INVENTÁRIO DE PROTEÇÃO DO ACERVO CULTURAL
BENS MÓVEIS E BENS INTEGRADOS
(BMI)
Prefeitura Municipal de Varginha

01. Município
02. Distrito
03. Designação

IPAC
EX. 2016

Imagem Santa Joana D’Arc

Varginha
Sede
Imagem Santa Joana D’Arc

04. Motivação do Inventário
A imagem pertenceu a Igreja Matriz do Divino Espírito Santo de Varginha, centro da
religiosidade católica da cidade, que há quase dois séculos, desde a sua primeira construção
em 1831, é um agregador dos principais acontecimentos: político, social e religioso. A
imagem de Joana D’Arc é uma das mais antigas da Igreja Matriz, junto com as da Nossa
Senhora das Dores, do Nosso dos Passos e do Nosso Senhor Morto, que restaram no
município após a derrubada da igreja por volta de 1974. Conclui-se que as imagens
devocionais devem ser reconhecidas como importante fonte histórica, sua atuação vai além do
âmbito religioso, está imbricada na vida social, econômica e política daquela época, sendo
parte integrante de uma mentalidade e da memória, esse patrimônio deve ser protegido e
conservado.
05. Acervo
06. Propriedade | Direito de Propriedade
07. Endereço
08. Responsável
09. Localização Específica
10. Espécie
11. Época
12. Autoria
13. Origem
14. Procedência
15. Material | Técnica

José Roberto Sales
Privada/própria
Alameda Miguel Paschoal,78
Vale dos Ipês - Varginha MG
José Roberto Sales
Residência na Alameda Miguel Paschoal,
nº. 78, Vale dos Ipês -Varginha MG
Escultura religiosa
Século XIX
Desconhecida
França
França
Madeira; gesso / escultura policromia

16. Marcas | Inscrições| Legendas
O escudo traz em baixo-relevo os desenhos da flor-de-lis (lírio) e coroa. O estandarte
apresenta a inscrição em latim “IHESUS MARIA”, o desenho de três figuras humanas pouco
precisas, sendo a feminina a maior delas com 9,1 cm de altura, e treze cruzes de tamanhos
variados, mas não maiores que 2,0 x 1,5cm.
Fotografia digital, 12.1 megapixel.
17. Documentação Fotográfica
Fotógrafo | Data

Foto 01- Vista da Imagem Santa Joana D’Arc
Município de Varginha – MG
Acervo José Roberto Sales, Julho / 2014

Acervo José Roberto Sales| julho- 2014

Foto 02- Vista da Imagem Santa Joana D’Arc
Município de Varginha – MG
Acervo José Roberto Sales, Julho / 2014

Foto 03- Vista do estandarte da Imagem Santa
Joana D’Arc
Município de Varginha – MG
Acervo José Roberto Sales, Julho / 2014

Foto 04- Vista do semblante da Imagem
Santa Joana D’Arc
Município de Varginha – MG
Acervo José Roberto Sales, Julho / 2014

18. Descrição
Imagem representando figura feminina, jovem, de pé, em posição frontal, carnação clara.
Cabeça reta e olhar direcionado à direita, para frente. Cabelos curtos, bipartidos, na cor
marrom, mechas frisadas. Rosto ovalado, sobrancelhas arqueadas. Pálpebras bem marcadas,
olhos de vidro e nariz afilado. Boca pequena e entreaberta, lábios rosados e delicados. Queixo
proeminente, com cova. Braço direito flexionado na altura do tórax, com mão segurando um
estandarte branco com treze cruzes em dourado. Braço esquerdo semi-flexionado para trás,
com mão segurando um escudo azul escuro, com detalhes em dourado: coroa e flor-de-lis.
Veste saiote, volumoso, drapejado, com duas fendas frontais, cor azul-petróleo. A armadura
medieval, em cor cinza, com acabamento metalizado, envolve o peito, abdômen, membros
superiores e inferiores, com botões intercalados no cinturão; Apresenta cinturão envolto à
cintura e contínuo que desce em diagonal sobre o ventre da direita para a esquerda e nas
costas forma a bainha para o acomodamento da espada. Perna direita esticada. Perna esquerda
semi-flexionada, à frente. Base oitavada em madeira, na cor verde musgo, A santa possui
como acessórios de guerra a armadura, o elmo, a espada, o escudo, o estandarte e uma estrela
da manhã, armamento medieval cuja principal característica é uma protuberância esférica com

espinhos, pregos ou cravos de ferro em uma de suas extremidades. O instrumento tem esse
nome devido a sua semelhança com uma estrela.

Bom

19. Condições de Segurança

Razoável

Ruim

Nenhuma

20. Proteção Legal

Inventário para proteção prévia

21. Proteção Legal proposta
22. Dimensões

A imagem possui 102,5cm de altura máxima (base ao topo do estandarte). A altura da figura
humana esculpida é de 86 cm (do pé ao topo da cabeça). A cabeça, incluindo a parte superior
descoberta do pescoço, mede 10,6cm, a distância entre o topo da cabeça e o fundo queixo é
um oitavo da altura de um homem. A base de 29,5 x 27 cm, 5 cm de altura e 1cm de
espessura.O peso da imagem esculpida é 14 quilos e 180.

