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Resumo 

LAMPAZZI, Priscilla Pinheiro. Vi(t)ralize-se: uma alternativa para divulgação em  
rede digital para inventário de vitrais. 2019. Trabalho de conclusão de curso 
(Pós- Graduação) – Especialização em Artes, Linha de Patrimônio Cultural. Centro 
de Artes da Universidade Federal de Pelotas, Pelotas. 
  
RESUMO: Este trabalho aborda o processo de documentação como uma 
ferramenta de salvaguarda, algumas possibilidades de métodos digitais, análises e 
aplicações. Parte da necessidade de divulgar o inventário realizado com os vitrais 
na cidade de Rio Grande, no Rio Grande do Sul em 2012/2013. Para isto propõe 
uma plataforma digital de divulgação de vitral que busca atender as demandas 
dessa técnica específica. Em um primeiro momento retoma o surgimento das 
primeiras formas de documentação e como os métodos de sistematização foram se 
desenvolvendo até chegar na era digital, com novos recursos e ferramentas para 
auxiliarem na preservação de acervos em geral. Metodologias de catalogação de 
vitral como as dos pesquisadores Mariana Wertheimer e Helder Viana, e de 
digitalização de acervos como os manuais da UNESCO - Organização das Nações 
Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, SISGAM- Sistema de 
Gerenciamento de Acervos Museológicos e o CONARQ- Conselho Nacional de 
Arquivos são abordados numa tentativa de apresentar diretrizes imprescindíveis 
para a digitalização de bens patrimoniais, a serem utilizadas na formulação da 
plataforma digital proposta por este trabalho. É uma iniciativa pioneira no Brasil em 
relação a vitrais e tende a colaborar para preservação de uma prática quase extinta 
e pouco documentada nacionalmente, suas memórias e relações com a sociedade.  
 
  
  
Palavras-chave: Vitral; documentação; digitalização; patrimônio cultural. 
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Abstract 

LAMPAZZI, Priscilla Pinheiro. Estudo de um acervo particular de fragmentos de 
vitrais atribuídos a Casa Genta de Porto Alegre- RS : documentação e 
caracterização dos exemplares. 2015. Trabalho de conclusão de curso 
(Graduação) – Bacharelado em Conservação e Restauro de Bens Culturais Móveis. 
Instituto de Ciências Humanas da Universidade Federal de Pelotas, Pelotas. 
  
ABSTRACT: This paper approaches the documentation process as a safeguard tool, 
some possibilities of digital methods, analyzes and applications. It started from the 
need to publicize the inventory realized with stained glass in the city of Rio Grande, 
Rio Grande do Sul in the years of 2012 and 2013. For this purpose, it asserts a 
digital display-staging platform that seeks to meet the interests of this specific 
technique. At first, it resumes the appearance of the first forms of documentation and 
how the systematization methods were developed until arriving at the digital age, 
with new resources and tools to assist in the preservation of collections in general. 
Stained glass cataloging methodologies, such as those performed by the 
researchers Mariana Wertheimer and Helder Viana, and digitization of collections 
such as the manuals produced by UNESCO - United Nations Educational, Scientific 
and Cultural Organization, SISGAM - Museum Collection Management System and 
CONARQ - National Council of Archives are approached in an attempt to present 
essential guidelines for the digitization of patrimonial assets. Focusing on using it in 
the formulation of the digital platform proposed by this work. It is a pioneer initiative 
in Brazil related to stained glass and aims to collaborate to preserve a practically 
extinct and nationally little documented, its memories and relations with the society. 
  
 
Keywords: Stained glass; documentation; digitization; cultural heritage.  
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INTRODUÇÃO 
 

  

 A documentação e a forma como é estruturada, quem documenta, para 

quem, o que? São questões que juntas às necessidades das sociedades foram 

modificando-se ao longo do tempo. Da sistematização do conhecimento pelos 

gregos, das primeiras listagens de bens como forma de organização pessoal, do 

controle de riqueza feito pela Igreja por exemplo, que estava frequentemente sendo 

saqueada, do surgimento dos primeiros gabinetes de curiosidades, do entendimento 

e preservação do patrimônio como detentor de valor e memória, e o 

desenvolvimento do sistema de museu conhecido atualmente, todos esses fatores 

foram determinantes para os padrões e sistematizações propostos pelas Instituições  

de salvaguarda construídas neste contexto. 

Nessa perspectiva, o surgimento do vitral está ligado ao triunfo do 

cristianismo, ao entusiasmo religioso (peregrinação), às monumentais construções 

sacras, sendo um símbolo de afirmação do poder monástico. A origem remonta a 

fragmentos descobertos em escavações na abadia de Lorsh, Alemanha, podendo 

estar entre o final do século IX e início do século X (WERTHEIMER, 2011) e ainda 

uma cabeça de Cristo na abadia de Weissemburg, Alemanha que se acredita datar 

do século IX (FARO, 2013). No contexto das grandes guerras, a I e II Guerra 

Mundial, a preocupação com a salvaguarda dos vitrais fez com que os painéis 

fossem retirados das Igrejas e acondicionados em outros espaços mais seguros.  

Essas medidas de preservação foram organizadas inicialmente na europa, o 

grande centro produtor de vitral, sendo França e Alemanha- maiores detentores de 

patrimônio de vitrais-, e outros importantes expoentes como Suíça, Bélgica, Áustria, 

Escandinava e a Grã Bretanha. Esses sete países compuseram inicialmente o 

Corpus Vitrearum, a primeira organização internacional composta por historiadores 

de vitrais que tem como tarefa recensear e estudar todos os vitrais antigos, desde 

que anteriores ao século XIX, publicando regularmente os resultados do seu 

trabalho (PALLOT-FROSSARD, 2006, p. 17 apud. VIANA, 2015). 

No Brasil, as iniciativas de guarda e documentação de vitrais partiram de 

pesquisas independentes e dos próprios ateliês que preservaram alguns relatórios, 

registros e catálogos dos trabalhos, ainda que restritos à consulta, pois poucos 

ainda estão em funcionamento.  



11 
 

À exemplo de pesquisas e iniciativas de documentação, Regina Lara Mello 

apresentou em 1996 como tema de sua dissertação Casa Conrado: cem anos do 

Vitral Brasileiro, onde narra a história de um dos ateliês mais importantes do Brasil, 

a Casa Conrado com origem em São Paulo. Neta de Conrado Sorgenicht, um dos 

mestres vitralistas, Regina foi admitida como fotógrafa da empresa, produzindo 

catálogos e documentação do acervo. Este contato com a documentação do ateliê a 

motivou localizar, quantificar e sistematizar parte dos vitrais já produzidos pela Casa 

Conrado, resultados presentes na dissertação.  

Já no Rio Grande do Sul, Mariana Wertheimer é a pesquisadora responsável 

pelo estudo dos ateliês Casa Genta e Casa Veit, ambos reconhecidos e premiados 

internacionalmente. Nos anos de 2008 e 2009  realizou o primeiro inventário de 

vitrais do Estado, sendo este em Porto Alegre. Inventariou ainda os vitrais das 

cidades de Pelotas (2011) e Rio Grande (2012), sendo este último, referência direta 

para a elaboração desta pesquisa. 

Dessa forma, este trabalho busca contribuir com a continuação desse 

processo de documentação da arte vitral, propondo uma plataforma digital de 

divulgação em rede para inventários de vitrais. A Plataforma consiste em um site de 

livre acesso sobre vitral, disponibiliza informações sobre a história, os tipos de 

técnica, exemplo de documentações e inventários, imagens, vídeos, curiosidades, 

entre outros. Para a execução do projeto foi necessário inicialmente pesquisar os 

tipos de plataformas digitais, assim como projetos de digitalização de acervos.  

A pesquisa é analítica de cunho teórico e prático experimental e busca a 

elaboração de uma metodologia e sistemática de documentação fundamentada em 

manuais e fichas catalográficas para contribuir com as novas alternativas de 

documentação propostas pelo avanço científico. Está dividida em três capítulos e 

externo a esta conjuntura, há o site como produto final deste trabalho aplicado à 

partir das discussões aqui fomentadas. A Plataforma amplia o alcance da 

informação democratizando o acesso da mesma.  

O primeiro capítulo aborda a trajetória da documentação e seus fins, 

apresenta modelos empregados de digitalização de acervos nacionais e 

internacionais, e por fim salienta a importância desse processo na atualidade como 

medida paliativa às perdas advindas de constantes sinistros. No segundo capítulo 

analisa e relaciona fichas catalográficas de vitrais, assim como manuais e diretrizes 

propostos por Instituições de acervos diversos a fim de propor uma metodologia 
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própria de plataforma e documentação digital. No terceiro capítulo apresenta a 

Plataforma intitulada Vi(t)ralize-se, aplicando a metodologia desenvolvida na Igreja 

Episcopal Anglicana do Brasil, Paróquia do Salvador de Rio Grande/RS.  

Este estudo torna-se necessário e importante pelo fato do vitral ser uma 

técnica de manufatura em extinção, o que faz desta plataforma aqui proposta uma 

iniciativa pioneira de documentação. O projeto ainda dá visibilidade à Conservação 

e Restauração, correlacionando os conhecimentos com outras áreas ao propor 

alternativas para salvaguardar, gerir e até se relacionar com o patrimônio em outras 

vertentes. 
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1. DOCUMENTAÇÃO E METODOLOGIAS DE PLATAFORMAS DIGIT AIS 

  

O Brasil, apesar de desenvolver legislações as quais adotam medidas de 

preservação de Bens Patrimoniais, em prática passa por dificuldades de proteção e 

manutenção, o que é agravado pela falta de estudos direcionados, divulgação das 

técnicas e do saber fazer, financiamento, profissionais capacitados e demais 

fragilidades.  

 

 

1.1. A TRAJETÓRIA DA DOCUMENTAÇÃO 

Documentar é uma das medidas que quando voltada ao patrimônio histórico, 

artístico e cultural, torna-se a primeira forma para o reconhecimento da importância 

dos bens culturais e ambientais. Por meio do registro de suas características 

principais, sendo ainda uma forma de salvaguardar os bens, torna-se uma medida 

fonte de conhecimento das referências de identidade que auxilia os demais 

instrumentos de preservação. Mas de onde surgiu a necessidade de documentar? 

De se registrar? Yassuda (2009) em sua dissertação intitulada “Documentação 

museológica: uma reflexão sobre o tratamento descritivo do objeto no Museu 

Paulista” perpassa a trajetória dessa área, do surgimento na Grécia Antiga ao 

Museu moderno, esta obra é referência direta para as considerações feitas neste 

contexto a seguir, sintetizadas numa linha do tempo sistematizada (fig. 1). 
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Figura 1 – Trajetória da documentação: Idade Antiga ao século XX. 

Fonte: Yassuda (2009); Diagrama: Autora, 2018. 
 

O ato de documentar surgiu há milhares de anos, conforme o contexto e as 

necessidades destes. Os filósofos gregos da Antiguidade classificavam o 

conhecimento, inventariavam as oferendas deixadas aos deuses nos templos de 

forma detalhada, acreditavam que estas informações seriam importantes para as 

novas gerações. Já na Idade Média as Igrejas e conventos reuniam um acervo de 

arte expressivo, os sacerdotes cientes do valor simbólico e financeiro dos objetos 

inventariavam e autenticavam os documentos referentes na tentativa de manter o 

controle sobre os objetos, pois o furto destes era uma preocupação e prática da 

época. Visto que a Igreja era Instituição representativa de máximo poder, a nobreza 

no século XVI passou a desejar o acúmulo de obras de arte, ocupando espaços e 

catalogando de forma descritiva o acervo. O ato de catalogar já era utilizado por 

cientistas e pesquisadores, com o avanço da ciência no século XVII intensificou-se a 

valorização destes estudos, assim como o amadurecimento deste processo. Os 

Gabinetes passaram a ser sistematizados de forma mais eficiente e ainda mais 

comprometidos com a divulgação visual da informação. Dessa forma, catálogos 

ilustrados com o acervo e dados relativos do mesmo, assim como a fundação das 

primeiras pinacotecas, caracterizam os avanços desse período. 

Colecionar obras de arte e assim preencher os espaços colaborou para a 

valorização dos artistas que passaram a trabalhar cada vez mais. Contudo, no 
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século XVIII foi iniciada uma efervescência cultural em que academias de Artes, 

escolas de desenho e galerias abertas ao público foram criadas. A documentação 

torna-se essencial para organização dessa produção e manutenção dos acervos, há 

a popularização dos guias e sistematizações, construção das primeiras fichas 

manuais de documentação, assim como o surgimento dos primeiros museus. 

Museus didáticos, ilustrados, patrimoniais, preservacionistas, museus de arte e 

história natural, diferentemente dos gabinetes, estes Museus são organizados e 

divididos de acordo com suas tipologias e propostas. Ainda neste período, a 

Revolução Francesa (1789-1799) é decisiva para direcionar novas preocupações e 

estabelecer diretrizes que contribuam para a preservação e documentação do 

patrimônio pelos museus, garantindo que este legado perpassasse gerações. 

Os “museus modernos”, modelo parecido com os da atualidade, surgiram no 

século XIX assim como a consolidação da documentação nestes espaços, exigindo 

profissionais capacitados. Em 1889 na Inglaterra ocorreu a Primeira Reunião de 

Conservadores da Associação de Museus Britânicos onde discutiram possíveis 

normatizações de métodos para documentação museológica. Reuniões como estas 

passaram a acontecer em diferentes países decorrentes da criação de Associações 

e Instituições de Preservação ao Patrimônio no séc. XX. Na tentativa do 

fortalecimento dessas organizações, assim como a troca de experiência, foi criada a 

oficina Internacional de Museus- OIM em 1927, com sede em Paris. Segundo Bazin 

(1969) as publicações, congressos e reuniões especializadas na área contribuíram 

para a introdução e discussão da técnica na ciência, elaborando novas formas de 

administrar, conservar e apresentar estes museus. 

O termo “documentação” na realidade só foi utilizado no âmbito museológico 

na segunda metade do século XX, mais especificamente depois da criação do 

Conselho Internacional dos Museus- ICOM, que substituiu a OIM (YASSUDA, 

2009). Segundo Barbuy (2002) o ICOM trazia um novo tipo de pensamento e função 

do museu, tentando aproximar a instituição da sociedade em um contexto de pós-

guerra, e completa: 

“Este que até hoje é o mais importante organismo internacional 
na área de museus, foi o responsável pela disseminação, na 
segunda metade do século XX, de uma Museologia Social, 
voltada para o desenvolvimento humano e contrária à 
elitização e ao hermetismo que haviam atingido os museus 
(BARBUY, 2002, p.69)”. 
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Dessa forma, os museus passaram a contribuir para reflexões entre passado-

presente para além dos objetos, mais do que preservar de forma distante e 

saudosista, apropriando do patrimônio para construir memórias e identidades 

(SANTOS, 1994). Um processo de resgate à herança cultural que segundo Silva 

(2001) responde à busca do homem pelo seu passado, de onde viemos e quem 

somos. As mensagens deixadas nos proporcionam o entendimento de nós mesmos, 

a que sociedade pertencemos e que espaço ou papéis ocupamos sócio-

historicamente. A preservação de documentos e objetos, portanto, contribui ao 

esclarecimento de nossa origem étnica e ao enriquecimento do patrimônio cultural 

do mundo. 

Uma outra perspectiva de pós guerra abordada por Stransky (1994), define o 

conceito de documentação à partir de Paul Otlet, um dos fundadores do Instituto 

Internacional de Bibliografia. De acordo com ele, o termo inclui: Biblioteconomia, 

Arquivologia e Museologia. Após a Segunda Guerra Mundial, esse termo foi 

suprimido, como resultado da disseminação da Ciência da Informação. Esta 

disciplina agora usa o termo mais amplo 'fonte de informação'. Mesmo que este 

termo abrange também objetos materiais, ciência da informação concentra-se 

apenas em tais fontes ou meios de comunicação que servem para fixar os 

resultados das atividades humanas conscientes que visam a preservação e difusão 

de informações (SILVA, 2013). 

