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RESUMO 
Trata-se de uma pesquisa dos usos e das funções das vestes em imagens católico-cristãs, tendo 
como horizonte a relevância deste estudo para a história das artes visuais (TREXLER, 1991). Aqui 
se faz um levantamento histórico sobre o ato de se vestirem as esculturas, elaborando-se hipóteses 
sobre a relação de suas características técnicas e estilísticas com o desenvolvimento das práticas 
religiosas. Valorizam-se, desse modo, os tecidos que, ao longo de muito tempo foram considerados 
menores do que outros artefatos, tais como metais, pedras e madeiras, e mais precisamente, as 
imagens de vestir, esquecidas durante muito tempo no decorrer da história, por serem consideradas 
de menor qualidade do que as esculturas estofadas. É relevante realçar em nível de conclusão que 
esse tema que, historicamente, ainda dispõe de escassa bibliografia, contribui para o conhecimento 
das tipologias da imaginária sacra, gerando impactos positivos para a sua preservação.  
 
PALAVRAS-CHAVE 
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ABSTRACT 
It is a research of the uses, and the functions of the vestments in Catholic-Christian Images, taking as 
the horizon the relevance of this study, to the History of Visual Arts (TREXLER, 1991). A historical 
survey is made about the practice of dressing the sculptures, elaborating hypotheses about the 
relation of their characteristics, techniques, and stylistics with the development of religious practices. 
Thus, regarding the fabrics which, for a long time, were considered smaller than the other artifacts, 
such as metals, stones, and woods, and mostly the images of dressing, forgotten during a long time, 
throughout history, for being considered of lower quality than the upholstered sculptures. It is relevant 
to emphasize that this theme, at conclusion level, historically, still has a scarce bibliography, and it 
contributes to the knowledge of types of Sacred Imaginary, creating positive impacts to their 
understanding, and preservation.  
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Zoom para o “divino”: vestir as esculturas sacras  
O interesse pelo estudo dos usos e das funções das vestes nas imagens católico-

cristãs surgiu a partir da pesquisa realizada em nosso Trabalho de Conclusão do 

Curso de Artes Plásticas (MOREIRA, 2009) e em nossa dissertação de mestrado em 

Artes (MOREIRA, 2012), ambas sobre a vestimenta da imaginária cristã. Uma vez 

que o ato de vestir as esculturas tem sido um dos assuntos mais negligenciados da 

história das artes visuais, acreditamos ser relevante este estudo como fonte para 

pesquisas congêneres. Albert-Llorca (2013, p. 1-2, tradução nossa) admite que a 

importância do ato de vestir as esculturas com tecidos tem sido há muito tempo 

ignorada pelos historiadores, historiadores da arte e antropólogos do cristianismo. 

“Condenada pelos historiadores da arte porque mascara as esculturas que incluem 

vestidos e mantos, ela foi igualmente rejeitada pelos religiosos que viam nela uma 

prática idólatra e profana”.  

Pereira (2005, p. 335, tradução nossa) corrobora o esquecimento dessa parte da 

história, ao desenvolver seus trabalhos sobre a arte sacra em Portugal. “É 

indiscutível sua importância como objetos de arte que abrangem várias técnicas em 

si”. Salienta ainda que esse tema já tem sido estudado há algum tempo na 

historiografia da arte na Espanha, mas em Portugal não se observa o mesmo 

empenho em investigá-lo. O que se constata, enfim, é uma ausência quase total do 

estudo desses artefatos, o que impacta negativamente em sua compreensão como 

obra de arte, em seu valor histórico, artístico e devocional, gerando a falta do 

conhecimento e até mesmo certo preconceito em relação à sua aparência.   

Em contrapartida, acreditamos que vestir uma escultura pode ser algo muito 

significativo, tendo em vista que o contato do tecido com o “divinal” auxilia no 

entendimento das relações humanas por meio da observação dos objetos artísticos. 

De acordo com Delfosse (2004), na Grécia antiga, nas festas atenienses das 

Grandes Panathenaic (festividades religiosas e sociais), era oferecida à escultura 

em madeira de Atenas, exposta no templo de Erecteion, uma vestimenta chamada 

de Peplos. Já no Ocidente cristão, parece que esse uso religioso remonta ao século 

XII.  