23. Estado de Conservação

Excelente
Péssimo

Bom

Regular

24. Análise do Estado de Conservação
O estado de conservação da imagem é regular: o espigão, os quilons e o pomo da espada estão
quebrados, mas não soltos, pois são sustentados internamente por uma fina haste de ferro. A
ponta da lâmina também se encontra quebrada. Quanto ao rosto da imagem, há um pequeno
lascamento superficial no dorso do nariz que não compromete nem o desenho, nem a
fisionomia. A parte inferior direita do saiote apresenta pequenos lascamentos que deixam à
mostra o gesso branco.
25. Intervenções – Responsável | Data
O proprietário realizou uma intervenção para a colagem com gesso especial de secagem lenta
da ponta esférica do estandarte, em 31 de maio de 2014.
26. Características Técnicas
Imagem de gesso policromado na base de madeira, esculpida.

27. Características Estilísticas
Peça executada provavelmente no final do século XIX, com características neoclássicas.

28. Características Iconográficas
Joana D’Arc é padroeira da França. A flor-de-lis é emblema do poder francês desde o século
XII (inicialmente, era o símbolo da monarquia francesa, posteriormente, passou a ser o
símbolo da França).
29. Dados Históricos
Integrava as alfaias da antiga Igreja Matriz do Divino Espírito Santo em Varginha, importante
templo católico que possuía dezenas de imagens para veneração.
Em 1975, a imagem foi arrematada em leilão público ocorrido dentro dos ditames legais por
Lílian Maria Ribeiro Conde. Em 27 de maio de 2014, a proprietária doou a peça para o
historiador José Roberto Sales que em contato com o Colégio dos Santos Anjos, localizado no
Rio de Janeiro, para obter informações sobre a imagem. A Capela Nossa Senhora dos Anjos
do referido colégio, possui uma imagem idêntica. A Irmã Maria Luiza L. Gonçalves informou
que, infelizmente, há poucos dados sobre a escultura. Ela apenas pôde informar que “todas as
imagens da Capela vieram da França, no início do século XX” e que “A imagem de Santa
Joana d’Arc deve ter sido fabricada no século XIX, na França”.
A imagem procede do 3º período histórico da Igreja Matriz do Divino Espírito Santo (19081974), conforme descrito por José Roberto Sales no livro “Capelas e Igrejas Católicas de
Varginha – MG 1763-1913” (2009, p. 68-80).

30. Referências
Bibliográficas e documentais
ACADEMIA VARGINHENSE DE LETRAS, ARTES E CIÊNCIAS. Ata da reunião
realizada no dia 30 de junho de 2014. Livro 8, p.31 a 33.
GONÇALVES, Maria Luiza L. [Carta] 18 ago. 2014, Rio de Janeiro [para] SALES, José
Roberto, Varginha. 2f. Informações sobre procedência da Imagem Santa Joana D’ Arc.
Acervo José Roberto Sales, Julho de 2014.

30. Informações Complementares

Sem referência.

31. Ficha Técnica

31.1. Levantamento | Julho 2014

31.2. Elaboração | Agosto 2014

31.3. Revisão | Agosto 2014|Junho 2017

Danielle de Souza Guimarães
Arquiteta e Urbanista | CAU A64772-1
Fundação Cultural de Varginha |COPAC
Cláudio Henrique Martins
Pesquisador da COPAC
Danielle de Souza Guimarães
Arquiteta e Urbanista | CAU A64772-1
Fundação Cultural de Varginha |COPAC
Cláudio Henrique Martins
Pesquisador da COPAC
Danielle de Souza Guimarães
Arquiteta e Urbanista | CAU A64772-1
Fundação Cultural de Varginha |COPAC

INVENTÁRIO DE PROTEÇÃO DO ACERVO CULTURAL
BENS MÓVEIS E BENS INTEGRADOS
(BMI)
Prefeitura Municipal de Varginha

IPAC
EX. 2016

Imagem de Nossa Senhora da Imaculada Conceição

01. Município
02. Distrito
03. Designação

Varginha
Sede
Imagem de Nossa Senhora da Imaculada
Conceição

04. Motivação do Inventário
A imagem pertenceu a Igreja Matriz do Divino Espírito Santo de Varginha, centro da
religiosidade católica da cidade, que há quase dois séculos, desde a sua primeira construção
em 1831, é um agregador dos principais acontecimentos: político, social e religioso. A
imagem de Nossa Senhora da Imaculada Conceição é uma das poucas que restaram no
município após a derrubada da igreja por volta de 1974. Conclui-se que as imagens
devocionais devem ser reconhecidas como importante fonte histórica, sua atuação vai além do
âmbito religioso, está imbricada na vida social, econômica e política daquela época, sendo
parte integrante de uma mentalidade e da memória, esse patrimônio deve ser protegido e
conservado.

05. Acervo
06. Propriedade | Direito de Propriedade
07. Endereço
08. Responsável
09. Localização Específica
10. Espécie
11. Época
12. Autoria
13. Origem
14. Procedência
15. Material | Técnica

Maria Rezende Pinto de Miranda
Privada/própria
Rua São Paulo, 241
Centro - Varginha MG
Maria Rezende Pinto de Miranda
Residência na Rua São Paulo, 241
Centro - Varginha MG
Escultura religiosa
Século XX
Desconhecida
Desconhecida
Igreja Matriz 3° período (1908- 1974)
Madeira, gesso,vidro/ escultura,
policromia

Não possui.