Cabe ainda ao responsável pela documentação ter a sensibilidade de pensar 

formas de divulgação dessas informações, pois como explana Santos (1994) o fato 

de organizar, estruturar e sistematizar o conhecimento não dá ao técnico o direito de 

tomá-lo para si e para seu contexto, é necessário democratizar esses dados, 

transmitindo de forma simples e acessível, sendo este papel ainda uma forma de 

conservação preventiva. Outro fator importante a ser considerado é o tecnicismo da 

documentação museológica, normalmente feita em fichas catalográficas, que 

sistematiza as informações de uma forma específica e técnica, o que pode vir a 

dificultar a compreensão das informações por uma pessoa de outra área de estudo, 

ou até mesmo um cidadão comum, caso estes tenham acesso a esse tipo de 

informação, o que normalmente não acontece. 
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1.2. A DIGITALIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO/ INFORMAÇÃO 

A digitalização da documentação passou a ser uma alternativa para atender 

estas demandas, fruto do desenvolvimento tecnológico que estimulou novas 

pesquisas e uma maior facilidade ao acesso de informações. Segundo Padilha 

(2014) esse avanço acontece com a incorporação das Tecnologias de Comunicação 

e Informação (TICs), que permite o controle, a segurança e o gerenciamento da 

informação, além de permitir um aumento considerável no armazenamento dos 

dados, o que valoriza a informação contida no acervo. Em casos de arquivos, 

bibliotecas e demais instituições que possuam em seu acervo documentos e bens 

em geral tendo como suporte o papel e demais materialidades frágeis, digitalizar as 

informações é um recurso que colabora diretamente com a integridade do objeto, 

poupando este do manuseio a cada vez que for necessário consultá-lo, uma medida 

preventiva dessa forma à conservação do bem. 

 A documentação é uma medida complexa que deve ser realizada por um 

profissional capacitado, pois é necessário que se entenda das especificidades do 

objeto em estudo, logo a digitalização segue o mesmo princípio. Instituições de 

acervo desenvolvem políticas de acondicionamento, fichas catalográficas e 

sistemáticas de documentação, ora de forma geral – um padrão para todo o acervo-, 

ora específica – cada tipologia possui modelo dependendo das especificidades. 

Dessa forma, alguns museus, o Conselho Nacional de Arquivos - CONAQR e até a 

Organização das Nações Unidas para a educação, a Ciência e a Cultura- UNESCO 

desenvolveram manuais que estipulam diretrizes para digitalizar diferentes tipos de 

acervos, parâmetros guias que servem de referência para instituições e núcleos que 

trabalham com a preservação do patrimônio. Outra medida adotada é a promoção 

de cursos e formações para profissionais melhor se capacitarem devido à 

complexidade dessa área. 

Como citado anteriormente, o amparo digital atual influencia diretamente na 

forma como se documenta, quem documenta e para que se documenta. A exemplo 

disso podemos citar a nova área de conhecimento e capacitação de curadoria 

digital , que lida com todo o ciclo de vida dos dados digitais, desde a conceituação - 

mesmo antes da criação - até a gestão, preservação, uso e usos futuros (RAY, 

2017). Na Universidade de Jhons Hopkins (EUA) há um programa de mestrado na 

área de Curadoria Digital o qual a Coordenadora Joyce Ray (2017) apresenta três 
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módulos básicos e obrigatórios desta formação: preservação digital, fundamentos 

de curadoria digital e gerenciamento de informações digitais de Museus. 

No primeiro módulo, a preservação digital, o foco é o planejamento 

institucional. Os alunos são treinados para aprender a descrever princípios básicos 

de arquivamento para preservação Digital; explicar os pontos fortes e fracos de 

diferentes estratégias de preservação; Descrever os recursos básicos de um 

repositório digital confiável e formular ações para o desenvolvimento de um plano de 

preservação digital. 

No módulo fundamentos de curadoria digital, o curso estabelece uma base 

para a gestão de ativos digitais ao longo de seu ciclo de vida. Capacita os alunos 

para descrever os princípios e práticas comuns associados à Curadoria Digital nas 

artes, humanidades e ciências; Identificar questões políticas e jurídicas; Determinar 

o equilíbrio adequado entre a proteção dos direitos de propriedade intelectual e o 

acesso público aos ativos digitais; Preparar-se para uma auditoria de repositório 

digital e avaliar fornecedores de repositórios e aplicar ferramentas de curadoria, tais 

como ferramentas de planejamento de gerenciamento de dados. 

Por último, o módulo de gerenciamento de informações digitais em Museus, 

aborda questões técnicas e práticas envolvidas na gestão e preservação em longo 

prazo de bens digitais com ênfase nos problemas específicos enfrentados pelos 

museus. Os alunos aprendem a Trabalhar com tecnologias de software que formam 

a base da gestão da informação digital tendo como objetivos: analisar as 

necessidades de informação da “Comunidade Designada” da instituição (pessoal 

interno e externo); Utilizar esquemas de metadados para a preservação e gestão de 

vários tipos/formatos de objetos digitais e planejar programas de curadoria digital, 

incluindo atribuição de responsabilidades e funções, competências necessárias e 

métodos de avaliação para os prestadores de serviços. 

Ray conclui que com a adequação dos museus à era digital, diferentes 

padrões e práticas são impostos, reforçando a necessidade de ter uma equipe 

profissional articulada que busque conhecer a linguagem da Curadoria Digital, 

ciente assim das necessidades e disposta a criar um diálogo que dê credibilidade ao 

campo novo de atuação e execução. 
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1.2.1. Plataforma Nacional 

Nesse aspecto o Brasil ainda tem caminhado a passos lentos nessa direção. 

O Museu Nacional de Belas Artes (1937), situado no Rio De Janeiro, foi pioneiro no 

Brasil ao criar o projeto Sistema de Informações do Acervo do Museu Nacional de 

Belas Artes – SIMBA, em 1994 (PADILHA, 2014). O Projeto recebeu apoio 

financeiro e além de gerar um novo modelo de ficha de catalogação que atendesse 

às novas demandas. Publicaram as regras e princípios adotados para tais 

alterações em um manual. Essas informações foram informatizadas em uma base 

de dados chamada DONATO.  

A DONATO é considerada uma plataforma digital, é a partir da organização e 

relação dessas informações que os usuários podem modelar aspectos do mundo 

real, processar e gerar informações relevantes a partir dos dados encontrados. O 

banco de dados pode ser composto por tabelas, esquemas, visões, consultas, 

relatórios, procedimentos e demais ferramentas de informações. Para que este seja 

disponibilizado virtualmente é necessário um sistema gerenciador de banco de 

dados (SGBD) que fornece uma interface de simples compreensão, permite ainda a 

construção, manipulação e compartilhamento dos bancos de dados entre aplicações 

e usuários diversos. Um banco de dados contém os metadados, que são uma forma 

de organizar e tratar a informação dos acervos, como é o caso dos museus, pois 

são dados que descrevem dados, para um eficiente gerenciamento, localização e 

identificação das informações (SILVA, 2013).  

Os metadados podem ser classificados em três formas: descritivos, 

administrativos e estruturais, no caso da plataforma DONATO são utilizados 

metadados descritivos, pois as fichas e as tabelas do sistema (fig. 2) destinam-se à 

descrição de conteúdo das obras do museu (SILVA, 2013). O sistema só está 

disponível a partir da intranet, ou seja, é necessário estar conectado na rede interna 

do museu para utilizá-lo (GEMENTE, 2015). 
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   Figura 2 – Reprodução da ficha de registro do Donato (captura de tela). 

Fonte: ALVES (2012). 
 

A base de dados inicialmente foi criado junto a uma equipe multidisciplinar e 

tinha como objetivos iniciais recatalogar dezesseis mil obras do museu, elaborar um 

manual de catalogação que estabelecesse diretrizes para as especificidades do 

acervo e aperfeiçoar o banco de dados permitindo a utilização de acentos e inclusão 

de imagens (GEMENTE, 2015). Desses objetivos o único não atingido segundo o 

autor foi a catalogação das dezesseis mil obras. Inicialmente criada a plataforma de 

forma pioneira para atender às demandas específicas do acervo do Museu 

Nacional, atingiu com sucesso visibilidade na área, o que fez com que outras 

Instituições optassem por aderir o Sistema, gerando novas demandas devido às 

Instituições possuírem acervos de diferentes tipologias. Segundo o levantamento de 

Gemente (2015) 53 museus usam o DONATO, sendo 10 no Estado do Rio Grande 

do Sul: Museu Histórico Regional - Passo Fundo, Museu Joaquim José Felizardo- 

Porto Alegre, Museu Júlio de Castilhos- Porto Alegre, Museu Histórico Farroupilha- 

Piratini, Museu de Artes Visuais Ruth Schneider- Passo Fundo, Museu Municipal- 

Caxias do Sul, Museu IPA (Instituto Porto Alegre)- Porto Alegre, Museu das 

Missões- São Miguel das Missões, Fundação Vera Chaves Barcelos- Viamão e o 

Museu Municipal Monsenhor Wolski- Santo Antônio das Missões. 
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1.2.2. Plataformas Internacionais 

Ao pesquisar o contexto internacional foram encontrados sites de Museus de 

Vitrais, Museus de Vidro e uma variada bibliografia estrangeira em diversas línguas. 

Em Cambridgeshire – Condado da Inglaterra- foi fundado em 1972 o The Stained 

Glass Museum, museu responsável inicialmente por resgatar painéis sob ameaça 

de destruição, fosse pelas edificações portadoras de vitrais terem sido fechadas, 

abandonadas, ou até mesmo demolidas. Estes vitrais resgatados foram expostos 

pela primeira vez em 1979 na Ely Cathedral. Com o objetivo de incentivar a 

descoberta, apreciação, prazer e preservação de vitrais históricos e 

contemporâneos, o Museu ao longo de sua existência arrecadou fundos para o 

desenvolvimento de suas atividades, assim como recebeu uma série de doações, 

legados, empréstimos e compras relativas a ampliação do acervo e preservação 

deste. O Museu abriga exemplares de Vitrais do século XIII ao XXI e é o único 

dedicado a vitrais no Reino Unido. O site da Instituição está sistematizado a partir 

de um índice que contempla os seguintes tópicos: Sobre nós; Visite-nos; Coleções; 

Exibições; Eventos; Aprendizagem; Cursos; Apoie-nos e Outros Recursos. Essa 

sistematização permite um aprofundamento do conteúdo referente ao Museu em 

espaço digital. Ainda que não haja um banco de dados e documentações relativas 

ao acervo como o DONATO propõe, o Museu se posicionou no tópico referente às 

coleções que estão em construção desse material para disponibilizar no site, mas 

constava nome das exposições temporárias e no que elas consistem. Cabe 

destacar nessa plataforma o recurso do mapa de coleções (fig. 3), visto que o 

acervo é composto por vitrais de origens espaciais variadas, através do sistema 

interativo do Google Maps torna-se possível acessar a localização original de mais 

de 100 janelas, apontando edifícios públicos em cidades, vilas e aldeias, além do 

detalhamento de informações (fig.4) desses painéis identificados. 
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 Figura 3 – Captura de tela do mapa de coleções do Museu. 

Fonte: https://stainedglassmuseum.com/collections_search.html. Acesso em: 13 nov. 2018. 

 

Figura 4 – Detalhamento de informações relativas a um vitral selecionado. 

Fonte: https://stainedglassmuseum.com/collections_search.html. Acesso em: 13 nov. 2018. 

Além disso, o site oferece algumas bibliografias para estudo, vende peças 

confeccionadas em cursos e catálogos feitos pela Instituição, assim como divulga e 

sedia eventos de vitrais. Dessa forma, ainda que a plataforma não possua uma 

categoria de documentação e divulgação dos dados referentes ao acervo, propõe 

de forma didática informações e disponibiliza recursos para o aprofundamento in 

situ do acervo. 

Na Cracóvia – Polônia- há o Workshop & Stainedglass Museum que foi 

fundado em 1902, é considerado um museu/escola de vitral, sendo o ateliê de vitral 
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em funcionamento mais antigo da Polônia. Diferentemente do museu anterior, este 

proporciona ao visitante acompanhar o processo de feitura, conhecer de forma 

prática a produção, oferece cursos pagos na área além de vender as peças ali 

produzidas e locar o espaço para eventos. Dessa forma, o site é uma ferramenta de 

divulgação e promoção dos serviços propostos pelo Museu, há um único tópico 

intitulado Stained glass in Krakow – Vitrais em Cracóvia- em que em um único 

parágrafo breve e sucinto disserta sobre a relação da cidade com a história do vitral. 

Não há, portanto informações sobre o acervo ali presente, as coleções, os artistas, 

bibliografias ou informações mais aprofundadas relativas aos vitrais para esta 

pesquisa aqui realizada, por exemplo. 

A dificuldade de encontrar uma plataforma que atenda a todas essas 

demandas pode ser originada por vários motivos, seja desconhecimento, 

negligência das instituições ou falta de profissionais capacitados. 

 

 

1.3. A DIGITALIZAÇÃO DE ACERVO E DOCUMENTOS: MEDIDA  PALIATIVA ÀS 

PERDAS FRENTE À SINISTROS 

 

É importante enfatizar que este processo de documentação é uma forma de 

conservação preventiva, uma medida paliativa em casos de perda ou sinistros. John 

Ruskin, teórico inglês do século XIX defendia a conservação como processo ideal a 

preservação do patrimônio: “Cuide bem de seus monumentos, e não precisará 

restaurá-los” (RUSKIN, 2008). Recentemente, em Setembro de 2018, o Museu 

Nacional do Rio de Janeiro (1818) passou por um incêndio gravíssimo com perdas 

irreparáveis ao patrimônio lá contido. Assim como este Museu, várias outras 

Instituições passaram por sinistros como este. A pesquisadora Rodrigues (2018) fez 

um levantamento no ano de 2018 chamando a atenção para possíveis causas 

desses incidentes relativamente recorrentes na história do Patrimônio brasileiro, 

todos têm em comum a negligência do Estado em atender às demandas destas 

instituições.  Junto ao IPHAN – Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, 

o Estado é responsável por preservar, salvaguardar e fiscalizar o patrimônio 

Nacional. De 1940 a 2018 foram contabilizados 27 sinistros, entre enchentes (5 

ocorrências), incêndios (21 ocorrências) e tornado (1 ocorrência), sendo 66,6% 

destes incidentes ocorridos na região sudeste do país (RODRIGUES, 2018).  
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O Museu Nacional deveria receber 550 mil reais de repasse da UFRJ- 

Universidade Federal do Rio de Janeiro, recebendo de fato 60% dessa quantia há 

três anos, sendo que em 2015 chegou a fechar as portas pelo atraso do repasse, 

impossibilitando assim, o pagamento dos funcionários (G1, 2018). Com esse déficit 

cumulativo, a equipe profissional da Instituição apresentou um projeto de 

restauração (2018) ao Ministério da Cultura, visando o financiamento desta pela Lei 

Rouanet. Neste projeto já era justificado e apontado o funcionamento inadequado 

do sistema de prevenção a incêndios e riscos associados a grande quantidade de 

material inflamável guardado no palácio tombado (FRAZÃO, 2018). Outra iniciativa 

que buscava o apoio e posicionamento do Estado foi uma denúncia (fig. 5) feita ao 

ministério público 37 dias antes do incêndio ocorrer, em que o denunciante alertava 

os altos riscos de incêndio, sendo urgente uma contrapartida para garantir a 

segurança do museu como um todo (LEITÃO; LOTTERMANN, 2018). 

 
Figura 5 – Trecho da denúncia realizada. 

Fonte: Leitão; Lottermann (2018). 
Nenhumas dessas iniciativas surtiram efeito a tempo de evitar o acidente. A 

crise financeira declarada pelo Governo do Rio de Janeiro em 2016 como estado de 

calamidade decorrente dos gastos feitos para sediar a Olimpíada e Paraolimpíada 

(BOECKEL, 2018) afetou diretamente a  UFRJ - responsável pelo repasse de 

verba para o Museu-, sendo obrigada a fechar alguns cursos. Independente dos 

motivos pelos quais as demandas solicitadas tenham sido negligenciadas, nenhuma 

Instituição de salvaguarda ou até mesmo o Governo Federal colaborou com o 

Museu como previsto na lei. 

