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Resumo 

CARVALHO, Márcio Dillmann de. “A imagem é o livro daqueles que não sabem 

ler”: Uma análise da imagem de São Francisco de Paula - Acervo de arte sacra 

da Arquidiocese de Pelotas. 2014. Monografia- Curso de Pós-Graduação em 

Artes: Patrimônio Cultural e Conservação de Artefatos, Universidade Federal de 

Pelotas. Pelotas, RS. 

 

Este trabalho busca demonstrar a importância das ações de conservação e 

salvaguarda de itens patrimoniais, principalmente através do inventário, utilizando 

para isso a investigação e análise da imagem de São Francisco de Paula, que é 

uma das mais importantes esculturas que compõem o acervo da Arquidiocese de 

Pelotas, situada no extremo sul do Brasil. Esta análise consiste na descrição 

analítica e leitura iconográfica da imagem que representa historicamente a  

Freguesia de São Francisco de Paula, depois, Município de Pelotas, e também o 

período artístico representado pela Arte Barroca. A pesquisa também aborda a 

importância do trabalho de inventário, como uma fundamental ferramenta de 

preservação e conservação de bens patrimoniais, além de descrever as normas e 

atos normativos de salvaguarda criados pelos órgãos oficiais nacionais e 

internacionais, além das próprias normas impostas pelo Vaticano, que é o poder 

central da instituição Católica Apostólica Romana, além de demonstrar a viabilidade 

e importância da utilização das concepções e técnicas de museus em auxílio à 

instituição. 

 

Palavras chaves: Religião, Arte Sacra, Barroco, Museu. 

 

 

 



8 
 
 

 

 

Abstract 

CARVALHO, Márcio Dillmann de. “A imagem é o livro daqueles que não sabem 

ler”: Uma análise da imagem de São Francisco de Paula - Acervo de arte sacra 

da Arquidiocese de Pelotas. 2014. Monografia- Curso de Pós-Graduação em 

Artes: Patrimônio Cultural e Conservação de Artefatos, Universidade Federal de 

Pelotas. Pelotas, RS. 

 

This work try to demonstrate the importance of conservation actions and 

safeguarding of heritage items, primarily through inventory, using it to research and 

analyze the image of St. Francis of Paula, who is one of the most important 

sculptures that compose the collection of the Archdiocese of Pelotas, located in 

southern Brazil. This analysis constitutes iconographic reading and analytical 

description of the image that historically represents the beginning of the Fregresia of 

St. Francis of Paula, then municipality of Pelotas, and also the artistic period 

represented by Baroque Art. The research also addresses the importance of 

inventory work as a critical tool for the preservation and conservation of assets, in 

addition to describing the standards and normative acts safeguard created by 

national and international government agencies, and own imposed by the Vatican, 

which is the central power of the Roman Catholic institution, and demonstrate the 

feasibility and importance of using concepts and techniques of museums aid in the 

institution. 

 

Keywords: Religion, Religious Art, Baroque Museum. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

           A passagem transcrita do título desta monografia “A imagem é o livro 

daqueles que não sabem ler”, relaciona de maneira simples as palavras do Papa 

Gregório Magno1, descrita nas Cartas de São Gregório Magno ao Bispo Sereno de 

Marselha: Gregorii I Papae Registrum Epistularum, no momento em que discutia-se 

a virtude da utilização ou não de imagens e figuras pictóricas como parte integrante  

da filosofia do cristianismo. 

 Depois de inúmeros debates e estudos sobre a doutrina definida pela Igreja 

Católica Apostólica Romana, o II Concilio de Nicéia em 787 d.C., reafirmava a 

legitimidade da veneração dos ícones-imagens,  estes foram assegurados como 

parte do “Ensinamento divinamente inspirado dos santos Padres e da Tradição da 

Igreja Católica”2, sendo esse posicionamento histórico, essencial para a existência, 

continuidade  e evolução da Arte Sacra. 

  É à Arte Sacra, descrita como produção artística qualificada e destinada ao 

culto do sagrado, que direciono esta monografia, vinculada a convicções atribuídas a 

minha formação na área de Bacharelado em Museologia pela UFPel-Universidade 

Federal de Pelotas. Essas convicções estão relacionadas à definição e conceituação 

de museu, que muito mudou e evoluiu com o decorrer e desenvolvimento da  

filosofia no campo de museus. Temos uma destas descrições: 

Um museu é uma instituição permanente, sem fins lucrativos, ao serviço da 
sociedade e do seu desenvolvimento, aberto ao público, e que adquire, 
conserva, estuda, comunica e expõe testemunhos materiais do homem e do 
seu meio ambiente, tendo em vista o estudo, a educação e a fruição. (Artigo 
2º dos Estatutos do ICOM- 1989) 

                                                           
1
 Cartas de São Gregório Magno ao Bispo Sereno de Marselha, em: MGH, Gregorii I Papae 

Registrum Epistularum II, 1, lib. IX, 208, p. 195 e II, 2, lib. XI, 10, p 270-271; ou em: CChL 140A, lib. 
IX, 209, p. 768 e lib. XI, 10, p. 874-875.Marselha, em: MGH, Gregorii I Papae Registrum Epistularum 
II, 1, lib. IX, 208, p. 195 e II, 2, lib. XI, 10, p 270-271; ou em: CChL 140A, lib. IX, 209, p. 768 e lib. XI, 
10, p. 874-875.(Duodecimum Saeculum) 
2
 Carta  Apostólica- Duodecimum Saeculum do Sumo Pontífice João Paulo II ao Episcopado da Igreja 

Católica sobre a veneração das imagens por ocasião do XII Centenário do II Concilio de Niceia. 
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 Além deste conceito de museu, vários outros poderiam aqui ser descritos, 

todos com admirável correção, mas vejo com grande clareza a aproximação e 

vinculação do ambiente direcionado ao culto, como no caso uma Igreja, que é 

repleta de imagens e história, ao local que chamamos de museu. José Reginaldo 

Gonçalves destaca esta questão, relacionada a visão diferenciada do objeto de 

devoção e culto: 

Do ponto de  vista dos  devotos, a coroa, a bandeira, as  comidas, os   
objetos (todo esse conjunto de bens materiais que integram a festa e  são 
propriedade das irmandades); são, de certo modo, manifestações do próprio  
espírito santo. Do ponto  de vista dos padres, são apenas  “símbolos”  (no 
sentido de  que são matéria e não se confundem com o espírito). Do ponto 
de vista dos intelectuais, são representações materiais de uma “identidade” 
e de uma “memória” étnicas.  
Desse ponto de vista, as estruturas materiais que poderíamos classificar 
como “patrimônio” são primeiramente “boas para identificar. (GONÇALVES, 
2004, p.4) 

 Vislumbrando esta ideia e possibilidade, apresentei no inicio do ano de 2012 

um projeto3, para a criação de um Museu de Arte Sacra da Arquidiocese de Pelotas. 

O projeto tem como objetivo inicial o inventário dos itens, que poderiam ou não ser 

designados para a formação do museu. Todo o levantamento e cadastramento dos 

bens patrimoniais seria de vital importância para a proteção dos itens, salvaguarda e 

avaliação das suas necessidades de preservação, restauro e conservação. 

 No ano de 2010, a Diocese de Pelotas comemorou seu centenário. Através 

da bula papal Praedecassorum Nostrorum4, teve início a Diocese, criada em 15 de 

agosto de 1910, consagrando-a a Nossa Senhora da Glória e dedicando-a ao 

                                                           
3
  Projeto de criação do Museu de Arte Sacra da Arquidiocese de Pelotas- Autor. 

4
 Em 15 de agosto de 1910, pela Bula “Praedecessorum Nostrorum” do Papa São Pio X, a Diocese 

de São Pedro do Rio Grande do Sul, foi dividida em quatro circunscrições eclesiásticas, sendo 
criadas as dioceses de Pelotas, Santa Maria e Uruguaiana, e Porto Alegre, que foi elevada à 
condição de Arquidiocese. (Primeiro Lustro da Arquidiocese de Pelotas-1911-1916.) 
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padroeiro São Francisco de Paula. Já no dia 13 de abril de 2011 é elevada a 

Arquidiocese5 pelo Papa Bento XVI. 

 Esta pesquisa está direcionada para a continuidade ao projeto apresentado. 

Além do estudo e a compreensão da importância das ações relacionadas à 

Conservação Preventiva dos itens de Arte Sacra, encontrados nas instituições que 

são verdadeiramente Patrimônios Culturais.  

 No contexto das ações de preservação do patrimônio cultural, um dos 

princípios fundamentais, segundo Oliveira (2004, p.4) é o “reconhecimento do valor 

intrínseco dos conhecimentos tradicionais associados à biodiversidade e à 

diversidade Cultural”. 

 Elevamos assim os itens, não somente, como ornamentos e ferramentas de 

fé, mas como patrimônio cultural, devendo-se criar uma mentalidade voltada para 

sua preservação e conservação preventiva. Caldeira (2006, p.99), discorre que a 

conservação preventiva enquanto ciência foi sustentada por princípios, como: “O fim 

do mito de reversibilidade de todo tratamento, o principio de máximo respeito e 

mínima intervenção e a necessidade de uma ética nos trabalhos.......esses princípios 

fundamentam a conservação preventiva e impulsionam a origem de suas palavras-

chaves: prevenir, planejar, evitar.” 

 Em princípio, escolheu-se abordar e realizar análises técnicas de itens 

escultóricos do acervo da Arquidiocese de Pelotas. A escultura sendo a arte de 

moldar ou talhar, em diversos materiais, nasce para o cristianismo sob o signo de 

Roma, assim como a ascensão do cristianismo, forjados da conversão de 

Constantino6, ao ano de 391, quando eleva-se à religião oficial. 

 Para o desenvolvimento e análise deste estudo de caso, procura-se utilizar a 

pesquisa de cunho exploratório, podendo assim, no confronto das situações vigentes, 

                                                           
5
 A arquidiocese é uma circunscrição eclesiástica da Igreja Católica, recebe este nome por ser uma 

importante diocese, em razão de seu tamanho ou por motivos históricos. (Diocese de Frederico 
Westphalen.) 
6
 Constantino I, também conhecido como Constantino Magno ou Constantino, o Grande (em latim 

Flavius Valerius Constantinus; Naisso, 272 — 22 de maio de 337), foi um imperador romano, 
proclamado Augusto pelas suas tropas em 25 de julho de 306, que governou uma porção crescente 
do Império Romano até a sua morte. ( HURLBUT-1979) 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Latim
http://pt.wikipedia.org/wiki/Naisso
http://pt.wikipedia.org/wiki/272
http://pt.wikipedia.org/wiki/22_de_maio
http://pt.wikipedia.org/wiki/337
http://pt.wikipedia.org/wiki/Imperador_romano
http://pt.wikipedia.org/wiki/Augusto_%28t%C3%ADtulo%29
http://pt.wikipedia.org/wiki/25_de_julho
http://pt.wikipedia.org/wiki/Imp%C3%A9rio_Romano
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buscar  respostas, possibilidades e novas indagações, optando-se também por uma revisão 

bibliográfica e pesquisa documental.  

 A monografia de especialização está organizada em  4 capítulos divididos em 

subcapítulos. No primeiro capítulo serão referenciados os aspectos históricos da 

Igreja católica Apostólica Romana, iniciando por um rápido histórico, em seu 

subcapítulo 1.2, será descrita a chegada e a influência da Igreja no Brasil, para 

depois, no subcapítulo 1.3, apresentar a história da Diocese de Pelotas, até sua 

elevação a Arquidiocese, e por fim, no subcapítulo 1.3 a relação histórica da 

Iconoclastia, Reforma e Contrarreforma. 

 No segundo capítulo serão abordados os temas referentes à Arte Sacra em 

sua tipologia estatuária, seu primeiro subcapítulo 2.1, trabalhará com os conceitos 

formais de arte sacra, no subcapítulo 2.2, descreverá as características estilísticas 

do período do barroco, por fim no subcapítulo 2.3 toda a sua relação conceitual da 

imagem e da iconografia. 

 O terceiro capítulo trata da escolha da peça a ser estudada, análise parcial do 

inventário da Arquidiocese, no subcapítulo 3.1, farei uma breve relação dos 

antecedentes históricos da Igreja de São Francisco de Paula, e do padroeiro, já no 

subcapítulo 3.2 farei um estudo descritivo e analítico da imagem de São Francisco 

de Paula, para por fim, no subcapítulo 3.3, descrever o processo de inventário. 