16. Marcas | Inscrições| Legendas

Fotografia digital, 12.1 megapixel.
17. Documentação Fotográfica
Fotógrafo | Data

Acervo José Roberto Sales| outubro- 2007

Foto 01- Vista da Imagem Nossa Senhora da Imaculada
Conceição
Município de Varginha – MG
Acervo José Roberto Sales, Outubro/ 2007

Foto 02- Vista da Imagem Nossa Senhora da Imaculada Conceição
Município de Varginha – MG
Acervo José Roberto Sales, Outubro/ 2007

18. Descrição
Imagem representando figura feminina, jovem, de pé sobre atributos, em posição frontal,
tamanho natural, carnação clara. Cabeça direcionada para esquerda e olhar levemente
direcionado para cima. Cabelos longos um pouco abaixo dos ombros, bipartidos, na cor
marrom, mechas frisadas. Rosto ovalado, sobrancelhas arqueadas. Pálpebras bem marcadas,
olhos de vidro e nariz afilado. Boca pequena e entreaberta, lábios rosados e delicados.
Pescoço longo e esguio. Braços flexionados na altura do tórax, com mãos sobrepostas junto
ao peito. Veste túnica branca, longa, caída sobre os pés, com detalhes em dourado. Mangas
de comprimento longo, com dobras e detalhes em dourado. Perna direita levemente
flexionada e perna esquerda esticada Manto envolto ao corpo, cobrindo o ombro esquerdo, em
cor azul celeste, drapejado e volumoso, com detalhes em dourado. Base oitavada em madeira.
Atributos: querubins, nuvem e coroa.

Bom

19. Condições de Segurança

Ruim

Nenhuma

20. Proteção Legal

Inventário para proteção prévia

21. Proteção Legal proposta
22. Dimensões
Altura: 152 cm

Razoável

Largura: 55 cm

Profundidade: 55 cm
Diâmetro:

Peso: S/R
Comprimento:

23. Estado de Conservação

Excelente
Péssimo

Bom

Regular

24. Análise do Estado de Conservação
O estado de conservação da imagem é bom. A peça não apresenta sujidades generalizadas,
nem desprendimento da camada pictórica, nem a presença de insetos xilófagos.

25. Intervenções – Responsável | Data
A peça passou por tratamento contra insetos xilófagos e sofreu restauração da matéria e da
pintura. Restaurador responsável: Michele Tommaso Venzetti/2005.
26. Características Técnicas
Imagem de madeira recoberta com camada de gesso policromado, esculpida. Olhos de vidro.

27. Características Estilísticas
Peça executada provavelmente início do século XX, com características neoclássicas.

28. Características Iconográficas
A Imaculada Conceição é, segundo o dogma católico, a concepção da Virgem Maria sem
"mácula" do pecado original. O dogma diz que, desde o primeiro instante de sua existência, a
Virgem Maria viveu uma vida completamente livre de pecado. Desde os tempos da Igreja
primitiva, os fiéis sempre acreditaram que Maria, a Mãe de Jesus, nasceu sem o pecado
original. A obra representa a figura de uma mulher jovem, serena, de pé sobre nuvens, com as
mãos postas junto ao peito, em posição orante, e olhar voltado para o céu. Os cabelos longos
significam que a Virgem é puríssima e imaculada. Vestida com túnica branca e manto azul,
seus pés virginais esmagam a cabeça de uma serpente, às vezes podendo aparecer também,

sobre nuvens e a seus pés, o crescente lunar, e querubins. A serpente representaria a imagem
do pecado original sendo que, em algumas representações da Imaculada Conceição, podemos
encontrar em seu lugar um dragão. O crescente lunar está associado à fecundidade e
transformação, aos segredos da vida, morte e ressurreição. É coroada por 12 estrelas como na
imagem da virgem apocalíptica.

29. Dados Históricos
Integrava as alfaias da antiga Igreja Matriz do Divino Espírito Santo em Varginha, importante
templo católico que possuía dezenas de imagens para veneração. A peça foi adquirida pela
proprietária em 1975.
Em 2005, a restauração foi feita respeitando-se as cores e tonalidades da pintura original que
haviam sido bastante modificadas por intervenções anteriores. Uma rachadura na madeira foi
preenchida com resina de poliéster. A peça também passou por tratamento contra insetos
xilófagos.
A imagem procede do 3º período histórico da Igreja Matriz do Divino Espírito Santo (19081974), conforme descrito por José Roberto Sales no livro “Capelas e Igrejas Católicas de
Varginha – MG 1763-1913” (2009, p. 68-80).

30. Referências
Bibliográficas e documentais
SALES, José Roberto. Capelas e Igrejas Católicas de Varginha: 1763-1913. Varginha:
Gráfica Editora Sul Mineira, 2009.
ACADEMIA.EDU. Iconografia da Imaculada Conceição. Disponível em:
<https://www.academia.edu/5617574/Iconografia_da_Imaculada_Conceição . Acesso em: 10

de Julho de 2014.
LORÊDO, Wanda M. Iconografia Religiosa: dicionário prático de identificação. Rio de
Janeiro: Pluri, 2002.
Acervo José Roberto Sales, Outubro de 2007.

30. Informações Complementares

Sem referência.