Anterior ao incêndio, uma campanha digital de financiamento coletivo foi 

lançada objetivando atender às necessidades de manutenção mais urgentes do 
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Museu (G1, 2018). Após o incêndio, uma campanha online foi realizada para coleta 

de fotos e informações de qualquer natureza relacionadas à instituição, objetivando 

a fundação de uma galeria/museu online. Medidas paliativas que apoiadas nos 

recursos tecnológicos buscaram a preservação do patrimônio em contexto. Ainda 

sobre recursos tecnológicos, o Museu infelizmente não estava na relação feita por 

Gemente (2015) de instituições que adotaram o DONATO, infelizmente, pois o 

DONATO reúne fotos, relatórios e informações detalhadas do acervo documentadas 

por funcionários especializados, o que de certa forma colaboraria para o sucesso da 

campanha de galeria/museu digital e permanência da memória- herança cultural do 

acervo queimado. 

Diversos fatores influem na sobrevivência dos objetos guardados em museus. 

Embora o material do qual são feitos seja importante, a história dos objetos, antes 

de estes fazerem parte de um acervo também importa (BRADLEY, 2011). Dessa 

forma, documentá-lo é prolongar seu legado, sua história. Quando um objeto chega 

ao museu, o museólogo/conservador irá documentá-lo de acordo com a 

metodologia usada pela Instituição, o ideal é que se faça um diagnóstico de 

conservação, assim como o preenchimento de uma ficha catalográfica com 

descrição e preenchimento aprofundado dos dados levantados, essas medidas vão 

indicar quais os procedimentos práticos a se realizar com o objeto dentro do museu, 

assim como gerar uma documentação de auxílio e guarda do objeto. Para preservar 

é necessário conhecer e documentar, é papel do conservador-restaurador buscar a 

sobrevivência física e material destes objetos, sendo responsável pela permanência 

da informação armazenada mediante a sua conservação, preservação e 

restauração (SILVA, 2001). 

         O inventário é uma ferramenta que auxilia nesse processo de documentação, 

é uma forma de reconhecimento da importância dos bens culturais e ambientais por 

meio de registros de suas características principais, sendo fonte de conhecimento 

das referências de identidade. Um recurso que serve ainda de auxílio aos demais 

instrumentos de preservação como o tombamento, registro, vigilância e 

desapropriação. Nos anos de 2008 e 2009 através do financiamento da Petrobras 

foi realizado o inventário de vitrais da cidade de Porto Alegre, este inventário 

catalogou mais de 30 edificações, documentação essa organizada e disponibilizada 

em um cd-room, com as fichas, dados das edificações, fotos dos vitrais, histórico 

dos ateliês que os produziram e ainda informações sobre o vitral em geral. Enfim, 
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uma documentação completa. É um trabalho único que cumpre a função de 

salvaguardar de certa forma estes vitrais, visto toda dificuldade de bibliografia e 

dados específicos sobre essa técnica de manufatura. 

A Capela Santo Antônio do Pão dos Pobres é uma das edificações 

inventariadas nesse processo. Em 2014 esta sofreu um incêndio grave (fig. 6) e foi 

interditada para restauração. 

 
 Figura 6 – Bombeiro atuando no incêndio. 

Fonte: Ricardo Duarte – Agência RBS, 2014. 

Segundo o levantamento feito pelos bombeiros, 40% do prédio foi 

comprometido (LEITE,2014). A Capela não possuía PPCI- Plano de Prevenção e 

Proteção Contra Incêndio, informação constatada pelo Capitão Eduardo Estevam 

Rodrigues que interditou o imóvel até que a situação fosse regularizada (G1, 2014). 

O edifício está na lista de bens inventariados pela EPAHC- Equipe do Patrimônio 

Histórico e Cultural, que é responsável por projetos e obras de restauração em 

prédios públicos municipais. Dessa forma, o projeto de restauração da Capela que 

previa 1,5 milhões de reais passou por aprovação dessa equipe. Deste valor total, o 

seguro da Instituição prejudicada cobria apenas um terço do valor, partindo assim, 

de doações e campanhas para a execução do restauro (KOSACHENCO, 2016). Ao 

entrar em contato por e-mail com a Instituição e questionar sobre o incêndio e como 

este afetou os vitrais, Lucas Volpatto, funcionário da Instituição respondeu: 

“Restauramos todos os vitrais, mas porque precisavam de restauro... não por causa 

do fogo... O fogo não atingiu as paredes externas”. Ou seja, de fato os vitrais já 

necessitavam reparos, mas se não fosse o incidente, possivelmente a restauração 
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dos vitrais continuaria pendente. Bochner (2018) faz uma crítica nesse sentido em 

que procedimentos simples de manutenção viram uma restauração de custos 

exorbitantes, a verba que não havia para a preservação, conservação e segurança 

aparece de forma mágica para conter a opinião pública. 

Num contexto nacional a documentação de vitrais se limita a algumas 

pesquisas acadêmicas, três inventários realizados no Rio Grande do Sul: Porto 

Alegre (2008-2009); Pelotas (2011) e Rio Grande (2013), há ainda algumas notícias 

e posts em blogs sobre o tema, assim como um blog específico de vitral criado na 

disciplina de Seminário Temático I ofertada em 2012 pelo curso de Conservação e 

Restauração de Bens Culturais Móveis da Universidade Federal de Pelotas. Enfim, 

não há uma plataforma ou meio que reúna, por exemplo, esses inventários os 

disponibilizando ou até mesmo propondo um agrupamento de pesquisas e 

bibliografias da área em específico. 

 A partir desse apanhado geral sobre documentação, salvaguarda do 

patrimônio, as possibilidades e ferramentas digitais, o contexto do vitral e por fim a 

tentativa de correlacionar tais conhecimentos é que foi pensada então a plataforma 

digital Vi(t)ralize-se, a ser conceituada a seguir no próximo capítulo e aplicada no 

terceiro. 
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2. DOCUMENTANDO VITRAL: DA FICHA CATALOGRÁFICA À PL ATAFORMA 

DIGITAL 

  

 A elaboração de uma plataforma digital, independente do tipo de acervo, 

requer dedicação e aprofundamento em diferentes áreas de conhecimento. Na 

tentativa de minimizar equívocos técnicos, este capítulo aborda diferentes 

processos de documentação, numa tentativa de selecionar a partir de um panorama 

geral, métodos que potencializam uma linguagem documental adequada às 

necessidades do vitral, elaborando portanto, uma metodologia para a construção de 

uma plataforma digital de divulgação. 

 
 
 
2.1. FICHAS CATALOGRÁFICAS PARA VITRAL 

  

No Brasil a documentação mais técnica de vitral realiza-se através de fichas 

catalográficas e inventários. A ficha catalográfica é um formato de documento 

sistematizado em categorias onde se preenche os campos de acordo com o que se 

documenta. Não há um padrão pré estabelecido, apesar disso, as instituições 

museológicas, arquivos, bibliotecas, laboratórios e demais organizações estudam e 

desenvolvem suas fichas, criando modelos e referências para demais 

pesquisadores e profissionais. 

Das duas referências estudadas nesta pesquisa: Wertheimer (2011) e Viana 

(2015), ambos criaram modelos de ficha catalográficas para inventariar vitrais. A 

dissertação de Wertheimer (2011) aborda o vitral contextualizando sua origem até a 

chegada ao Rio Grande do Sul, a técnica, a relação com a conservação e o 

restauro, tendo como produto da pesquisa o inventário dos vitrais da cidade de 

Pelotas- RS. Já Viana (2015) faz uma investigação sobre a técnica e as medidas de 

preservação, especificamente os inventários, e apresenta como produto final uma 

ficha de identificação e Registro de Vitrais que se difere de outras metodologias de 

caráter museológico de identificação. 

O trabalho de Wertheimer é anterior ao de Viana, o pesquisador a considera 

uma referência direta na construção de sua pesquisa. A pesquisadora elaborou a 

primeira ficha em 2009 quando produziu através da lei de incentivo à cultura 

financiada pela Petrobrás o trabalho Estudo do Patrimônio de Vitrais produzidos em 
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Porto Alegre no período 1920 – 1980. O procedimento padrão adotado em cada 

instituição desse levantamento seguia a execução de planta baixa esquemática com 

orientação cardeal delimitada. A planta possibilitou a localização das janelas e o 

nome das mesmas. A nomenclatura seguiu padrões de convenção do Curpus 

Vitrearum Meddie Aevi1, segundo a ordem de acesso da fachada principal e a 

orientação cardeal das janelas. A documentação fotográfica foi feita seguindo uma 

metodologia repetida em todas as edificações e tiveram como registro: foto da 

fachada, nave frontal, fundo da nave, foto de cada módulo e por fim, dos detalhes 

do vitral, analisando os traços característicos do artista como mãos, pés, 

planejamento e estado e conservação. A fim de acrescentar informações realizava-

se levantamentos documentais através do diálogo com a população frequentadora 

dos estabelecimentos. Este contato foi fundamental para a captação de dados sobre 

a edificação e parte da historicidade desses vitrais, além de resgatar um pouco 

dessa tradição e estimular a preocupação com a conservação dos mesmos. 

Como parte do projeto foi executado o levantamento histórico das edificações 

pesquisando na prefeitura e nas próprias instituições materiais como plantas 

originais, documentos de registro de propriedades, marcos históricos bem como o 

levantamento histórico da cidade atrás de acontecimentos que influenciaram no 

desenvolvimento da cidade como economia, poder público, etc. Após as etapas de 

trabalhos anteriores foi realizada a organização de todas as informações adquiridas 

para a catalogação das fichas e produção científica, objetivando-se a divulgação 

dos dados levantados. Direcionada para registro deste levantamento, a ficha foi 

setorizada em oito partes: (1) identificação; (2) dados da edificação; (3) dados sobre 

os vitrais; (4) estado de conservação; (5) análises laboratoriais; (6) intervenções 

anteriores; (7) observações gerais; e (8) anexos. 

Já Viana (2015) para a formulação de sua ficha introduz os vitrais a partir de 

todas as influências e relações possíveis para sua criação/produção: a escolha da 

temática a ser representada, relações entre os vitrais de um mesmo conjunto, 

iconografia, autoria, a elaboração dos cartões, trajetória do vitral na história da arte 

e da arquitetura. Entender essas particularidades do objeto a ser inventariado é um 

processo essencial para o direcionamento das fichas de inventário. A ficha proposta 

foi setorizada em oito partes que abrangem diversos campos de preenchimento 

                                                
1 Instituição criada em 1952 pelo Comitê Internacional d’Historie de L’art e pela União Acadêmica 
Internacional para o Estudo de Vitral (REDOL, 2000, p.13). 
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(VIANA, 2015). São eles: (1) identificação; (2) localização; (3) proteção; (4) estatuto 

jurídico - campos relativos à identificação do conjunto-; (5) informações históricas; 

(6) informações do conjunto; (7) setor analítico; e (8) dados complementares. Para o 

preenchimento foi elaborado um roteiro baseado nos modelos adotados pelo 

Inventário Nacional de Bens Móveis e Integrados do IPHAN e pelo Inventário de 

Proteção do Acervo Cultural/ MG do IEPHA (VIANA, 2015). 

Estes procedimentos colaboram com registros da manufatura, visto que pouco se 

encontra a respeito registrado, além do resgate à herança cultural como constata SILVA 

(2001): 

O acesso à herança cultural, por meio do resgate de documentos, 
responde à busca do homem pelo seu passado, de onde viemos e 
quem somos. As mensagens deixadas nos proporcionam o 
entendimento de nós mesmos, a que sociedade pertencemos e 
que espaço ou papéis ocupamos sócio-historicamente. A 
preservação de documentos contribui ao esclarecimento de nossa 
origem étnica e ao enriquecimento do patrimônio cultural do 
mundo.  

  
Ainda que um dos objetivos dos pesquisadores fosse elaborar uma 

documentação que abrangesse as demandas do vitral e que ambos são graduados 

em Arquitetura e Urbanismo, as fichas elaboradas se diferenciam e se 

complementam. Partindo dessa perspectiva profissional, Wertheimer que também é 

conservadora e restauradora de vitrais apresenta um perfil de ficha semelhante a 

um diagnóstico de conservação, com campos extremamente analíticos, técnicos e 

objetivos, o que exige um conhecimento específico para o preenchimento dos 

dados. Ilustra ainda algumas patologias a partir do levantamento fotográfico feito 

durante a documentação, informações abordadas, ainda que de forma menos 

aprofundada por Viana. Este insere em sua ficha a categoria intitulada Proteção, 

onde foca na parte jurídica/legal, vista a preocupação e direcionamento do 

pesquisador ao longo do trabalho com tais políticas de preservação. Além disso, o 

perfil da ficha é de cunho mais discursivo e descritivo, o que pode vir a facilitar a 

pesquisa de profissionais de outras áreas ou até mesmo leitores curiosos, 

estabelecendo novas relações com o conhecimento. 

Para a construção de uma plataforma digital de divulgação de vitral, parte-se 

também do estudo desses inventários, levantamentos esses que contribuem 

diretamente para a construção desse conhecimento, pois ainda que o formato 
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escolhido não seja um outro modelo de ficha, essas metodologias e sistematizações 

criadas e pensadas para a documentação de vitral visam minimizar a ausência de 

documentação e bibliografia da arte vitral. 

Dessa forma, torna-se fundamental a compreensão da digitalização de dados 

e de acervo para que não hajam perdas ou falhas nessa transferência de 

significâncias e visualidades. O desafio está no reconhecimento do essencial à 

memória, sem deixar de se preocupar com o tecnicismo e informações primárias, 

em documentar e divulgar de uma forma democrática esses dados. 

  

 

2.2. MANUAIS E DIRETRIZES PARA DIGITALIZAÇÃO DE ACE RVO 

Como dito anteriormente, o patrimônio, seja esse material ou imaterial, tem 

sido o elo entre gerações, o veículo capaz de transportar memórias e identidades 

através do tempo, servindo como comprovação histórica e valor informacional na 

contemporaneidade. Consequentemente o interesse, a valorização e salvaguarda 

desses bens têm gerado novos mecanismos para preservação, assim como novas 

pesquisas. 

No contexto da era digital, Instituições de salvaguarda por variados motivos 

tem se apropriado de recursos tecnológicos em busca de praticidade, segurança 

contra perdas, livre acesso entre tantos outros recursos e benefícios proporcionados 

por essa ação. Iniciativas como da UNESCO - Organização das Nações Unidas 

para a Educação, a Ciência e a Cultura, SISGAM- Sistema de Gerenciamento de 

Acervos Museológicos e CONARQ- Conselho Nacional de Arquivos serão 

abordadas numa tentativa de apresentar diretrizes imprescindíveis para a 

digitalização de bens patrimoniais, a serem utilizadas na formulação da plataforma 

digital proposta por esse trabalho. 

 

 

2.2.1. UNESCO - Introdução geral às ciências e técn icas da informação e 

documentação 

Do curso de capacitação de ciências técnicas da documentação (1979) 

ministrado por responsáveis de programas de formação do INIS, do Agris e da 

Unisist, que surgiu a ideia de elaborar um manual que servisse de instrumento de 

auto formação como medida paliativa a diversidade profissional e nível de 
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conhecimento encontrado na área de documentação (GUINCHAT, 1994). Uma 

equipe de profissionais através da UNESCO reuniu-se para formular então o manual 

intitulado Introdução geral às ciências e técnicas da informação e documentação, 

objetivando a formação de pessoal para os sistemas de informação automatizados. 

Dentre as 531 páginas do manual, destaca-se para esta pesquisa a descrição de 

conteúdo , o documento original muitas vezes volumoso e com uma linguagem 

técnica e específica torna-se uma dificuldade para a pessoa que irá acessá-lo, por 

isto, no processo de digitalização ao descrever o conteúdo do documento busca-se 

explicitar e classificar os assuntos, adequar os termos sem que haja ambiguidade e 

traduzi-los muitas vezes para uma linguagem documental apropriada, a ser também 

estipulada e padronizada pelo profissional que a realiza. Visto que as demandas de 

consulta deste acervo variam de usuário para usuário, é de extrema importância que 

a descrição do conteúdo englobe representações diferentes das informações, ora 

técnicas, ora específicas, ora profundas ou informativas. 

Dos chamados procedimentos fundamentais, lembrar objetivos  é 

fundamental quando há digitalização de um documento ou de um objeto. É 

necessário ter em mente com qual intuito se busca executar esse processo, quando 

um usuário for buscar informações, que produto final essa digitalização 

proporcionará. O ideal é que esses objetivos já estejam claros na descrição do 

conteúdo citado anteriormente.  