 No quarto e último capítulo iniciamos descrevendo normas e leis que regem a 

salvaguarda dos bens patrimoniais, que se relacionam com a arte sacra, já o 

subcapitulo, 4.2, descreve as normas de proteção que foram instituídas no passar do 

tempo pelo Vaticano, o subcapítulo 4.3, cria uma relação entre as Igrejas e os 

museus, para por fim tecer argumentos que visam demonstrar a necessária ação de 

salvaguarda e ressignificação do acervo da Arquidiocese, demonstrando sua 

importância como patrimônio cultural, principalmente, para a Região Sul do Estado, 

para por fim, vislumbrar a possibilidade de futura criação de Museu da instituição 

religiosa estudada. 
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CAPÍTULO 1: RELIGIONEM CATHOLICAM APOSTOLICAM ROMANAM 

  

 

 

 

1.1 ) HISTÓRICO 

 

 O nascimento do cristianismo7 na atual Palestina, no século I, se mistura com 

a história do Império Romano e a do povo judeu, inicialmente o cristianismo foi 

descrito como uma seita surgida do judaísmo, sua doutrina advêm, de acordo com a 

fé cristã, que Deus enviou ao mundo seu filho - Jesus Cristo, para ser o salvador dos 

homens, sendo ele o responsável por divulgar a palavra de seu pai, em sua 

existência. Foi perseguido, dando sua vida pelos homens, ressuscitou e foi para o 

céu, oferecendo assim a possibilidade da salvação e da vida eterna após a morte. 

  Nos primeiros anos, ainda existiu uma união no cristianismo, mas sabe-se 

que historicamente o cristianismo nunca foi uma fé monolítica, concílios, cismas e 

reformas8, segmentaram a religião apesar de muitas tradições em comum.  Entre 

estas variedades de grupos, encontramos os católicos, ortodoxos e protestantes, 

sendo que foi a partir da Cisma do Oriente no século XI, que criou-se a Igreja9 

Ortodoxa de Constantinopla, e assim a Igreja cristã passa a chamar-se Igreja 

Católica10 Apostólica Romana. 

Desde los primeros tiempos hasta el presente la iglesia ha sido, y  

                                                           
7
  O Cristianismo deriva da palavra Cristo, messias, pessoa consagrada, ungida. No hebraico 

mashiah (o salvador) traduzida para o grego como khristos e para o latim como christus. Atualmente 
relaciona-se com todos que creem em Cristo, podendo eles serem protestantes, ortodoxos ou 
católicos.( MYATT -2002) 
8
 O Cristanismo foi palco de divisões, elas ocorreram nos Concílios em Efeso (431 d.c.) e 

Calcedônia(452 d.c.), na Cisma do Oriente (Século XI) e na Reforma Protestante (Século 
XVI).(ROMAG, 1941) 
9
  A palavra "Igreja" deriva de outra palavra grega, A Ekklesia que era a principal assembleia da 

democracia ateniense na Grécia Antiga, com o significado de assembleia convocada para a fé no 
sentido que a  Igreja é a reunião de todos os que respondem ao chamado de Jesus.(KUNG. 2002. 
p.11) 
10

 O termo catolicismo foi usado por alguns autores (Aristóteles, Zenão, Políbio), antes da era cristã, 
com o sentido de universalidade. Aplicado à Igreja, aparece pela primeira vez por volta do ano 105 da 
era cristã na carta de Inácio, bispo de Antioquia. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Assembleia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Democracia_ateniense
http://pt.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A9cia_Antiga
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todavía es, la hermandad de aquellos que creen en Cristo, la hermandad de 
aquellos que se han comprometido con la persona y la causa de Cristo y 
dan  fe de su mensaje de esperanza a todos los hombres y mujeres. Su 
propio nombre muestra hasta qué punto la iglesia se compromete con la 
causa de su Señor. (KUNG, 2002, p. 11) 

  Com cerca de dois mil anos, aproximadamente  dois  bilhões de seguidores 

no mundo, é fundamental conhecer sua história, liturgia, dogmas e doutrinas para 

poder adentrar em nosso objeto de estudo, entendê-lo com propriedade, pois sua 

existência é perneada  pela arte. 

 A compreensão requer uma reflexão muito atenta, não deixando de entender 

os momentos fundamentais que caracterizaram e estruturaram a concepção da 

Igreja Católica Apostólica Romana e a arte, até os dias de hoje.  
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1.2)  A RELIGIÃO CATÓLICA NO BRASIL 

 

 O Brasil fez parte dos territórios formados pelo vasto império ultramarino 

português, adquirido no período de 1415 e 1557, contavam com territórios na África, 

na América e na Ásia. Suas conquistas não seguiam padrões únicos, poderiam ser 

direcionadas para a exploração colonial, relações diplomáticas comerciais e a 

conquista pela força. Da chegada dos exploradores ao Brasil, somente em 1531 

inicia-se a colonização em nome da Coroa Portuguesa. 

 Com o interesse na colonização das terras “descobertas”, surge o direito 

oficial de evangelização. Portugal, pelas suas estreitas relações com a Igreja 

Católica Apostólica Romana, em 1456 já era regido pela bula Inter cetera, assinada 

pelo Papa Calisto III, a bula criava o regime de Padroado11·, onde dava poderes 

para a Ordem de Cristo12 e seu Grão-mestre, o Infante Dom Henrique13. 

 Com a chegada de Pedro Alvares Cabral, realiza-se a primeira missa no 

Brasil, celebrada por Dom Frei Henrique de Coimbra no dia 26 de abril de 1500, na 

praia da Coroa Vermelha, em Porto Seguro, no litoral da Bahia. A chegada ao Brasil 

é descrita por Pero Vaz de Caminha em carta enviada ao rei de Portugal, D. Manuel 

I. A vinculação com a organização religiosa é concretizada no ano de 1514, o Brasil 

ainda despovoado, fica subordinado a Diocese Funchal, que tinha sede na Ilha da 

Madeira, criada pelo Papa Leão X. 

  

                                                           
11

 O Padroado foi criado através de um tratado entre a Igreja Católica e os Reinos de Portugal e de 
Espanha. A Igreja delegava aos monarcas destes reinos ibéricos a administração e organização da 
Igreja Católica em seus domínios. O rei mandava construir Igrejas, nomeava os padres e os bispos, 
sendo estes depois aprovados pelo Papa.(MOESCH, 2007) 
12

 A Ordem de Nosso Senhor Jesus Cristo originalmente era uma ordem religiosa e militar, criada a 
14 de Março de 1319 pela Bula Papal Ad ea ex-quibus de João XXII, que, deste modo, acedia ao 
pedidos do rei Dom Dinis. Recebeu o nome de Ordem de Nosso Senhor Jesus Cristo e foi herdeira 
das propriedades e privilégios da Ordem do Templo.(ROMAG, Vol. III, 1941) 
13

 O Infante Dom Henrique de Avis, 1.º duque de Viseu e 1.º senhor da Covilhã (Porto, 4 de Março de 
1394 – Sagres, 13 de Novembro de 1460)

1
 , foi um infante português e a mais importante figura do 

início da era das descobertas, popularmente conhecido como Infante de Sagres ou O Navegador. 
(ROMAG, Vol. III, 1941, p. 136.) 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Papa_Calisto_III
http://pt.wikipedia.org/wiki/Missa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Dom
http://pt.wikipedia.org/wiki/Henrique_de_Coimbra
http://pt.wikipedia.org/wiki/1500
http://pt.wikipedia.org/wiki/Coroa_Vermelha
http://pt.wikipedia.org/wiki/Porto_Seguro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pero_Vaz_de_Caminha
http://pt.wikipedia.org/wiki/Portugal
http://pt.wikipedia.org/wiki/Manuel_I_de_Portugal
http://pt.wikipedia.org/wiki/Manuel_I_de_Portugal
http://pt.wikipedia.org/wiki/Igreja_Cat%C3%B3lica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Portugal
http://pt.wikipedia.org/wiki/Espanha
http://pt.wikipedia.org/wiki/Monarca
http://pt.wikipedia.org/wiki/Reino
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pen%C3%ADnsula_Ib%C3%A9rica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rei
http://pt.wikipedia.org/wiki/Igreja
http://pt.wikipedia.org/wiki/Padre
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bispo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Papa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ordem_religiosa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ordem_militar
http://pt.wikipedia.org/wiki/14_de_Mar%C3%A7o
http://pt.wikipedia.org/wiki/1319
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bula_pontif%C3%ADcia
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Ad_ea_ex-quibus&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Papa_Jo%C3%A3o_XXII
http://pt.wikipedia.org/wiki/Dinis_I_de_Portugal
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ordem_do_Templo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Duque_de_Viseu
http://pt.wikipedia.org/wiki/Covilh%C3%A3
http://pt.wikipedia.org/wiki/Porto
http://pt.wikipedia.org/wiki/1394
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sagres_%28Vila_do_Bispo%29
http://pt.wikipedia.org/wiki/Infante_D._Henrique#cite_note-1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Infante
http://pt.wikipedia.org/wiki/Portugal
http://pt.wikipedia.org/wiki/Descobertas
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Imagem 1: Primeira Missa no Brasil. Obra pintada por Victor Meirelles. 
Fonte: www.Ibran.org.br 

 
  Como descrito anteriormente, já nos primeiros navios que chegaram ao 

território brasileiro, vê-se a participação ativa de representantes da religião católica, 

inicialmente franciscanos. Em 1549, temos a chegada dos jesuítas da Companhia de 

Jesus, cuja missão principal era de evangelizar e pacificar os indígenas pela 

doutrina cristã, o avanço destas ações levaram a criação das Missões ou Reduções, 

sendo que 1551, o Papa Júlio III instituiu o primeiro bispado no Brasil, tendo como 

primeiro bispo brasileiro Dom Pero Fernandes Sardinha. 

 Naturalmente demonstra-se a existência de uma grande relação entre a Igreja 

Católica e o Estado, seja na época da Colônia quanto no Império. Essa relação não 

se limitava a evangelização, mas também a execução de tarefas na área da 

educação, manutenção de hospitais e trabalhos administrativos, que atualmente são 

atribuições do Estado, como o registro de nascimentos, mortes e casamentos. Essa 

vinculação somente é reduzida com a Proclamação da República em 1889, 

promovendo a separação formal entre Estado e Igreja Católica. 

 

 

 

 

http://www.ibran.org.br/
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1.3 ) A ARQUEDIOCESE DE PELOTAS 

 

 

 A igreja católica congrega-se com a origem e o desenvolvimento do Estado 

do Rio Grande do Sul, assim como a criação de vários municípios, como Pelotas. 

São várias as histórias e vertentes que caracterizam o início e formação do 

município, da sesmaria14 que recebera por doação o Coronel Tomás Luís Osório ao 

pioneiro do saladeirismo15 na região, o cearense José Pinto Martins, fundador da 

primeira charqueada as margens do Arroio Pelotas, mas resumidamente, 

comemoramos o dia 7 de julho, pois neste dia no ano de 1812, este território foi 

elevado a freguesia - Freguesia de São Francisco de Paula, em 1830 credencia-se 

como vila, já em 1835 tornava-se cidade com o nome de Pelotas16. 

 No advento da divisão das terras em sesmarias, estas foram povoadas por 

ilhéus açorianos e madeirenses, que saíram da Vila do Rio Grande de São Pedro e 

da Colônia do Sacramento, quando da libertação do domínio espanhol17, no dia 02 

de abril de 1776, dia de São Francisco de Paula, desta população fala-se que: “ 

Todas as famílias do tempo possuíam e conduziam consigo seus oratório, imagens, 

velas bentas, e outros objectos de cultos catholico.”18 

 Anterior a isso, em 2 de março de 1737, o Pe. Jerônimo Ferreira realizava a 

primeira missa no extremo sul, no primeiro povoamento do Rio Grande do Sul, na 

cidade de Rio Grande. O pretexto para Portugal avançar mais ao sul veio com a 

criação da Diocese do Rio de Janeiro, em 1676, o papa Inocêncio XI, atendendo ao 

pedido da Coroa para criar uma diocese nesta localidade, estendeu a jurisdição do 

seu bispo até o Rio da Prata. Pouco tempo depois, em 1680, os portugueses 

                                                           
14

 Sesmarias eram lotes de terras legadas a particulares destinadas à produção. Lotes de terras que 
os reis de Portugal cediam para o Cultivo. (FERREIRA, 2008 , p.737) 
15

 Saladeiro - Pessoa ou estabelecimento onde se prepara o charque ou carne seca e outros produtos 
relacionados. (Dicionário Informal-online) 
16

 MAGALHÃES, Mário Osorio- História e Tradições da Cidade de Pelotas.1981. 
17

 A região foi palco de várias disputas entre as duas Coroas ibéricas,  por um lado  Portugal, queria 
estender seus domínios até o Rio da Prata e a Espanha queria manter os limites impostos pelo 
Tratado de Tordesilhas.( MOESCH , 2007) 
18

 Primeiro Lustro  da Diocese de Pelotas – 1911-1916. 
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fundavam a Colônia do Sacramento, bem próximo a Buenos Aires, só que na 

margem esquerda do Rio da Prata (extremo sul do atual Uruguai).  

