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Resumo 

 

Este trabalho aborda as obras do mestre Lourenço Gomes de Menezes Filho, a partir de um olhar 

museológico solidário às premissas da Museologia Social e Comunitária, destacando seu ofício 

de santeiro como patrimônio imaterial do estado de Goiás. A pesquisa busca analisar a trajetória e 

a produção do mestre, as matérias primas, técnicas e formas utilizadas. Efetua também uma 

análise crítica das políticas patrimoniais, que apenas recentemente voltaram sua atenção para os 

ofícios e culturas populares. Por fim, o estudo apresenta um projeto de exposição individual do 

mestre Lourenço Gomes, no Museu Antropológico da Universidade Federal de Goiás. 
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INTRODUÇÃO 

  

No presente estudo apresento a obra do mestre Lourenço Gomes de Menezes Filho, 

destacando seu ofício como patrimônio imaterial do Estado de Goiás, uma vez que o mesmo 

produziu uma variedade de objetos de arte sacra, demonstrando a devoção dos fiéis do Estado. 

Proponho processos de musealização da sua produção, em especial, a partir da integração de um 

conjunto de informações acerca de sua vida e obra, da organização da sua produção por meio da 

aplicação de procedimentos de documentação museológica e, por fim, da proposição de uma 

exposição destinada a apresentar e valorizar a obra do mestre.  

Foi por acreditar na importância da sua obra no contexto da produção artística atual que 

busquei documentar e valorizar o ofício de esculpir madeira formando imagens sacras, daquele 

que é considerado um dos artistas mais importantes do Estado, nesse segmento. Meu interesse, 

neste estudo, deu-se por acreditar que Goiás tem um grande potencial no que concerne a essa 

produção, aqui compreendida como patrimônio imaterial, pois possui grandes mestres.  

Ademais, ao constatarmos a desvalorização dessa produção, sobretudo, quando tomamos a 

trajetória da política patrimonial adotada no país, observamos a significância desse estudo.  

No primeiro capítulo apresento algumas reflexões acerca da inserção da produção de 

imagens sacras nas políticas patrimoniais, dialogando com os conceitos de ofício e forma de 

expressão. Destaco a ausência, durante muito tempo, de políticas públicas devotadas a essa 

problemática.  

No segundo capítulo abordo a biografia do mestre Lourenço Gomes de Menezes Filho, 

destacando a sua trajetória de santeiro até os dias atuais, passando, então, ao ofício do mestre, o 

modo de fazer e as técnicas empregadas para a construção das imagens.  

No terceiro capitulo proponho uma exposição individual de suas obras, como forma de 

valorização do patrimônio imaterial de Goiás.  

Quando falamos em identidade cultural, trata-se de nos sentir como pertencentes a um 

lugar, cidade, estado, país, bairro, grupo ou comunidade, e ao mesmo tempo sentirmos que esse 

lugar nos pertence, e que podemos interferir na rotina e nos rumos desse lugar. O Estado de Goiás 

hoje é uma região que possui grandes talentos artísticos, contudo, pouco valorizados. Esse 

trabalho pretende contribuir para o preenchimento dessa lacuna a partir de uma abordagem 

museológica solidária aos princípios da Museologia Social e Comunitária.  
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Objetivos 

 

Geral 

  A proposta deste estudo é analisar a trajetória e a produção do mestre Lourenço 

Gomes, enfatizando sua contribuição no quadro do patrimônio imaterial do Estado de Goiás. 

Busco também analisar o ofício de esculpir madeira formando imagem sacra, propondo uma 

exposição individual das suas obras. O interesse neste estudo dá-se a partir da certeza de que 

Goiás tem um grande potencial na área cultural, marcado por muitos talentos artísticos, que 

devem ser valorizados e reconhecidos por suas vidas e obras.  

 

Específicos 

1.  Analisar a trajetória e a produção do mestre Lourenço Gomes; 

2. Conhecer melhor o ofício de santeiro, as matérias primas, técnicas e formas utilizadas 

para criar imagens que marcam a devoção de várias pessoas;  

3. Efetuar uma análise crítica das políticas patrimoniais e culturais, que apenas 

recentemente voltaram suas ações para os ofícios e saberes populares;  

4. Aplicar procedimentos museológicos de registro e organização das obras do mestre, 

assim como da documentação reunida acerca de sua vida e obra;  

5. Elaborar uma proposta individual de exposição de suas obras. 

 

Aspectos teórico-metodológicos 

  

 Este trabalho foi realizado a partir de uma interação contínua entre teoria e prática, 

inserida no domínio do que se convencionou denominar de pesquisa-ação, explicitada por Michel 

Thiollent, citado por Maria Célia Santos: 

... é um tipo de pesquisa social, com base empírica, que é concebida e realizada em 
estreita associação com uma ação ou resolução de um problema coletivo, e, no qual, os 
pesquisadores e os participantes representativos da situação ou do problema estão 
envolvidos de modo cooperativo ou participativo (THIOLLENT, 1986 apud SANTOS, 
1996, p.113).  
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 Nesse caso, considero que a desvalorização dos saberes e fazeres dos mestres santeiros de 