Outro procedimento é verificar a pertinência dos termos extraídos , ou 

seja, traduzir os termos extraídos em termos da linguagem documental utilizada 

pelo sistema a ser utilizado (GUINCHAT; MENOU, 1994). No caso da plataforma 

digital proposta por este trabalho em que o documento original é um modelo de ficha 

catalográfica, busca-se através dessa digitalização uma linguagem mais universal, 

ainda que disponibilizando a ficha original para consulta, é essencial desenvolver 

uma linguagem pautada o cuidado com os termos adaptados, para que estes não 

acrescente ou retire informações básicas. Enfim, que a linguagem escolhida 

expresse o conteúdo real do documento mesmo fora de seu contexto.  

Por último, formalizar a descrição ainda que cada objeto/documento tenha 

suas particularidades, quando se trabalha com documentação é essencial estudar o 

todo para tentar elaborar um sistema padrão que englobe todas as necessidades. 

Com os vitrais não é diferente, cada painel, logo cada edificação irá se diferir. Dessa 

forma, o Manual sugere que se apliquem regras de apresentação, começando pela 
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forma como é descrito e se for o caso, transcrever símbolos ou explicar os termos 

escolhidos. É comum encontrar na bibliografia estrangeira referente a vitrais 

glossários visto que a terminologia varia frente a adaptação dos termos para a 

língua inglesa e até mesmo dependendo da cultura/escola a qual o autor está 

inserido. 

Esses aspectos abordados até então fazem parte do processo de elaboração 

de uma linguagem documental, que pode ser feita a partir de dois métodos: a 

priori[2] e a posteriori[3]/ analítico. Segundo os autores, na prática combinam-se os 

dois métodos. Sobre a classificação, esta ordena previamente as informações em 

função de seu assunto principal e uma série de categorias definidas logicamente 

(GUINCHAT; MENOU, 1994). As fichas catalográficas aqui discutidas partem de 

uma classificação diferente ainda que tratando-se do mesmo formato de documento. 

Uma plataforma digital também passa por esse processo de classificação, na barra 

do menu principal e se existir um menu secundário, é preciso definir os termos 

chave em categorias por assunto. Diferente da ficha que sistematiza os dados com 

o objetivo de registrar e armazenar informações, a plataforma é um sistema de 

consulta geral em que não necessariamente o usuário esteja interessado em algum 

dado específico, acessar muitas vezes pode ser um processo similar às visitas em 

museus quando pessoas adentram o espaço sem saber o que irão encontrar. Por 

isto a classificação dessas categorias deve ser pensada de uma forma instigante, 

sem que os termos escolhidos sejam tão amplos, ou tão técnicos e específicos. 

Logo, essa preocupação está diretamente ligada a esse processo da linguagem. 

O resumo por sua vez é responsável por filtrar o documento, nele de forma 

geral são destacados os principais fatos encontrados, é importante que nele fique 

claro o teor dos dados, facilitando a busca de quem consulta as informações ali 

contidas. O Manual destaca cinco tipos de resumo: indicativo – apresenta de forma 

breve o documento; informativo – descreve o documento completo e aponta 

conclusões; crítico – onde o autor apresenta conclusões pessoais, logo esse deve 

ser assinado; extrato – composto por citações extraídas do documento; e por fim o 

review que analisa um conjunto de documentos que tratam do mesmo assunto. 

Após definir o método do resumo, o conteúdo deste deve ser estipulado apontando 

os assuntos tratados no documento, qual a natureza deste, finalidade, método, 

resultados quando apresentar, assim como conclusões. De forma secundária 
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abordar aspectos de cunho informativo, com descrições de particularidades que 

possam interessar quem irá consultá-lo. 

Antes mesmo de definir e formalizar a descrição do conteúdo, estipular 

objetivos, definir resumo e métodos práticos, a primeira etapa para um projeto de 

digitalização/automação é o estudo de oportunidade. É quando as perguntas como: 

para que digitalizar? Quais os objetivos? De que forma se dará, como? Quem fará? 

Quanto irá custar? Quanto tempo irá demandar? Assim como desenvolver um 

calendário de execução como guia. O estudo de todas essas questões é tão 

importante quanto a execução e o produto final obtido. É neste processo que são 

identificadps problemas/ limitações do documento original a serem dentro das 

possibilidades solucionados nessa adaptação de formato. 

Guinchat e Moneu (1994) consideram ainda o acesso a um banco de dados 

um fato não apenas profissional ou exclusivo de pesquisadores, mas também um 

fato social. A partir do momento que são acessadas informações de forma imediata, 

que são recuperados em um sentido amplo documentos, memórias, enfim, 

mecanismos do cotidiano, este banco cumpre um papel social. Na edição do Manual 

de 1994 foram quantificados 3 mil bases de dados científicos acessíveis 

mundialmente, surgindo duas novas bases a cada dia. Estimativa levantada há mais 

de vinte anos, quando a tecnologia ainda não era tão acessível como atualmente, 

facilitada pelo desenvolvimento da era digital. 

 

 

2.2.2. SISGAM - Manual do usuário e de entrada de d ados 

No contexto da era digital atual foi fundada em 2007 a Rede de Museus do 

Rio de Janeiro, uma iniciativa que teve como principal proposta interligar oito 

unidades museológicas vinculadas à SEC/SMU/FUNARJ através de um navegador 

comum (SISGAM, 2012). Aliada a isso a necessidade de atualizar a base de dados, 

tendo a oportunidade de migrar para um novo sistema com mais recursos e acesso 

facilitado, através de um site institucional.  

A equipe profissional contratada para construir a base tecnológica trabalhou 

em conjunto com as equipes dos museus, assim formaram o Sistema de 

Gerenciamento de Acervos Museológicos - SISGAM , que consiste nas diretrizes 

adotadas para o desenvolvimento da plataforma digital. Essas diretrizes estão 

compiladas em um Manual, onde ainda contextualiza o histórico a informatização 
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dos museus, fala sobre o Projeto Rede de Museus, explica o Manual para usuários 

do sistema e aos profissionais que cadastrarão novos dados. Nos oito anexos, 

especificam orientações por categorias pré definidas:  

I. Orientações para catalogação e acervos fotográficos; 
II. Orientações para preenchimento de planilhas de documentos 

arquivísticos; 
III. Orientações para catalogação de partituras musicais; 
IV. Orientações para catalogação de material sonoro; 
V. Orientações para medição de acervo museológico; 
VI. Tutorial para inserção de imagens na base; 
VII. Padrões para digitalização de acervo; 

VIII. Digitalização: subsídios para o planejamento. 
(SISGAM, 2012) 

  

 O primeiro passo foi conferir as fichas das Instituições participantes, levando 

em consideração uma uniformidade e consistência técnica, mesmo critério sugerido 

pelo Manual da UNESCO. Logo, as equipes realizaram uma triagem do acervo, 

selecionando os bens que fariam parte dessa digitalização. Nessa seleção 

aplicaram as diretrizes propostas pelo manual, digitalizando e fotografando o acervo 

em questão.  

Dos anexos pertinentes para esta pesquisa destacam-se o VII e VIII. O VII 

denominado Padrões para digitalização de acervos aborda a preocupação direta 

com a captura de imagens, de que formas serão geridas, armazenadas, 

asseguradas, como se dá a preservação digital desses arquivos, assim como as 

especificações técnicas. Das duas formas de captura tratadas: scanners e câmeras, 

a preocupação principal é com a qualidade e definição das imagens geradas, para 

isto Sayão (2014) leva em consideração: 

● Usos pretendidos - atuais e futuros - para as imagens; 
● Condições de manuseio e movimentação do objeto original; 
● Valor intrínseco do objeto original; 
● Definição do equipamento de captura (exemplo: scanners para livros 

raros); 
● Condições de captura (iluminação, composição, fundo, sinaléticas, 

etc). 
 

As imagens utilizadas no próximo capítulo, assim como na aplicação da 

Plataforma Vi(t)ralize-se foram feitas de forma instintiva e experimental, pois na 

maioria das edificações os vitrais estão instalados muito acima do campo e visão do 

observador, logo, da captura da foto, isso acarreta numa distorção visual da 

perspectiva objeto na imagem, fato relacionado ao item dois- Condições de 

manuseio e movimentação do objeto original. Ao levar em consideração o primeiro 

item da relação, para a documentação das fichas e banco de imagens, as fotos 
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cumprem seu papel, ainda que passem por uma edição de redimensionamento para 

minimizar a distorção da perspectiva. Quanto à definição do equipamento, a câmera 

utilizada foi uma NIKON D3000, com alta resolução. Dos recursos disponíveis, a 

câmera atendia as demandas para uma documentação efetiva. Há no mercado 

câmeras que possuem recursos de correção da problemática relacionada à 

perspectiva, é indicada para profissionais que trabalham com registros 

arquitetônicos. O valor deste equipamento varia de 6 a 11 mil reais, um investimento 

alto dependendo da instituição responsável por um trabalho documental.  

Ainda sobre a captura das imagens, o manual salienta a importância de 

configurar, quando for o caso de câmeras digitais profissionais, para gerar as 

imagens também em formato RAW2, que na prática significa uma imagem capturada 

ficar registrada em dois formatos, JPEG que é o mais comum e em RAW, ou seja, 

imagem com boa resolução e outra em alta resolução.  

Salvar arquivos em formato aplicado, sendo um de alta resolução, demanda 

espaço de armazenamento. Dessa forma, é necessário elaborar uma gestão para 

imagens , como serão organizadas, armazenadas e preservadas. O primeiro item 

destacado pelo Manual é metadados , que consiste no uso de informações que 

descrevem o ambiente tecnológico desses recursos digitais (SAYÃO, 2014). Sugere 

uma tabela (fig. 7) com os metadados mínimos a serem registrados.  

 
Figura 7: Metadados técnicos/administrativos. 

Fonte: Sayão, 2014. 
 

                                                
2 RAW é o nome dado ao arquivo de imagem digital de maior qualidade, exatamente como a câmera 
a captura, neste formato não há compressão de dados com perda de informação. 
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Em relação a cópias de segurança ( backups) torna-se imprescindível essa 

medida, indica-se a realização de dois backups no mínimo, fora da base de dados e 

se possível que um seja armazenado longe dos domínios da Instituição, em caso de 

imprevistos e até sinistros, essas informações permanecerão seguras.  

Quanto ao controle de qualidade ressalta-se a importância das imagens 

documentadas manterem um padrão, tanto visual quanto em termos de resolução, 

tamanho do arquivo e profundidade da cor. Isquierdo (2015), conservadora e 

restauradora desenvolveu um manual em sua monografia intitulada A 

documentação fotográfica científica a serviço da conservação e restauro: da teoria a 

prática, um roteiro a ser seguido para fotografar objetos de diversas tipologias. 

Essas medidas são importantes por vários motivos, no caso de uma intervenção de 

conservação e principalmente de restauro, padronizar o registro fotográfico antes, 

durante e após os procedimentos é o que possibilitará uma referência comparativa. 

Esse procedimento é ideal para a equipe que gere esse acervo e futuramente 

necessite consultar essa documentação, que exige um conhecimento técnico 

especializado, muitas vezes determinante para que não ocorra cadastro de forma 

imprecisa. No caso de vitrais, não há um manual que aborda essa tipologia. Quando 

o vitral está integrado à edificação existe a preocupação com o padrão de registro, 

ou seja, com a configuração da máquina e ainda com o ângulo da captura, tentando 

diminuir ao máximo a distorção da perspectiva. Outra possibilidade é quando o vitral 

chega no ateliê de restauro, é imprescindível a iluminação pelo verso do painel, 

assim como a passagem de luz como se estivesse in loco. Essas fotos podem ser 

feitas com o painel na vertical, contanto que haja uma estrutura adequada e segura, 

ou a horizontal a partir do uso de uma mesa de luz. Nesses dois casos é possível 

amenizar consideravelmente a distorção da perspectiva. 

Por último, a preservação digital  também ligada ao backup, deve ser 

considerada durante o planejamento. É muito comum a atualização dos programas, 

de sites, problema com o domínio ou até mesmo o fechamento da plataforma. 

Pensando nesses problemas, propõe-se uma estratégia de migração de dados, ou 

seja, supervisionar constantemente a plataforma vigente, tanto na alimentação de 

novos dados ou mesmo nas ações de armazenamento em outras mídias, para que 

haja perda de informações, sempre garantindo a existência e cópias destas. Sugere 

ainda que essa migração ocorra em intervalos regulares que não passem de cinco 

anos.  
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O anexo VIII Digitalização: Subsídios para o planejamento  retoma 

algumas questões essas até então já abordadas. Partindo do uso pretendido e 

usuários das imagens (1) reforça o questionamento de quais usos essas imagens 

terão, partindo do princípio que a função determina a qualidade dessas imagens. 

Consequentemente, determinar para qual público estas imagens estarão disponíveis 

e quais sãos as reais necessidades desses usuários. Com o levantamento desses 

questionamentos é possível definir de que forma se dará o compartilhamento, 

pensando nas configurações de arquivo e disseminação, se via internet, cd-

ROM/DVD, etc. Sem deixar de levar em consideração quais as demandas da 

instituição detentora de tal acervo. 

No caso das digitalizações e suas prioridades (2) , o Manual considera 

apenas artefatos, ou seja, quais as prioridades a adotar para a escolha desses 

objetos e como se dará a digitalização. Sugere como critérios de escolha os 

artefatos de maior valor, não só valor estimado, como também valor agregado, e os 

de maior visibilidade, recorrentes em exposições.  

A infraestrutura tecnológica (3)  retoma a importância de se formular uma 

estratégia que concilie os recursos tecnológicos disponíveis pela instituição, 

pensando a longo prazo, ou seja, que leve em consideração, por exemplo, o 

aumento do acervo. O que está diretamente ligado à capacidade de 

armazenamento (4) , de que forma esses dados serão assegurados, além dos back-

ups padrão e dos arquivos maiores que exigem maior memória. Outro fator 

relevante para o desenvolvimento e aplicabilidade de uma infraestrutura tecnológica 

eficaz é contar com apoio institucional, além de financiamento para aquisição e 

manutenção de tais recursos exigidos.  

Sobre copyright e segurança (5)  aborda no processo de digitalização a 

parte de direitos de imagem e divulgação, o cuidado que se deve ter com a 

legislação referente e de que forma a instituição pode se proteger e agir frente à 

questão. 

Como dito anteriormente, a preocupação com que a documentação 

fotográfica de um objeto siga um padrão é essencial para a consulta de um 

conservador-restaurador, pois ela carrega testemunhos visuais do estado de 

conservação do bem. Há manuais com indicações técnicas para uma 

documentação mais precisa- como já citado o de Isquierdo (2015) - e demais 

estudos, assim como padrões estabelecidos por instituições de guarda que vão de 
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acordo com as necessidades e tipologias do acervo. Dito isto, a qualidade da 

imagem (6), digitalização (7) e fotografia (8) estão diretamente ligados à essas 

questões, ou seja, na importância e treinar uma equipe responsável que siga os 

mesmos critérios para produzir as imagens, que domine os recursos disponíveis a 

fim de capturar em mais alta qualidade, gerando mídias consistentes, logo, um 

padrão para a documentação do acervo em geral.  

Para a gestão de imagens (9) direciona a necessidade de uma 

sistematização desses registros digitais, como nomear, agrupar e administrar uma 

terminologia para que não haja falhas ou perdas ao adicionar novos arquivos. Das 

demais proposições: 

- Cada imagem deve ter um identificador único na base de dados e 
sua localização (se possível use código de barra); 
- Mantenha em meio impresso cópia da localização das imagens; 
- Informações técnicas - ou metadados – que devem ser registradas 
quando a imagem for digitalizada e devem seguir rigorosamente os 
padrões 
estabelecidos no começo do projeto para controlar termos; o 
esquema adotado em comum por todos os parceiros deve incluir as 
seguintes informações: 
- Material fonte (original) 
- Data da digitalização 
- Scanner: tipo, fabricante, modelo 
- Resolução 
- Compressão 
- Profundidade de cor 
- Equipe responsável 
(Anexo VIII, SISGAM. 2012). 

 

Por fim, os níveis de digitalização (10) são divididos em três: a. Imagem de 

preservação ou máster  - que consiste nas imagens de alta resolução e sem 

compressão do arquivo- ; b. imagem de acesso ou de serviço  - imagens de boa 

qualidade com acesso e transmissão facilitados, podendo o arquivo estar 

comprimido -, e c. imagem prévia ou miniatura  - imagem pequena de baixa 

qualidade, é meramente representativa. Esses três níveis são sintetizados na tabela 

(fig. 8) a seguir, junto ainda com a opção de impressão , também considerada como 

um dos fins desse processo de digitalização.  
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Figura 8: Tabela com os níveis de digitalização sintetizados. 