 Como os espanhóis reagiram, atacando várias vezes o novo povoado, e como 

o porto lusitano mais próximo era o de Santos, os portugueses, para tentar manter 

Colônia e, com ela, sua expansão rumo à bacia do Prata, fundaram primeiramente a 

povoação de Laguna (1686) e, em 1737, ocuparam efetivamente a barra do Rio 

Grande, criando ali um estabelecimento militar (Forte de Jesus, Maria e José) e 

fundando um novo povoado, lançando, assim, uma base sólida para a incorporação 

do Rio Grande do Sul ao Brasil. 

 Em 7 de maio do ano de 1848, através da bula Ad Oves Dominicas rite 

Pascendas , o santo Padre Pio IX, criava o bispado de São Pedro do Rio Grande do 

Sul, que tinha sede em Porto Alegre. Já no dia 27 de abril de 1892, pela bula 

Universis orbis eclessias, passa a ser sufragânea19 do arcebispado do Rio de 

Janeiro. 

 Somente no ano de 1910, no dia 15 de agosto, o Summo Pontífice Pio X, 

através da bula Praedecessorum Nostrorum, eleva Porto Alegre a arcebispado, 

criando assim mais três dioceses, a de Pelotas, Santa Maria e Uruguaiana. A nova 

diocese de Pelotas era formada pelas seguintes paróquias: Arroio Grande, Bagé, 

Boquete, Cacimbinhas (hoje Pinheiro Machado), Canguçu, Cerrito, Conceição do 

Boqueirão, Estreito, Jaguarão, Lavras, Mostardas, Pelotas, Piratini, Povo Novo, São 

José do Norte, Santa Isabel, Santo Antônio da Boa Vista, São Lourenço, São João 

Batista do Herval, São João batista da Reserva, São José do Patrocínio, Rio 

Grande, Santa Vitória e Taim. 

 No dia 12 de maio de 1911, através da bula Dilectis Filiis, é nomeado o 

primeiro Bispo da Diocese de Pelotas, Dom Francisco de Campos Barreto, natural 

de Campinas, Estado de São Paulo, nascido no dia 28 de março de 1877, assume a 

diocese no dia 22 de outubro do mesmo ano20. 

                                                           
19

 O termo sufragâneo vem provavelmente de que antigamente os bispos de uma província 
eclesiástica tinham a faculdade de eleger os bispos de sua província (do latim suffragari, eleger, votar 
em alguém). 
20

 Foram realizadas alteração na Diocese , no que diz respeito a paróquias que tinham baixa 
população: São José do Patrocínio foi anexada a são Feliciano no Arcebispado, Estreito a São José 
do Norte, Taim a Santa Vitória, Boquete e Boa Vista a Pelotas, Boqueirão e Reserva a São Lourenço 
e Santa Isabel a Arroio Grande, reduzindo-se a 16 paróquias, para depois serem elevadas a 20, com 
a criação das paroquias da N S da Luz, do sagrado Coração de Jesus e de Santana em Pelotas e de 
Nossa senhora do Carmo em Rio Grande. (MENDES,2010,p.15-16) 
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Imagem 2: Dom Francisco de Campos Barreto 
Fonte: Primeiro Lustro da Diocese de Pelotas – 1911-1916 

 
 
 

                                                 

 Sobre o momento da chegada do 1º Bispo de Pelotas, temos o seguinte 

relato: 

 

A bordo do paquete nacional Itanema, que ontem aqui chegou, veio de São 
Paulo com destino a visinha cidade de Pelotas o primeiro bispo daquela 
diocese, o S. Exa. Revma.  Monsenhor Francisco de campos Barreto. 
 Pela manhã, apenas o vapor foi avistado da Barra, numerosos 
foguetes espucaram no ar, anunciando ao nosso mundo catholico a próxima 
chegada do ilustre prelado. 
 As 2 da tarde chegava o Ipanema ao porto, onde já o aguardava, 
occupando grande extensão do caes e muitas embarcações pequenas, 
volumasa massa popular. 
 Ao encontro do paquete foi ter, engalanada e repleta de povo, a 
lancha França. 
 Entre outras pessoas viam-se ali os Sr. Dr. Gabriel Azambuja 
Fortuna, major Theodosio Gonçalves e Dr. Miguelito Moreira , 
representando respectivamente os srs. Dr. Trajano Lopes, nosso prezado 
chefe e intendente do município, coronel José Bernardino da Fonseca, 
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digno vice-intendente municipal , e Dr. Leonel Gomes Velho, inspector da 
saúde do porto. 
 Iam também a bordo a comissão que de Pelotas veio receber o novo 
bispo, representantes de instituições religiosas locaes, da imprensa e de 
outras classes. 
 Apenas o Ipanema ancorou em frente à alfandega, s. exa. revma. 
monsenhor Barreto passou-se para a lancha, que o trouxe até junto à rua 
Benjamin Constant , onde se dei o desembarque, sendo o ilustre viajante 
enormemente aclamado pela compacta multidão que ali se premia e na qual 
figuravam as irmandades  do Carmo, Bom-fim, S. Miguel e Almas, Dores, 
Conceição e S. Francisco, apostulados, diversos professores e alunos dos 
collegios Sagrado Coração de Jesus, Salesianos, Leão XIII , e outros, 
famílias, etc. 
 Organizado o préstito, vistoso, embandeirado e seguido da banda de 
música da escola de Aprendizes Marinheiros, foi o ilustre visitante levado à 
Igreja do Carmo, onde o saudou numa bela alocução o novo distincto 
amigo, ver. Conego J. J. Berwanger, esforçado vigário da parochia. 
 Depois de agradecer a gentileza e dar o annel a beijar a toda a gente  
que ali se encontrava, o bispo de Pelotas, sempre acompanhado por um 
sem número de pessoas, encaminhou-se para o palacete da exma. Família 
Vianna, onde ainda foi saudado por diversas pessoas , entre as quaes um 
representante da Liga Christã de Operários. 
 D´alli seguiu s. exma. Revma. para a  Estação Marítima, onde, ainda 
por manifestações de carinho da nossa população , tomou o trem para a 
cidade que vae servir. 
 Saudamos respeitosamente o digno prelado. ( Diário da manhã apud 
Primeiro Lustro da Diocese de Pelotas- 1911-1916. 1916. p.40-41) 

 

 

 No ano de 2010, a Diocese de Pelotas comemorou seu centenário, um ano 

depois, no dia 13 de abril de 2011 é elevada a Arquidiocese21 pelo Papa Bento XVI. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
21

 A arquidiocese é uma circunscrição eclesiástica da Igreja Católica, recebe este nome por ser uma 
importante diocese, em razão de seu tamanho ou por motivos históricos. (Arquidiocese de 
Campinas.) 
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Imagem 3: Cidades que fazem parte da Arquidiocese de Pelotas 
Fonte: Diocese de Pelotas  
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1.4 ) A ICONOCLASTIA E A CONTRARREFORMA 

 

 

 Para melhor entendimento das nuances relacionadas à liturgia e à utilização 

de imagens, é fundamental conhecer historicamente alguns períodos de grande 

importância para da Religião, como a denominada Reforma Protestante e a 

Contrarreforma. 

 Como mencionado anteriormente, a história do desenvolvimento da Igreja 

Cristã, é repleta de cisões, rompimentos e divergências, sua grande maioria de 

fundo político e litúrgico, a não concordância e o rompimento teve algumas vezes 

relação direta com as representações artísticas. Cito o próprio ensinamento contido 

no texto bíblico encontrado no Êxodo 20: 4-5:  

4
Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há 

em cima nos céus, nem em baixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. 

5
Não te encurvarás a elas nem as servirás; porque eu, o Senhor teu Deus, 

sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e 
quarta geração daqueles que me odeiam. 

 

 Com certeza, a interpretação textual da referência acima colocada, serviu de 

argumento para muitos movimentos, um dos primeiros surgiu no século VIII, 

denominado movimento Iconoclasta22, contestavam a veneração de ícones 

religiosos, seu propagador foi o imperador bizantino Leão III, que proibira as 

representações pictórica de Santos, Cristo e cenas bíblicas. 

Não digo que fazer um quadro de acordo com uma fantasia seja pecado, 
mas quando é desenhado para ser considerado como uma representação 
de Deus é contra o segundo mandamento e não pode ser de nenhum uso 
exceto para o culto. E o mesmo pode ser dito das imagens dos anjos e dos 
mortos, a menos que se trate de monumentos de amigos ou de homens 
merecedores de serem lembrados, pois esse uso de uma imagem não é o 
culto da imagem, mas uma veneração civil, não da pessoa que é, mas da 
que foi; mas quando é feito à imagem que fabricamos de um santo, sem 
qualquer outra razão além de pensarmos que ele ouve nossas rezas e fica 

                                                           
22

 Iconoclasmo, remoção e destruição violenta das imagens e símbolos da Igreja. Tem origem do 
grego eikon (ícone ou imagem) e klastein (quebrar).(BECKER,1999,p.148) 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Le%C3%A3o_III,_o_Is%C3%A1urio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Imagem
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cristo
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satisfeito com as honras que lhe prestamos, quando morto e sem sentidos, 
atribuímos lhe mais do que um poder humano, e, portanto é idolatria. 
(MALMESBURY, 1999, p.227) 

 O papa Gregório III (731-741 d.C.), deu continuidade a Controvérsia 

Iconoclasta iniciada pelo seu antecessor Gregório II, em 731 d.C. convocou um 

sínodo em Roma para oficializar à oposição de Roma à heresia dos Iconoclastos, 

mas logo depois em 754 d.c., o Império Bizantino convoca o Concílio Iconoclasta de 

Hieria, onde declarava que todas as imagens dos santos eram heréticas, o que 

levou a destruição de grande parte das representações artísticas da chamada igreja 

cristã primitiva. 

 Em 787 d.C., no Segundo Concílio de Niceia, o movimento iconoclasta foi 

definido como herético, mesmo assim, em mais dois momentos seguintes, em 815 e 

842 d.C. existiu um breve resgate das ideias e práticas do movimento. 

 Na Idade Média, a autoridade da igreja era quase inquestionável, aqueles que 

ousassem em discordar de suas doutrinas e dogmas eram considerados hereges, 

mesmo assim, não deixou de existir quem questionasse e criticasse alguns atos, 

como por exemplo, a venda de cargos eclesiásticos e indulgências que 

asseguravam o perdão aos pecados, ao luxo e riqueza que o alto clero desfrutava. 

 O descontentamento com as ações e o comportamento da igreja já era 

visível, como descreve o teólogo Hans Kung: “ En esta deplorable situación, a finales 

del siglo XIV «la reforma de la iglesia, de su cabeza y de sus miembros» se convirtió 

en el gran lema programático en toda Europa.”(KUNG,2002,p.9.) 

 Entre as reivindicações e críticas deste movimento, que ficou conhecido como 

Reforma ou Reforma Protestante, evidenciou suas ações com relação à proibição da 

utilização de representações pictóricas e escultóricas na liturgia da igreja, o que por 

fim acabaria conduzindo a uma profunda análise e ao desenvolvimento da arte 

sacra. 

 Na Inglaterra o reformador religioso, teólogo e professor da Universidade de 

Oxford, John Wycliffe, em seus Sermones, defendia que era necessário privar-se 

das imagens, pois seus fiéis eram ignorantes e cairiam facilmente na idolatria, já em 

1522 o teólogo alemão Andreas Rudolph Bodenstein von Karlstadt publicou uma 
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tese sobre a "abolição das imagens", voltando-se contra as imagens entalhadas e 

pintadas dos altares. 

.....que o bispo de Roma não tem autoridade legislativa na igreja cristã; que 
a invocação dos santos é um costume não autorizado; que a adoração de 
imagens ou figuras é idolatria. (WYCLIFFE,1845,p.92, tradução nossa)

23
 

 

 Karlstadt era totalmente contrário à teoria de São Gregório Magno, no qual as 

imagens eram os livros dos leigos, e convocou para que as autoridades a 

eliminassem, tanto que na quaresma deste mesmo ano as Igrejas de Wittenberg 

foram saqueadas e suas imagens destruídas. 