Goiás é o problema de fundo desse estudo, ainda que a ação tenha sido aplicada à produção de 

um mestre específico. Como aponta Santos (1996), o nosso compromisso com a sociedade, 

enquanto museólogas e museólogos, deve se dar no plano do concreto, assumindo que somos 

capazes de agir e refletir - transformar a realidade. Como afirmava Waldisa Rússio Camargo 

Guarnieri, somos trabalhadores sociais (RÚSSIO, 1984). Nesse sentido, parti de uma realidade 

conhecida por mim, uma vez que como filha do mestre, pude vivenciar durante toda a minha 

trajetória as dificuldades e obstáculos por ele enfrentados. As teorias e métodos da Museologia 

aparecem aqui aplicados a um contexto bastante familiar. Essa relação de proximidade não 

impossibilita uma análise aprofundada, pelo contrário, promove uma integração da minha 

formação em Museologia a uma realidade na qual também estou imersa.  

Nesse sentido, o estudo parte da possibilidade e, mais que isso, da potencialidade de 

observar o familiar: 

A “realidade” (familiar ou exótica) sempre é filtrada por determinado ponto de vista do 
observador, ela é percebida de maneira diferenciada. Mais uma vez não estou 
proclamando a falência do rigor científico no estudo da sociedade, mas a necessidade de 
percebê-lo enquanto objetividade relativa, mais ou menos ideológica e sempre 
interpretativa. Esse movimento de relativizar as noções de distância e objetividade, se de 
um lado nos torna mais modestos quanto à construção do nosso conhecimento em geral, 
por outro, permite-nos observar o familiar e estuda-lo sem paranoias sobre a 
impossibilidade de resultados imparciais, neutros (VELHO, 2013, p.75, grifo meu).  
 

Nas últimas décadas, a Museologia tem passado por mudanças teórico-metodológicas 

significativas, num esforço constante de democratização não apenas do acesso, mas também da 

seleção e produção do patrimônio cultural (MORAES-WICHERS, 2010). Essas mudanças 

resultaram em novas designações como Nova Museologia, Museologia Social, Sociomuseologia, 

Museologia Popular, Museologia Comunitária, entre outras, expressões estas que correspondem a 

diferentes enfoques sobre o objeto de estudo, mas que obedecem aos mesmos princípios 

essenciais que constituem a Museologia (RECHENA, 2011). Nesse sentido, a Museologia Social 

procura sintetizar o esforço de adequação das instituições museológicas à sociedade 

contemporânea (MOUTINHO, 2007), enfatizando o alargamento das funções tradicionais dos 

museus e o papel que essas instituições devem assumir na sociedade.  

No âmbito de uma Museologia Comunitária, o pertencimento do pesquisador à 

comunidade torna-se imperativo. Nesse contexto o pesquisador - ator local - comunitário aparece 

como elemento chave de uma Museologia que não constrói espaços onde a animação da 
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apresentação oculte a voz dos que falam, mas sim, espaços que destacam o direito que têm os 

povos para falar de si mesmos, por si mesmos. Uma Museologia onde sujeitos sociais, 

comunidades e povos, projetem sua vida como interpretadores e autores de sua história, como 

conclamam Teresa Morales Lersch e Cuauhtémoc Camarena Ocampo (2004). Dessa feita, o 

 

museu comunitário é uma opção diferente do “mainstream museum” ou museu 
tradicional. A instituição do museu surgiu com base em uma história de concentração de 
poder e riqueza, que se refletia na capacidade de concentrar tesouros e troféus 
arrancados a outros povos. Para Napoleão, Paris era o lugar onde as obras tinham “seu 
verdadeiro lugar para honra e progresso das artes, sob o cuidado da mão de homens 
livres” e alimentou o Louvre de troféus de guerra dos lugares que caíam sob seu império. 
O museu comunitário tem uma genealogia diferente: suas coleções não provêm de 
despojos, mas de um ato de vontade. O museu comunitário nasce da iniciativa de um 
coletivo não para exibir a realidade do outro, mas para defender a própria. È uma 
instância onde os membros da comunidade livremente doam objetos patrimoniais e 
criam um espaço de memória (LERSCH & OCAMPO, 2004, p. 3). 

 
Os procedimentos museológicos aplicados ao ofício do Mestre Loureço Gomes partiram 

da premissa de que em um processo relacionado à Museologia Social e Comunitária,  

cada pessoa participa selecionando os temas a estudar, capacitando-se, realizando uma 
entrevista ou sendo entrevistado, reunindo objetos, tomando fotografias, fazendo 
desenhos, conhecendo mais a si mesmo e ao mesmo tempo está conhecendo a 
comunidade à qual pertence (LERSCH & OCAMPO, 2004, p. 2). 