Fonte:SISGAM, 2012. 
 

 

2.2.3. CONARQ - Recomendações para digitalização de  documentos 

arquivísticos permanentes 

O CONARQ - Conselho Nacional de Arquivos é um órgão colegiado público, 

vinculado ao Arquivo Nacional, foi fundado em 1994 com o intuito de definir a 

política nacional de arquivos públicos e privados, criando normativas e medidas que 

assegurem a preservação de documentos de arquivos (CONARQ, 2019). 

Um Arquivo, seja esse público ou privado, é a instituição responsável por 

receber documentos jurídicos, funcionais, administrativos, acondicionando-os a 

partir de uma sistemática própria. Dos diversos desafios de se gerenciar um 

Arquivo, assegurar a integridade de documentos históricos, visto que o papel é um 

material sensível à umidade, alvo de agentes biológicos, sua própria composição 

física do material reage de forma química com o passar do tempo, tornando-o frágil, 

o Arquivo ainda disponibiliza a consulta desse acervo e lida com o desafio da 

constante chegada de novos documentos, conciliando a administração de uma 

política de descarte consciente que cumpra com a jurisdição do processo. Ou seja, 

a gestão de um Arquivo determinará as necessidades para digitalização do acervo, 

que muito se difere por exemplo de acervos museológicos. 

Partindo desse contexto, o CONARQ responsável por estimular a integração 

e modernização dos arquivos em geral propôs em 2010 as Recomendações para 

Digitalização de Documentos Arquivísticos Permanentes. Entende-se por 
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documento permanente/ histórico aquele que não possui mais valor administrativo, 

mas segue preservado pelo seu valor histórico ou documental, como por exemplo, 

documentos do Brasil império. Digitalizar documentos arquivísticos requer o 

cumprimento da garantia de fidelidade ao original, por isso a importância de 

selecionar previamente os documentos, higienizá-los, organizá-los a fim de que seja 

possível identificar o menor detalhe visível do documento. É nessa triagem prévia 

que já se define qual será a técnica de digitalização utilizada, se por escâneres ou 

câmeras fotográficas. 

As recomendações tratadas específicas dessa normativa são:  

 
● Captura digital em imagem de documentos planos e 
encadernados: impressos, manuscritos, mapas, plantas, desenhos, 
gravuras, cartazes, microformas, diapositivos, negativos, cópias e 
ampliações fotográficas; 
● Padrões e boas práticas mínimas para a captura digital de 
imagens; produção de matrizes e derivadas, identificação do 
representante digital e controle de qualidade; 
● Formatos digitais para representantes digitais matrizes e 
derivados; 
● Metadados técnicos; 
● Boas práticas gerais para armazenamento, segurança e 
preservação dos representantes digitais; 
● Utilização de serviços terceirizados para a captura digital, 
armazenamento e acesso aos representantes digitais (CONARQ, 
2010). 

 

Ao longo do documento define o público alvo, no que consiste a digitalização 

e por que digitalizar, determina o que é importante na hora de elaborar um projeto 

desse, assim como de que forma se dá o processo de captura digital - parâmetros 

para obtenção de qualidade das imagens, equipamentos à serem utilizados - logo, 

os formatos das mídias e de que forma se dará o acesso das mesmas. 

Os processos técnicos para a execução dessas etapas se diferenciam dos 

outros manuais aqui abordados. As demandas e os cuidados estão diretamente 

ligados à tipologia desses documentos, e é justamente por esse motivo que não há 

o aprofundamento por esta pesquisa nas diretrizes sugeridas, dificilmente aplicadas 

ao vitral. Ainda assim é importante mostrar como as instituições de guarda estudam 

e projetam essas medidas de adaptação a seus respectivos acervos. Porém, o que 

há em comum entre esses três manuais abordados e que também motiva o 

desenvolvimento deste trabalho são os porquês de se digitalizar. No caso do 

CONARQ, contribuir com o acesso e disseminação dos documentos através das 

TIC’s, o intercâmbio das informações e os instrumentos de pesquisa via redes 
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informatizadas, a divulgação e disponibilização de documentos em diferentes 

suportes do original, potencializando os processos de conservação do acervo, o que 

evita assim o manuseio dos mesmo (CONARQ, 2010). 

 

 

2.3. METODOLOGIA PARA UMA PLATAFORMA DIGITAL DE VIT RAL 

  

Nesse momento da pesquisa peço licença ao leitor para escrever em primeira 

pessoa, pois acredito que desenvolver esse método envolve questões intrínsecas às 

minhas experiências e trajetória acadêmica, sem elas, este estudo não teria sido 

possível. Atualmente, como profissional já formada, durante a minha graduação 

(2012-2015) em Conservação e Restauração, tive a oportunidade de explorar os 

conceitos teóricos e práticos do que é trabalhar diretamente com o patrimônio, 

enfatizando sempre a tentativa de retomar e reforçar a história especificamente dos 

vitrais. Por quatro anos apresentei trabalhos em eventos dentro e fora da 

Universidade, participei do projeto de pesquisa Estudo do Patrimônio de Vitrais 

Executados no Século XX na Cidade de Rio Grande, no Rio Grande do Sul (2012), 

que consistiu no inventário dos vitrais de Rio Grande, fiz meu estágio profissional 

em um ateliê de restauro de vitrais em Porto Alegre, fiz meu trabalho de conclusão 

de curso vinculado à essa temática e ainda assim deixando a sensação de que 

ainda faltava muito mais a se fazer, a se cativar. Difundir o conhecimento relativo a 

essa temática tornou-se uma das metas como profissional. 

Iniciei o curso de Artes Visuais Licenciatura (2016), também pela 

Universidade Federal de Pelotas, onde a cultura visual e o exercício constante do 

desenho, já praticado anteriormente começaram a reformular minhas perspectivas 

pessoais e profissionais. Somado a isso, comecei a atuar como designer no Núcleo 

de Ações Afirmativas (2017) e posteriormente num grupo de Pesquisa Élééko do 

Curso de Psicologia (2018 e 2019), vinculado à Rede Nacional de Religiões Afro-

Brasileiras e Saúde. Ao desenhar, disponibilizar online e representar temáticas em 

variados eventos passei a observar de que forma meu trabalho chegava em 

diferentes áreas de conhecimento, assim como em outros espaços e outros países. 

Enxerguei nesse processo a potência dos veículos de informação e como 

diferentemente do que compartilhei em eventos acadêmicos, poderia desenvolver 

com a arte vitral. 
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Com a abertura do edital para a seleção da Especialização em Patrimônio 

Cultural busquei encontrar uma problemática que abordasse e correlacionasse 

minhas práticas e conhecimentos adquiridos no Curso de Conservação e 

Restauração, nas pesquisas direcionadas ao vitral e aos novos conhecimentos e 

perspectivas obtidos até então a partir da licenciatura de Artes Visuais. Através 

dessa perspectiva nasceu o projeto: Vi(t)ralize-se: divulgação e resgate da Arte 

Vitral, o qual se apropria da cultura visual e das artes gráficas como ferramentas de 

mediação e conhecimento na tentativa de conectar pessoas e culturas do passado e 

do presente, de uma forma democrática, ampla e acessível. Inicialmente a proposta 

era de fazer releituras ilustradas de vitrais, imprimindo meu estilo de ilustração na 

representação desses, a arte final seria “viralizada” pela cidade tendo como suporte 

a técnica de lambe3 e posteriormente divulgadas em uma página no Facebook 

intitulada Vi(t)ralize-se. Além da página no Facebook, a criação de uma segunda 

plataforma digital (site) com o objetivo de divulgar a documentação feita no 

inventário de vitrais de Rio Grande, informações não divulgadas até então. 

Enquanto o Facebook abordava uma arte livre e dinâmica, o site buscava 

apresentar um banco de imagens que narrassem a história dos ateliês, da interação 

com a sociedade e até mesmo a criação dessa memória para a cidade propriamente 

dita.  

Durante o transcorrer das disciplinas do curso e as primeiras orientações, o 

projeto foi sendo afunilado, visto que a proposta inicial não teria como ser cumprida 

no prazo de um ano e meio de curso, além de que compilar alguns objetivos em um 

material único atingia igualmente a meta de divulgação, uma das principais 

motivações para o desenvolvimento deste trabalho. O curso de Conservação e 

Restauração tem uma abordagem técnica muito específica, logo as bibliografias e a 

própria bagagem relativa à documentação obtida dessa formação são muito rígidas. 

Propor um método que não haja perda na qualidade das informações ou dos dados 

é um desafio, além de ter me levado para áreas técnicas complexas e diferentes da 

minha, como a ciência da informação e as tecnologias de informação e 

comunicação.  

Enfim, essa metodologia é de cunho experimental e passou por uma série de 

leituras prévias sobre banco de dados, metadados, manuais para digitalização de 

                                                
3 Consiste em um pôster artístico fixado por cola de polvilho ou farinha. 
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acervo, fichas catalográficas, acervo em rede, plataformas digitais e outras 

iniciativas públicas e privadas de digitalização de acervo. Parto inicialmente da 

escolha de um site como sistema funcional para a plataforma, o site permite acesso 

universal, tradução do conteúdo dependendo do país de onde o usuário acessa, 

além de oferecer recursos diversos de acessibilidade, interação e interface de fácil 

manipulação. Por não dominar os conhecimentos de programação e construção de 

um site desde o início, escolhi a plataforma online do Wix, um website de criação e 

edição de sites, o qual disponibiliza modelos pré definidos chamados templates. 

Anteriormente ao projeto fui colaboradora de um site Wix, essa familiaridade com as 

ferramentas, além da própria sistemática do website ser de fácil compreensão 

também influenciaram na escolha do sistema. Há a opção de usar de forma gratuita 

a plataforma, os recursos são limitados, porém para estudo e experimentação como 

é o caso desta pesquisa, torna-se um recurso viável. O valor das mensalidades dos 

planos pagos variam de acordo com os os recursos e vantagens disponibilizados, 

esses processos mais técnicos serão abordados posteriormente. 

Como dito anteriormente, a plataforma Vi(t)ralize-se busca incorporar 

informações gerais de vitrais, divulgar pesquisas e demais bibliografias ou 

referências da área, indicar outros sites, disponibilizar inventários, enfim, 

correlacionar todos esses conhecimentos de uma forma interativa. E foi pensando a 

partir desses conteúdos e objetivos que desenhei uma interface (fig. 9) 

estabelecendo um menu principal de consulta no topo da página, centralizado junto 

a imagem de apresentação e título da plataforma. 
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Figura 9: Projeto de layout. 

Fonte: Autora, 2019. 
 

Para compor as categorias do menu, a seguinte disposição: 

● O Projeto  

● Arte Vitral >    Origem e trajetória 

Técnica 

Ateliês e Mestres 

● Inventários >   Rio Grande>  O projeto  

Edificações   

Fichas Catalográficas 

> Outros Projetos>  Pelotas 

Porto Alegre 

Rio de Janeiro 

São Paulo  

● Bibliografia >  Nacional 

Internacional 

Outros sites 

● Notícias 

● Vídeos e Curiosidades 

Abaixo do menu optei pela escolha de um mapa interativo sobre os 

inventários, além das edificações já estarem localizadas e a navegação destes 

prédios poder ser feita numa escala mundial, ao passar o cursor em cima do botão 
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referente à Edificação de interesse, uma aba flutuante irá abrir com um resumo de 

informações (fig. 10) com a imagem e nome da edificação, ano de fundação, 

endereço, número de vitrais identificados e algumas imagens do acervo, podendo o 

usuário clicar na opção + ver mais  e ser encaminhado para outra página onde os 

dados são apresentados de uma forma mais aprofundada. 

 
Figura 10: Desenho esquemático do mapa interativo. 

Fonte: Autora, 2019. 
 

A opção por uma interface simplificada com apenas dois nichos de 

informações (menu e mapa) partiu da tentativa de cruzar os métodos de uma base 

de dados, fichas catalográficas com a interação livre que um site possibilita. Ou 

seja, adaptar esses sistema técnico das fichas e base de dados, estruturados 

normalmente em tabelas, para um menu de visualização prévia do conteúdo, onde o 

usuário pré visualiza os temas abordados como um todo, otimizando o tempo de 

pesquisa ou indo direto no que mais lhe interessa. Simplificar nesse caso, auxilia na 

navegação de usuários que não processam com facilidade recursos tecnológicos. 

Até esse momento as escolhas feitas foram mais livres, de acordo com o que 

eu entendo como necessário e importante a ser representado, era a etapa estrutural 

do site. A partir de agora começarei a aplicar algumas diretrizes dos manuais e das 

fichas abordados neste capítulo, acho importante indicar qual medida estou 

adotando e de qual manual/ficha condiz. Para isto estabeleço uma legenda prática:  

Para itens do Manual da UNESCO: (U);  

Para itens do Manual do SISGAM: (S); 

Para itens do Manual do CONARQ: (C); 
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Ficha de Wertheimer: (W); 

Ficha de Viana: (V). 

Partindo do Estudo de Oportunidade (U) que contempla sete questões 

necessárias para projetar uma plataforma, descrevo as diretrizes dos outros 

materiais para sistematizar essa nova metodologia. 

1) Para que digitalizar? 

 A digitalização nesse caso específico de vitrais é o instrumento capaz de 

estabelecer a ponte entre diversos públicos, há pouca documentação referente e 

este pouco fica restrito aos responsáveis pela formulação, ou pesquisadores da 

área. A partir do momento que há a divulgação desses dados dentro de uma 

plataforma interativa, com conteúdos relacionados, novos olhares são cativados, 

extrapolando as fronteiras físicas desse conhecimento. Digitalizar e divulgar essas 

informações parte do princípio de democratizar o acesso a esse conhecimento, o 

que colabora diretamente com a valorização e preservação dessa técnica de 

manufatura chamada vitral. 

2) Quais os objetivos? 

Tem como objetivo geral divulgar em rede aberta documentos e informações 

restritas a determinado público, democratizando o acesso e colaborando 

diretamente com a preservação desses dados (C). Ou seja, propor uma alternativa 

de salvaguarda. 

Dos objetivos específicos: 

● Criar uma forma alternativa de documentação, ou seja, em um suporte 

diferente da documentação original seguindo uma uniformidade e consistência 

técnica (S); 

● Proporcionar rapidez e acesso à informação; 

● Cruzar dados de diversas origens relacionadas ao vitral, com 

referências e bibliografias centralizadas em uma única fonte, criando assim um 

portal de busca; 

● Estimular novas pesquisas; 

● Mapear iniciativas de inventário no território nacional e quando 

possível disponibilizar informações referentes a esses projetos; 

● Estimular o olhar para a arte vitral a partir de uma perspectiva 

profissional de Conservação e Restauração, chamando a atenção para a 

importância desse processos para uma boa gestão patrimonial. 
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3) De que forma? 

A forma escolhida foi o desenvolvimento de um conceito para plataforma 

digital de vitral, tendo como tecnologia um site de modelo pré-definido.  

4) Como? 

É importante que os objetivos sejam claros e bem definidos para desenvolver 

uma sistematização das informações, é uma das etapas mais complexas esse 

processo de digitalização. O primeiro passo consiste na triagem do material (U) a 

ser digitalizado, organizado e definidas prioridades para traçar uma ordem de 

inclusão no sistema. Treze edificações do inventário de vitrais de Rio Grande/RS 

foram caracterizadas, totalizando oitenta e seis janelas de vitrais. Adaptar essa 

documentação aos moldes propostos para a Plataforma Vi(t)ralize-se dentro do 

período de dois anos- duração máxima do curso de especialização- seria 

impossível. Dessa forma, o processo de triagem partiu da escolha de uma 

edificação que tivesse o máximo de informações para ilustrar de forma prática como 

essa conversão de dados é feita dentro desta proposta. 

Com a triagem feita, o próximo passo foi o de escolher os termos extraídos 

(U) do documento base. Nesta conversão optou-se preservar os termos técnicos 

que constam na ficha catalográfica, partindo do método a priori de linguagem 

documental ao propor um glossário no fim das páginas relacionadas, sem deixar de 

desenvolver a informação dentro do contexto do vitral. Por exemplo, o terceiro setor 

da ficha referente a Dados sobre os vitrais no item 3.8. Vidro e pintura há uma 

relação de possíveis vidros e técnicas/materiais de pintura e espaço para indicar 

quando presente a cor (fig.11). 