 Também na Alemanha, o monge Martinho Lutero, em sermão pregado na 

Igreja de Wittenberg, em março de 1522, demonstrava uma posição mais 

conservadora, para ele as imagens não eram necessárias, mantinha-se a liberdade 

de tê-las ou não, mesmo que o ideal fosse não tê-las e adorá-las. 

 Na Suíça, o teólogo Ulrich Zwinglio, tendo como guia o profundo estudo dos 

textos do Livro de Êxodo24, defendia que as imagens deviam ser abolidas e retiradas 

das igrejas, já na França o teólogo cristão John Calvino, também utilizava como o 

ponto de partida o texto do Êxodo para demonstrar a idolatria das imagens, como 

também ironizava São Gregório Magno e a Biblia pauperum25. 

 

À essa representação segue-se imediatamente a adoração, pois, uma vez 
que os homens julgavam contemplar a Deus nas imagens, nelas também o 
adoraram. Por fim, nelas fixados tanto em espírito quanto em visão, 
começaram todos a embrutecer-se cada vez mais e a deslumbrar-se com 
elas e a nutrir-lhes admiração, como se nelas residisse algo da divindade. ( 
CALVINO,1985.p.114 )

26
 

 
 

 

                                                           
23 Tracts and Treatises – John Wycliffe D.D. 1845 . p. 92 – LXXVI. 
24

 Iniciando com a afirmação de que só a Bíblia contém a doutrina necessária para a salvação, 

elaborou 67 pequenos artigos de fé. Afirmava que Cristo é o único chefe da Igreja e que a salvação 
se opera pela fé.  
25 Biblia Pauperum: Do latim: Bíblia dos pobres “Bíblia dos pobres ou iletrados. Expressão que se 

utilizava para os conjuntos de obras artísticas de fundo didático-instrutivo.” (TORRES, 2007.p.191) 
26

 As Institutas ou Tratado da Religião Cristã -  (João Calvino) 

http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=67_Artigos_de_F%C3%A9&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cristo
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 A existência de vários grupos reformistas pela Europa, caracterizou-se 

também pela independência, e pela defesa de seus ideais, exigindo mudanças que 

muitas vezes iam além dos problemas e dogmas da Igreja. 

Además,  el  bando  protestante no supo  mantenerse unido. Desde el 
principio hubo numerosos grupos, comunidades, asambleas y movimentos 
que perseguían sus propias estrategias en la puesta en práctica de la 
Reforma. Incluso en vida de Lutero se produjo una primera ruptura del 
protestantismo entre el «ala izquierda» y el «ala derecha» de la Reforma. 
El «ala izquierda» reformista de los inconformistas radicales («entusiastas») 
estaba formada por movimientos religiosos y sociales, la mayor parte laicos 
anticlericales, que también se rebelaron contra el poder del estado y fueron 
perseguidos. Las guerras campesinas, condenadas por Lutero, deben 
contemplarse en este contexto, así como el anabaptismo, que el reformista 
suizo Zuinglio fundó en Zurich. Al final, esta tradición llevó al desarrollo de 
las iglesias libres, que celebraban sus asambleas en sus propios lugares de 
culto, ofrecían la pertenencia voluntaria a su próprio orden eclesiástico y se 
financiaban a sí mismas. (KUNG,2002,p.86) 

 

 Para conter o avanço do protestantismo, e discutir as mazelas e críticas 

internas que perturbavam a Igreja, iniciou-se um movimento denominado de 

Contrarreforma ou Reforma Católica. Os reformadores iniciaram seus trabalhos pela 

convocação do Papa Paulo III, para um concílio na cidade italiana de Trento. O 

Concílio de Trento foi realizado entre os anos de 1545 e 1563. 

 Reafirmava-se no Concilio a doutrina católica e as normas e organizações da 

Igreja, negaram-se as mudanças da doutrina, realizada pelos reformistas, 

confirmavam-se os sete sacramentos, o culto à virgem Maria e aos santos. Por outro 

lado, condenou a corrupção interna, que era criada pelas vendas de cargos 

eclesiásticos e indulgências, mas não existindo sua proibição. 

 Entre os instrumentos da Contrarreforma podemos citar a Reorganização do 

Tribunal do Santo Ofício – Inquisição e o impulso em expandir a fé católica além da 

Europa, sendo um dos principais instrumentos a ordem dos Jesuítas27, que 

                                                           

27
 A Companhia de Jesus foi a ordem religiosa criada pelo espanhol Inácio de Loyola em 1534, tinha 

como objetivo de servir e de lutar pela Igreja Católica Apostólica Romana através da educação e 
catequese.( ROMAG, Vol. III, 1941, p.94) 
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juntamente com outras ordens28 vieram para as Américas, edificando um universo 

católico vasto em acervos arquitetônicos, pictóricos e esculturais de grande valor 

artístico. 

 A Contrarreforma assumia de forma explícita que a arte deveria servir aos 

ritos da Igreja sendo mediador entre o homem e Deus, em contraponto com a 

iconoclastia do Protestantismo. Elevaram-se assim as obras ao aspecto da emoção 

e devoção através das sensações, era o estilo Barroco, a arte a serviço da fé, 

juntamente com a persuasão e oratória, a arte da palavra. 

 A preocupação sobre a utilização das imagens e da arte nas igrejas não 

deixou de ser evidenciada, no Concilio Vaticano II temos: Mantenha-se o uso de 

expor imagens nas igrejas à veneração dos fiéis. “Sejam no entanto em número 

comedido e na ordem devida, para que não causem admiração ao povo cristão nem 

favoreçam devoções menos correntes.” (Concilio Vaticano II, 1967.p.84) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
28

 A Igreja também foi representada por outras ordens religiosas além dos  jesuítas, podemos citar as 
ordens carmelitas, dominicanas e beneditinas.( ROMAG, Vol. III, 1941,p.. 98-105) 

 



31 
 
 

CAPÍTULO 2:  ARS SACRA 
 
 
 
2.1 CONCEITOS: 

 
 
 Toda a arte tem a capacidade por sua natureza, de manifestar a beleza por 

meio de formas concebidas pela humanidade, isso não se tornou diferente quanto à 

caracterização da arte na liturgia, nela utilizam-se representações temáticas e 

simbologia sensíveis, expressando a ação de Deus para aplicação ritual. 

 

 Contudo, o cristianismo historicamente foi alvo de grandes polêmicas quanto 

às imagens e seus usos. Questões eram frequentes: Pode a imagem representar o 

sagrado? Ainda existiam posicionamentos acalorados de perfil iconoclasta, contra a 

veneração de ícones e imagens, vislumbrando que esta veneração, seria um culto 

como idolatria. 

        Depois de inúmeros debates e estudos sobre a doutrina definida pela Igreja 

Católica Apostólica Romana, o II Concilio de Nicéia em 787 d.C., reafirmava a 

legitimidade da veneração dos ícones-imagens, esses foram assegurados como 

parte do “Ensinamento divinamente inspirado dos santos Padres e da Tradição da 

Igreja Católica” 29·. Em uma passagem das cartas do Papa Gregório Magno30, ao 

Bispo Sereno de Marselha: “Gregorii I Papae Registrum Epistularum“ podemos 

parafrasear que: “A imagem é o livro daqueles que não sabem ler”31, via-se  assim, o 

posicionamento histórico, essencial para a existência, continuidade e evolução da 

Arte Sacra. 

 Já no Concílio Vaticano II sobre a arte temos: ”Entre as mais nobres 

atividades do espírito humano estão, de pleno direito, as artes liberais, e muito 

especialmente, a arte religiosa e seu mais alto cimo, que é a arte sacra”. (Concilio 

Vaticano II, p.83) 

                                                           
29

 Carta  Apostólica- Duodecimum Saeculum do Sumo Pontífice João Paulo II ao Episcopado da 
Igreja Católica sobre a veneração das imagens por ocasião do XII Centenário do II Concílio de Nicéia. 
30

 Cartas de São Gregório Magno ao Bispo Sereno de Marselha, em: MGH, Gregorii I Papae 
Registrum Epistularum. (SCHAFF , 2007) 
31

 “...... a representação pictórica é usada em Igrejas por essa razão; que,  como são ignorantes de 
letras podem pelo menos ler, olhando para as paredes o que eles não podem ler nos livros. 
(SCHAFF. 2007 . tradução nossa) 
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 Em uma análise simples, a Arte Sacra é a produção artística que se impõem 

como a arte do sagrado ou do culto ao sagrado, definida em oposição a tudo que é 

considerado profano, separado e proibido. Todavia deve-se definir a Arte Sacra 

como parte de uma nomenclatura maior, a Arte Religiosa. 

A arte sacra caracteriza-se pela função utilitária no âmbito de uma prática 
ritual, na qualidade de elemento sensível e significante do culto. Por 
conseguinte, a sua fruição depende da secularização ou do afastamento do 
acto litúrgico, ainda que efémero e reversível. (COSTA-2011, p.517) 

 

 Por mais que ambas as artes, sejam erroneamente relacionadas como uma 

unidade, a Arte Sacra é determinada como a expressão voltada ao plano ritual e do 

culto, já a Arte Religiosa por mais que tenha a inspiração “religiosa”, não é destinada 

ao culto. “Toda arte sacra é religiosa, mas nem toda arte religiosa é sacra.” 

 

Entre as mais nobres actividades do espírito humano estão, de pleno direito, 
as belas artes, e muito especialmente a arte religiosa e o seu mais alto 
cimo, que é a arte sacra. Elas tendem, por natureza, a exprimir de algum 
modo, nas obras saídas das mãos do homem, a infinita beleza de Deus, e 
estarão mais orientadas para o louvor e glória de Deus se não tiverem outro 
fim senão o de conduzir piamente e o mais eficazmente possível, através 
das suas obras, o espírito do homem até Deus. (Constitutivo de Sacra 
Liturgia Sacrosanctum Conclilium .1963.p.23) 
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2.2) O BARROCO 
 
 
 
 
 

 Sabe-se que todo o conhecimento sobre a história do surgimento e 

desenvolvimento do estilo Barroco ainda é repleto de complexidades, tanto quanto 

suas próprias características estilísticas. As frequentes questões vão de sua vertente 

italiana ao significado de seu termo Barroco32. 

 Desenvolveu-se ao longo dos séculos XVI a XIX, repleto de diferenças 

estilísticas regionais, em países como na Holanda, Itália, Espanha, Inglaterra e 

França, mas é associado quase sempre à Contrarreforma Católica, não significando 

que este seja um estilo somente religioso e católico. 

   

Así, para el concilio de Trento (en contraste con el Vaticano II), las reformas 
en el seno de la iglesia formaban parte de un programa de lucha contra la 
Reforma, y no una reconciliación o una simple reunión. Eso también quedó 
patente en el arte: la grandiosa arquitectura, escultura, pintura y música del 
barroco eran expresión de las renovadas demandas de una «Ecclesia 
militans et triumphans» y, al mismo tiempo, el único estilo unitario de la vieja 
Europa. (KUNG,2002,p.91)  

 

 

 O estilo foi profundamente usado como resposta às críticas reformistas e 

iconoclásticas, desta forma, as Igrejas começaram a ser adornadas com imagens 

que transbordavam de dramaticidade e riqueza, contrariando a arte do 

Renascimento, que destaca a razão sobre os sentimentos. 

 Por sua vez a Igreja no Concílio vaticano II se pronunciava sobre o estilo da 

arte: A Igreja nunca considerou seu nenhum estilo de arte, mas aceitou os estilos de 

todas as épocas, segundo a índole e condição dos povos e as exigências dos vários 

ritos, criando assim no decorrer dos séculos um tesouro artístico que deve ser 

conservado cuidadosamente. (Concilio Vaticano II. 1967. P. 84). 

 A arte é para comover profundamente o espectador, exalta os sentimentos da 

religiosidade, de forma intensa, a Igreja transformava-se em um grande teatro, nas 

esculturas, predominam curvas e relevos, a utilização do dourado, e suas faces, são 

marcadas pela emoção e sofrimento e a representação de movimento é sempre 

muito exagerada. 

                                                           
32

 O termo designa originalmente uma pérola defeituosa, irregular e imperfeita. 