31. Ficha Técnica
Danielle de Souza Guimarães
Arquiteta e Urbanista | CAU A64772-1
31.1. Levantamento | Julho 2014
Fundação Cultural de Varginha |COPAC
Cláudio Henrique Martins
Pesquisador da COPAC
Danielle de Souza Guimarães
Arquiteta e Urbanista | CAU A64772-1
31.2. Elaboração | Agosto 2014
Fundação Cultural de Varginha |COPAC
Cláudio Henrique Martins
Pesquisador da COPAC
Danielle de Souza Guimarães
31.3. Revisão | Agosto – 2014| Junho 2017 Arquiteta e Urbanista | CAU A64772-1
Fundação Cultural de Varginha |COPAC

INVENTÁRIO DE PROTEÇÃO DO ACERVO CULTURAL
BENS MÓVEIS E BENS INTEGRADOS
(BMI)

IPAC
EX. 2016

Prefeitura Municipal de Varginha

Imagem de Nossa Senhora das Dores

01. Município

Varginha
Sede
Imagem de Nossa Senhora das Dores

02. Distrito
03. Designação
04. Motivação do Inventário

A imagem pertenceu a Igreja Matriz do Divino Espírito Santo de Varginha, centro da
religiosidade católica da cidade, que há quase dois séculos, desde a sua primeira construção
em 1831, é um agregador dos principais acontecimentos: político, social e religioso. A
imagem de Nossa Senhora das Dores é uma das mais antigas da Igreja Matriz, junto com as
do Senhor dos Passos e do Senhor Morto, que restaram no município após a derrubada da
igreja por volta de 1974. Conclui-se que as imagens devocionais devem ser reconhecidas
como importante fonte histórica, sua atuação vai além do âmbito religioso, está imbricada na
vida social, econômica e política daquela época, sendo parte integrante de uma mentalidade e
da memória, esse patrimônio deve ser protegido e conservado.

05. Acervo
06. Propriedade | Direito de Propriedade
07. Endereço
08. Responsável
09. Localização Específica
10. Espécie
11. Época
12. Autoria
13. Origem
14. Procedência

Paróquia do Divino Espirito Santo da
Varginha (Diocese da Campanha).
Eclesiástica/Paróquia do Divino Espirito
Santo da Varginha (Diocese da
Campanha).
Avenida Rio Branco, 61
Centro - Varginha MG
José Belo
Depósito da Semana Santa
da Igreja Matriz do Divino Espírito Santo
Escultura Sacra
Segunda metade do século XIX
Desconhecida
Ibérica
Igreja Matriz 2° período (1831-1889)

Madeira; gesso / escultura; policromia
Têxtil/ costura; bordado
Metal / fundição; gravação

15. Material | Técnica

Não possui.

16. Marcas | Inscrições| Legendas

Fotografia digital, 12.1 megapixel.
17. Documentação Fotográfica
Fotógrafo | Data

Acervo José Roberto Sales| março- 2008

Foto 01- Vista da Imagem Nossa Senhora das Dores
Município de Varginha – MG
Acervo José Roberto Sales, Março/ 2008

Foto 02- Vista da Imagem Nossa Senhora das Dores
Município de Varginha – MG
Acervo José Roberto Sales, Março/ 2008

18. Descrição
Imagem de roca representando figura feminina, de meia idade, de pé, em posição frontal,
tamanho natural, carnação clara. Cabeça direcionada para a direita e olhar direcionado para a
direita, levemente para cima. Cabeça com duas perfurações na parte superior. Com peruca
longa, de cabelo natural, liso, repartido, presos a uma base de tecido, perfurada por dois
pregos que encaixam na escultura. Rosto ovalado, sobrancelhas arqueadas, olhos de vidro.
Nariz afilado, boca pequena com lábios entreabertos. Braços flexionados em ângulo, fixados
por pinos e parafusos, mãos sobrepostas na altura do abdome. Veste túnica preta, longa, com
detalhes em dourado. Mangas de comprimento longo. Manto trapezoidal confeccionado em
tecido de veludo azul marinho, bordado com fio de seda e miçangas, debruado com franja
dourada, possui fio de amarrar. Corpo de entalhe simplificado até a altura do tronco, onde
estão fixadas quatro ripas de madeira que sustentam a peça e se apóiam em uma base circular,
formando a estrutura inferior da imagem.
Atributos: auréola, espada, terço.

19. Condições de Segurança
20. Proteção Legal
21. Proteção Legal proposta

Bom

Razoável

Ruim

Nenhuma
Inventário para proteção prévia

22. Dimensões
Altura: 134,5cm

Profundidade:

Comprimento:

Largura:

Diâmetro:

Peso: S/R

23. Estado de Conservação

Excelente
Péssimo

Bom

Regular

24. Análise do Estado de Conservação
O estado de conservação da imagem é bom. A peça não apresenta sujidades generalizadas,
nem desprendimento da camada pictórica, nem a presença de insetos xilófagos.