 
Figura 11: Recorte da ficha catalográfica, item 3.8. 

Fonte: Acervo do Projeto de Inventário dos Vitrais de Rio Grande, 2012. 
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Ao levar esses dados para a plataforma, quando indicada a técnica de pintura 

grisalha4, emitir o termo no glossário e no corpo do texto descrever de que forma foi 

a aplicada a técnica, a distribuição pictórica, junto às cores utilizadas. Essas 

informações não constam na ficha, mas são inerentes ao vitral, atribuindo valor a 

descrição. A exemplo disso: 

A técnica de pintura executada foi a de grisalha, em intensidades 
diferentes. Possivelmente uma camada aguada para fundos, outra 
para sombras e volumes e, por fim, os traços precisos de expressão 
e formas. Observa-se ainda a diferença pictórica deste material no 
tratamento do cabelo. Este é castanho e sua saliência é sugerida por 
linhas curvas de espessuras variadas, porém com as extremidades 
mais finas que o centro (LAMPAZZI, 2015). 

 

Outra proposta nesse sentido é linkar no glossário e na palavra em si a 

página específica do site onde o conceito é desenvolvido e tratado de forma 

aprofundada.  

Dois dos aspectos mais trabalhosos é formalizar a descrição do conteúdo (S) 

e do resumo (S), pois mesmo se tratando da mesma técnica, os conjuntos variam 

muito e tem características próprias, logo a formalização deixa como facultativo o 

preenchimento de alguns itens. Vale ainda lembrar que poucas são as edificações 

detentoras do acervo que possuem a documentação relativa à origem: quem pagou, 

quem fez, de onde veio, quando (...). Portanto, a formalização descrita neste 

trabalho funciona como um guia de assuntos a serem desenvolvidos e como, 

seguindo uma ordem lógica.  

 Wertheimer (2011) em sua dissertação adota uma lógica que de descrição 

própria, seguindo a ordem dos campos de preenchimento da ficha catalográfica. 

Como a ficha catalográfica de Wertheimer é a mesma aplicada ao inventário 

abordado nesta pesquisa, e que também foi optado por manter os termos técnicos 

da mesma, ainda que não padronizada, a estrutura textual seguirá a mesma lógica, 

sendo base e referência direta nesse processo. Acréscimo a isso, abordar a 

iconologia, iconografia e o nível de proteção indicados por Viana (2015). Portanto, a 

estrutura indicada fica: 

Nome da edificação e foto da fachada. 

                                                
4 Grisalha é uma técnica de pintura em vitral, consiste numa mistura de vidro moído e óxidos, sendo 
comercializada em pó. Para sua aplicação é necessário o uso de um veículo podendo ser água, 
vinagre ou terebentina. A gama de cores é limitada, predomina tons como pretos, marrons, 
vermelhos e cinzas-verdes. 
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O prédio da __________, construído em ______, situado na 

Rua/Avenida___________________, inicialmente usado como _____________ 

(para quando o uso do prédio não for mais o mesmo de origem), pertence a 

__________________ e nele funciona ________________. A edificação possui/ 

não _____________ nível de proteção (se tombado, inventariado, desenvolver). 

A edificação com planta ____________ (partido) possui características 

arquitetônicas _____________________ (eclético/neogótico…). Há intervenções 

anteriores como pode-se observar __________________ (desenvolver quando 

houver). O vitral tem sua possível origem no ano/década ________ (é possível datar 

o vitral?). - ADICIONAR AQUI O NÍVEL DE PROTEÇÃO DA EDIFICAÇÃO, 

QUANDO HOUVER, se tombado, inventariado e afins) 

FIGURAS: 

Localização da edificação no mapa vista aérea. 

Planta baixa da edificação. 

O conjunto de vitral existente na edificação é formado por _____ janelas 

(formato, com dimensões no geral…), distribuídas em diferentes lados da nave, 

localizadas na planta baixa vista anteriormente. A solução de composição entre as 

janelas é semelhante fazendo um conjunto coeso.  

FOTOS GERAIS DO CONJUNTO 

Os vitrais são _______________ (figurativos? Possuem elemento central?), 

os vidros são de origem ____________ (quando houver informação), nota-se a 

predominância das seguintes cores ___________. A estrutura é de ___________ 

(madeira, ferro, em módulos padronizados?) e tem como recurso de proteção 

_____________ (quando houver). 

(Descrição específica feita por janela): A janela ________ (orientação solar) 

identificada como J____ (fig. X) possui como dimensões _____ de largura e _____ 

de altura, aproximadamente. O painel figura _____________, tem como elemento 

central _____________________ (quando houver).  

Como exemplo de  descrição da iconografia e iconologia (exemplo de 

descrição) (V) há a representação de figura humana masculina em momento de 

agonia, estando este em pé com corpo levemente retorcido, flechado por três 

flechas que transpassam o peito, o abdômen e a coxa, estando seminu, e recostado 

junto a uma árvore. O personagem, que possui uma auréola, direciona seu olhar ao 

alto, caracterizando uma cena de martírio. Está inserido em um baldaquino gótico, 
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com um anjo acima que anuncia o seu suplício tendo nas mãos uma faixa com a 

inscrição “CREDO”. Abaixo dos seus pés uma inscrição revela o seu nome “S. 

SEBASTIEN” – São Sebastião. Possui figuras ornamentais inspiradas na arquitetura 

gótica e em elementos fitomórficos. 

. A(s) técnica(s) pictórica(s) utilizada(s) foi(ram) __________ (descrever), 

nota-se a predominância das seguintes cores ______________. 

O estado de conservação (primeiro uma análise geral, depois detalhamento 

por janela). Análise por janela:  Estado de conservação (bom/médio/ruim), está 

abaulado? Com fraturas? Tem vidros novos? Os vidros estão instáveis/estáveis, é 

possível enxergar bolhas? Qual a técnica de produção? As calhas de chumbo tem o 

tamanho ___________ com formato _____, o estado de conservação destas é 

_________. (Se necessário, diagramar um diagnóstico de conservação) Houve 

intervenções anteriores? Exemplo de descrição (W): “A grande perda do material 

original do vitral da janela ________ compromete sua função e indica ocorrência de 

intervenções anteriores. Mesmo com a falta de documentação referente ao 

tratamento efetuado é possível detectar quais premissas do restauro não foram 

respeitadas, pois grande parte da originalidade da janela __________ se perdeu”. 

FOTOS DO ESTADO DE CONSERVAÇÃO 

A qualidade das imagens (S) a serem disponibilizadas está diretamente 

relacionada ao uso pretendido pelos usuários (S). Como dito anteriormente, quando 

as fotos do inventário foram feitas, um dos fatores pensados era de que a resolução 

deveria ser de qualidade, pois como os vitrais normalmente ficam distantes do 

observador, enxergar os detalhes de técnica, assim como possíveis patologias 

torna-se possível através dessa captura com o zoom das câmeras. Outro fator 

cuidado foi a escolha do melhor ângulo para captura com o objetivo de minimizar as 

deformações do vitral pela perspectiva da imagem. As imagens foram salvas no 

formato RAW e JPG, para a disponibilização na Plataforma o formato JPG é o mais 

viável, indicado como segundo nível de digitalização pelo Manual do SISGAM (vidi. 

fig. 8), essa imagem é considerada de acesso ou serviço, é um arquivo para 

exibição, transmissão e apresentação na web. O manual indica ainda o tamanho em 

pixels de 600 a 3.000, as imagens a serem utilizadas seguem essa faixa, algumas 

extrapolando o limite indicado, mas não ultrapassa 4.000 pixels, com resolução de 

300 dpi. Caso o usuário necessite para algum fim específico uma imagem de maior 
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qualidade, este pode entrar em contato a partir do e-mail disponibilizado e solicitar a 

imagem em formato RAW, justificando quais usos serão atribuídos às imagens.  

Da infraestrutura e equipamentos (S) a estratégia feita para conciliar o 

recursos disponíveis pela autora visto as demandas da elaboração dessa 

Plataforma partiu de um equipamento de uso pessoal que cumpriu com as 

necessidades básicas exigidas:  

● 1 notebook; 

● 1 impressora com scanner para digitalização de rascunhos e 

documentos; 

● 1 HD e drive do e-mail pessoal para armazenamento das imagens, 

arquivos produzidos e referências bibliográficas; 

● Internet banda larga para digitalização e produção de conteúdo; 

● Celular como parte do processo de digitalização -a plataforma é 

configurada para visualização via mobile-, pesquisa e divulgação do projeto;  

● Elaboração de um site de domínio gratuito; 

● Materiais de papelaria em geral para anotações estudos. 

Para as cópias de segurança (S) e preservação digital (S)- medidas ligadas 

ao armazenamento e gestão dos arquivos, optou-se por fazer um back-up das 

pastas referentes ao inventário, material geral de vitral construído ao longo desses 

anos de pesquisa e os arquivos gerados para construção deste trabalho 

respectivamente. Este back-up está armazenado em um HD externo com 

capacidade de 1TB (1.000 GB), no notebook relacionado na infraestrutura, em um 

drive (15 GB) e em um computador externo como medida de segurança. Até o 

momento os dados totalizam 9,92 GB, sistematizados em 417 pastas e 4.297 

arquivos de diferentes naturezas. Sobre o período indicado de cinco anos para a 

migração desses dados (S), no que tange o site, o WIX é uma plataforma já 

consolidada, dificilmente em cinco anos correrá o risco de ser extinta. Ainda assim, 

se de repente um imprevisto acontecer, o conteúdo das páginas serão salvos nas 

mídias de armazenamento. Caso seja necessário migrar para outro site, o conteúdo 

permanecer intacto, precisando recomeçar apenas a estrutura do site em si. O 

computador principal do projeto onde está armazenado todos esses dados já tem 

sete anos de uso, além de ser utilizado para outros fins também profissionais - uso 

de programas pesados-, a capacidade e funcionalidade nessa projeção de cinco 

anos exigirá a necessidade de adquirir outra máquina. Ou seja, a migração será 
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feita para outro computador, exigindo assim que o back-up esteja atualizado para 

não haver perda de nenhum dado. Já esse período de atualização deve acontecer 

concomitante a manutenção do site. 

5) Quem fará? 

O ideal é que um projeto dessa amplitude seja elaborado por uma equipe de 

profissionais de diversas áreas, porém, neste estudo específico é desenvolvido por 

uma Conservadora Restauradora que possui conhecimento básico em algumas 

tecnologias de informação. 

6) Quanto irá custar? 

Para os custos é pressuposto a contratação de uma equipe de profissionais 

para planejar e executar o projeto, materiais de papelaria, infraestrutura tecnológica 

que inclui os computadores, dispositivos de armazenamento (pen drive e hd), 

acesso à internet, no caso desta proposta que utiliza de suporte um site, inclui o 

pagamento mensal/anual do domínio da plataforma ou programa, entre outros 

gastos não previstos que surgem no decorrer desse processo, como por exemplo, 

manutenção dos computadores.  

Como o projeto de digitalização parte de um trabalho de conclusão de curso, 

a maioria desses gastos não foram necessários. Não houve contratação de 

profissionais para desenvolver e aplicar -trabalho realizado pela autora-, os 

materiais de papelaria utilizados eram de uso pessoal, assim como o computador e 

dispositivos de armazenamento, o gasto com internet é referente a mensalidade de 

R$ 40,00 e apesar do domínio do site não ser pago, é importante constar o valor 

pesquisado e o que inclui cada plano privado:  

 

Plano  VIP eCommerce Unlimited Combo Connect Domain 

Valor mensal  R$ 57,29 R$ 37,25 R$ 28,90 R$ 19,00 R$ 9,50 

Largura da 
banda 

ilimitada ilimitada ilimitada 2GB 16B 

Domínio  próprio próprio próprio próprio próprio 

Armazenamento  20 GB 20 GB 10 GB 3 GB 500 MB 

Anúncios  - - - - sim 

Tabela de Dados e Valores dos planos disponíveis 
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Na versão gratuita do site há espaço para anúncios de publicidade diversos, 

o que pode prejudicar em alguns casos a visualização das informações. O domínio 

é público, ou seja, o endereço eletrônico é imposto pelo site sem a possibilidade de 

edição, ainda que exista a escolha do nome do site no link de acesso, por exemplo: 

Domínio do site proposto pelo Wix:  

https://priscillapinheiro7.wixsite.com/vitralizese 

No endereço contém o nome referente ao e-mail vinculado a criação do site, 

o nome da empresa e somente após a barra o nome do site proposto pelo usuário. 

Domínio do site nas preferências do usuário: 

https://vitralizese.com 

Esse fator interfere diretamente na facilidade do site ser encontrado em um 

site de busca, além de que quando o domínio é pago, agrega credibilidade ao 

projeto, uma forma de administração e atualização da plataforma de forma ativa. 

7) Quanto tempo irá demandar? 

O tempo de planejamento e execução depende da proposta, assim como do 

acervo a ser digitalizado. No caso desta pesquisa, do projeto ao início da construção 

e aplicação foi um período de dois anos. Para a continuidade da aplicação é 

previsto no mínimo mais dois anos de trabalho diário, levando em consideração a 

execução do ofício ser feito por uma única pessoa. Além disso é importante lembrar 

que mesmo após a aplicação de todo o projeto a manutenção e inserção de novos 

dados é contínua.  

Dessa forma, este método composto por cinco referências distintas, sendo 

duas específicas de vitrais, busca em uma nova ferramenta de documentação 

divulgar e potencializar a visibilidade da arte vitral. Sua aplicação, funcionalidade e 

produto digital são apresentados no próximo capítulo. 
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3. VI(T)RALIZE-SE: PLATAFORMA DIGITAL DE VITRAIS 

 

Vi(t)ralize-se é o conceito desta pesquisa, assim como produto final da 

mesma. Consiste em um site de livre acesso sobre vitral, disponibiliza informações 

sobre a história, os tipos de técnica, exemplo de documentações e inventários, 

imagens, vídeos, curiosidades, entre outros. Enfim, uma plataforma que busca na 

documentação e divulgação desta despertar novos olhares e estimular novas 

pesquisas, uma tentativa de colaborar com a memória e salvaguarda da arte vitral. 

O nome partiu do jogo de sentidos Vitralize- se/ Viralize-se, uma forma de 

conceituar a dualidade do projeto. Vi(t)ralize-se faz referência à retomada da cultura 

vitralística, sua história e seus sentidos, ou até mesmo a aculturação de indivíduos 

motivados a esse novo olhar.  Enquanto viralize-se remete a ação de se espalhar 

rapidamente, termo também designado a meios de informações digitais e profusão 

do conhecimento. Portanto, essas significâncias retomam a vontade proposta como 

Conservadora Restauradora de difundir e correlacionar esses conhecimentos.  

Adaptar a proposta do site para um trabalho de conclusão de curso é um 

desafio, o material levantado para inserir na plataforma é volumoso e como 

estudado anteriormente, levaria dois anos mais para ser aplicado. Dessa forma, foi 

necessário optar por um recorte para que se possa visualizar na prática a 

viabilidade e funcionalidade do site. Neste momento indica-se ao leitor acessar o 

site e acompanhar como foi o processo de desenvolvimento das propostas feitas no 

capítulo anterior frente aos desafios da aplicação no produto final. Para isto, acesse 

um navegador de internet e digite o endereço digital:  

priscillapinheiro7.wixsite.com/vitralizese  

Para iniciar o site foi preciso escolher um template, partindo do projeto 

ilustrado de layout (vidi. fig.9) procurei um modelo que pudesse ser adaptado sem 

ter que fazer muitas alterações. Assim, encontrei um template de restaurante (fig. 

12) chamado DATERRA. 
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Figura 12: Setorização do template. 

Fonte: Autora, 2019. 
 