 
Nesse sentido, minha relação de proximidade e pertencimento com esse ofício e obra, 

longe de desqualificar o presente estudo, apresenta-se como potencialidade para a proposição e 

execução de um trabalho comunitário. Ainda que o foco desse estudo não seja a proposição de 

um museu comunitário, destaco que os procedimentos museológicos adotados são solidários às 

premissas da Museologia Comunitária. Nesse sentido, entendo que essa Museologia é uma das 

formas de pensarmos a Museologia Social, mas que destaca a inserção ativa do pesquisador – 

ator local – comunitário no processo museológico.  

Destarte, os procedimentos de pesquisa envolveram: 

 Levantamento Bibliográfico: pesquisa sobre Museologia Social e Comunitária, acerca 

do Patrimônio Cultural, em especial, sobre patrimônio imaterial e políticas patrimoniais e, 

por fim, referências acerca da construção de discursos expositivos;  

 Levantamento Documental: consulta e organização do arquivo particular do mestre 

Lourenço Gomes, envolvendo imagens sacras, fotografias e artigos de jornais que 

registraram algumas das ações do mestre;  



12 
 

 Realização de entrevistas: foram realizadas três entrevistas com o mestre Lourenço 

Gomes. A primeira foi realizada no dia 28 de Setembro de 2014, em sua residência, em 

Goiânia. Nesta entrevista, o mestre relatou como são feitas as peças, destacando as 

técnicas utilizadas. A segunda entrevista foi efetuada no dia 03 de Outubro de 2014, 

também em sua residência, abordando as matérias primas utilizadas para confeccionar as 

obras em madeira, argila, pedra sabão e concreto. A terceira entrevista foi no dia 06 de 

outubro de 2014, também em sua residência, nesta última entrevista ele relatou como 

recebeu o convite e como foi feita a réplica do Divino Pai Eterno de Trindade – obra de 

Veiga Valle.  Deve-se destacar que meu envolvimento com o objeto de pesquisa, 

imperativo em processos comunitários, me possibilita um conhecimento alargado da vida 

e obra do mestre. Não obstante, essas entrevistas buscaram organizar algumas 

informações acerca da sua vida e obra, resultando em um acervo documental acerca desse 

oficio.  

 Documentação: foi realizada a documentação fotográfica do processo de produção de 

imagens sacras. No que se refere a esse processo de produção e registro, vale destacar que 

como filha do mestre, participei desde criança e posso falar com clareza que suas obras 

são feitas em momentos de reflexão, paz e calma para que se tornem únicas. A produção 

de suas obras começa com os estudos da imagem que é encomendada, geralmente são 

consultas bíblicas, em seguida o mestre escolhe a madeira que será utilizada na produção 

da imagem. A imagem, então, começa a ser talhada até a forma final, e por último é 

executada a parte de acabamento como pintura.  

 Proposição de Exposição: de posse das informações geradas nas etapas anteriores, foi 

concebida uma proposta da exposição, envolvendo a seleção de peças, a construção do 

conceito gerador e do layout prévio da mostra individual do mestre. A seleção das peças, 

realizada pelo mestre, resultou nas seguintes peças: 1. Jesus Cristo Crucificado; 2. São 

Sebastião Crucificado; 3. São José com Menino Jesus nos braços; 4. Santa Ana e Maria; 

5. Santa Lúcia; 6. Nossa Senhora das Graças; 7. Frei Galvão; 8. Sagrada Família: José, 

Maria e Menino Jesus; 9. Divino Pai Eterno e 10. São Francisco, sendo que algumas são 

imagens já pertencentes ao acervo pessoal do mestre há algum tempo e outras são 

recentes.  
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CAPÍTULO 1.  POLÍTICAS PATRIMONIAIS, CULTURA POPULAR E OFÍCIOS: O 

LUGAR DOS MESTRES. 

 

1.1. Políticas do patrimônio cultural no Brasil: apontamentos 

 

Nesse capítulo buscamos rastrear algumas informações acerca das políticas culturais 

relacionadas ao patrimônio, a fim de compreender a inserção ou não dos saberes e fazeres 

populares nesse contexto.  

A respeito do patrimônio cultural existem diversas abordagens: este pode ser entendido 

como herança de um passado concluído ou como uma seleção arbitrada no presente, cabendo 

nesse caso questionarmos as origens, significados e os agentes que se encarregaram dessa 

seleção. Entender o patrimônio enquanto seleção nos leva a compreender o campo patrimonial 

como arena política (MORAES WICHERS, 2014), postura a qual esse estudo se vincula. 

Em 1920, a ideia de ter aparatos estatais em defesa dos monumentos históricos do Brasil, 

havia ganhado visibilidade em Minas Gerais (1926), na Bahia (1927) e em Pernambuco (1928). 