Aparentemente, o hábito de vestir as esculturas vigorou durante toda a Idade Média, 

mas foi posto em questão no século XVI, quando a reforma Católica tentou conter o 
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excesso e os abusos na utilização da imagem. Delfosse (2004) constata que a igreja 

exigiu, por meio do Concílio de Trento, uma austera moderação nas representações 

iconográficas do Cristo e dos Santos. Pereira (2015) confirma que mesmo antes das 

deliberações tridentinas, apelava-se para a honestidade e a santidade das imagens 

(1563), mas especialmente depois, as Constituições do Sínodo, tanto na Espanha 

como em Portugal, tentaram, embora sem sucesso, controlar o costume enraizado 

de vestir esculturas, solicitando decoro e decência, preocupados principalmente com 

as representações da Virgem.   

Depois de Toledo, as consignações e repreensões prosseguiram com os textos e 

constituições na Espanha, em Santiago de Compostela (1565) e em Cartagena 

(1583). Em seguida, em Portugal, a constituição do Porto (1585) endossou essas 

admoestações e recomendações, que seguiram disciplinando esses costumes ao 

longo do tempo e do espaço. Novamente na Espanha, a de Segóvia (1586) e a de 

Cádis (1591). Também nesse ano, em Portugal, a de Coimbra. E da Cidade Rodrigo 

(1592) e de Sevilha (1604), ambas na Espanha. Em todos esses locais, solicitaram-

se os usos de um vestuário próprio para as esculturas, proibindo-se as tendências 

da moda utilizadas por mulheres seculares, tais como roupas e outros acessórios, 

penteados ou perucas.  

Impediu-se também que essas estátuas deixassem a igreja para serem levadas às 

casas particulares (PEREIRA, 2015). Conforme Trexler (1991), o terceiro Concílio de 

Lima, no Peru, em 1576, após referir-se à legislação tridentina sobre as divindades 

femininas serem, no geral, mais frequentemente vestidas e despidas que as 

masculinas, não mencionou as esculturas desse último gênero quando ordenou que 

as representações da Virgem Maria ou de qualquer outra santa não fossem vestidas 

com roupas ou outros tipos de ornamentos com características femininas, que não 

lhes aplicassem cosméticos, nem as cores utilizadas pelas mulheres da época.  

Sobre o Sínodo de Cádis, de 12 de março de 1591, Quites (2006) nos lembra de que 

eram terminantemente proibidos os vestidos indecorosos e profanos nas imagens de 

vestir; além disso, essas “divindades” não poderiam sair da Igreja para serem 

ornamentadas. Outro Sínodo da Espanha dessa espécie foi o de Orihuela, de 1600, 
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em que se proibiram as vestes e adornos profanos para as figuras da Virgem e dos 

santos.  

Apesar disso, conforme Garcia (apud PEREIRA, 2015, p. 341, tradução nossa), essa 

prática enraizada na civilização grega, que consiste a tradição de vestir esculturas 

(ARQUILLO TORRES apud PEREIRA, 2015), reverberou-se no período Barroco, 

com uma forte difusão nos países mediterrâneos, alcançando ampla popularidade 

na Península Ibérica. O estilo barroco, conhecido como a arte da persuasão, 

promoveu uma religião emocional, cujo ápice catártico se realizava nas “procissões 

didáticas, propagandistas, canalizando elementos de culto – e as esculturas de 

devoção vestidas são exemplos evidentes disso”. Mas esse amplo sucesso 

alcançado pelas imagens vestidas, vistas como o foco principal das procissões, 

despertaram preocupações entre o clero, devido ao costume de se adorná-las 

profanamente e por causa do medo da idolatria e das críticas protestantes.  

Investiga-se, ainda, se foi pela devoção do fiel ou pela necessidade de tornar a 

estatuária mais semelhante às formas humanas, nas procissões teatrais e nas 

celebrações litúrgicas, que se desencadeou a prática de se vestirem as esculturas 

sagradas. Sabe-se que durante o período barroco essa tipologia de imaginária 

contribuiu para que os devotos se aproximassem mais das reproduções de suas 

divindades (PEREIRA, 2015), sobretudo, os santos e Jesus Cristo, mesmo quando 

criança. As esculturas da Virgem foram (e são) as condutoras desse fenômeno, cuja 

origem, provavelmente, está na própria devoção mariana. De acordo com Carmona 

apud Pereira (2015, p. 335-336, tradução nossa), “as peças de vestuário da imagem 