34 
 
 

 

[...] é barroco todo esse conjunto de recursos ideológicos, artísticos e  
sociais que foram cultivados em especial para manter psicologicamente sob  
a autoridade tantas vontades que eram temidas por potencialmente estar 
em condições de se opor a ela. (MARAVALL, 1997, p. 105)  

 

 Sua chegada ao Brasil deve-se muito às congregações que para cá vieram, 

erguendo Igrejas e conventos, aqui através de artesãos brasileiros, criaram sua 

própria “forma” em relação ao Barroco Europeu, tendo um dos seus maiores 

expoentes o artista plástico Aleijadinho33. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 4: Jesus Crucificado- Paixão do Santuário do Bom Jesus de Matosinhos. 
Fonte: Grandes vidas, Grandes obras. 

 

 Mas não devemos esquecer que a definição de barroco, ligado ao estilo 

artístico não é única, o barroco também é vinculado como um conceito ou estrutura 

sócio cultural da Espanha nós séculos XVI e XVIII, marcados pelo absolutismo, 

crises econômicas e conflitos sociais. 

                                                           
 

33
 Aleijadinho- Antônio Francisco Lisboa nasceu em Ouro Preto, escravo, filho natural de um 

carpinteiro português e uma escrava africana, sendo ele importante escultor, entalhador e arquiteto 
do Brasil colônia.   (MOOG -1980, p.504). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ouro_Preto
http://pt.wikipedia.org/wiki/Escultura
http://pt.wikipedia.org/wiki/Talha_dourada
http://pt.wikipedia.org/wiki/Arquiteto
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil_col%C3%B4nia
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 Constatamos essa relação, na obra A Cultura del Barroco do autor Maravall, 

onde já na sua introdução intitulada Cultura del Barroco como Concepto de Época, 

demonstra a visão do autor sobre o Barroco: 

Esto quiere decir que renunciamos a servirnos del término «barroco» para 
designar conceptos morfológicos o estilísticos, repetibles en culturas 
cronológicamente y geográficamente apartadas. Seguramente, se pueden 
establecer ciertas relaciones entre elementos externos, puramente formales, 
del Barroco en Europa, durante el siglo XVII, y los que presentan épocas 
históricas muy diferentes de áreas culturales entre sí distantes. 
(MARAVALL, 1975, p.24-25) 

 

 Desta forma, segundo o autor, torna-se possível  e  usual falar de  termos 

como: a ciencia Barroca, arte da guerra Barroca, economia Barroca e da política 

Barroca.  Com diversas caracterizações  e significados  o barroco  transborda ainda 

mais os valores  imaginários de sua história e concepção. 

 

O conceito de barroco, como qualificação genéricamente aplicada a todos 
os fatos da cultura  seiscentista, constitui ainda um limite para uma 
avaliação libre de preconceitos, pois alinha-os à força num plano anti-
histórico de uma decadência da qual se excetuam , quase por reação, os 
valores inquestionavelmente positivos: exatamente aqueles para os quais a 
consideração do historiador deveria dirigir-se  em primero lugar para uma 
definição concreta da arte e da cultura artística do século XVII. (ARGAN, 
2004, p.11) 

 

  

 Para Argan, o barroco foi mais que um estilo, era um requisito fundamental  

para as produções artísticas após o século XVII, norteando a modernidade e 

refletindo na evolução histórica e o desenvolvimento filosófico da Europa. 
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2.3) IMAGEM E ICONOGRAFIA 

 

 

 Para melhor relação de dependência e análise dos itens escultóricos de arte 

sacra aqui estudados, torna-se indispensável adentrar no aprofundamento 

conceitual dos termos distintos como a imagem e a iconografia. 

 A palavra imagem deriva do latim imago, sendo ela descrita como uma 

“Representação gráfica, plástica ou fotográfica de uma pessoa ou objeto(....) 

Reprodução mental......lembrança ou recordação.”34, corresponde também ao terno 

grego eidos, que significam “forma” ou “ideia”; O conceito de imagem acaba  

aprofundando-se em diversos segmentos, da filosofia do conhecimento a arte. 

As imagens são representações de ideais, sonhos, medos e crenças de 
uma época. Logo, são elas próprias fontes históricas e, sendo assim, 
material para a análise e a interpretação histórica. ( SILVA. 2009. p.198) 
 
 
 
 

 Na criação artística o conceito de imagem enquadra registros fotográficos, 

pinturas, desenhos, esculturas, gravuras, vídeos e cinema. Toda obra de arte tem 

em si um significado, uma leitura atribuída por representações simbólicas que 

representam a temporalidade e as relações históricas. ”Uma palavra pode tomar o 

lugar de um objeto na realidade. Uma imagem pode tomar o lugar de uma palavra 

em uma proposição." (FOUCAULT, 2009, p. 258). 

  Já a iconografia advém do grego eikon- ícone35, e grafia - escrita, a “escrita da 

imagem”, que em relação ao sagrado é identificado como uma representação 

pictórica cristã criada no período bizantino do século V, como derivação, é a ciência 

que estuda os sistemas e as questões a respeito do conteúdo das obras de arte. 

                                                           
34

 FERREIRA. 2008. p. 261. 
35

 O ícone por origem, teve sua atribuição para imagens planas, pictóricas, posteriormente foi 
vinculada também a imagens dimensionais. – Ícone:” Na Igreja Russa e Grega , representação , em 
superfície plana, da figura de Cristo, da Virgem ou de algum santo” (FERREIRA.2008.p.458) 
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Iconografia é o ramo da história da arte que trata do tema ou mensagem 
das obras de arte em contraposição à sua forma. Tentemos, portanto, 
definir a distinção entre tema ou significado, de um lado, e forma, de outro. 
(PANOVISKY, 1986, p.47) 

 

 A percepção e análise da obra pode ser atribuída de duas formas, segundo 

Panovisky (1986), a Iconografia é o estudo do tema ou assunto, já a Iconologia é o 

estudo de seu significado, sendo assim, em um exemplar de estatuária sacra, a 

identificação das fontes de inspiração, sua metodologia está vinculado à Iconografia, 

quando o estudo de seus significados simbólicos, nomeados à iconologia.  

...no entanto, atualmente o significado historiográfico mais comum de 

iconografia abarca todos os aspectos envolvidos não apenas em uma obra 

de arte, mas em qualquer tipo de imagem ou material visual. Aspectos que 

incluem as questões puramente artísticas e o imaginário por trás de cada 

obra. (SILVA, 2009, p. 198) 

 

 Panovisky ainda reconhece outro nível de identificação e tradução das 

imagens e obras de arte, ficando assim determinado o período inicial de pré-

iconográfico, onde temos a descrição dos componentes que fazem parte da imagem, 

o iconográfico é a análise e significado de elementos específicos, por fim o 

iconológico que se enraíza nos valores simbólicos, intrínsecos, perceptíveis somente 

pela interpretação, ligada ao conhecimento. 

 De forma natural, o ato de ver e contemplar a arte, aqui no caso, a arte 

religiosa, traz consigo repletas interpretações de suas representações simbólicas, o 

artista é o criador, coloca em sua obra suas emoções e palavras, já o público, com a 

sua devoção, a interpreta intimamente. 

 Destas imagens tão representativas, fazem parte do Acervo da Paróquia de 

São Francisco de Paula, cerca de duas dezenas, algumas representadas aqui: 
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Imagem 5: Virgem Maria –  Igreja Catedral. 
Fonte: Autor 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 6: Nossa Sra. Do Carmo – Igreja Catedral. 
Fonte: Autor. 
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Imagem 7: Santo Antônio- Igreja Catedral. 
Fonte: Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 8: São Carlos – Igreja Catedral. 
Fonte: Autor. 
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Imagem 9: São La Salle - Igreja catedral. 
Fonte: Autor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagem 10: Jesus Cristo-Igreja Catedral. 
Fonte: Autor 
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 CAPÍTULO 3 - ESCOLHA, DESCRIÇÃO, ANÁLISE E INVENTÁRIO. 

 

3.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS SOBRE O TEMPLO E O PADROEIRO 

 

 No desenvolvimento e pesquisa deste projeto, ficou claro que a Arquidiocese 

de Pelotas, que é formada por 13 municípios, é repleta de itens representativos e 

históricos da escultura e da arte sacra. Para uma melhor compreensão, o interesse 

aqui é trabalhar na análise de alguns itens, por não serem poucos, foi escolhido, por 

sua importância histórica e antiguidade, trabalharmos na representação escultórica 

de São Francisco de Paula, que está localizado na catedral em Pelotas que leva seu 

nome. 

 São Francisco de Paula nasceu em Paula, dia 27 de março de 1416, na 

Calábria, Itália, filho de agricultores, devotos de São Francisco de Assis, que 

receberam a dádiva do nascimento, após a dificuldade do casal de ter filhos. 

Francisco ainda pequeno teve um abcesso maligno no olho esquerdo, novamente, o 

devoto casal refez suas promessas para a cura do filho, que se atendidos fossem, 

tão logo tivesse idade, iria vestir o hábito franciscano e o jovem seria deixado por um 

ano em convento, o que aconteceu. Rapidamente algumas virtudes e milagres 

marcaram a vida do menino no convento.  

 Mesmo com interesse dos frades de São Marcos em sua permanência no 

mosteiro, o jovem, após um ano, foi para Roma, Assis, Loreto e por fim, Monte 

Cassino, onde assim como São Bento, que neste local se estabeleceu aos catorze 

anos para a entrega a Deus, estabeleceu-se Francisco, em uma gruta, no alto de 

uma montanha, por seis anos, tornando-se um eremita.(ANDRADE, 2009) 

 Vivia de penitência, contemplação e simplicidade, já aos dezenove anos 

obteve autorização do bispo, para construir um mosteiro em um monte próximo a 

Paula, criando assim a Ordem dos Mínimos fundada em 1435.  A Ordem dos 

Mínimos era uma fraternidade onde o interessado a ingressar tinha como exigência 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Paola
http://pt.wikipedia.org/wiki/27_de_mar%C3%A7o
http://pt.wikipedia.org/wiki/1416
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mosteiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Paula
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o exercício da simplicidade, seguindo os ensinamentos de Jesus, que pregava, que 

se alguém quer ser o primeiro que o último seja o servo de todos. 

 Francisco era amado pelos pobres, venerado por reis e nobres, suas virtudes 

consistiam da simplicidade, do serviço, do auxílio a todos que necessitassem. 

Reconhecido por suas previsões e pela capacidade de realizar inúmeros milagres, a 

cura de cegos, surdos e mudos, inúmeras enfermidades, até mesmo a morte, teria 

ele, devolvido a vida por duas vezes ao mesmo homem. Em uma visão do Arcanjo 

São Miguel, foi-lhe recomendado que se tornasse emblema de sua ordem uma 

espécie de ostensório, onde apareciam o sol ao fundo azul e a palavra Caritas-

Caridade. 

 Sua paixão por animais é referenciada, era vegetariano, sem comer carne de 

animais, lacticínios como manteiga, leite e queijo ou até mesmo ovos. Francisco era 

analfabeto, mas mesmo assim pregava com grande sabedoria, emocionando e 

surpreendendo quem o ouvia. Francisco morre aos 91 anos, no dia 2 de abril de 

1507, em Tours na França, sendo canonizado pelo Papa Leão X em 1518. Em 1562, 

com as guerras religiosas, os protestantes calvinistas, como Francisco havia 

previsto, invadiram o convento de Plessis, onde estava enterrado, tiraram seu corpo 

do túmulo, e queimaram-no com a madeira de um grande crucifixo. 

 Como descrito anteriormente, no dia 18 de agosto de 1812, no Rio de Janeiro, 

era expedido o Edital Episcopal que demarcava a nova paróquia, de 

responsabilidade do vigário padre Felício Joaquim da Costa Pereira, onde hoje se 

encontra a cidade de Pelotas. Neste mesmo ano iniciaram-se várias reuniões para 

discutir o local de instalação, já que a freguesia não tinha a Igreja matriz e nem 

zonas urbanas definidas. 

Para sua localização surgiram três propostas. A primeira propunha a 
estância de Pelotas em terras de dona Isabel Francisca da Silveira; 
alegando a possibilidade de instalação de um porto, solo elevado e seco, 
local distante do movimento de tropas. A segunda, dava preferência ao 
declive da lomba fronteiriça à várzea, que vai ao encontro do São Gonçalo, 
atual asilo de órfãos, e , a terceira proposta, estipulava que a igreja fosse 
construída nas terras do capitão-mor Antônio Francisco dos Anjos, local 
onde hoje está localizada a Catedral, que possuía vantagens de encontrar-
se em terreno alto, seco..... (GUTIERREZ, 1994, p.28) 
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 Sem aguardarem por uma decisão do poder central, padre Felício e o 

Capitão-mor Antônio Francisco dos Anjos, iniciaram a construção de uma capela nas 

terras do capitão. 