Em 1934, no Museu Histórico Nacional, foi criado o primeiro órgão federal de proteção ao 

patrimônio, a Inspetoria dos Monumentos Nacionais, que atuou principalmente na restauração de 

Ouro Preto. Importante nos determos sobre o conceito clássico de patrimônio:  

 
A noção de patrimônio confunde-se assim com a de propriedade herdada. O processo 
pelo qual se forma um patrimônio é o colecionar objetos, mantendo-os fora do circuito 
das atividades econômicas, sujeitos a uma proteção especial e expostos ao olhar dos 
deuses ou dos homens. O valor desses objetos é determinado pelos mitos e pelas 
tradições. Suportes da memória coletiva e da história dos homens, as coleções fazem 
parte da categoria dos “semióforos”, objetos portadores de significado e que encarnam a 
riqueza e/ ou o poder (LIPPE, 2008, p. 114). 
 

Como enfatizamos anteriormente, no cenário atual a ideia de patrimônio como seleção é 

corrente, mas o nascedouro dessa categoria esteve relacionado a uma visão essencialista. 

Podemos afirmar que essa postura é muitas vezes justificada por meio dos quatro paradigmas 

político-culturais, a partir dos quais se definem os objetivos da preservação do patrimônio, 

indicados por Canclini (1994): no tradicionalismo substancialista e no imaginário 

conservacionista monumentalista, as ações no campo patrimonial independem da relevância 

social dos usos atuais do patrimônio. No tradicionalismo substancialista predomina uma visão 

metafísica e a-histórica da sociedade. No imaginário conservacionista predominam os bens 



14 
 

capazes de exaltar a nacionalidade, de serem símbolos de coesão e grandeza, ações frequentes em 

museus históricos públicos. No caso de museus privados a exaltação do dono como “patrono das 

artes e da cultura” é também recorrente. Um terceiro paradigma estaria vinculado a uma 

concepção mercantilista, onde os gastos são justificáveis quando resultam em dividendos para o 

mercado imobiliário ou turismo. O consumo desses bens, por sua vez, torna-se marca de 

distinção. Por fim, temos o paradigma participacionista, que concebe o patrimônio 

relacionando-o com as necessidades da sociedade. Como veremos os primeiros paradigmas 

mencionados são os que marcaram historicamente o campo patrimonial no Brasil.  

Entre 1936/1937 foi organizado o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

(SPHAN) - na mesma época a Inspetoria dos Monumentos Nacionais foi desativada. Em termos 

legais, o Decreto-Lei nº25 de 30 de novembro de 1937, organizou a proteção do patrimônio 

histórico e artístico nacional, estabelecendo as bases da política patrimonial brasileira. Embora 

tenha estabelecido o instrumento do tombamento, inclusive prevendo sanções administrativas, 

civis e penais ao não cumprimento da lei, o Decreto-lei 25/37 não enfatizou a proteção das 

expressões da cultura popular e indígena na mesma medida, ainda que o Anteprojeto da lei, 

escrito por Mário de Andrade, tenha destacado essas expressões (MORAES WICHERS, 2014).  

Segundo Simone Toji, o Anteprojeto de Mário de Andrade “apontava para uma concepção 

integrada do patrimônio, em que lugares, objetos, fazeres, saberes, manifestações do erudito e do 

popular se colocavam simultaneamente como elementos representativos da nacionalidade” (TOJI, 

2009). Mário de Andrade previa, em seu anteprojeto para o SPHAN, a inclusão de “obras de arte 

patrimoniais, a arte arqueológica, a arte ameríndia, a arte popular, a arte histórica, a arte erudita 

nacional, a arte erudita estrangeira, as artes aplicadas nacionais, as artes aplicadas estrangeiras” 

(TOJI, 2009). Esse anteprojeto estava associado ao ideário do Movimento Modernista, que 

buscou, desde a década de 1920, valorizar as raízes de uma cultura brasileira (IPHAN, 2007). 

No entanto, o Instituto Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) manteve a ênfase exclusiva 

no patrimônio material até a década de 1970. O alargamento dessa visão vem a ocorrer mais tarde 

passando a abarcar manifestações de dimensão imaterial a partir de ações experimentais levando 

à criação do Centro Nacional de Referência Cultural – CNRC e pela Fundação Nacional Pró-

Memória (SANT’ANNA, 2003 apud BELAS, 2004; TOJI, 2009;).  
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No âmbito do CNRC foi concebida uma proposta na qual os bens patrimoniais foram 

compreendidos como referências culturais, ou seja, marcos e referências de identidade para 

determinado grupo social: o Inventário Nacional de Referências Culturais (INRC). Dessa feita,  

 

a noção de referência cultural revigorou as práticas de patrimônio, ampliando a ideia 
sobre o conceito e retomando termos da proposta original de Mário de Andrade. O olhar 
patrimonial para os saberes e fazeres da produção cultural de grupos ainda não 
contemplados pelos reconhecimentos de patrimônio, até aquele momento, diversificou-
se. Contudo, ao passo que ampliava o sentido de identificação e a documentação dentro 
do campo do patrimônio ganhavam força, sentia-se a ausência de instrumentos 
apropriados para a salvaguarda de muitos dos processos de produção cultural (MORAES 
WICHERS, 2014, p.13).  