25. Intervenções – Responsável | Data
A peça sofreu restauração da pintura do rosto por técnico não qualificado, acabamento
precário segundo fontes orais. Data de restauração: Sem referência.
26. Características Técnicas
Imagem de roca, rosto, corpo esculpido até o tronco onde se encaixam quatro perfis de
madeira, fixados na base redonda. Rosto, mãos e braços revestidos com gesso. Braços
simplificados, articulados em duas partes, fixados com parafusos. Imagem fixada à base
quadrangular com pinos de madeira. Olhos de vidro.
Policromia: branco, vermelho, marrom e ocre (carnação).
Peruca: Aplique de cabelo natural em rede sintética, fios de cabelos fixados em pequenos
tufos.
Auréola: Metal fundido, acabamento brilhante.
Manto: Peça única de corte trapezoidal, tecido de veludo bordado com miçangas, fios de seda,
com franja nas laterais frontais.
Policromia: Azul marinho, preto, dourado.
27. Características Estilísticas
Imagem ibérica, provavelmente da segunda do século XIX. No Brasil, há indicativos de que
as imagens de roca se desenvolveram a partir das Ordens Terceiras de São Francisco. Existem

vários tipos, sendo que esta é caracterizada por apresentar armação ou bastidor feito de
madeira e recoberto por vestes. Em nosso país, as imagens de roca tiveram mais vulto no
período compreendido entre os séculos XVIII e XIX, neste último devido às procissões.
Os acessórios de indumentária em santos das imagens de vestir são característicos do período
neoclássico. Vestes, provavelmente, confeccionadas no século XX, ao gosto popular.
28. Características Iconográficas
Nossa Senhora das Dores quase sempre é representada sendo ferida no seu coração seja por
uma espada ou sete espadas, fazendo referência à "espada de dor", à qual profetizou o velho
Simeão e Maria sentiu quando da Paixão e Morte de seu Filho. É também seu símbolo o
Rosário das Lágrimas (ou Terço das Lágrimas), com 49 pontas brancas divididas em sete
partes de sete contas cada. Aparece também frequentemente representada com uma expressão
dolorida diante da Cruz, contemplando o filho morto ou então segurando Jesus morto nos
braços, após o seu descimento da Cruz.
A obra representa a figura de uma mulher de meia idade, fisionomia sofrida e entristecida, de
pé, com as mãos sobrepostas na altura do abdome e olhar voltado para baixo. A espada no
peito representa uma metáfora imagética não apenas da dor da perda e do luto, mas também
da dor materna pelo sofrimento de Cristo.
As Insígnias como coroas e auréolas estão relacionadas à concepção de nobreza, posto,
comando e poder. Os adereços destes objetos tendem a indicar o grau de riqueza. Para isso,
geralmente são usados metais nobres. As madeixas longas são atributos iconográficos de
diversas invocações de Nossa Senhora.

29. Dados Históricos
Integrava as alfaias da antiga Igreja Matriz do Divino Espírito Santo em Varginha, importante
templo católico que possuía dezenas de imagens para veneração. A imagem procede do 2º
período histórico da Igreja Matriz do Divino Espírito Santo (1831-1889), conforme descrito
por José Roberto Sales no livro “Capelas e Igrejas Católicas de Varginha – MG 1763-1913”
(2009, p. 68-80).
30. Referências

Bibliográficas e documentais
SALES, José Roberto. Capelas e Igrejas Católicas de Varginha: 1763-1913. Varginha:
Gráfica Editora Sul Mineira, 2009.
LORÊDO, Wanda M. Iconografia Religiosa: dicionário prático de identificação. Rio de
Janeiro: Pluri, 2002.
FLEXOR, Maria Helena Ochi. Imagens de roca e de vestir na Bahia. Revista OHUN da
UFBA, ano 2, n. 2, out. 2005.
Disponível em: <http://www.revistaohun.ufba.br/Microsoft_Word_Maria_Helena_Flexor
_IMAGENS_DE_ROCA_E_DE_VESTIR_NA_BAHIA.pdf>. Acesso em: 20 de Julho de
2014.
Acervo José Roberto Sales, Março de 2008.

30. Informações Complementares

O historiador José Roberto Sales, em Capelas e Igrejas Católicas, 2009, relata que a imagem
de Nossa Senhora das Dores é uma das mais antigas da igreja Matriz, junto com as do Senhor
dos Passos e do Senhor Morto. Segundo o mesmo, teria sido a mesma peça citada no
“Inventário das capelas e cemitério”, de 1907, do vigário Pedro Nolasco de Assis (Paróquia
do Divino Espirito Santo da Varginha. Livro do Tombo n° 1, fl. 8f), portanto, seria uma alfaia
da Igreja Matriz do 2° Período (1831-1889).

31. Ficha Técnica
Danielle de Souza Guimarães
Arquiteta e Urbanista | CAU A64772-1
31.1. Levantamento | Julho 2014
Fundação Cultural de Varginha |COPAC
Cláudio Henrique Martins
Pesquisador da COPAC
Danielle de Souza Guimarães
Arquiteta e Urbanista | CAU A64772-1
31.2. Elaboração | Agosto 2014
Fundação Cultural de Varginha |COPAC
Cláudio Henrique Martins
Pesquisador da COPAC
Danielle de Souza Guimarães
31.3. Revisão | Setembro 2014|Junho 2017 Arquiteta e Urbanista | CAU A64772-1
Fundação Cultural de Varginha |COPAC

INVENTÁRIO DE PROTEÇÃO DO ACERVO CULTURAL
BENS MÓVEIS E BENS INTEGRADOS
(BMI)

IPAC
EX. 2016

Prefeitura Municipal de Varginha

Imagem de Nosso Senhor Morto

01. Município

Varginha
Sede
Imagem de Nosso Senhor Morto

02. Distrito
03. Designação
04. Motivação do Inventário

A imagem pertenceu a Igreja Matriz do Divino Espírito Santo de Varginha, centro da
religiosidade católica da cidade, que há quase dois séculos, desde a sua primeira construção
em 1831, é um agregador dos principais acontecimentos: político, social e religioso. A
imagem de Nosso Senhor Morto é uma das mais antigas da Igreja Matriz, junto com as da
Nossa Senhora das Dores e do Nosso dos Passos, que restaram no município após a derrubada
da igreja por volta de 1974. Conclui-se que as imagens devocionais devem ser reconhecidas
como importante fonte histórica, sua atuação vai além do âmbito religioso, está imbricada na
vida social, econômica e política daquela época, sendo parte integrante de uma mentalidade e
da memória, esse patrimônio deve ser protegido e conservado.