mariana contribuem para destacar a identidade e o caráter da Virgem por meio de 

formas específicas, cores e materiais”. Sendo assim, enquanto a túnica pode 

simbolizar a virgindade, o manto, termo provavelmente aplicado pela primeira vez 

apenas no século X, personifica autoridade, poder e proteção. Com o dourado 

bordado e a coroa que essas esculturas normalmente usam, faz-se uma referência à 

realeza e à glória dessa estatuária. Para Genovese (apud PEREIRA, 2015, p. 336, 

tradução nossa), “a natureza miraculosa das esculturas, que, às vezes, parecem 

chorar ou se mover, enfatiza sua presença corpórea dentro das comunidades 

devocionais”. Essa aura sagrada, juntamente com a adoração dos devotos, levou ao 

estabelecimento do costume de se vestirem as esculturas, seguindo uma tradição de 
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oblação, em gratidão à concessão de algum milagre. Essas ofertas são usualmente 

colocadas na própria escultura, para afirmar sua importância e poder.  

Acerca disso, Genovese (apud PEREIRA, 2015) também nos mostra que a tradição 

referente à existência da imagem de vestir não vem só da ânsia de lhe darem 

atributos da vida real, mas de outros fatores, tais como, a demonstração da riqueza, 

o afastamento do devoto dos objetos materiais no momento da morte, a declaração 

da verdadeira fé, a propaganda política, as necessidades da liturgia teatral e/ou a 

tentência estética de cobrirem objetos preciosos com outros materiais ricos. A seguir 

um exemplo desse tipo de escultura de vestir.  

 

 

 

A partir disso, já conseguimos indentificar alguns usos e funções das roupas nas 

imaginárias sacras. Trexler (1991) nos informa de que no período medieval esse 

ornamento poderia ser encontrado facilmente nas representações de Nossa 

Senhora. A Virgem Maria podia ser mostrada como uma espécie de mensageira 

oficial do Medievo, tal como os servos, igualmente revestidos com os brasões de 

seus senhores. Essas bandeiras teriam frequentemente pertencido ao inimigo 

capturado no campo de batalha, humilhando-se, dessa forma, os grupos vencidos, o 

que afetava seu machismo, ao vestir uma “mulher” com a sua bandeira.  

Em conformidade com Delfosse (2004), acreditamos que o vestuário pode substituir 

o fenômeno de apropriação da figura de Maria e, portanto, intensificar o sentimento 

de indentidade local. Assim, a Virgem vestida caracteriza com eloquência um tipo de 

Figura 1 – Imagem de vestir semi articulada.  
Nossa Senhora da Caridade do Cobre, padroeira de Cuba, século XVII. 
Angelo (Arcebispado de Santiago de Cuba. Igreja Católica de Cuba… 

Acesso em: 24 maio 2017) 
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construção identitária. No caso da padroeira de Cuba, por exemplo, Nossa Senhora 

da Caridade do Cobre, a vestimenta possui o escudo nacional, como exposto na 

figura 1. Quanto à padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, o manto atual da 

escultura (de barro com complementação de vestes) possui as bandeiras do Brasil e 

do Vaticano, como mostra a fotografia a seguir.  

                                                               

 

 

As esculturas de vestir devocionais mantêm, portanto, importantes “vantagens 

afetivas e experienciais”, mas obtêm resultados contraditórios. Se por um lado, sua 

proximidade com um nível mais humano, por meio de várias manobras que 

insinuariam movimento, emoção e realismo (além das roupas reais), tornam-nas 

mais compreensíveis, por outro lado, a suntuosidade e a riqueza de suas roupas e 

ornamentos as colocam num nível superior e celestial.  

Nessa intimidade com o sagrado, o ato de vestir as imagens é experimentado pelo 

devoto “’que [vê] a representação da deidade nua”’ (GENOVESE apud PEREIRA, 

2005, p. 344, tradução nossa). É importante ressaltar que esse privilégio ainda 

pertence a uma minoria, normalmente mulheres e padres. No caso das esculturas 

da Virgem, o ato de vestir era (e ainda é), em algumas ocasiões, uma cerimônia 

hierárquica em que se reúnem várias donzelas, lideradas por uma de status social 

mais elevado.  

Diante do fato de muitas esculturas de Nossa Senhora serem vestidas como 

rainhas, das roupas íntimas as jóias, enfatizou-se sua importância como 

representações de um ser divino, contrariando, no entanto, uma possível conexão 

mais próxima com o devoto. 