 

Conforme veremos adiante, a salvaguarda e o fomento dessas referências coloca-se como 

desafio, o que está relacionado diretamente com as reflexões desse trabalho voltado ao oficio do 

mestre Lourenço Gomes.  

A necessidade de reconhecer também como patrimônio as manifestações de natureza 

chamada “imaterial”, como as formas de expressão, os modos de criar, fazer e viver, que se 

referem à “identidade, ação e memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira” 

torna-se expressa na Constituição de 1988.  Segundo o Instituto do Patrimônio Histórico 

Artístico Nacional (IPHAN), o Patrimônio Cultural não se restringe apenas a imóveis oficiais 

isolados, igrejas ou palácios, mas na sua concepção contemporânea se estende a imóveis 

particulares, trechos urbanos e até ambientes naturais de importância paisagística, passando por 

imagens, mobiliário, utensílios e outros bens móveis. Dessa feita, o Patrimônio Cultural pode ser 

entendido como um conjunto de manifestações e representação de um povo, presente em vários 

ambientes, em nossa casa, na dança, na música, nos museus, nas escolas, nas brincadeiras, nos 

cultos é ritos. Ele faz parte do nosso cotidiano, na formação de nossa identidade e agregando 

valores na sociedade (IPHAN, 2007).  

Segundo a definição do Art. 216 da Constituição da República Federativa do Brasil, o 

patrimônio cultural brasileiro constitui-se dos 

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

  

Importante destacar que esses avanços estavam de acordo com os documentos produzidos 

pelo campo museológico, em especial a Declaração de Santiago de 1972, a Declaração de 

Quebec (1984). Em 1992, a Declaração de Caracas viria reforçar a ideia de que o Patrimônio 

Cultural é composto de todas as expressões materiais e espirituais que lhe constituem, incluindo o 

meio ambiente natural. O Patrimônio Cultural têm uma relação de cumplicidade com a sociedade 

há muito tempo, em todas as regiões do mundo. E conservar esta relação que existe em ambas as 

partes faz com que haja uma valorização e preservação da herança patrimonial.  

No Brasil, a concretização do anseio de ampliação dos bens patrimoniais se deu no ano 

2000, na edição do Decreto 3551/00, regulamentando o uso de inventários e registros para a 

documentação do patrimônio cultural imaterial, por meio da criação do Programa Nacional do 

Patrimônio Imaterial que institui o Registro de Bens Culturais de Natureza Imaterial.  

O Decreto de nº 3.551/2000 criou o Programa Nacional do Patrimônio Imaterial. Este 
programa é uma maneira do governo federal apoiar e fomentar, por meio do 
estabelecimento de parcerias, projetos de identificação, reconhecimento, salvaguarda e 
promoção do patrimônio cultural brasileiro. Os objetivos do PNPI são o de implementar 
uma política nacional de inventario, registro e salvaguardar de bens culturais de natureza 
imaterial; contribuir para a preservação da diversidade cultural do país e para a divulgação 
de informações sobre o patrimônio cultural brasileiro para toda a sociedade. O programa 
tem ainda os objetivos de captar recursos; promover a constituição d uma rede de 
parceiros, incentivar e apoiar iniciativas e praticas de preservação desenvolvidas pela 
sociedade (IPHAN, 2007).    

 

Dessa feita, o objetivo desses levantamentos é   

Produzir conhecimento sobre os domínios da vida social aos quais são atribuídos 
sentidos e valores e que, portanto, constituem marcos e referências de identidade para 
determinado grupo social. Contempla, além das categorias estabelecidas no Registro, 
edificações associadas a certos usos, a significações históricas e a imagens urbanas, 
independentemente de sua qualidade arquitetônica ou artística (IPHAN, 2000). 

 

Nesse sentido, a inclusão de uma determinada referência num levantamento dessa natureza 

deve ser feita independentemente de ele estar em plena vigência ou em desuso na localidade 

considerada, “a referida metodologia destaca os significados atribuídos aos bens a partir do olhar 

das comunidades, com ênfase à necessária democratização das políticas de representação cultural 

e patrimonial” (MORAES WICHERS, 2014). Em âmbito social, consideramos que “a 

segmentação ou a estratificação social corresponderá a clivagens e diferenças culturais, com 
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graus variados de permeabilidade, que deverão ser levadas em consideração na delimitação da 

área do inventário” (IPHAN, 2000: 32). 

Durante o processo de inventário das referências culturais é essencial estabelecer uma 

situação de diálogo entre os pesquisadores e os membros da comunidade. A troca entre estes 

grupos proporciona o enriquecimento da experiência de levantamento do patrimônio. Os agentes 

externos tomam contato com valores antes desconhecidos e ampliam o seu conhecimento e 

compreensão do patrimônio cultural; os habitantes da região podem analisar criticamente seu 

“acervo” de bens culturais e incorporá-lo ao desenvolvimento da comunidade (GONÇALVES 

apud GONÇALVES, 2011). No presente estudo a integração entre a pesquisadora e o mestre foi 

de especial importância para o avanço no tema.  