Para facilitar a compreensão, apresento esse diagrama (fig. 10) com os 

setores do site. Diferentemente do que propus no projeto - cabeçalho com o nome 

da plataforma, imagem de apresentação e o menu direcionado na base desse 

conjunto- o modelo inverte o menu o colocando entre o nome e a imagem de 

apresentação. Essa diferença é sutil e não prejudica o objetivo inicial, portanto 

permaneceu como no modelo original. Diferentemente das colunas e conteúdo (3), a 

proposta do projeto era centralizar as informações em um único menu, tendo 

apenas o mapa interativo como informação secundária, desta forma optei por 

remover e reduzir o espaço para inserir apenas o mapa. Por fim, a imagem 

ilustrativa (4) e o rodapé (5) também não constavam na ideia do projeto, ao testar 

uma imagem de vitral e adicionar uma caixa para sugestões e contato do usuário, o 

resultado foi somatório, optando por manter essas categorias do template. Logo, a 

página inicial do Vi(t)ralize-se (fig.13) ficou assim: 
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Figura 13: Setorização da plataforma Vi(t)ralize-se. 

Fonte: Autora, 2019. 
 

Outras alterações feitas são referentes à fonte do título que foi adaptada para 

um estilo encontrado na marca do doador presente em alguns vitrais; Fundo da 

página na cor preta, esta escolha se justifica por ser a cor que mais contrasta com 

vitrais em geral, quando se observa um vitral em sentido contrário a incidência de 

luz, as calhas de chumbo metálicas são percebidas pelo olhar como pretas devido 

ao jogo de luz e sombra tão característico do vitral; A fonte do menu, do mapa e do 

rodapé foram mantidas de acordo com o template. 

Dos conteúdos adicionados à Plataforma, destaco neste capítulo a 

documentação referente à Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, Paróquia do 

Salvador de Rio Grande/RS. O conteúdo escrito e ilustrado no site será o mesmo 

daqui abordado, porém, a forma como é sistematizado no site difere-se pela 

proposta da plataforma ser mais prática e interativa, logo o usuário poderá clicar 

diretamente na informação que for de maior interesse, em vez de acessar um texto 

grande e denso. Para tal, a estrutura desenvolvida no capítulo anterior é aplicada da 

seguinte forma: 

Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, Paróquia do Salvador de Rio Grande/RS 

(fig. 14). 
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Figura 14: Fachada da Igreja. 

Fonte: Autora, 2012. 
 

O prédio da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, Paróquia do Salvador teve 

sua construção de 1891 a 1925, está situada na Rua General Neto- número 382 

(fig.14), no centro da cidade de Rio Grande/RS. A Paróquia pertence à Igreja 

Anglicana e segue cumprindo a mesma função desde sua inauguração (1902). A 

edificação é protegida por um inventário nível 2 - deve-se preservar volumetria e 

fachada-, é o único exemplar de prédio religioso construído com pedra em estilo 

neogótico inglês presente na cidade. O partido/configuração da planta (fig.16) do 

prédio é em cruz latina (axial), com uma única nave. Não há intervenções anteriores 

estruturais em razão do nível de proteção, porém a necessidade de inserir uma 

rampa para PPNE (pessoas portadoras de necessidades especiais) anexada à 

escada levou à sua construção a partir de material metálico, ficando sobreposta à 

escada existente e sendo possível a sua retirada caso haja necessidade de 

restaurações posteriores.  
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Figura 15: Vista aérea da edificação no lote. 

Fonte: Google Maps. Disponível em: 
https://www.google.com/maps/place/Igreja+Salvador/@-32.0355336,-

52.0994254,188m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x95119c0ef0e28bd1:0x3ca9a5055bb8075c!
8m2!3d-32.035362!4d-52.098951> Acesso em 15 Abr. 2019. 

 
 

  
Figura 16: À esquerda planta baixa original, à direita planta baixa esquemática. 

Fonte: Paróquia do Salvador; Marina Perfetto Sanes. 
 

Os vitrais têm sua possível origem datada da segunda metade do século XX, 

o conjunto existente na edificação é formado por 6 janelas em painéis translúcidos 

com verga em arco ogival equilátero, com dimensões variadas entre 0,8m -1,05m de 

largura e 4,2m - 5,5m de altura. Estão distribuídas na nave frontal e no fundo da 

nave três vitrais em cada, localizadas na planta baixa esquemática (fig.14) vista 

anteriormente. A solução de composição entre as janelas é semelhante,  formando 

um conjunto coeso (fig. 17).  
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Figura 17: Foto geral do conjunto: JN1, JN2, JN3, JS1, JS1 e JS3 respectivamente. 
Fonte: Autora, 2012. 

 
Os vitrais são figurativos alegóricos com temática religiosa, as três janelas do 

fundo da nave (três primeiras da figura 15) possuem duas narrativas em uma 

mesma janela, sendo a narrativa da parte superior a principal.  

A Igreja Anglicana parte da crença de um Deus único,  criador do todo - é Pai, 

filho e Espírito Santo (trindade) e tem como sacramentos5 o batismo e a Santa Ceia/ 

Eucaristia. Esses sacramentos aparecem representados nos vitrais, assim como 

uma possível relação com o posicionamento dos vitrais dentro da igreja: os da 

entrada figuram a eucaristia (JN1), Pentecostes e a confirmação (JN2) e o batismo 

(JN3), estas representações são os preceitos iniciais, o primeiro contato do fiel ao 

ingressar na  religião e estão localizados na porta de entrada da Igreja. Atrás do 

altar onde todos os ritos são realizados, estão localizadas as três janelas que 

compõem um conjunto figurativo da Santa Ceia/Eucaristia, considerada o berço da 

Igreja. A Eucaristia oferece tudo o que é necessário para a vida comunitária da 

Igreja, a Palavra, que orienta para a vida, vive-se a partilha afetiva com outras 

pessoas, expõe-se a Deus as necessidades do mundo e as individuais, e ainda dá o 

alimento para prosseguir na missão e renovar as confianças nas promessas do Pai 

Celestial (NOGUEIRA, 2007).  

                                                
5 Rituais sagrados cristãos.  
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 Os painéis são assinados pelo mestre Francisco Huguet, vitralista de uns 

dos principais ateliês do Estado, a Casa Genta6, com sede em Porto Alegre. A 

cercadura7 dos vitrais é geométrica e em todos os painéis há marca dos doadores 

na base do vitral. Os vidros são importados, mas não se sabe ao certo a origem, as 

cores são vibrantes e  predominam os tons azul, vermelho, verde, roxo e âmbar. 

Para as técnicas de pintura nota-se a grisalha8 nas cores marrom e preto, amarelo 

de prata9 no tom amarelo médio e esmaltes nos tons marrom, carnação e vermelho.  

As calhas de chumbo tem o perfil “H” e a estrutura da janela é metálica - 

provavelmente de ferro-, está dividida em módulos retangulares e ogivais 

padronizados, tem como recurso de proteção para evitar o abaulamento barras de 

sustentação externas, também metálicas.  

O estado de conservação do conjunto é satisfatório e apresenta como 

patologia geral destacamento da pintura de forma pontual (fig.18).  

 

                                                
6 Ateliê de vitral fundado pelo uruguaio Antônio Genta, em Porto Alegre. Foi premiado diversas vezes 
e sua produção transpassa as fronteiras do Rio Grande do Sul. Em 1984 a empresa fechou as portas 
declarando falência em 1998 (WERTHEIMER, 2011). 
7 Cercadura é tudo que guarnece ou orla o contorno de algum objeto (FERREIRA, 1999, p.444). 
8 Grisalha é uma técnica de pintura em vitral, consiste numa mistura de vidro moído e óxidos, sendo 
comercializada em pó. Para sua aplicação é necessário o uso de um veículo podendo ser água, 
vinagre ou terebentina. A gama de cores é limitada, predomina tons como pretos, marrons, 
vermelhos e cinzas-verdes. 
9 Amarelo de prata foi uma invenção dos vitralistas do 1.300, enriqueceram sua paleta com uma 
mancha amarela transparente composta por elementos da prata como o sulfureto de prata usado na 
Idade Média, ainda também o nitrato de prata, finamente moídos numa pasta argilosa e diluídos com 
água (BRISAC, 1986). 
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Figura 18: Imagens gerais referentes ao destacamento da pintura. 

Fonte: Ficha de Inventário Igreja Anglicana Episcopal Anglicana do Brasil, Paróquia 
do Salvador, 2012. 

 

No processo de documentação de vitrais, o primeiro passo é numerar as 

janelas, o padrão adotado nessa sistemática é seguir a orientação solar, partindo da 

janela mais próxima à porta. Para nomeá-las optou-se pela inicial “J” referente à 

janela e a abreviação da orientação solar: N (norte), S (sul), L (leste), O (oeste), NE 

(nordeste), SE (sudeste), NO (noroeste) e SO (sudeste). Logo, as janelas da Igreja 

do Salvador são referentes a painéis de orientação norte e sul, a serem detalhadas 

posteriormente de forma particular. 

A primeira janela com orientação solar norte identificada como JN1 (fig. 19) 

possui como dimensões 0,8m de largura e 4,8m de altura aproximadamente. No 

painel figura a celebração de uma eucaristia, e está dividido pela cercadura em três 

momentos: no primeiro uma pomba branca no topo seguida de um cristo crucificado 

(que simboliza o sacrifício); no segundo momento um bispo de costas com os 

braços elevados segurando um cálice; e no terceiro momento o mesmo bispo 

distribuindo a eucaristia para três fiéis.  
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Figura 19: Janela JN1. 
Fonte: Autora, 2012. 

 
O Espírito santo é simbolizado pela pomba e faz a ligação do céu (nuvens) 

com o Cristo e o homem. O Bispo ladeado de velas possui à sua esquerda um livro,  

que provavelmente seja o livro dos rituais o qual está acompanhando enquanto 

eleva seus braços segurando o cálice para a celebração da Eucaristia. No terceiro 

momento, após o ritual, o reverendo que pega a eucaristia do recipiente e distribui 

aos fiéis, na cena específica, dada à mulher. Na marca do doador as seguintes 

inscrições: “À GLÓRIA DE DEUS E EM MEMÓRIA DE CÂNDIDA DA ROCHA 

LEÃO”, podendo coincidentemente ser a mulher retratada neste módulo, visto que 

era comum a representação de símbolos ou pessoas escolhidas pelos doadores 

que financiavam o vitral. 

As técnicas pictóricas utilizadas foram grisalha, amarelo de prata e esmaltes, 

nota-se a predominância das cores marrom e preto para as grisalhas, amarelo claro 

para o amarelo de prata e carnações e vermelho para os esmaltes. À seguir, 

detalhes (fig.20) do painel: 
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Figura 20: Detalhes da Janela JN1. 

Fonte: Autora, 2012. 
 

A segunda janela com orientação solar norte identificada como JN2 (fig. 21) 

possui como dimensões 1,05m de largura por 5,5m de altura aproximadamente. O 

painel figura a ascensão de Cristo e o sacramento da confirmação, logo, dividido 

pela cercadura em dois momentos: no primeiro um olho que faz referência a um 

símbolo maçom seguido de uma pomba branca, ambos à cima de Jesus Cristo que 

está envolto de nuvens e dois anjos, à baixo dele alguns de seus apóstolos; No 

segundo momento o Bispo acompanhado do acólito (“coroinha”) que segura um 

báculo10 coloca as mãos sobre a cabeça de um fiel, realizando a confirmação, há 

ainda em cena dois outros fiéis e ao fundo uma mesa com uma cruz. 

                                                
10 Símbolo episcopal, análogo a um cajado de pastor, remete ao serviço do Bispo. 
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Figura 21: Janela JN2. 
Fonte: Autora, 2012. 

 
O olho, símbolo maçom representado, é uma alegoria para o olho da 

consciência, o olho de Deus, do Princípio Criador. É o olho que tudo vê, que protege 

e/ou julga. Junto dele, a pomba que representa o Espírito Santo, compondo junto ao 

Cristo logo à baixo a Santíssima Trindade. A elevação dos olhos de Jesus significa 

o olhar conectado a Deus, as mãos,  a entrega de Cristo e o manto vermelho 

envolto a atividade, a paixão, o amor e da energia da vida. Os anjos o acompanham 

com os olhos durante a ascensão, transmitindo devoção e ternura, enquanto os 

apóstolos com expressões de espanto e preocupação direcionam o olhar às alturas. 

A cena do vitral é narrada na Bíblia sagrada, sendo uma passagem de referência 

para compor este vitral: 

 
 
 
 
[6 Então, os que estavam reunidos perguntaram a Jesus: “Senhor, é agora 
que vais restaurar o Reino para Israel?” 7 Jesus respondeu: “Não cabe a 
vocês saber os tempos e as datas que o Pai reservou à sua própria 
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autoridade. 8 Mas o Espírito Santo descerá sobre vocês, e dele receberão 
força para serem as minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia 
e Samaria, e até os extremos da Terra.” 
9 Depois de dizer isso, Jesus foi levado ao céu à vista deles. E quando uma 
nuvem o cobriu, eles não puderam vê-lo mais.  
(Bíblia, AT 1, 6-9). 

 

Na segunda cena  em que figura o sacramento de confirmação, foi informado 

pelo reverendo Everaldo da Silva Carvalho, responsável pela paróquia, que o bispo 

retratado é o Dr. Athalicio Teodo Pithan, foi o primeiro Bispo Brasileiro da 

Comunhão Anglicana (1960), oriundo de Santa Maria/ RS. E disponibilizou uma 

fotografia  para que pudéssemos comparar (fig. 22) com a imagem do vitral. 

 
Figuras 22:  Comparação entre fotografia (à esquerda) e vitral (à direita) do Bispo Athalicio. 

Fonte: Acervo da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, Paróquia do Salvador; Priscilla 
Pinheiro Lampazzi, 2013. 

 

O Bispo Athalicio representa uma figura muito importante para a comunidade, 

este vitral foi encomendado e doado em sua homenagem, na marca do doador a 

seguinte inscrição: “O POVO EPISCOPAL DE RIO GRANDE À GLÓRIA DE DEUS 

E EM HOMENAGEM AO REVM. DR. ATHALICIO T. PITHAN 1º BISPO 

BRASILEIRO DA COMUNHÃO ANGLICANA- 1960”. 

O sacramento da Confirmação é a continuação do compromisso assumido no 

batismo. Significa o desenvolvimento de uma maior consciência da natureza do que 

significa ser cristão, ao que os fiéis se preparam por um período de formação 

catequética. Na tradição anglicana ele é ministrado sempre pelo bispo, símbolo da 

plenitude ministerial, é ele que confere o poder e a autoridade de confessar 

publicamente a fé em Cristo (NOGUEIRA, 2007). 

Os vidros importados variam nas cores azul, vermelho, verde, roxo, âmbar,                                                 

ocre e amarelo e as técnicas pictóricas utilizadas foram grisalha, amarelo de prata e 



67 
 

esmaltes. Nota-se a predominância das cores marrom e preto para as grisalhas, 

amarelo claro para o amarelo de prata e carnações, marrom e amarelo para os 

esmaltes. À seguir, detalhes (fig.23) do painel: 

 
Figura 23: Detalhes da Janela JN2. 

Fonte: Autora, 2012. 
 

A terceira janela com orientação solar norte que fecha o conjunto identificada 

como JN3 (fig. 24) possui como dimensões 0,8m de largura por 4,8m de altura, 

aproximadamente. O painel figura o batismo, é dividido pela cercadura em três 

momentos: no primeiro uma pomba branca no topo seguida de uma cruz, onde à 

sua frente uma mão- possivelmente de algum ministro, pois é essa figura religiosa 

quem realiza o batismo-, segura uma concha a qual está vertendo água abaixo; No 

segundo momento a figura central de um bispo entre colunas e uma pia batismal 

segurando um bebê em uma mão e uma concha na outra; No terceiro momento um 

reverendo ladeado de velas lendo um livro para cinco pessoas abaixo dele.  
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Figura 24: Janela JN3. 
Fonte: Autora, 2012. 