Figura 2 – Imagem de N.Sr.ª Aparecida, 
padroeira do Brasil, século XVIII 

Alves (2005, p. 132). 
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As imagens de Vestir 
Reiteramos que o instinto devoto de adornar as imagens religiosas com mantos e 

ainda com vestidos é anterior ao cristianismo. Na Acrópole, em Atenas (Grécia), 

existia um santuário dedicado à Artemisa Brauronia, a quem as mulheres, após o 

parto, destinavam os vestidos. “O costume de dar mantos às imagens da Virgem e, 

mais tarde, túnicas e saias, começou a generalizar-se na Espanha desde o século 

XIII” (MORERA, 2010, p. 39, tradução nossa). De acordo com Marcos (1997), as 

colocações de coroa sobre a imagem de Maria são dadatas do século XII, mas é 

somente do XIII que isso se tem documentado por meio de inventários de doações 

de mantos e jóias às imagens de devoção, porém esses documentos não 

especificam se eram aplicados sobre a escultura da Virgem ou se funcionavam 

como ex-votos.  

Era costume a imagem de Nossa Senhora ser vestida por mãos femininas, ocultada 

e velada a quaquer outro olhar. Conforme Morera (2010, p. 42, tradução nossa), ao 

falar de uma imagem de Nossa Senhora das Neves a “esse espeito, Frei Diego 

Henríquez reconhece em um de seus milagres como a Virgem mudou o rosto diante 

de alguns homens que permaneceram em sua presença enquanto ela era despida”.  

Brasil (2012, p.36) nos informa que a aplicação de vestuário em esculturas é uma 

tradição que remonta à Grécia pré-clássica. Já se colocavam vestes nas Xoana 

(em grego, óavov; plural: óava xoana), que eram arcaicas imagens de culto, feitas 

de madeira, usadas na Grécia Antiga. Tratava-se duma subcategoria designada de 

Acrólito (do grego: acros; extremidade; e lithos, pedra): uma estátua cujo tronco era 

feito de madeira e as extremidades, cabeça, mãos e pés, de mármore. Esse 

costume foi encontrado e descrito por Pausânias, conforme Quites (2006), no século 

XIII, em sua obra denominada Descrição da Grécia. Também era comum “a 

realização de um cortejo para o transporte de um manto até o Pártenon, para ser 

oferecido à deusa Atena”.  

O já supracitado escritor Pausânias (apud QUITES, 2006, p. 214-215) descreve as 

Xoana como imagens de vestir, que têm somente uma parte do corpo esculpida, 

sendo o restante de armação com roupas. Essas imagens pertencem ao período 

arcaico e teriam sido as precedentes dos Kouros e das Korés. Segundo Quites 

(2006) o substantivo Xoanon provavelmente deriva do verbo xeo, que significa 
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talhar, afinar e pulir. De acordo com as alusões à Pausânias, as Xoana teriam sido 

esculpidas em madeira. Algumas delas deveriam ser pintadas, mesmo que fosse 

para resguardar esse tipo de material. Outras dessas representações eram 

douradas, com exceção da cabeça, mãos e pés, que eram cor de carne. Não havia 

um tipo específico de Xoanon, pois, esculturas desse tipo poderiam estar de pé ou 

sentadas, ter atributos para identificar o ser divino representado ou serem simples 

troncos, sem desbaste. A seguir, exemplos de Xoana.  

    

 

Em relação à Espanha, Brasil (2012) acredita que a Virgem dos Reis deva ser o 

exemplo mais antigo de uma imagem de vestir, sendo trajada à moda francesa do 

século XIII (PARAMO apud QUITES, 2006). Essa representação encontra-se na 

Capela Real da Catedral de Sevilha. Pressupõe-se que ela teria sido levada para 

esse espaço numa procissão organizada pelo Rei Fernando III, em 1248, no intuito 

de comemorar a sua vitória sobre os mulçumanos.  

No caso da Itália, a prática de se vestirem as esculturas, de acordo com Brasil 

(2012), começou no século XV, conforme se constatou no Batistério de Florença e 

nos presépios de Nápoles. Quanto à Península Ibérica e ao Brasil, acredita-se que 

esse tipo de imaginária surgiu nos séculos XVI e XVII. No Norte da Europa, também 

se recorreu ao uso de vestir esculturas, sendo isso reforçado nos inícios do século 

XVII, provavelmente, diante da influência espanhola dos Arquiduques Alberto e 

Isabel.  

É importante salientar que no caso do Brasil, as Constituições do Arcebispado da 

Bahia de 1707 determinavam que as imagens deveriam ser feitas de corpos inteiros, 

ou seja, de talha inteira e ornadas, de maneira que se escusassem vestidos, de 

Figura 3 – Xoana – Estátuas de cerâmicas representando 
ídolos – Museu do Estado de Berlim. 