Do ponto de vista da integração entre o objeto dessa pesquisa, qual seja a produção de 

imagem sacra pelo mestre Lourenço Gomes e sua inserção no cenário patrimonial goiano, as 

transformações aqui sintetizadas acerca das políticas culturais vinculadas ao patrimônio 

evidenciam uma trajetória de ampliação lenta, mais contínua, do espaço para esse tipo de 

produção.   

Um instrumento de que se dispõe para a preservação cultural é o Registro de Bens Culturais 

de Natureza Imaterial, já mencionado. Através do Registro se reconhece que um bem faz parte do 

Patrimônio Cultural do brasileiro, juntamente com o que ocorre por meio do Tombamento, 

aplicado aos bens materiais, como as cidades de Ouro Preto em Minas Gerais, Olinda em 

Pernambuco ou a Catedral de Brasília no Distrito Federal, entre inúmeros outros patrimônios. O 

Registro se concretiza por meio da inscrição do bem cultural em um dos seguintes livros: Livro 

de Registro dos Saberes. Livro de Registro das Celebrações. Livro de Registro das Formas de 

Expressões e Livro de Registro dos Lugares (IPHAN/MINC 2007). Cabe explicitarmos 

sucintamente essas categorias: 

a) Ofícios, saberes e modos de fazer: atividades desenvolvidas por conhecedores de 

técnicas e matérias-primas que permitem identificar um grupo social ou uma 

localidade. Os modos de fazer são inventariados através da prática de determinados 

executantes, por exemplo: artesãos, benzedeiras, pessoas que trabalham com culinária 

ou técnicas construtivas, etc; 

b) Celebrações: momentos de sociabilidade que envolve práticas com regras 

específicas e papéis sociais; produção e uso de vestuário e ornamentação de lugares, 
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preparo e consumo de bebidas e comidas, objetos, músicas, orações, danças, etc. Em 

geral estas atividades participam da produção de sentidos específicos de lugar e 

território; 

c) Formas de Expressão: manifestações literárias, musicais, plásticas, cênicas e 

lúdicas associadas a determinados grupos sociais ou regiões, fazendo parte de suas 

identidades. As formas de expressão serão inventariadas através dos modos como elas 

são postas em prática por seus executantes; 

d) Lugares: espaços e paisagens onde se concentram e se reproduzem práticas 

culturais coletivas, com sentido cultural diferenciado para a população local. As 

atividades e sentidos abrigados pelos lugares são atributos reconhecidos e 

tematizados pelas populações locais.  

 Conforme evidenciamos, a legislação de salvaguarda e proteção do patrimônio cultural 

brasileiro veio se desenvolvendo desde a primeira metade do século XX, nascida do ‘perigo’ do 

desaparecimento das tradições e identidades culturais. O esforço, durante décadas, para 

desenvolver uma legislação de proteção do patrimônio cultural fez com que se acumulassem 

experiências e conhecimentos. O tombamento é forma de proteção e preservação do patrimônio 

material que vem sendo experimentado desde a década de 1930. Entretanto, essa orientação da 

legislação deu atenção apenas à preservação de parte do patrimônio cultural, principalmente as 

obras de influencia européia conhecidas pela cultura oficial.  Analisando a orientação expressa na 

Constituição Brasileira de 1988, a qual veio reorientar essa questão, Letícia Viana afirma: 

 

No sentido de corrigir essa distorção a Constituição de 1988 formalizou a dimensão 
imaterial dos bens culturais. Nos artigos 215 e 216 o conceito de Patrimônio Cultural 
abarca tanto obras arquitetônicas, urbanísticas e artísticas de grande valor (patrimônio 
material) quando manifestações de natureza “imaterial’’, relacionadas à cultura no sentido 
antropológico: visões de mundo, memórias, relações sociais e simbólicas, saberes e 
praticas; experiências diferentes nos grupos humanos - chaves das identidades sociais 
afirmativas ao longo do secular processo de globalização. A partir e para além da cultura 
material, dos monumentos e obras de arte, o patrimônio é compreendido também como as 
coisas que se passam na cabeça das pessoas, o que criam, os sentidos que dão para o que 
criam...( VIANA, 2004, grifo meu). 

  

 Para a autora, o Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular- CNFCP esteve entre as 

várias instituições que participaram desse processo de elaboração do texto do decreto, 

formulando e implantação do Programa Nacional de Patrimônio Imaterial (VIANA, 2004). Ao 

longo de sua trajetória institucional o CNFCP tem acumulando amplo conhecimento e boa 
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articulação com a academia, a sociedade civil e o Estado no sentindo de executar ações no âmbito 

nacional voltadas para a salvaguarda das referências e culturas populares.  