05. Acervo
06. Propriedade | Direito de Propriedade
07. Endereço
08. Responsável
09. Localização Específica
10. Espécie
11. Época
12. Autoria
13. Origem
14. Procedência

Paróquia do Divino Espirito Santo da
Varginha (Diocese da Campanha).
Eclesiástica/Paróquia do Divino Espirito
Santo da Varginha (Diocese da
Campanha).
Avenida Rio Branco, 61
Centro - Varginha MG
José Belo
Depósito da Semana Santa
da Igreja Matriz do Divino Espírito Santo
Escultura Sacra
Segunda metade do século XIX
Desconhecida
Ibérica
Igreja Matriz 2° período (1831-1889)

Madeira; gesso / escultura; policromia

15. Material | Técnica

Não possui.

16. Marcas | Inscrições| Legendas

Fotografia digital, 12.1 megapixel.
17. Documentação Fotográfica
Fotógrafo | Data

Acervo José Roberto Sales| março-2008

Foto 01- Vista da Imagem Nosso Morto
Município de Varginha – MG
Acervo José Roberto Sales, Março /2008

Foto 02- Vista da Imagem Nosso Morto
Município de Varginha – MG
Acervo José Roberto Sales, Março /2008

Foto 03- Vista da Imagem Nosso Morto
Município de Varginha – MG
Acervo José Roberto Sales, Março /2008

Foto 04- Vista da Imagem Nosso Morto
Município de Varginha – MG
Acervo José Roberto Sales, Março /2008

18. Descrição
Imagem de roca representando figura masculina, em posição frontal, tamanho natural,
carnação clara. Cabeça e olhar direcionados à direita e para baixo. Olhos fechados. Cabelos
longos um pouco abaixo dos ombros, bipartidos, na cor marrom, mechas frisadas. Rosto
ovalado, sobrancelhas finas e arqueadas, cílios e olhos de vidro. Nariz fino e alongado, boca
fechada. Barba e bigode bipartidos. Esqueleto sob a pele esticada, caixa torácica dilatada,
apresentando chaga no lado oblíquo esquerdo, costelas e ponta do esterno salientes, ventre
afundado. Braços esticados, de acentuada verticalidade, suspensos na cruz, mãos abertas
apresentam chagas. Os quadris estão envoltos por perizônio branco comprido que, apertado
com um nó sobre o lado direito, cai em pregas sobre o joelho direito. Pés sobrepostos, com
chagas.
Atributos: auréola, coroa de espinhos, cruz.
19. Condições de Segurança
20. Proteção Legal
21. Proteção Legal proposta

Bom

Razoável

Ruim

Nenhuma
Inventário para proteção prévia

22. Dimensões
Altura: 155,5 cm

Profundidade:

Comprimento:

Largura:

Diâmetro:

Peso: S/R

23. Estado de Conservação

Excelente
Péssimo

Bom

Regular

24. Análise do Estado de Conservação
O estado de conservação da imagem é bom. Camada pictórica: sujidades aderidas, craquelês
pontuais na face.

25. Intervenções – Responsável | Data

Sem referência

26. Características Técnicas
Imagem de roca, corpo esculpido em madeira, revestido com gesso. Braços simplificados,
articulados em duas partes, fixados com parafusos. Olhos de vidro.
Policromia: branco, rosa, vermelho, marrom e ocre (carnação).

27. Características Estilísticas
Imagem ibérica, provavelmente da segunda do século XIX. No Brasil, há indicativos de que
as imagens de roca se desenvolveram a partir das Ordens Terceiras de São Francisco. Existem
vários tipos, sendo que esta é caracterizada por ser em madeira maciça esculpida, revestida
com gesso policromado, de tamanho natural, veste perizônio branco. Em nosso país, as
imagens de roca tiveram mais vulto no período compreendido entre os séculos XVIII e XIX,
neste último devido às procissões.
28. Características Iconográficas
A imagem do Senhor Morto se caracteriza por ser em madeira, revestida com gesso
policromado, de vulto e de tamanho natural, veste perizônio branco. Cabelos longos, mechas

estriadas onde cabeça fica levemente inclinada, os olhos estão quase fechados expressando
paz e serenidade. Os braços estão suspensos na cruz, e as mãos e pés apresentam os estigmas
da crucificação. Esse tipo de escultura é anatomizada e apresenta articulação na área dos
ombros, isso possibilita a mudança de posição dos braços e iconografia. Na primeira
representação o Cristo apresenta os braços suspensos na cruz, sendo a invocação do Nosso
Senhor do Bonfim, e na segunda, o Cristo tem os braços junto ao corpo e deitado, se tornando
o Senhor Morto. Essas são características presente na maioria das esculturas do Senhor Morto
que compõem as procissões da Semana Santa.

29. Dados Históricos
Integrava as alfaias da antiga Igreja Matriz do Divino Espírito Santo em Varginha, importante
templo católico que possuía dezenas de imagens para veneração. A imagem procede do 2º
período histórico da Igreja Matriz do Divino Espírito Santo (1831-1889), conforme descrito
por José Roberto Sales no livro “Capelas e Igrejas Católicas de Varginha – MG 1763-1913”
(2009, p. 68-80).