Quites (2006, p. 216). 
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acordo com a explanação de Quites (2006). Entretanto, a produção desse tipo de 

escultura de vestir se repercutiu mesmo assim, por exemplo, nos séculos XVIII e 

XIX, no litoral de Minas Gerais.  

Segundo Quites (2006, p. 224) há uma subordinação das imagens de vestir em 

relação às outras técnicas escultóricas. Ela cita, por exemplo, que o livro La 

Sculpture – principes d’analyse scientifique – méthode et vocabulaire nomeia  o 

capítulo reservado às imagens de vestir de  Técnicas Anexas. Podemos perceber a 

partir disso que esse tipo de imaginária é muitas vezes considerado como uma arte 

menor, econômica e somente fruto de manifestações populares e processionais, 

sendo-lhe, inclusive, muitas vezes negado a sua condição de arte escultórica. No 

entanto, essa tipologia de imaginária possui uma múltipla materialidade e 

funcionalidade, “que lhe confere uma estética própria e uma força devocional que 

nos leva a tratá-la como importante documento histórico e social de nossa cultura”.  

Dentro da classificação de esculturas policromadas em madeira, proposta por Quites 

(2006), temos nessa divisão a imagem de vulto que, corresponde às esculturas de 

talha inteira; as articuladas; e as de vestir. As figuras a seguir as ilustram. Vale 

ressaltar que as articuladas também são de vestir. Desse modo, pode-se dizer que 

toda imagem articulada é de vestir, mas nem toda imagem de vestir é articulada.   

 

 

 

Figura 4 – Imagem de talha 
inteira. N.Sr.ª  da Conceição, 
padroeira do Estado do 
Amazonas, século XVII. 
Secretaria...(Acesso em: 1 fev. 
2017). 
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Figura 5 – Imagem articulada. Senhor dos Passos. 
Matriz de Santa Bárbara, Minas Gerais. 

Quites (2006, p. 249). 
 
 

 

 

                                     

 

Nesse conjunto das imagens de talha inteira, existem as que possuem 

complementação de vestes. Vale acrescentar que outros tipos de materiais, como a 

terracota, podem ter esse tipo de complemento como é o caso da padroeira do 

Brasil, Nossa Senhora Aparecida, figura 2. Em relação às representações 

articuladas, temos aquelas que são semiarticuladas e, outras, toda articuladas. No 

caso das imagens de vestir, Quites (2006) apresenta as imagens cortadas ou 

desbastadas; as desprovidas de complemento de vestes; as de corpo inteiro 

(anatomizada); roca; e corpo inteiro/roca, como ilustrado nas imagens 7, 8, 9 e 10.  

Figura 6 – Imagem de vestir. N.Sr.ª 
Mãe da Divina Providência, 

padroeira de Porto Rico, século 
XIX. Balvanera (Arquidiocese 

Metropolitana de San Juan de Porto 
Rico.  Acesso em: 24 maio 2017). 
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Podemos constatar a variedade de tipologias escultóricas na imaginária católico-

cristã, assim como a grande participação do tecido nesse campo de estudo, 

considerado durante muito tempo como um artefato menor do que outros objetos. 

Vestir a(o)s santa(o)s permitiu uma experiência mais íntima entre o devoto e o 

divino. Isso se difundiu a partir da realeza e da nobreza, na maneira de se 

conectarem com as imagens sagradas, em Portugal e na Espanha, por exemplo. 

Esse costume se estendeu para suas colônias americanas.  

Em contrapartida, diante das contínuas normas da igreja católica e das críticas por 

parte do protestantismo, o ato de vestir as imagens levantou preocupações em 

relação à forma de representação das esculturas sacras. Além disso, o catolicismo, 

   Figura 7 – Imagem cortada ou 
desbastada. 

    N. Sr.ª da Anunciação – Capela de 
    N. Sr.ª da Anunciação e Remédios 

– São Luís – Maranhão. 
Quites (2006, p. 251). 

Figura 8 – Imagem de Corpo inteiro 
e anatomizado. 

Quites (2006, p. 253). 

Figura 9 – Imagem de roca. 
Quites (2006, p. 254).  

Figura 10 – Imagem de 
corpo inteiro/ roca. 

Quites (2006, p. 257). 
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temeroso de que “a(o)s santa(o)s” tivessem uma aparência promíscua, receou que o 

modo secular de ornamentá-los revelasse no sagrado uma aparência profana.  