 

1.2. Cultura e Arte Popular, Ofícios e Mestres 

 

 Convém nos debruçarmos sobre o conceito de folclore e cultura popular. Os costumes 

populares, ao serem denominados de folclore (do inglês folk, gente comum, e lore, saber), 

carregam a ideia de que o folk, o povo, detinha um saber ‘arcaico’, os saberes tradicionais. A 

tradição, entendida como passado que se faz presente, servia para legitimar a nação moderna, que 

desejava se autorrepresentar e, para tanto, buscava sua essência, o que a diferenciava das demais 

nações exatamente na tradição. O esforço de recuperar a dimensão do passado como fonte da 

legitimidade estava presente em várias esferas da vida social (LIPPE, 2008). No Brasil, o folclore 

se ocupou mais em preservar do que em reconstruir. Esses estudos têm no nome de Câmara 

Cascudo, que editou em 1954, o Dicionário do Folclore Brasileiro um de seus precursores 

(CASCUDO, 1954). 

 Os estudos sobre rituais, sobre músicas dos sertanejos, dos caipiras do interior do sudoeste, 

por exemplo, recebiam atenção, já que eram formas de vida ameaçadas pela urbanização e a 

industrialização. Havia em sentimento de urgência, que culminou com a criação da Comissão 

Nacional do Folclore (CNFL).  

“em 1947 foi criada a Comissão Nacional do Folclore (CNFL) com a direção do 
modernista diplomata Renato Almeida, a comissão tinha o vinculo com o Instituto 
Brasileiro de Educação Ciências e Cultura (Ibecc), do Ministério das Relações 
Exteriores, e ligava-se a UNESCO, que nos pós-guerra entendia o folclore como 
fundamento da constituição de identidade nacional e como instrumentos de compreensão 
entre os povos” (LIPPE, 2008, p. 91)  
 

 A ideia da criação de um grupo de pesquisadores dedicado ao estudo do folclore visava 

possibilitar o desenvolvimento de estudos e pesquisas em apoio à preservação da herança 

folclórica, assim como introduzir no ensino formal essa temática, como forma de preservação as 

raízes da nacionalidade. Lippe (2008) ressalta que a estratégia adotada era mobilizadora, visando 

criar um movimento que conseguisse atrair a atenção da opinião pública e da empresa. A CNFL, 

sob a liderança de Renato Almeida, incentivou a criação de comissões na maioria dos estados 

brasileiros, coordenada pelo folclorista da região. Integravam o conselho técnico-consultivo da 
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CNFL: Edison Carneiro, Manuel Diegues Júnior, Joaquim Ribeiro e Cecília Meireles (LIPPI, 

2008). Convém salientar a noção de folclore trazida por Edison Carneiro: 

 

O folclore é a cultura do popular, tornada normativa pela tradição... 
Compreende técnicas e processos utilitários que se valorizam numa ampliação 
emocional, além do ângulo do funcionamento racional. 
O folclore inclui nos objetos e fórmulas populares uma quarta dimensão, sensível ao seu 
ambiente. Não apenas conserva, defende e mantém os padrões imperturbáveis do 
entendimento e ação, mas remodela, refaz ou abandona elementos que se esvaziaram de 
motivos e finalidades indispensáveis a determinadas sequencias ou presença grupal 
(CARNEIRO apud BISILLIAT & SOARES, 2005, p.46).  

 

 Em 1968, em meio a esse movimento, foi criado o Museu de Folclore Edison Carneiro, no 

âmbito da Campanha de Defesa do Folclore Brasileiro. Em 1976, a Campanha foi transferida 

para FUNARTE, e, 1980 teve seu nome alterado para Instituto Nacional do Folclore, que, a partir 

de 1997, passou a denominar-se Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular (CNFCP). Em 

2003, o Centro saiu do campo de ação da FUNARTE e transferiu-se para o IPHAN (BISILLIAT 

& SOARES, 2005). Contudo os termos folclore e cultura popular, durante muito tempo, foram 

marcados por uma interpretação equivocada, que pensada esses elementos de forma estática, 

sendo preciso compreender 

o folclore e a cultura não como fatos prontos, que existem na realidade do mundo, mas 
como um campo de conhecimentos e uma tradição de estudos. Isso quer dizer que essas 
noções não estão dadas na natureza das coisas. Elas são construídas historicamente, 
dentro de um processo civilizatório, de acordo com diferentes paradigmas conceituais e, 
portanto, seu significado varia ao longo do tempo (CAVALCANTE apud LIPPI 2008).  

 

 Para Lippe (2008), a partir dos anos 1960 foi implantada uma nova maneira de pensar a 

cultura, não mais como comportamentos, mas como sistema de símbolos e de representação. As 

transformações no campo da antropologia fizeram com que a categoria povo deixasse de ser uma 

categoria disciplinar da antropologia. O povo passou a ser uma categoria da ação política, que foi 

também sendo substituída, a partir dos anos 1980, pela categoria “sociedade civil”. Passou-se a 

falar em grupos e comunidades, ressaltando a diversidade e a dinamicidade da cultura.  