 

Fevereiro de 1813 - Sob direção do Capitão-mor Antônio Francisco dos 
Anjos e do Vigário Felício Joaquim da Costa Pereira começa-se a 
construção da Igreja de S. Francisco, o padroeiro de Pelotas, em terreno 
aquelle doado para a igreja, uma praça e a casa do vigário. (Almanach 
Pelotense, 1923, p. 230) 

 

 No ano de 1826, a Igreja é atingida por um raio, que acaba por danificá-la, 

iniciam-se assim as obras de um novo templo, ficando este edificada por fora da 

antiga, terminando sua construção em meados de 1853, tendo como grande 

benfeitor o Visconde de Jaquari, Sr. Domingos de Castro Antiqueira, já em 1910 ela 

torna-se sede do bispado, passando a Catedral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 11: Obras na Igreja Catedral. 
Fonte: Acervo Igreja Catedral. 
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Imagem 12: Antiga foto da construção da Catedral. 
Fonte: Acervo Igreja Catedral. 

 Nos anos de 1947 e 1948, foi novamente reformada, obra do arquiteto 

Victório Zani, nesta época o bispo Dom Antônio Zattera também manda construir a 

cúpula, o presbítero e as dependências de serviço, além da chegada de dois artistas 

da Itália responsáveis pelas pinturas, Aldo Locatelli e Emílio Sessa. 

..... em 1847, a Catedral São Francisco de Paula sofreu reforma, concluída 
no século XX, baseada numa arquitetura eclética, com objetivo de resgatar 
elementos da arquitetura renascentista. O edifício continha um pórtico 
central e terraço, composto ainda por colunas com ordens diferentes em 
cada pavimento, sendo o térreo de ordem dórica, o primeiro andar de ordem 
jônica e o último, de ordem coríntia. As laterais do prédio exibiam 
rusticação, as aberturas das janelas continham vergas de arco pleno e seus 
balcões foram feitos em balaústres. (CABRAL, 2012, p.183) 
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 Das belas imagens e pinturas figura-se sempre a homenagen e devoção a 

São Francisco de Paula, em sua cúpula pode-se ler “Sancte Francisce protege ac 

defende hanc civitatem tuam.” 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 13: Cúpula da Catedral. 
Fonte: Acervo autor. 

 

 

 

                                                           

36
 São Francisco Protege e defende esta vossa cidade.(Nossa tradução) 
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3.2) ESTUDO DESCRITIVO E ANALÍTICO DA IMAGEM DO PADROEIRO 

 

 A imagem de São Francisco de Paula, que com sua beleza, orna o altar da 

Igreja, ainda está envolta de incertezas históricas, sobre sua origem e a maneira que 

esta foi chegar à freguesia. Essas certezas ou hipóteses são descritas de duas 

formas. 

 A mais disseminada consta que a imagem teria sido doada a pedido de 

moradores, pelo Sr. Antônio Gomes de Carvalho37, apelidado como Colônia, 

morador de Mostardas, e que segundo algumas fontes, fora salva ao emigrar da 

Colônia do Sacramento, invadida pelos espanhóis, ou também, encontrada 

encaixotada entre destroços procedentes de um naufrágio38. 

 Em outra descrição consta que a imagem foi buscada de Mostardas em abril 

de 1813, doada a pedido dos moradores e de Dona Florência Maria do Pilar, foi 

transportado no iate “Argellino”, pelo vigário Felício e o charqueador Jose Gonçalves 

da Silveira Calheca e sua origem estaria ligada a destroços de um naufrágio de 

navio espanhol, que foi parar na praia de Estreito. Descreve-se também que 

provisoriamente ficou na residência do Vigário, “em um rancho coberto de palhas”, 

onde fora montado um altar e se procederam as primeiras cerimônias religiosas39.·. 

 

 

 

 

 

                                                           
37

 Para o historiador  Mario Osório Magalhães o nome seria  Antônio Gomes Moreira . (MAGALHAES, 
1981, p. 20) 
38

 Jornal da Catedral. Abril/Maio de 2012. p. 8. 
39

 MENDES, 2010, p.34. 
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Imagem 14: Imagem de São Francisco de Paula. 
Fonte: Acervo autor. 

 

 

A imagem foi manufaturada em madeira, onde se vê o santo coberto com um 

hábito preto, que encobre seu corpo até sua cabeça, em um capuz.  A pintura do 

hábito em apenas uma cor, retrata a simplicidade advinda das vestimentas 

franciscanas, simples e grosseiras, assim como seus pés descalços, referência clara 

da característica daquele que era conhecido também como “o Eremita da Caridade” 

por sua opção de desapego aos valores materiais e total dedicação à caridade. 
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Uma caraterística da imagem, que pode ser refletida no estico barroco, é de 

que o santo não se encontra ereto, nota-se que está curvado, apoiado 

vigorosamente pelo seu cajado e com a perna esquerda avançada como se fosse 

retratado em pleno movimento. A imagem tem cerca de 1,65 m de altura, em 

conjunto com seu esplendor, em uma base de 0,54 m de largura por 0,42 m de 

comprimento.  

Diferentemente de muitas imagens, onde nota-se no rosto dos santos uma 

expressão passiva e harmônica, a imagem de São Francisco de Paula retrata 

tensão, talvez a dor, que advém de todo seu esforço que lhe faz apoiar-se 

vigorosamente em seu cajado, seus olhos bem abertos que realizam a transmissão 

do momento como se vislumbrassem uma visão divina. 

 Em uma observação mais cuidadosa, vimos na imagem várias características, 

mas, nada é mais visível e singular que a boca do santo, sua boca é a 

representação desenvolvida do barroco, as reações psicológicas, as emoções, são o 

complemento da postura e do movimento que a imagem gera.   

Artes visuais barrocas também compartilharam com o teatro e a ópera um 
fascínio à prestação de estados emocionais extremos. Como John Rupert 
Martin aponta, o surgimento da ciência da psicologia e da publicação de 
obras como Descartes les paixões de l ame , contribuiu para uma nitidez de 
atenção para as manifestações fisionômicas de emoção. Junto com o 
“desejo de expandir a gama de experiência sensual”, o barroco é, de acordo 
com Martin, diferenciado do renascimento por sua preocupação” para 
aprofundar e intensificar a interpretação dos sentimentos. Na faixa de 
expressão fisionômica em arte barroca é extensa e irredutível a 
classificação, no entanto, pode-se detectar certos padrões recorrentes com 
são de particular relevância para o objeto deste estudo. Desses, dois são 
especialmente impressionantes: expressão de boca aberta transmitindo 
uma variedade de emoções, incluindo dor, êxtase e medo e giratórias dos 
olhos para os paraísos em um olhar de súplica. Ambas as expressões 
podem ser encontradas no trabalho de um grande número de pintores e 
escultores. (DUFFY, 1998, p. 261). 
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Imagem 15: São Francisco de Paula –  Detalhes do rosto. 
Fonte: Autor. 

 

 

 

 

Pouco visível pela distância e altura onde se encontra a imagem exposta na 

Catedral São Francisco de Paula, vê-se colocada no peito do santo o brasão em 

forma de roseta com as letras S F D P C, significando Caritas de São Francisco de 

Paula, um símbolo de sua caridade. A roseta de São Francisco de Paula compõe o 

brasão do município de Pelotas, feito em comemoração aos seus 150 anos em 1961 

por Artur Henrique Foerstnow.40 

                                                           
40

  Fonte: http://ccs.ufpel.edu.br/wp/2010/05/18/ufpel-homenageia-desenhista-do-brasao-da-universidade-
falecido-ontem17/. 
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Imagem 16: Imagem da roseta no peito do santo. 
Fonte: Acervo autor. 

 

Além de um braço móvel, a imagem tem seu cajado metálico composto de 

partes que se encaixam, o esplendor que adorna sua cabeça é repleto de detalhes 

policromados dourados, com uma pedra central de cor roxa, como uma ametista, 

seus olhos são de vidro, e a corda que amarra o hábito á cintura do santo, não é 

esculpida em conjunto com a peça, mas esculpida separadamente. 
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Imagem 17: Detalhes do cajado e da corda que amarra a cintura da imagem. 
Fonte: Acervo autor. 

 

Em uma análise escultórica, quando evidenciamos que a imagem é 

policromada, refere-se à técnica de pintura (ou policromia), que era aplicada sobre 

base de gesso (camadas de gesso e cola muitas vezes revestem as peças), da 

mesma forma que muitas imagens de madeira, podem ser entalhadas em vários ou 

em um único bloco, tendo pedaços muitas vezes colados separadamente, como 

mãos, dedos ou detalhes, assim como seu interior que é esvaziado para evitar a 

umidade. As esculturas de madeira policromada constituem uma importante 

característica da arte de Portugal e Espanha, assim como de países ibero-

americanos. 

 Em ambas as versões encontradas e conhecidas da procedência da imagem 

de São Francisco de Paula, descreve-se sua origem como espanhola, ou, oriunda 
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de um naufrágio espanhol, (Jornal da Catedral, 2012) esta possibilidade pode ser 

contextualizada pelas suas características e claro pela imponente obra barroca que 

era executada neste país.  

 O barroco na Espanha é repleto de grandes artistas talhadores, que com suas 

extremas habilidades, desenvolveram e fizeram  seu ofício conhecido mundialmente. 

As obras espanholas eram quase em suas totalidades religiosas, alguns exemplos 

de obras monumentais somente eram produzidos para a corte, temas considerados 

profanos ou mitológicos eram abolidos, enfatiza-se como descrito anteriormente à 

utilização da madeira como matéria prima principal, além da técnica da policromia, 

inúmeras foram as peças confeccionadas para Igrejas, e para o ato das procissões. 

 

Levar imagens em procissão é outro vestígio da religião dos gregos e dos 
romanos, pois também eles transportavam seus ídolos de lugar para lugar, 
numa espécie de carroça, que era especialmente destinada a esse fim, 
chamada thensa e vehiculum deorum pelos latinos, e a imagem era 
colocada numa moldura ou escrínio, que chamavam ferculum. E aquilo que 
denominavam pompa é o mesmo que agora se denomina procissão. ( 
MALMESBURY, 1999, p. 214)  

 

 O realismo domina, as imagens são compostas de roupas, com grandes 

detalhes, o realismo do cabelo, olhos, até mesmo lágrimas de cristal, denotam o 

objetivo de emergir a profunda emoção no observador. Na Espanha do século XVII, 

a escultura barroca era dividida em duas importantes escolas, a Escola de Andaluza 

e a Escola Castelhana. 

 Localizada nas regiões de Valladoid e Madrid, encontrava-se a Escola 

Castelhana, que apresentava um trabalho extremamente realista, intenso, emergia 

em seus atos e cenas dinâmicas que retratavam a dor, a crueldade, dentre estes 

escultores temos:  Francisco Del Rincón, Francisco Salzillo, Gregorio Fernández e 

Salvador Carmona. 

 Em Sevilha, Málaga e Granada estava a Escola de Andaluza, que se 

caracterizou por fugir do exagero predominante na outra escola, suas esculturas 

http://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_del_Rinc%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_Salzillo
http://es.wikipedia.org/wiki/Gregorio_Fern%C3%A1ndez
http://es.wikipedia.org/wiki/Luis_Salvador_Carmona
http://es.wikipedia.org/wiki/Luis_Salvador_Carmona
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eram mais equilibradas, serenes e suaves, os principais escultores eram: Andrés de 

Carvajal, Pedro de Mena, José de Mora e Juan de Mesa. 

 Sobre a imagem de São Francisco do Paula, se pudesse ser referenciada a 

uma suposta autoria, acredito que devido às suas características, se aproximaria 

muito das obras de Torquatto Ruiz Del Peral, granadino espanhol nascido em 

Exfiliana em 1708, que se formou como escultor junto com Diego de Mora, irmão de 

José de Mora, que muitos acreditam as obras de Torquatto se aproximarem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Imagem 18: Santo Cristo da Misericórdia.               Imagem 19: Cristo e a virgem das angustias.                            
 S. Cristo Granada.                                         Santa Maria de la Alhambra- Granada 

                 Fonte: Martinez – 2008.                                                 Fonte: Martinez – 2008. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9s_de_Carvajal_y_Campos
http://es.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9s_de_Carvajal_y_Campos
http://es.wikipedia.org/wiki/Pedro_de_Mena
http://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_de_Mora
http://es.wikipedia.org/wiki/Juan_de_Mesa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Diego_de_Mora&action=edit&redlink=1
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Imagem 20: Cabeza de San Juan 
Bautista. 
Museu Catedral de Granada. 
Fonte: Martinez - 2008. 
 