Conclusão 
A despeito das peculiaridades das imagens de vestir, esta pesquisa nos propicia um 

entendimento maior sobre a relação existente entre o fiel e a escultura sacra, em 

face do poder secular. Existe, nesse sentido, uma conduta de interação entre devoto 

e divindade, que é reforçada pela presença do objeto em que está representada a 

figura da santidade. Por isso, estamos de acordo com Freedberg (1992, p. 49, 

tradução nossa) quando nos diz que “a imagem, uma vez preparada, montada, 

adornada e enfeitada adequadamente, se converte no local do espírito”. O manuseio 

dessa estátua, ornamentando-a, declara a natureza pública desse objeto.  

Vestir uma escultura efetua uma mudança em seu modo de funcionamento. De 

acordo com Freedberg (1992, p. 109, tradução nossa), acredita-se que antes de sua 

animação ritual, a imagem pode não ser um objeto de veneração adequado; “depois, 

realmente se converte num dos corpos divinos visíveis de Deus ou num receptáculo 

de Deus”. Assim, a eficácia da representação faz com que um objeto com a forma 

de aparência humana seja visto na imaginária cristã como um lugar habitado, um 

canal por onde se invocam os poderes mediadores daquele que é representado. De 

outro modo, ao vê-las com os olhos corporais, pode-se meditar sobre as imagens 

com os olhos da memória, estimulando-se a imitação de suas obras e santidade.  

Vestir um(a) santo(a), o Cristo, ou a Virgem Maria, acaba sendo um modo de realçar 

a natureza viva de uma imagem ou, mais concretamente, sua capacidade de atuar 

como se fosse um ser vivo. Isso também ocorre em outras práticas, por exemplo, na 

coroação de uma escultura. Freedberg (1992, p. 117-118, tradução nossa) nos 

mostra que as pessoas enfeitam, lavam ou coroam as imagens porque todos esses 

atos são sintomas de uma relação entre imagem e espectador “claramente baseada 

na atribuição de poderes que transcedem o aspecto puramente material do objeto”. 

Esses atos demonstram o artefato, composto outrora de simples matéria inerte, 

transformado, após a realização de sua consagração, numa figuração dotada de 

poderes.  

Talvez, isso possa explicar o incentivo aos escultores a produzirem obras realistas 

“belas” e “respeitáveis”, que mostrem as divindades vestidas.  Assim, esse ato de 
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adornar, para além de conferir maior realismo às representações cristãs, materializa 

nas vestimentas, incluindo os estofamentos (pintura que imita brocados e bordados), 

uma prática por vezes lúdica, mas de efeito religioso, que contribui para o 

entendimento da vida espiritual e cultural de muitas pessoas. Durante milênios, o 

ritual de “vestir as imagens”, que inclui o costume de cobri-las com lençóis, tecidos 

ou com alguma roupa de materiais variados, no âmbito público e privado, foi e (é) 

quase sempre composto por mulheres no Ocidente, constituintes da personalidade 

do produto final (TREXLER, 1991).  

Tais pessoas produzem tecidos que transmitem à posteridade sua identidade. 

Assim, ratificamos a importância da materialidade têxtil, desvalorizada durante muito 

tempo, conforme Neira (2011), pela própria maneira de se fazer história, que até 

recentemente privilegiava os heróis, eventos e monumentos. Nos postulados da 

Nova História, os anônimos, o cotidiano e as espécies materiais menores 

começaram a ser valorizados, assim como as imagens de vestir explanadas neste 

trabalho.  

De um modo geral, a vivacidade de uma escultura vestida, de acordo com a 

percepção que se tem dela como um ser animado, pode provocar no seu observador 

a expectativa de obter respostas a partir da experiência que tem diante da imagem. 

Essa categoria escultórica opera de diversas formas uma recepção no expectador 

que, depende tanto da percepção de qualidades puramente estéticas quanto da 

assimilação dessas características, com a crença em poderes sobrenaturais.   

Em vista do exposto, corroboramos a relevância do estudo desse tipo de imaginária 

para a história das artes visuais, sendo importante instrumento de conhecimento das 

práticas religiosas vigentes na igreja católica, assim como das influências advindas 

do paganismo, mais precisamente, da Grécia pré-clássica. Além disso, apuramos a 

influência dos concílios da Igreja Católica no modo de representação da(o)s 

“santa(o)s”, dando abertura para o maior conhecimento desse tema, e possibilitando 

a valorização das imagens de vestir na história da arte, justamente na arte sacra, 

pensando-se na influência desses objetos devocionais para a espiritualidade e a 

historicidade humana.  
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