuí e Taquari, a região fora habitada, primeiramente, por índios caáguas e 

posteriormente, por casais açorianos. A Vila foi fundada em 1752. “O século XVIII 

assinalou uma profunda mudança no panorama do Rio Grande do Sul e do Vale do 

Taquari. O território sul-rio-grandense recebeu a efetiva ocupação lusitana e 

acirraram-se as disputas entre as coroas ibéricas por sua posse” (HERRLEIN e 

CARVALHO, 1999, p.12).   

 “Em 1755, chegaram os primeiros casais açoreanos em Santo Amaro, dando-se 

início formal ao povoamento” (RODRIGUES, 2007, p.31). Antes, já havia em Santo 

Amaro um núcleo de pessoas responsável pela apropriação do espaço pós Tratado 

de Madri (1750), que mantinha a religiosidade como fundamento moral. “Em 1754 

vamos encontrá-los a se comunicarem com Deus numa modesta capela, na Aldeia 

de Santo Amaro” (idem, p.84). Não há indícios físicos dessa capela, no entanto, de 

acordo com documentos encontrados no Arquivo Histórico do Rio Grande do Sul, 

Schwingel cita: “Entre o ano de 1789 e 1790, foram encontrados três sepultamentos 

na matriz velha e cinco na nova matriz” (2008, p.207), informação essa indiciária da 

existência de uma igreja anterior a essa estudada.   

O que se tem presente é a ordenação do capitão engenheiro Alexandre José 

Montanha para a urbanização de Santo Amaro em 1771. Com documento presente 

no Arquivo Histórico do Rio Grande do Sul (FLs 180 – 229/230), datado de 1774, a 

delimitação espacial incluiria também “a localização da igreja matriz” (SCHWINGEL, 

2008, p.207). “Alexandre José Montanha, filho de Leocádia Teresa da Rosa e José 

da Costa Montanha, nasceu em Lisboa, Pena, Portugal, em 23 de março de 1730, 

falecendo em Lisboa, Mercês, em 12 de novembro de 1800” (FORTALEZAS.ORG). 

Montanha foi para o Brasil em 1765, “sendo mandado imediatamente para o Rio 

Grande do Sul onde permaneceu durante quinze anos” (WEIMER, 1999, p.57).  
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O traçado urbano de Santo Amaro segue a ortogonalidade das cidades espanholas, 

uma vez que “Boa parte dos militares que para cá (Rio Grande do Sul) vieram 

tinham cursado a academia na qual havia estudado os autores clássicos da 

arquitetura e, provavelmente, tomado conhecimento das ordenações reais 

espanholas a respeito do traçado das cidades” (idem, p.56). A perpendicularidade 

das ruas é quebrada apenas, pela curvatura da margem do Rio Jacuí. Ramos 

evidencia que o plano urbanístico de Santo Amaro é “o único no Estado a preservar 

as características coloniais da ocupação portuguesa” (2010, p.42). Esse fenômeno 

pode ser justificado pelo fato de que em 1939 o distrito de Margem foi elevado à 

sede municipal e Santo Amaro foi rebaixada à condição de Vila. “A transferência dos 

serviços administrativos e o deslocamento de vários moradores fizeram com que o 

lugarejo, que já era pequeno, ficasse ainda menor” (idem, p.41).  

Igreja Matriz de Santo Amaro 
No Rio Grande do Sul do século XVIII a religiosidade se materializou em capelas 

junto aos fortes e em imponentes edificações junto a praças. O exemplar mais antigo 

de prédio independente, desvinculada de um forte, é a Catedral de Rio Grande, 

datada de 25 de agosto de 1755. Foi projetada pelo Major Brigadeiro José 

Fernandes Pinto Alpoim (DAMASCENO, 1971). A segunda é a Igreja Matriz Nossa 

Senhora da Conceição de Viamão, projeto do Brigadeiro José Custódio de Sá e 

Faria. Foi entregue à comunidade em 1769 (idem).  A semelhança entre a Igreja de 

Viamão e a de Santo Amaro é ressaltada por Weimer (1999), no que tange a planta 

baixa e a distribuição de espaços internos. O autor afirma: “Salvo melhor juízo, trata-

se de uma reinterpretação popular da matriz de Viamão” (WEIMER, 1999, p.50). 

No ano de 1787 foi inaugurada a Matriz de Santo Amaro. Seu primeiro pároco foi o 

Padre José Joaquim Mariano (RODRIGUES, 2007). A instituição responsável pela 

guarda da Igreja Matriz é a Irmandade de Santo Amaro, com atividades desde 1814. 

É “uma das mais antigas do Estado do RS ainda em atividade” (SOARES e KLAMT, 

2007, p.2).  