 

Imagem 21: San Buenaventura. 
Museu da catedral de Gaudix. 
Fonte: Martinez -2008. 

 

    

 

                                                                            Imagem 22: Cabeza San Juan Bautista.        
                                                                                Igreja S. Felipe Neri. Cádiz. 
                                                                                      Fonte: Martinez -2008.  
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3.4) INVENTÁRIO 

 

 Neste processo de escolha e análise, deve ser visualizado seu resultado  

como uma das mais importantes ações de salvaguarda dos itens patrimoniais, o 

processo do inventário. O inventário é um processo que consiste na realização de 

levantamento físico dos itens que compõem o acervo, neste registro podem-se 

informar vários aspectos dos tipos: físicos, históricos, localização e o próprio estado 

de conservação e a sua integridade. 

 O processo é realizado por todas as instituições de memória, não existindo, 

conformidade de método, ou de itens representativos escolhidos para identificar o 

objeto, tanto que existem inventários que permitem descrições iconográficas e 

metodológicas, mas um aspecto é certo, atualmente a documentação inventarial é 

constantemente usada como fonte de pesquisa e estudo. 

Inventariar é criar uma identidade. O acto do inventário dá nomes às coisas, 
divulga os objectos quando os regista, preserva-lhes a memória material e 
conceptual, arruma-os, disponibilizando essa memória num sistema de 
catalogação. Inventariar tem, portanto, uma importância que nunca será 
demais valorizar, quer como acção de conhecimento que as tutelas das 
políticas culturais e de gestão do património histórico- artístico deverão ter 
em conta, quer enquanto instrumento fundamental de comunicação desse 
conhecimento ao público. (Instituto Português de Museus, 2004, p. 13). 

 

 Recorrente é o erro das instituições, sejam quais forem, de não realizar o 

processo de inventário patrimonial, atualmente muitas entidades são alvo de furto, 

pois são locais que conservam itens, que muitas vezes, além do valor histórico, são 

reconhecidas pelo seu valor financeiro, e quando furtadas não podem ser 

recuperadas, pois não existem informações ou registros fotográficos para seu 

reconhecimento. 
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 A paróquia São Francisco de Paula em Pelotas, como muitas instituições 

antigas no Brasil, mantém em seu acervo o livro tombo, sendo o primeiro aberto em 

12 de outubro de 1812, pelo Vigário Felício Joaquim da Costa Pereira, o livro tem 

poucas características de um inventário, é formalmente uma descrição das 

importantes realizações ocorridas e registrada pelos vigários e párocos. Com 

certeza, uma grande fonte histórica e de pesquisa, pois muitos itens de seu acervo 

são doações, e algumas vezes inseridas no livro. A dificuldade pode estar que várias 

páginas, de livros mais antigos, tem suas descrições em latim. 

 

 
Imagem 23: Termo de abertura do livro tombo da paróquia São Francisco de Paula -1812. 

Fonte: Autor. 
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Imagem 24: Livro Tombo- Paróquia São Francisco de Paula. 
Fonte: Autor. 

 

 A importância do inventário é evidenciada no Estatuto dos Museus, Lei 

11.904, de 14 de janeiro de 2009, onde temos na Subseção IV, relacionada aos 

acervos dos museus o Artigo 40:” Os inventários museológicos e outros registros 

que identifiquem bens culturais, elaborados por museus públicos e privados, são 

considerados patrimônio arquivístico de interesse nacional e devem ser conservados 

nas respectivas instalações dos museus, de modo a evitar destruição, perda ou 

deterioração”. 

 A ausência de uma documentação, que levaria a instituição a uma 

formalização e padronização, é sinônimo de preocupação, pois, a escassez ou 

inexistência de documentos, gera desorganização, que acaba com a perda de itens, 
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e a própria falta de observância dos estados de conservação41 e preservação42, 

além, de não possibilitar maiores informações, que deveriam ser inseridas com o 

passar do tempo aos inventários. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 25: Exemplo de ficha de inventário. 

Fonte: Autor. 

                                                           
41

 Conservação:  É o conjunto de intervenções diretas, realizadas na própria estrutura física do bem 

cultural, com a finalidade de tratamento, impedindo, retardando ou inibindo a ação nefasta 

ocasionada pela ausência de uma preservação. É composta por tratamentos curativos, mecânicos 

e/ou químicos, tais como: higienização ou desinfestação de insetos ou micro organismos, seguidos 

ou não de pequenos reparos. (SÀ apud SARMENTO, 2003) 

42
 Preservação: é uma consciência, mentalidade, política (individual ou coletiva, particular ou 

institucional) com o objetivo de proteger e salvaguardar o Patrimônio. Resguardar o bem cultural, 

prevenindo possíveis malefícios e proporcionando a este condições adequadas de “saúde”. É o 

controle ambiental, composto por técnicas preventivas que envolvam o manuseio, acondicionamento, 

transporte e exposição. . (SÀ apud SARMENTO, 2003) 
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CAPÍTULO 4: SALVARE  

 

 

4.1) NORMAS DE SALVAGUARDA DE BENS PATRIMONIAIS: 

 

 A importância do cuidado, preservação e conservação dos itens patrimoniais, 

cada dia é mais significativa, foram décadas de evolução nos conceitos e normas 

para a salvaguarda, tanto que facilmente, na atualidade encontramos normas e leis, 

sejam elas municipais, estaduais, federais e internacionais para esse propósito. 

 Naturalmente, da mesma maneira que as leis, a tipologia dos itens e peças 

que compõem rico patrimônio mundial, também evoluiu, trazendo a tona o cuidado a 

respeito  das particularidades de cada peça. Neste capítulo o interesse maior está 

nas normas de salvaguarda do patrimônio escultórico religioso, no caso, a Arte 

Sacra. 

 No Brasil, com relação as normas e leis, a arte sacra está inserida no Art. 216 

da Constituição Federal de 1988, conceituada como Patrimônio Cultural:  

Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza 
material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de 
referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos 
formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem: 
I - as formas de expressão;  
II - os modos de criar, fazer e viver;  
III - as criações científicas, artísticas e tecnológicas; 
IV - as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços 
destinados às manifestações artístico-culturais;  
V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, 
arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. (Artigo 216, 
Constituição Federal de 1988). 

 

 Ao vincularmos em nosso país, a arte sacra ao patrimônio cultural, torna-se 

indispensável demonstrar de maneira conceitual, que seu significado, com a 

transição do tempo tem sido abrangente e ampliado. O Patrimônio Cultural também 

é descrito como:  
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É o conjunto de bens, materiais e imateriais, que são considerados de 
interesse coletivo, suficientemente relevantes para a perpetuação no tempo. 
O património faz recordar o passado; é uma manifestação, um testemunho, 
uma invocação, ou melhor, uma convocação do passado. Tem, portanto, a 
função de (re)memorar acontecimentos mais importantes; daí a relação  
com o conceito de memória social. (RODRIGUES, 2012, p. 4) 

  

 Outras normas estimulando ato da preservação, como a Lei nº 4.845/65, que 

proíbe a saída de obras de arte produzidas no país, assim como o Decreto Lei nº 

72.312/73 que cria medidas para proibir a importação e exportação e transferência 

de bens culturais. 

 

 Notadamente, na atualidade quem está mais a frente do processo de 

salvaguarda é o Instituto do Patrimônio Histórico Nacional – IPHAN, através de 

ações pontuais como o cadastro de negociantes de bens culturais, denominado 

CNART43 - O Cadastro Nacional de Negociantes de Antiguidades e Obras de Arte, e 

o INBMI - Inventário Nacional de Bens Móveis e Integrados, caracterizando 

novamente a importância dos inventários para a proteção patrimonial. 

 Além destas ações, encontram-se decretos e projetos em âmbito estadual e 

municipal, mas é visível a necessária criação, pelo Poder Público, de uma política de 

ações, voltadas para a promoção e defesa daquele objeto de arte que é composto 

de significados históricos e sagrados da cultura brasileira. 

 As instituições particulares, assim como as públicas, que tem em seu acervo 

itens de arte sacra devem estar sempre buscando formas de viabilizar sua 

preservação e conservação, podemos referenciar como exemplos de tentativas de 

preservação, as normas do Código de Direito Canônico, as determinações do 

Concílio Vaticano e da Pontifícia Comissão para os Bens Culturais da Igreja 

Católica, que veremos a seguir.  

                                                           

43
 O projeto entra em concordância aos Artigos 26 e 27 do Decreto lei nº 25, de 30 de novembro de 

1937, que Organiza a proteção do patrimônio histórico e artístico nacional. 
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4.2)   NORMAS DE PROTEÇÃO  DO VATICANO 

 

 

  

 Assim, como todos os itens patrimoniais, a salvaguarda, o cuidado e 

preservação dos itens de Arte Sacra, tiveram com o passar do tempo grande 

importância e espaço na geração de recomendações e normas, não somente por 

instituições mundiais de preservação, mas pela própria Igreja Católica Apostólica 

Romana44.  

 Na especificidade da Arte sacra, algumas regulamentações foram descritas 

no primeiro Código de Direito Canônico “Codex Iuris Canonici” 45 em 1917, onde 

atribuía o dever ao “Ordinário” do lugar, de velar pela tradição e regras da Arte Sacra 

na edificação e reparação das Igrejas, além de cuidar das imagens expostas. 

 Mesmo de âmbito delimitado, na Itália, a Carta Circular datada de 1 de 

setembro de 1924, instituído pelo papa Pio XI a “Pontificium Concilium Centrale pro 

Arte Sacra in Italia” 46, descrevia o reconhecimento pela Igreja da importância de seu 

vasto patrimônio, inspirado pela fé cristã, exigindo o zelo inteligente e devoção pela 

conservação dos itens.  

 Já, em 30 de junho de 1952, no documento feito pela Santa Fé, o “Instructio 

De Arte Sacra”, lançava normas, atribuindo às funções da Arte Sacra, o dever de 

contribuir para a beleza da Casa de Deus, nutrindo o zelo, o cuidado e o equilíbrio 

na utilização dos itens. 

                                                           
44

  COSTA – 2011. 
45

 O Código de Direito Canônico, também conhecido como o Código Pio-Beneditino, foi a primeira 

codificação completa em  latim  . Foi publicada no dia 27 de maio de 1917 e entrou em vigor legal em 

19 de maio de 1918. 

46
 Comissão Pontifícia para os Bens Culturais da Igreja- CIC Pio XI – 01 setembro de 1924. (O 

PAIZ,1926) 
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 Em 1963, no Concílio Vaticano II - Constituição Conciliar Sacrosanctum 

Concilium47, em sua parte da Sagrada Liturgia, novamente, lançavam-se luzes sobre 

a arte Sacra e sua importância para o culto. 

 Entre outas ações ligadas à preservação e conservação, temos as Cartas 

Patrimoniais, que são recomendações, diversas vezes firmadas com tratados 

internacionais que estabelecem normas e procedimentos para a salvaguarda dos 

bens culturais.  

 Até o ano de 2008, tínhamos as normas voltadas à arte como um todo, em 

suas diversas formas. A Arte Sacra e o Patrimônio religioso tiveram destaque 

através da “la Journée des Monuments et Sites” 48. 

 Por iniciativa do ICOMOS49 em 1982, foi sugerida uma data para o esforço 

mundial na promoção e melhor compreensão do Patrimônio Cultural por parte do 

público, sendo aprovada esta iniciativa na 22º Conferência Geral da UNESCO 50 em 

1983. 

 O dia 18 de abril tornou-se a data para este evento anual, chamado: O Dia 

Internacional dos Monumentos e Sítios. Cada ano existe um tema proposto pelo 

ICOMOS, em respeito da diversidade patrimonial. No ano de 2008 foi eleito o tema: 

“O Patrimônio Religioso e Lugares Sagrados”. 

 Dignificava assim o vasto patrimônio das convicções e práticas religiosas, 

suas paisagens, construções e espaços sagrados, dos pequenos santuários aos 

grandes templos, seus complexos urbanos, rotas de peregrinação e suas histórias. 

O interesse do ICOMOS não ficou direcionado somente para “monumentos e sítios”, 

alegavam que não se podiam ignorar os bens culturais móveis, as obras de arte, os 

arquivos e documentações, nem sequer o património imaterial, como os ritos e as 

tradições, que formam os significados e a realidade dos lugares e das práticas 

religiosas. 