30. Referências
Bibliográficas e documentais
SALES, José Roberto. Capelas e Igrejas Católicas de Varginha: 1763-1913. Varginha:
Gráfica Editora Sul Mineira, 2009.
LORÊDO, Wanda M. Iconografia Religiosa: dicionário prático de identificação. Rio de
Janeiro: Pluri, 2002.
FLEXOR, Maria Helena Ochi. Imagens de roca e de vestir na Bahia. Revista OHUN da
UFBA, ano 2, n. 2, out. 2005.
Disponível em: <http://www.revistaohun.ufba.br/Microsoft_Word_Maria_Helena_Flexor
_IMAGENS_DE_ROCA_E_DE_VESTIR_NA_BAHIA.pdf>. Acesso em: 20 de Julho de
2014.
Acervo José Roberto Sales, Março de 2008.

30. Informações Complementares

O historiador José Roberto Sales, em Capelas e Igrejas Católicas, 2009, relata que a imagem
de Nosso Senhor dos Passos é uma das mais antigas da igreja Matriz, junto com as da Nossa
Senhora das Dores e do Senhor Morto. Segundo o mesmo, teria sido a mesma peça citada no
“Inventário das capelas e cemitério”, de 1907, do vigário Pedro Nolasco de Assis (Paróquia
do Divino Espirito Santo da Varginha. Livro do Tombo n° 1, fl. 8f), portanto, seria uma alfaia
da Igreja Matriz do 2° Período (1831-1889).
31. Ficha Técnica
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31.1. Levantamento | Julho 2014
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Danielle de Souza Guimarães
Arquiteta e Urbanista | CAU A64772-1
31.2. Elaboração | Agosto 2014
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INVENTÁRIO DE PROTEÇÃO DO ACERVO CULTURAL
BENS MÓVEIS E BENS INTEGRADOS
(BMI)
Prefeitura Municipal de Varginha

IPAC
EX. 2016

Imagem de Nosso Senhor dos Passos

01. Município

Varginha
Sede

02. Distrito
03. Designação
04. Motivação do Inventário

A imagem pertenceu a Igreja Matriz do Divino Espírito Santo de Varginha, centro da
religiosidade católica da cidade, que há quase dois séculos, desde a sua primeira construção
em 1831, é um agregador dos principais acontecimentos: político, social e religioso. A
imagem de Nosso Senhor dos Passos é uma das mais antigas da Igreja Matriz, junto com as da
Nossa Senhora das Dores e do Senhor Morto, que restaram no município após a derrubada da
igreja por volta de 1974. Conclui-se que as imagens devocionais devem ser reconhecidas
como importante fonte histórica, sua atuação vai além do âmbito religioso, está imbricada na
vida social, econômica e política daquela época, sendo parte integrante de uma mentalidade e
da memória, esse patrimônio deve ser protegido e conservado.

05. Acervo
06. Propriedade | Direito de Propriedade
07. Endereço
08. Responsável
09. Localização Específica

Paróquia do Divino Espirito Santo da
Varginha (Diocese da Campanha).
Eclesiástica/Paróquia do Divino Espirito
Santo da Varginha (Diocese da
Campanha).
Avenida Rio Branco, 61
Centro - Varginha MG
José Belo
Depósito da Semana Santa
da Igreja Matriz do Divino Espírito Santo

10. Espécie

Escultura Sacra

11. Época
12. Autoria
13. Origem

Segunda metade do século XIX
Desconhecida
Ibérica

Igreja Matriz 2° período (1831-1889)
Madeira; / escultura; policromia
Têxtil/ costura; bordado
Metal / fundição; gravação

14. Procedência
15. Material | Técnica

Não possui.

16. Marcas | Inscrições| Legendas

Fotografia digital, 12.1 megapixel.
17. Documentação Fotográfica
Fotógrafo | Data

Acervo José Roberto Sales| março-2008
Acervo Paróquia do Divino Espírito
Santo| abril-2014

Foto 01- Vista da Imagem Nosso Senhor dos Passos
Município de Varginha – MG
Acervo Paróquia do Divino Espírito Santo, Abril/2014

Foto 02- Vista da Imagem Nosso Senhor dos Passos
Município de Varginha – MG
Acervo José Roberto Sales, Março /2008

Foto 03- Vista da Imagem Nosso Senhor dos Passos
Município de Varginha – MG
Acervo José Roberto Sales, Março /2008

18. Descrição
Imagem de roca representando figura masculina, ajoelhado, tamanho natural, carnação clara.
Cabeça e olhar direcionados para baixo. Cabeça com duas perfurações na parte superior,
orelhas com perfurações no lóbulo inferior. Com peruca longa, de cabelo natural, liso,
repartido, presos a uma base de tecido, perfurada por dois pregos que encaixam na escultura.
Rosto ovalado, sobrancelhas arqueadas, olhos de vidro. Nariz reto e grande, boca fechada.
Barba e bigode bipartidos. Braços flexionados em ângulo, fixados por pinos e parafusos, mãos
segurando atributo. Veste túnica roxa, longa, filetada em dourado na gola e na barra, com
cinto. Mangas de comprimento longo, detalhes em dourado. Perna esquerda flexionada em
ângulo de 90o para frente. Perna direita flexionada para trás. Pés descalços. Corpo de entalhe
simplificado com aspecto rudimentar.
Atributos: auréola, coroa de espinhos, cruz.