Ao longo de sua história a Igreja Matriz de Santo Amaro sofreu uma série de 

intervenções que ainda não foram totalmente mapeadas. No ano de 2006 o Centro 

de Memória de Venâncio Aires promoveu a restauração da Igreja. “Através da 

parceria com o Centro de Pesquisas Arqueológicas – CEPA, da Universidade de 
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Santa Cruz do Sul – UNISC, o prédio da Igreja foi alvo de pesquisas e salvamento 

arqueológico em seu interior” (idem, p.1). Esta ação contribuiu de forma significativa 

para um maior entendimento, não apenas da edificação em si, mas das ações e das 

pessoas envolvidas que solidificaram o patrimônio de Santo Amaro do Sul. 

Santo Amaro como Patrimônio Nacional 
No ano de 1998 – 246 anos depois dos primeiros indícios de povoamento na região 

– Santo Amaro foi reconhecida nacionalmente como patrimônio histórico por ato de 

tombamento. Neste ano, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

(IPHAN) tombou o conjunto histórico da cidade que compreende 14 edificações e a 

praça Marechal Câmara.  

A Vila de Santo Amaro é um conjunto representativo do Barroco no Rio Grande do 

Sul. Segundo informação expressa no site oficial do IPHAN, “Grande parte das 

edificações que compõem o conjunto tombado tiveram importantes funções no 

passado e serviram de moradia para personagens históricos” (IPHAN). Ressalto a 

casa José Tarso do Prado, local onde em 12 de abril de 1773 nasceu o primeiro 

presidente da República Rio-grandense José Gomes de Vasconcelos Jardim. 

(RODRIGUES, 2007). A Igreja de Santo Amaro, parte das edificações tombadas, em 

razão de sua função e representatividade social, foi eleita como objeto de estudo 

desta pesquisa.  

A praça de Santo Amaro e sua inserção na cenografia barroca  
A locação da Igreja de Santo Amaro segue a espacialidade de urbanização barroca, 

encontrando-se na extremidade longitudinal da praça Marechal Câmara. A 

importância desse espaço para o Barroco pode ser entendida na comparação de 

Pereira: “Se o sistema viário for visto como o sistema circulatório da cidade, as 

praças são o seu coração” (2010, p.169). Em Santo Amaro do Sul a igreja se 

apresenta como ponto focal da praça, abrindo-se para a mesma. Rhoden comenta 

que “Numa das laterais menores encontra-se a igreja Matriz, abrindo-se para a 

praça como se esta fosse o adro daquela” (2010, p.268). Para o Barroco, a 

continuidade traçada entre o interno da igreja e o externo da praça é um meio de 

reafirmação da importância da função sacra. “Sendo a finalidade da arte barroca a 

persuasão, não admira que a arquitetura como instrumento retórico vise estender-se 

a toda a cidade” (ARGAN, 2013, p.308).  Baeta também ressalta o cênico do 
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Barroco: “O ambiente barroco desenvolvia-se, dessa forma, como uma grande 

encenação dramática, onde todos os espectadores de uma experiência inebriante, 

inusitada, monumental (2012, p. 196). 

Essa sensação, própria da arquitetura barroca, que transforma o espaço em um 

cenário, é sentida na praça de Santo Amaro, palco da comemoração anual do santo 

padroeiro. A festa de Santo Amaro começa em seis de janeiro e se estende até o 

seu dia: quinze do mesmo mês, sem transferência de datas. Neste período, a praça 

Marechal Câmara se abre às atividades religiosas, entre terços, romarias, missas e 

também profanas, como as tradicionais feiras. “Durante o trajeto percorrido (da 

romaria), ocorrem diversas atividades em torno da Igreja Matriz, como exposição e 

venda de artesanatos, nos moldes das antigas feiras” (SOARES e KLAMT, 2007, 

p.6). Para o povo, o espaço sacro da igreja e sua extensão pela praça, ainda se 

configura em um cenário propício para local de convívio em que as relações sociais 

são efetivadas. Completando a aura do cenário barroco, nas romarias de festividade 

a Santo Amaro, os romeiros membros da Irmandade vestem a opa – colete 

vermelho – os sacerdotes portam a cruz processional e leigos levam a bandeira do 

padroeiro.  

As paredes que contam histórias 
A fachada simétrica (Fig. 1) é dividida verticalmente em três setores, sendo o central 

destinado à concentração das aberturas. A tripartição vertical ressalta a entrada 

central e os dois volumes de falsas torres (Fig. 2) que servem de base para o 

campanário. Horizontalmente é percebida a divisão em base, corpo e coroamento, 

reforçada pela presença de friso em ressalto. Rhoden descreve “O corpo central tem 

frontão triangular com rebordo curvo, formando uma cimalha saliente com três níveis 

de molduras, acompanhando o recorte da superfície” (2010, p.268).  