 Com certeza, o maior avanço na direção da salvaguarda, preservação e 

conservação dos itens de Arte Sacra, é o reconhecimento de sua importância pela 

                                                           
47

 CONCÍLIO VATICANO II. Constituição Conciliar Sacrosanctum Concilium Sobre a Sagrada Liturgia, 
n. 122, (4 de Dezembro de 1963).  
48

  Dia Internacional dos Monumentos e Sítios-Iconos-Unesco. http://www.icomos.org.br/. 
 
49

 ICOMOS-  International Council on Monuments and Sites – Conselho Internacional de Monumentos 
e Sítios, ligada à UNESCO. 
50

 22º Conferência Geral -Paris, 1983 - Presidida por Saïd Tell (Jordânia).UNESCO: Organização das 
Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Paris
http://pt.wikipedia.org/wiki/1983
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Sa%C3%AFd_Tell&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jord%C3%A2nia
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Igreja, atualmente vai da importância do trabalho de inventário dos bens à 

participação dos representantes das paróquias e congregações no trabalho e na 

formação artística da Arte Sacra. 

  

 

 .....talvez já tenha lhes acontecido que, diante de uma escultura, um 
quadro, alguns versos de poesia ou uma peça musical, tenham sentido uma 
íntima emoção, uma sensação de alegria; percebem claramente que, diante 
de vocês, não existe somente matéria, um pedaço de mármore ou de 
bronze, uma tela pintada, um conjunto de letras ou um cúmulo de sons, e 
sim algo maior. Este algo nos fala,é capaz de tocar o coração, de comunicar 
uma mensagem, de elevar a alma. Uma obra de arte é fruto da capacidade 
criativa do ser humano, que se interroga diante da realidade visível, que 
tenta descobrir o sentido profundo e comunicá-lo através da linguagem das 
formas, das cores, dos sons. A arte é capaz de expressar e tornar visível a 
necessidade do homem de ir além do que se vê, manifesta a sede e a 
busca do infinito. Inclusive é como uma porta aberta ao infinito, a uma 
beleza e uma verdade que vão além do cotidiano (Catequese do dia 
31/08/2011).
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Acima estão recentes palavras do Papa Bento XVI, em sua catequese, 

demonstrando o quanto continua importante e atual para a Igreja, a arte e a 

produção artística.  
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 Catequese de Bento XVI - Deus, arte e beleza- 31 de Agosto de 2011. 



64 
 
 

4.3)   LOCAL DE CULTO E ADORAÇÃO – O MUSEU 

 

 

 No ano de 2010, era lançado pelo escritor e pastor norte-americano da Igreja 

de Journey em St. Luis, no Missouri, o pastor Darren Patrick, o livro O Plantador de 

Igreja – o Homem, a Mensagem, a Missão, deste livro foi lançado um vídeo 

publicitário,52 que em inglês foi visto como: Is Your Church a Movement or Museum? 

Sua Igreja é um movimento ou museu? Também encontrado com o título de: O que 

diferencia a Igreja de um museu? 

 No vídeo o pastor Patrick, leva o telespectador a uma antiga Igreja 

interiorana, que com sua simplicidade agora é um museu, nela vê-se fotos, objetos 

do ritual, até os próprios bancos, afirma ele que a Igreja fora fundada em 1887, por 

pessoas que acreditavam, na doutrina e na fé, pessoas que com sacrifício fundaram 

uma pequena comunidade, muitos se encontram ali sepultados. 

 De forma saudosista lembra que a última vez que fora lido um evangelho ali 

foi em 1957, ou seja, apenas duas gerações foram suficientes para depois de 

fundada, a Igreja estar morta, o pastor relaciona o término daquela congregação 

com o desinteresse dos jovens, da vida conturbada da sociedade atual e do 

despreparo daqueles que deveriam sustentar a permanência das pessoas, os 

pastores. Termina o pastor Darren com a frase: “...  eu não quero construir um 

museu, eu quero ser parte do movimento!”. 

 A mensagem é triste, ao mesmo tempo emocionante, fundamenta-se em uma 

conclusão simples, cheia de concepções e preceitos da atualidade, da fé e da 

crença, nada se relaciona com o desprezo por museus ou por aquele descrito no 

vídeo, mas sim, que a criação do museu na antiga Igreja, relembra seu fracasso em 

continuar existindo, vivencia o seu fim. 

                                                           

52
 O que diferencia a Igreja de um museu? http://www.youtube.com/watch?v=7YrghR4m9yk. 

 

http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CC0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.sermoncentral.com%2Fpastors-preaching-articles%2Fdarrin-patrick-is-your-church-a-movement-or-museum-1104.asp&ei=cX1EU_eTJajA0QGo2YDACg&usg=AFQjCNElfrU5VFxaCdIsmdgUyPY3lc6HYA
http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CC0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.sermoncentral.com%2Fpastors-preaching-articles%2Fdarrin-patrick-is-your-church-a-movement-or-museum-1104.asp&ei=cX1EU_eTJajA0QGo2YDACg&usg=AFQjCNElfrU5VFxaCdIsmdgUyPY3lc6HYA
http://www.youtube.com/watch?v=7YrghR4m9yk
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  Por outro lado, os ambientes de culto como Igrejas, templos, capelas 

ou até mesmo um santuário, estão relacionados com a vida, experiências, religião e 

fé, estamos frente a um local de devoção, emoção e culto, independente da sua 

segmentação de religião ou doutrina, todos eles são locais de contemplação. 

 O que o frequentador e integrante destas congregações faz nestes locais, 

com certeza diferem do intuito de um local de memória ou podemos dizer de um 

museu. Por outro lado, naturalmente estes locais assumem papéis, não litúrgicos, 

mas, locais de visitação, de conhecimento e admiração. 

Os objetos religiosos apenas atravessam os limites do espaço sagrado a 
partir dos finais do século XVIII, coincidindo com o aparecimento do museu 
como entidade orientada para a constituição, conservação, estudo e 
divulgação de coleções patrimoniais. (ROQUE, 2011, p.134) 

 Podemos exemplificar localmente, a visitação constante que recebe a 

Catedral São Francisco de Paula em Pelotas, pode ser devido aos seus aspectos 

arquitetônicos, pelas obras do pintor Aldo Locatelli, ou por sua beleza, mas, não 

necessariamente é um convite somente para turistas, mas o local faz parte do 

circuito de lugares, que os moradores da cidade naturalmente visitam. 

 Este fator demonstra que, independente de sua crença e concepção religiosa, 

você será atraído a conhecer este local, e neste momento, para aquele visitante, a 

Igreja não tem mais o papel do culto ao sagrado, ou a casa de Deus, mas sim, local 

de visita, de contemplação, em forma de um museu. 

 Podemos conceituar os museus, de madeira direta, através do Estatuto dos 

Museus, Lei11. 904 de ano de 2008: 

 

Consideram –se museus, para os efeitos desta Lei, as instituições sem fins 

lucrativos que conservam, investigam, comunicam, interpretam e expõem, 

para fins de preservação, estudo, pesquisa, educação, contemplação e 

turismo, conjuntos e coleções de valor histórico, artístico, científico, técnico 

ou de qualquer outra natureza cultural, abertas  ao público, a serviço da 

sociedade e de seu desenvolvimento.(Estatuto dos Museus -2008) 

. 
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Os objetos que compõem os acervos religiosos privilegiam o imagético e o 

sentimental, podendo ser além de um objeto culto, um objeto de arte, atuando assim 

em dois universos que tem em comum a exposição, os museus e as Igrejas, torna-

se indispensável o respeito e o cuidado quanto ao seu valor imaterial, no aspecto 

museológico em ambas as instituições. 

 Pensando por este viés, adentramos em várias características, determinações 

e cuidados que envolvem um museu, entendendo de forma clara que as instituições 

não estão preparadas para essa nova função, por uma razão natural, a adequação 

poderia ser feita de maneira sistemática, potencializando algumas ações 

fundamentais, para algo que também é de interesse destas, a preservação e 

continuidade destes locais. 

A Igreja, na sequencia do Concilio Vaticano II e através da Comissão 
Pontifícia para os Bens Culturais da Igreja, assumiu a musealização como 

um destino adequado ao patrimônio religioso desafeto, transformando‑se 

num instrumento ao serviço da evangelização. Embora o valor patrimonial e 
artístico seja evidenciado, o objeto e exposto em função do sentido 
teológico e do uso litúrgico que lhe seja inerente. (ROQUE, 2011, p. 137) 

 

 A ideia ou concepção da Igreja como um museu, provavelmente gere 

resistências, principalmente em membros destas entidades, mas a própria Igreja 

Católica mostra-se sensível à necessária intervenção e cuidado dos seus itens, são 

inúmeros os museus e memoriais que estão sendo criados nas arquidioceses no 

Brasil, mesmo que utilizem prédios e ambientes externos à Igreja, formados por 

acervos que muitas vezes não são mais utilizados na ritualística e na liturgia. 

  Como mostrado anteriormente, já existe a preocupação em preservar as 

esculturas, pinturas, os itens que compõem estes acervos, ainda que sensível e 

regionalizada, estas ações muitas vezes são individualizadas por membros 

superiores das dioceses, arquidioceses e Igrejas, pessoas que em sua sabedoria já 

notaram a importância de preservar e conservar. 

A museologia de religião tem vindo a assumir um conjunto de estratégias 
especificas para a interpretação global dos objetos litúrgicos e devocionais. 

O projeto e o discurso museográfico tornam‑se mais ativos nas propostas, 

oferecendo aos públicos fruidores elementos que lhes permitam identificar a 
função ritual e o conceito teológico dos objetos. (ROQUE, 2011, p. 142) 
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 Como descrito anteriormente, não existe neste trabalho o interesse, nem a 

ideia de transformação de um espaço religioso e sagrado em um museu, mas sim, 

trazer as informações necessárias para a percepção destas instituições a cerca de 

que a museologia, as normas, e procedimentos técnico-científicos, são ferramentas 

fundamentais para auxiliá-las, e será perceptível, que cada vez mais, esse 

conhecimento estará fazendo parte do dia-a-dia destas instituições. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 
 
 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

 A Igreja Católica Apostólica Romana, que em nosso município é responsável 

pela administração da Arquidiocese de Pelotas, tem uma profunda relação com a 

história da cidade, assim como suas paróquias, nas cidades que a compõem, em 

sua grande maioria, com intensa formação de acervos do trabalho e da liturgia. 

 Diferente de uma instituição museal, ou uma coleção particular, onde suas 

peças são expostas, retiradas do seu contexto simbólico e de sua real utilização, 

uma Igreja tem em seu aspecto expositivo dos seus itens, a veneração e o culto ao 

sagrado, a preocupação surge naturalmente com a salvaguarda, proteção e 

preservação de seus itens. 

 Por isso, a preferência deste projeto em referenciar a importância do 

inventário patrimonial, que é uma das etapas fundamentais para o desenvolvimento 

de políticas de preservação, além de um instrumento metodológico que permite 

identificar os bens, representantes da arte sacra. Muitos itens são de valor 

inestimável, e infelizmente são objetos que potencializam o furto, noticiam-se 

atualmente, até mesmo a existência de quadrilhas especializadas. 

 Fundamental, inicialmente, seria a criação de fichas inventariais, nelas seriam 

anexadas informações relevantes dos itens, além de reproduções fotográficas, que 

são essenciais para a salvaguarda das peças. Em um inventário ainda podemos 

colocar, classificações, criar categorias e subcategorias, descrever se os elementos 

são únicos ou fazem parte de um conjunto, sua descrição, marcas ou inscrições, 

descrever análises iconográficas, autoria, local de manufatura, estilo, datação, 

dimensões, conservação, função e documentações e pesquisas que podem ser 

anexadas. 

 Como demonstrado neste trabalho, a análise e pesquisa de um item, em 

contrapartida, fornece novas relações e valores que vão do intrínseco ao extrínseco, 

e acabam por fornecer recursos para novos trabalhos e novas descobertas. 
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 As Igrejas, assim como os antigos cemitérios, cada vez mais estão sendo alvo 

do turismo, no caso das Igrejas, demonstra-se uma alteração simbólica, onde era 

somente um local de culto, agora passa para um local de visitação, por sua 

arquitetura ou obras de arte, esse apelo é tão grande que muitas Igrejas na Europa, 

cobram ingresso para sua visitação, o que auxilia nos custos e gastos da instituição. 

 As Igrejas em um futuro próximo, poderão ser locais de preservação efetivas, 

onde assim como os museus, se transformarão em locais de informação, 

conhecimento e educação, desta forma, quem sabe, criando novas vertentes e 

possibilidades para a preservação de seus cultos, assim como uma maior 

aproximação com a sociedade em geral, semeando de forma positiva novos adeptos 

e seguidores. 
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