Bom

19. Condições de Segurança

Razoável

Ruim

Nenhuma

20. Proteção Legal

Inventário para proteção prévia

21. Proteção Legal proposta
22. Dimensões
Altura: 127cm

Profundidade:

Comprimento:

Largura:

Diâmetro:

Peso: S/R

23. Estado de Conservação

Excelente
Péssimo

Bom

Regular

24. Análise do Estado de Conservação
O estado de conservação da imagem é bom. Camada pictórica: sujidades aderidas, repintura
generalizada nos lábios, sobrancelha. Perdas provocadas por desgaste na área superior central
da cabeça e ponta dos dedos de ambas as mãos e perdas pontuais provocadas por desgastes na
área dos pulsos.

25. Intervenções – Responsável | Data
A peça sofreu restauração da pintura do rosto por técnico não qualificado, acabamento
precário segundo fontes orais. Data de restauração: Sem referência.
26. Características Técnicas
Imagem de roca, corpo esculpido. Cabeça, mãos e pés encarnados feitos de madeira maciça.
Rosto, mãos e braços e pés revestidos com gesso. Braços simplificados, articulados em duas
partes, fixados com parafusos. Imagem fixada à base quadrangular com pinos de madeira.
Olhos de vidro.
Policromia: branco, marrom e ocre (carnação).
Policromia: roxo, dourado. (túnica)
Peruca: Aplique de cabelo natural em rede sintética, fios de cabelos fixados em pequenos
tufos.
Auréola: Metal fundido, acabamento brilhante.

27. Características Estilísticas
Imagem ibérica, provavelmente da segunda do século XIX. No Brasil, há indicativos de que
as imagens de roca se desenvolveram a partir das Ordens Terceiras de São Francisco. Existem
vários tipos, sendo que esta é caracterizada por apresentar armação ou bastidor feito de
madeira e recoberto por vestes. Em nosso país, as imagens de roca tiveram mais vulto no
período compreendido entre os séculos XVIII e XIX, neste último devido às procissões.
Os acessórios de indumentária em santos das imagens de vestir são característicos do período
neoclássico. Vestes, provavelmente, confeccionadas no século XX, ao gosto popular.
28. Características Iconográficas
Nosso Senhor dos Passos quase sempre é representado vestindo uma túnica roxa, ajoelhado
suportando o peso da cruz no seu ombro esquerdo, com uma coroa de espinhos na cabeça, que
está a sangrar, por fim, um cordão amarrado ao seu pescoço, que se faz cingir na sua cintura e
depois se estende pelo chão. Algumas vezes, com as mãos apoiadas no solo, com uma grande
cruz às costas. Esta imagem está inserida na grande temática de Cristo com a cruz às costas,
inserida na Crucifixão.

A obra representa a figura de um homem jovem, vestindo uma túnica roxa, com uma grande
cruz às costas, uma coroa de espinhos na cabeça, ajoelhado, suportando o peso da cruz no seu
ombro esquerdo, com mãos de segurar. Jesus exprime, pela expressão facial, um enorme
sofrimento e sacrifício perante aquilo por que está a passar. Quanto aos seus atributos, a coroa
de espinhos e a cruz são dois elementos desta sua paixão que o levará à morte. As madeixas
longas são atributos iconográficos de diversas invocações de Nosso Senhor.

29. Dados Históricos
Integrava as alfaias da antiga Igreja Matriz do Divino Espírito Santo em Varginha, importante
templo católico que possuía dezenas de imagens para veneração. A imagem procede do 2º
período histórico da Igreja Matriz do Divino Espírito Santo (1831-1889), conforme descrito
por José Roberto Sales no livro “Capelas e Igrejas Católicas de Varginha – MG 1763-1913”
(2009, p. 68-80).

30. Referências
Bibliográficas e documentais
SALES, José Roberto. Capelas e Igrejas Católicas de Varginha: 1763-1913. Varginha:
Gráfica Editora Sul Mineira, 2009.
LORÊDO, Wanda M. Iconografia Religiosa: dicionário prático de identificação. Rio de
Janeiro: Pluri, 2002.
FLEXOR, Maria Helena Ochi. Imagens de roca e de vestir na Bahia. Revista OHUN da
UFBA, ano 2, n. 2, out. 2005.
Disponível em: <http://www.revistaohun.ufba.br/Microsoft_Word_Maria_Helena_Flexor
_IMAGENS_DE_ROCA_E_DE_VESTIR_NA_BAHIA.pdf>. Acesso em: 20 de Julho de
2014.
Acervo José Roberto Sales, Março de 2008.
Acervo Paróquia do Divino Espírito Santo, Abril de2014.

30. Informações Complementares

O historiador José Roberto Sales, em Capelas e Igrejas Católicas, 2009, relata que a imagem
de Nosso Senhor dos Passos é uma das mais antigas da igreja Matriz, junto com as da Nossa
Senhora das Dores e do Senhor Morto. Segundo o mesmo, teria sido a mesma peça citada no
“Inventário das capelas e cemitério”, de 1907, do vigário Pedro Nolasco de Assis (Paróquia
do Divino Espirito Santo da Varginha. Livro do Tombo n° 1, fl. 8f), portanto, seria uma alfaia
da Igreja Matriz do 2° Período (1831-1889).
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