Na base está presente a única entrada frontal para a igreja. A porta possui duas 

folhas de madeira com pintura na cor azul e almofada, igualmente de madeira, na 

cor branca. As guarnições são em pedra de lioz, bastante abundante em Portugal. 

Na parte superior da entrada está a placa com o ano de inauguração da Igreja – 

1787. Acima da porta, chama a atenção o frontão com elementos curvos, e a 

presença em seu interior de um coração com ramos.  
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No corpo central, acima da entrada, um grande vão vertical exibe o vitral não original 

de Santo Amaro. Em suas duas laterais, aberturas iguais, porém menores, 

asseguram o equilíbrio da composição. Essas três fenestrações estão no nível do 

coro e são responsáveis pela iluminação da nave no horário da manhã. Na parte 

superior das mesmas a presença de frisos com ondulações e em ressalto resultam 

em uma sensação de alongamento que reafirma o caráter monumental da 

edificação. Neste corpo central existe um óculo em forma de flor com moldura em 

ressalto que possivelmente se abra para o espaço do telhado. A presença de 

coruchéus em diferentes alturas dinamiza o coroamento da fachada.  

 

Figura 1 – Fachada da Igreja de Santo Amaro 

Fonte: acervo da autora 

 

A espessura das paredes, reveladas nas fenestrações, variam entre 1,2 e 1,5m e 

segundo Anajara Maria de Mello da Silva – moradora, historiadora e responsável 

pela guarda da igreja - foram executadas por escravos. Através de inclinações que 

conduzem o observador à luz, as paredes se fecham em chanfro como uma moldura 

das aberturas.  

 



 

 
COLOMBO, Nilza Cristiana Taborda de Jesus. Memória e registro em Santo Amaro do Sul, In Encontro da 
Associação Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas, 26o, 2017, Campinas. Anais do 26o Encontro da 
Anpap. Campinas: Pontifícia Universidade Católica de Campinas, 2017. p.1868-1881. 

1875 

 

Figura 2 – Torre falsa: base do campanário 

Fonte: acervo da autora 

O interior da igreja é composto de nave única e capela-mor. O espaço de átrio é 

delimitado pela presença de dois pilares de madeira que estruturam o coro. Nele 

encontra-se à esquerda o batistério de pedra – que durante o presente da pesquisa 

está pintado – e à direita um retábulo anacrônico com uma réplica da imagem de 

Santo Amaro. Também neste local está presente um mural com informações 

pertinentes à vida paroquial.  

A nave possui pé direito de 10m. Tem dois retábulos que podem ser vistos na figura 

3. As paredes são desprovidas de ornamentação, exceto pela tímida via sacra. Com 

relação aos estudos realizados na restauração de 2006, a parceria com o Centro de 

Pesquisas Arqueológicas – CEPA, da Universidade de Santa Cruz do Sul – UNISC, 

acabou por desvendar um mistério passado pela tradição oral. A prática de enterrar 

os corpos de pessoas ilustres da cidade era comum. Porém, o local destinado a 

esses sepultamentos era uma incógnita. Com as escavações, ficou comprovado que 

na nave não existem restos mortais, apenas na capela-mor. Ramos relata: “Na área 

da nave não localizaram nada, mas o que chamou a atenção foi a existência de uma 

camada, algo como vinte centímetros de carvão vegetal e não se teve assim, uma 

explicação maior” (2008, p. 77). Em busca de informações sobre essa situação, os 
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técnicos do IPHAN – presentes nas escavações – deduziram: “Seriam 

procedimentos da época para fazer um bloqueio quanto à umidade e o odor, em 

função dos enterramentos” (idem).  

 

Figura 3 – Retábulos 

Fonte: acervo da autora 

No espaço da nave estão dois retábulos de madeira com pintura na cor amarela e 

elementos florais dourados. No retábulo da direita o escalonamento se dá em três 

níveis e a cena ápice é a da crucificação de Cristo com a presença de Maria – sua 

mãe – Maria Madalena e São João. No nível do altar, a imagem de São Bento está 

em desproporção com o retábulo. A figura deste santo é de grande relevância na 

vida de Santo Amaro, uma vez que o criou e o introduziu na vida cristã. Acima do 

retábulo, dois anjos sentados seguram os elementos florais com um semblante de 

atenção. No entanto, a pintura prateada que lhes foi conferida ao rosto e aos 

membros destoa da composição demonstrando a inadequação do material utilizado. 