 

O Espírito Santo representado pela pomba branca age em todos os 

sacramentos, é ele quem nos une a Deus, logo, todos os salvos são batizados no 

Espírito Santo (ALVEZ; CABRAL; GOIS, 2016), é no batismo que ele entra na vida 

da pessoa. A cruz figurada junto de uma mão que segura uma concha vertendo 

água batismal, simbolizam o rito de purificação e de cura, a água elemento 

responsável pela limpeza espiritual, no batismo representa a limpeza do pecado 

original, é a aceitação de Jesus como Salvador. O bispo que segura uma criança em 

um braço, na outra mão possui uma concha metálica onde há a água batismal, 

mesma água que acima é vertida junto do Espírito Santo, esse procedimento é feito 

no altar, onde estão presentes juntos da pia batismal decorada por ornamentos e o 

símbolo da cruz. Na última cena onde o reverendo ladeado por velas - a luz que 

protege e ilumina os caminhos- está lendo os ensinamentos para fiéis, dentro do 

contexto do batismo, pode simbolizar a porta de entrada para essas pessoas como 

cristão, é a recepção do indivíduos que agora fazem parte da igreja. Na marca do 

doador as seguintes inscrições: “EM MEMÓRIA DE DR. JOÃO RASMUSSEN E 

ANA ANGÉLICA C. RASMUSSEN”. 
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Os vidros importados variam nas cores azul, vermelho, verde, roxo, âmbar,                                                 

ocre e amarelo e as técnicas pictóricas utilizadas foram grisalha, amarelo de prata e 

esmaltes. Nota-se a predominância das cores marrom e preto para as grisalhas, 

amarelo claro para o amarelo de prata e carnações, verde, marrom e amarelo para 

os esmaltes. À seguir, detalhes (fig.25) do painel: 

 
Figura 25: Detalhes da Janela JN3. 

Fonte: Autora, 2012. 
 

A primeira janela com orientação para o sul identificada como JS1 (fig. 26) 

possui como dimensões 0,8m de largura por 4,8m de altura, aproximadamente. O 

painel é parte de um conjunto o qual figura a Santa Ceia, tendo quatro apóstolos 

como elementos centrais e outros elementos ao longo da janela: o trigo envolto de 

nuvens e os galhos de uma videira, com alguns cachos de uva e folhas.  

Na simbologia cristã a videira é cristo e nós somos os ramos, como consta na 

Bíblia em João 15: 

1. Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. 
2. Toda a vara em mim, que não dá fruto, a tira; e limpa toda 
aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. 
3. Vós já estais limpos, pela palavra que vos tenho falado. 
4. Estai em mim, e eu em vós; como a vara de si mesma não 
pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não 
estiverdes em mim. 
5. Eu sou a videira, vós as varas; quem está em mim, e eu 
nele, esse dá muito fruto; porque sem mim nada podeis fazer. 
6. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a 
vara, e secará; e os colhem e lançam no fogo, e ardem. 
7. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem 
em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. 
8. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto; e assim 
sereis meus discípulos (João 15:1-8). 
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Figura 26: Janela JS1. 
Fonte: Autora, 2012. 

 
O feixe de trigo que simboliza o pão- corpo de Cristo-, e as uvas o vinho - 

sangue de Cristo-, são considerados elementos principais da Santa Ceia.  Este é o 

ponto central da liturgia seguida pela Igreja em estudo, a Santa Ceia é o ritual 

instruído pelo próprio Cristo, “fazei isso em minha memória”, e representa um 

pequeno exercício da comunhão plena entre o céu e a terra. (NOGUEIRA, 2007). O 

Sacramento do Corpo se refere a toda a Igreja, comunidade – comunhão criada 

pelo partir do Corpo de Cristo. Na marca do doador as seguintes inscrições: “A 

GLÓRIA DE DEUS E EM AÇÃO DE GRAÇAS POR FREDERICO GUILHERME 

SCHMIDT / VICTÓRIA CAMPBELL SCHMIDT - 1959 -”. 

Os vidros importados variam nas cores azul, vermelho, verde, roxo, âmbar,                                      

ocre e amarelo e as técnicas pictóricas utilizadas foram grisalha e esmaltes. Nota-se 

a predominância das cores marrom e preto para as grisalhas e carnações, verde, 

marrom e amarelo para os esmaltes. A seguir, detalhes (fig.27) do painel: 
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Figura 27: Detalhes da Janela JS1. 

Fonte: Autora, 2012. 
 

A segunda janela com orientação para o sul identificada como JS2 (fig. 28), 

possui como dimensões 1m de largura por 4,2 de altura, aproximadamente. No 

painel figura o centro da mesa da Santa ceia e foge dos padrões em que esta cena 

normalmente é retratada em outras obras pelo fato do Cristo estar acima das 

nuvens e envolto numa videira, não compondo a mesa com seus apóstolos. No 

painel figuram quatro apóstolos postos à mesa onde se encontram um prato e uma 

jarra de vinho. 

 
Figura 28: Janela JS2. 
Fonte: Autora, 2012. 
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 A janela tem como elemento central o Cristo envolto da videira cheia de uvas 

e folhas. A passagem bíblica referente a metáfora da videira (João 15: 1-8) aqui é 

retratada de forma explícita. Jesus está segurando um cálice com uma mão e com a 

outra erguida apontando os dedos indicador e médio para cima, este gesto faz 

referência à Santa Trindade: o Pai, filho e Espírito Santo. Ele está elevado, sozinho 

entre o céu e a terra, o que sugere e simboliza o sacrifício de entrega. À esquerda 

do observador próximo aos pés de Cristo possivelmente seja o apóstolo João e à 

direita Pedro, ambos discípulos que normalmente são representados ao lado de 

Jesus. João era mais novo, normalmente representado sem barba e Pedro um dos 

mais velhos sempre representado grisalho. Na marca do doador as seguintes 

inscrições: “OFERECEM A GLÓRIA DE DEUS / ANTONIO DA SILVA MARQUES / 

EDELVIRA RASMUSSEN MARQUES / 1958”. 

Os vidros importados variam nas cores azul, vermelho, verde, roxo, âmbar,                                                 

ocre e amarelo e as técnicas pictóricas utilizadas foram grisalha, amarelo de prata e 

esmaltes. Nota-se a predominância das cores marrom e preto para as grisalhas; 

Amarelo claro para o amarelo de prata; E carnações, azul, verde, marrom, roxo e 

amarelo para os esmaltes. À seguir, detalhes (fig.29) do painel: 

 
Figura 29: Detalhes da Janela JS2. 

Fonte: Autora, 2012. 
 

 O estado de conservação desta janela é bom e assim como todas as outras 

apresenta destacamento da camada pictórica. Apesar de não existir documentação 

de intervenções anteriores, notam-se algumas alterações no que tange às calhas de 

chumbo e reposição de vidros. Por possíveis fraturas de vidros, calhas de conserto, 

como é chamado de forma técnica, foram inseridas na tentativa de estabilizar a 

peça. A substituição dos vidros pode ter sido provocada por motivos distintos, e é 

perceptível por não manter o padrão pictórico da composição, ainda que de forma 
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harmoniosa frente ao conjunto, respeitando assim um dos princípios de legitimidade 

do painel. Essas alterações (fig.30) são perceptíveis por quebrar com a ordem 

lógica da leitura dos fragmentos e por modificar questões estruturais, ambos 

conhecimentos relacionados à produção vitralística.  

 
Figura 30: Recorte da JS2, mapeamento de danos. 

Fonte: Autora, 2019. 
 

Na imagem acima destacam-se os dois tipos de intervenções citados, no 

elemento da cercadura dois filamentos de calha de chumbo para estabilizar uma 

fratura e nos outros dois itens selecionados, a substituição de vidro. O diagrama é 

esquemático e seguiu as diretrizes do Corpus Vitrearum, conforme anexo II. 

Por fim, a terceira janela com orientação para o sul identificada como JS3 (fig. 

31) possui como dimensões 0,8m de largura por 4,8m de altura, aproximadamente. 

O painel encerra o conjunto da Santa Ceia, nele, figura ao topo, um pelicano com 

quatro filhotes em um ninho, estão envoltos de galhos de videira. Logo abaixo 

quatro apóstolos postos à mesa onde há um prato vazio, aos pés deles encerrando 

a narrativa outros galhos, folhas e uvas. 
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Figura 31: Janela JS3. 
Fonte: Autora, 2012. 

 
O pelicano é uma alegoria de Cristo, quando não tem alimento para dar aos 

filhotes, este se bica para alimentá-los com sua própria carne. Na imagem ele está 

com a cabeça voltada para baixo, voltada para o peito e do bico escorrem pingos de 

sangue. Reafirmando a relação presente nos outros painéis entre o corpo e sangue 

de Jesus como alimento para os seus. Na marca do doador as seguintes inscrições: 

“Á GLÓRIA DE DEUS E EM AÇÃO DE GRAÇAS OFERECE OVIDIA G. 

ROMANELLI -1959-”. 

Os vidros importados variam nas cores azul, vermelho, verde, roxo, âmbar,                                            

ocre e amarelo e as técnicas pictóricas utilizadas foram grisalha, e esmaltes. Nota-

se a predominância das cores marrom e preto para as grisalhas e carnações, azul, 

verde, marrom, roxo e amarelo para os esmaltes. À seguir, detalhes (fig.32) do 

painel: 
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Figura 32: Detalhes da Janela JS3. 

Fonte: Autora, 2012. 
 

Mais imagens do conjunto e da Igreja Anglicana do Salvador (fig.33-36): 
 

 
Figura 33: Nave frontal, conjunto de janelas Sul (esq.); Fundo da nave, conjunto de janelas 

Norte (dir.)  
Fonte: Autora, 2012. 
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Figura 34: Quadro com projeto original da Construção do Salão e Residência Parochial da 

Egreja do Salvador. 
Fonte: Autora, 2012. 

 

 
Figura 35: Autoria do vitral, assinatura do Mestre Francisco Huguet - Ateliê Casa Genta, 

JS2. 
Fonte: Autora, 2012. 

 

 
Figura 36: Autora e Reverendo Eraldo da Silva Carvalho. 

Fonte:Bianca Gonçalves, 2013. 
A título de informação, todo o levantamento iconológico e iconográfico partiu 

de uma conversa informal com o estudante de arquitetura da Universidade Federal 
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de Pelotas Gabriel Martins. Paroquiano e Catequista da Paróquia Sagrado Coração 

de Jesus, igreja localizada no porto de Pelotas/RS, Gabriel gentilmente apresentou 

outras bibliografias, ajudando a discutir e construir este percurso. Essa é uma das 

práticas colaborativas propostas pela Plataforma. 

Foram necessárias adaptações do projeto e do site para a construção deste 

capítulo, partindo do glossário, que foi convertido em notas sucintas de rodapé. 

Apesar de apresentar o conceito base, não permite estabelecer o vínculo com outra 

janela de informação, visto que alguns dados só estão presentes no site em razão 

do recorte aqui feito para apresentar o inventário da Igreja Anglicana; A inserção 

das imagens reduziram drasticamente o tamanho, o que prejudica a visualização 

dos detalhes importantes. A aplicação da formalização da descrição proposta no 

capítulo dois foi aplicada com êxito e permitiu uma abordagem diferente dos 

conhecimentos propostos pela ficha, ainda que não tenham sido abordadas todas 

as informações. É justamente por este fato que a ficha de documentação original 

está anexada à pesquisa e ao site, assim as informações se completam evitando 

possíveis equívocos.  

Enfim, por meio da aplicação das diretrizes de outros manuais, da correlação 

de práticas e conhecimentos da Conservação e Restauração, Arte e Design, 

Vi(t)ralize-se foi materializada no âmbito digital e físico, cumprindo com a 

preservação das informações, memórias e identidades as quais perpassam os 

vitrais. A Igreja Anglicana do Salvador foi a primeira edificação documentada nesse 

formato e servirá de exemplo, assim como referência para novas pesquisas. 

Vi(t)ralize-se é uma ferramenta interdisciplinar a somar para uma difusão da técnica 

e expressão artística única chamada vitral. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

O vitral é uma técnica milenar que atingiu seu o ápice de produção na Idade 

Média, no continente europeu. A produção no Brasil foi tardia e iniciada com a vinda 

dos imigrantes no século XIX, os quais transmitiam a técnica de forma oral e 

familiar, uma das características marcantes dessa produção.  

Quando o conhecimento é passado de forma oral, ainda mais sobre uma 

téncnica de produção cheia de processos e fases, muito entre a teoria e a prática é 

perdido se não for registrado. Os ateliês citados na pesquisa tiveram uma vasta 

produção a estar espalhada por alguns estados do Brasil, as informações foram 

levantadas através de entrevistas com familiares ligados ao ateliê, seja por 

aprendizes ou mestres, pois nenhum personagem direto desta história ainda é vivo 

e ainda pelo pouco que se encontrou de documentação escrita. Esse contexto 

evidencia a fragilidade de documentação e o desafio da permanência do 

conhecimento,  dessa manufatura por poucos artistas no Brasil no decorrer dos 

anos.  

Paralela à essa realidade, as políticas de salvaguarda nacionais para bens 

móveis integrados em geral passou a ser discutida apenas na década de 70, tendo 

como maior expoente de registro o inventário. No Estado do Rio Grande do Sul, as 

cidadades de Porto Alegre (2009), Pelotas (2011) e Rio Grande (2012) já foram 

inventariadas. Esses documentos representam uma ponte entre o presente o e o 

passado relacionando à origem, à vinda dos imigrantes para o Estado, o saber 

fazer, as relações de trabalho dentro do ateliê, assim como as próprias familias que 

incomendavam esses painéis e doavam para as Igrejas, ou seja, influencia até nas 

práticas sociais de uma determinada época.  

Dessa forma, essa pesquisa buscou por meio da elaboração de uma 

metodologia de plataforma digital para vitral, uma alternativa para divulgação de 

documentos, inventários, informações sobre os tipos de técnica, os materiais, entre 

outros. À ser um centro de consulta específica dos conhecimentos relativos ao vitral, 

para isso teve como recorte a documentação realizada no inventário da Igreja 

Episcopal Anglicana do Brasil, Paróquia do Salvador em Rio Grande/RS (2011). 

Inicialmente foi necessário entender a trajetória e o contexto da 

documentação, seus recursos e técnicas, visto o aumento de tecnologias e 
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programas desenvolvidos para atender aos Museus, Arquivos e demais instituições 

que trabalham a partir dessa sistematização de informação. A base de dados 

pioneira no Brasil é o DONATO e conforme a última pesquisa publicada em 2015, a 

plataforma documenta mais de 50 museus em território nacional.  

A partir dessa realidade, pôde-se compreender dados mais técnicos e a 

necessidade de projetos de digitalização serem propostos por uma equipe 

interdisciplinar, principalmente no que tange aos conhecimentos de  informatização. 

Aliado a isso, os cuidados necessários para preservar as informações originais, sem 

distorcer/ocultar dados primários. Dessas e outras medidas que partem alguns 

manuais e diretrizes pensadas por profissionais da área, a fim de auxiliar na 

construção de novos projetos de digitalização, ou até mesmo se apropriar de 

plataformas pré-existentes.  

Ao analisar os modelos de ficha catalográficas para inventários propostos por 

Wertheimer (2011) e Viana (2015) junto aos manuais de digitalização de acervo 

propostos pela UNESCO, SISGAM e CONARQ, foram extraídas diretrizes para a 

construção da plataforma Vi(t)ralize-se. Dos desafios encontrados para aplicação 

nota-se a quantidade de processos a serem pensados e realizados, perpassa pela 

criação do projeto do site - interface, imagens, textos, conteúdo fixo, cores -, seleção 

e conversão da documentação a ser digitalizada, a grande demanda de tempo e 

ainda a exigência de conhecimento técnico de áreas muito distintas. 

O site foi publicado com sucesso e segue em manutenção. Conforme 

aplicabilidade e funcionalidade obtidas de forma satisfatória, este projeto busca a 

continuidade, porém necessita de uma equipe, visto a quantidade de documentação 

a ser digitalizada e disponibilizada. Além disso, para a continuação é necessário a 

captação de recursos para cobrir os gastos do projeto que envolvem manutenção 

técnica dos equipamentos, contratação de profissionais, mensalidade do domínio do 

site, divulgação em outros meios, entre outros. Este projeto abre possibilidades de 

novas pesquisas e aperfeiçoamentos para a forma como se documenta vitral e está 

aberto a sugestões, pois trata-se de um sistema de informação colaborativo. 

Por fim, caracterizar, documentar e digitalizar vitrais é muito mais do que 

resgatar sua história, materialidade e memórias, é conservar essa técnica artística 

de produção em amplo sentido. Uma tentativa de estabilizar as ações naturais do 

tempo, prolongando as memórias e histórias refletidas pelos painéis vitralísticos que 

nos conectam a outro tempo. 
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ANEXO I - Ficha Catalográfica Igreja Episcopal Angl icana do Brasil, Paróquia 
do Salvador 
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ANEXO II - Diagrama de Danos Corpus Vitrearum 
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