A iconografia presente entre os anjos é atribuída a São Miguel Arcanjo, porém, como 

foi constatado, a imagem presente no espaço principal não é compatível com a 

mesma (Fig. 4). Esse fato foi gerado pela remoção e substituição das imagens sem 

um acompanhamento técnico-patrimonial. 
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Figura 4 – Retábulo da nave na lateral direita  

Fonte: acervo da autora 

No retábulo da esquerda essa mesma incompatibilidade ocorre, a iconografia é 

referente a Nossa Senhora e a imagem no principal espaço é a do Sagrado Coração 

de Jesus. No nível do altar, foi colocado o Esplendor do Espírito Santo que em 

outros momentos ficava no Império – prédio localizado ao lado da Igreja.  

Acima dos dois retábulos tem uma espécie de dossel, que Myriam de Oliveira 

classifica como pertencente ao período D. João V, ou joanino, “datado entre 1725 e 

1765, aproximadamente” (OLIVEIRA, 2014, p. 20). Esse elemento não é preso ao 

retábulo e está pintado de amarelo com frisos azuis.   

Com relação às imagens não há documentação que comprove a origem e a 

temporalidade das mesmas. O que a história oral afirma foi o saque ocorrido ao 

longo do tempo e a substituição por novas imagens. Em observação in loco, é 

possível atestar a contemporaneidade da maioria delas.  
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O espaço da capela-mor contém o altar-mor e o altar em que são celebradas as 

missas. O pé direito atinge 8,9m. Com as novas diretrizes estabelecidas pela Igreja 

Católica no Concílio Vaticano II a partir de 1965, o rito da missa deveria ser 

realizado com o sacerdote voltado para o público, e não mais de costas para esse. 

Com isso, houve a alteração de função do altar-mor que passou apenas a conservar 

e expor a imagem, no caso da Igreja Matriz, de Santo Amaro. No piso deste espaço, 

que foi de fato o local de sepultamento de alguns cidadãos da cidade, se destinou 

uma área específica para esse fim. As ossadas foram estudadas e recolocadas a fim 

de que possam realmente descansar em paz. “Todo esse material foi reunido e no 

final da obra foram executadas urnas em concreto para a guarda definitiva das 

ossadas encontradas” (idem, p. 76). Foi deixado um acesso marcado no piso 

delimitando a área do sepultamento.  

Duas aberturas neste espaço dão acesso à sacristia na direita, e a um ambiente que 

no presente momento é utilizado como depósito e sala de catequese. As portas são 

de madeira com pintura na cor azul. É visível o ataque de cupim nas guarnições. 

Acima delas tem um frontão com a mesma linguagem do utilizado na fachada com 

seus elementos curvos e em ressalto (Fig. 5).   
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Figura 5 – Porta de acesso à sacristia na capela-mor 

Fonte: acervo da autora 

 

A autoria do retábulo do altar-mor é atribuída a Francisco da Costa Senne 

(WEIMER, 1999), mesmo autor dos retábulos da Igreja Matriz de Viamão. Outros 

entalhadores, se existiram, não foram encontrados seus registros. O retábulo da 

capela-mor possui ornamentação foral e o santo padroeiro está locado ao final do 

escalonamento próprio do Barroco. Na área inferior deste está localizado o sacrário. 

O retábulo está pintado de amarelo e os elementos florais e frisos são dourados.  

Nas laterais do altar-mor tem duas portas que dão acesso à área de manutenção do 

mesmo. Por iniciativa da comunidade foi instalado um monta-carga na lateral direita 

para a remoção da imagem do santo padroeiro em dias de festejos. Na lateral 

esquerda encontra-se a lanterna – não original – com a tradicional iluminação 

vermelha das Igrejas, indicativo da presença das hóstias no Sacrário.  
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O coro (Fig. 6) pode ser acessado por uma entrada fora da Igreja. Nele é possível 

observar os vitrais que se voltam para a fachada frontal. Nele também, se tem a 

visão geral da nave e da capela-mor. A luminosidade barroca desenha-se por meio 

do coro. Imprime na nave as sensações que o barroco do Rio Grande do Sul do 

século XVIII imprime em suas paredes. 

 

Figura 6 – Luminosidade na Igreja de Santo Amaro 

Fonte: acervo da autora 

 

Considerações finais 
No Rio Grande do Sul do século XVIII, a Igreja Matriz de Santo Amaro se colocou 

como local de religiosidade, encontro, centro de atividades sociais. A edificação não 

exibe grandes espaços teatrais – característica marcante do Barroco – no entanto, a 

ornamentação presente na mesma reflete a manifestação cultural do povo açoriano 

daquela época e a forma como se relacionavam com a religiosidade. Mais que 

paredes, a Igreja se coloca como representante do convívio social, de relações, de 

devoção e de memória. A salvaguarda desse espaço demonstra que esses aspectos 

ainda são relevantes para as pessoas daquela localidade, momento que urge o 

questionamento sobre a forma de preservação da arte, da arquitetura, da história e 

da essência do povo de Santo Amaro.  
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