 No movimento traçado, relativo à preservação do folclore e das culturas populares, a sala 

do Artista Popular, do Centro Nacional de Folclore e Cultural Popular/CNFCP tem especial 

destaque. Criada em maio de 1983, tem por objetivo constituir-se como espaço para a difusão da 

arte popular, trazendo ao público objetos que, por seu significado simbólico, tecnologia de 

confecção ou matéria-prima empregada, são testemunhos do viver e fazer das camadas populares. 
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Nela, os artistas expõem seus trabalhos, estipulando livremente o preço e explicando as técnicas 

envolvidas na confecção. Toda exposição é precedida de pesquisa que situa o artesão em seu 

meio sociocultural, mostrando as relações de sua produção com o grupo no qual se insere (SAP, 

2010).  

 Interessante notar a integração entre alguns bens registrados pelo Programa Nacional do 

Patrimônio Imaterial e as exposições da Sala do Artista Popular, entre as quais destacamos o 

Oficio das Paneleiras de Goiabeiras, As artes do Divino de Pirenópolis e Bonecas cerâmicas 

ritxòkò: arte e ofício do povo Karajá.  

 O Oficio das Paneleiras de Goiabeiras foi o primeiro bem inscrito no Livro de Registro dos 

Saberes, em 20 de dezembro de 2002. O registro foi feito a partir da Associação das Paneleiras de 

Goiabeira e pela Secretaria Municipal de Cultura de Vitoria, Espírito Santo. A fabricação 

artesanal de panelas de barro em Goiabeira Velhas é uma atividade eminentemente feminina e 

constitui um saber repassado de mãe para filha por gerações sucessivas. É também o meio de vida 

de mais de 120 famílias, muitas das quais aparentadas entre si (IPHAN, 2002). 

  Por sua vez, a oportunidade de exposição das ritxókó na Sala do Artista Popular enriqueceu 

o processo da pesquisa que visa ao Registro das bonecas Karajá com expressão imaterial de nosso 

patrimônio, contribuindo especialmente para ampliar o reconhecimento e divulgação dessa arte 

em cerâmica, ao consolidar um novo espaço para exposição e comercialização das ritxókó 

(LIMA FILHO, 2011).  

 Nesse sentido, a sala coloca-se como espaço de divulgação e promoção dos ofícios, saberes 

e fazeres populares. No que concerne aos mestres santeiros a Sala, que é articulada ao Museu de 

Folclore conforme mencionado, destacaram-se as exposições “Devoção e Festa – Imagens do 

Mestre Ribeiro” (COSTA, 2000), “Santos e Santeiros de Ibimirim”  (GONCALVES, 2000), 

“Santeiro dos Gerais das Minas” (FONSECA, 2006), e “Arte em madeira do Piauí. Santos e 

Sertões do imaginário”, em 2010 (LIMA, 2010).  

 Outras iniciativas mapeadas em alguns Estados do Brasil evidenciam a valorização de 

mestres e artistas da cultural popular, como por exemplo, em Minas Gerais, onde a Fundação 

Municipal de Cultura (FMC) lançou o primeiro edital a “Mestres da Cultura Popular de Belo 

Horizonte”, com o objetivo de reconhecer e valorizar a atuação dos mestres e mestras da cultura 

popular, que são responsáveis pela transmissão e perpetuação de tradições que compõem o 

patrimônio cultural imaterial da capital mineira. 
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 Mas foi o Estado do Piauí que institucionalizou a categoria “mestre”, conferindo-a àqueles 

escultores que se destacavam e que se predispunham a orientar os jovens aprendizes, reunindo-os 

em suas oficinas (LIMA, 2010, p.13). 

 Em Pernambuco, também é desenvolvido um projeto de incentivo a cultura popular, 

intitulado, “Os Patrimônios Vivos de Pernambuco”, que englobam mestres da cultura popular 

pernambucana, de notório saber, reconhecidos como Patrimônio Imaterial do Estado, que 

recebem este título através de um concurso público apoiado na Lei do Registro do Patrimônio 

Vivo. Todos os anos, três novos Patrimônios Vivos são nomeados pelo Governo do Estado de 

Pernambuco, e apoiados com o objetivo de preservar seus múltiplos saberes, fazeres, memórias e 

histórias. A lei, além de permitir a preservação e valorização das manifestações populares e 

tradicionais, garante as condições para que sejam repassadas às novas gerações de aprendizes. 

Pernambuco é o primeiro estado a instituir, no âmbito da Administração Pública, o Registro do 

Patrimônio Vivo, que reconhece e gratifica com uma pensão vitalícia mensal representante da 

cultura popular e tradicional do Estado.  

 No Ceará, a Secretaria da Cultura do Ceará define como “Tesouros Vivos da Cultura” as 

pessoas, grupos e comunidades que são, reconhecidamente, detentoras de conhecimentos da 

tradição popular do Estado. Através de edital público, a secretaria identifica e recebe inscrições 

para o processo seletivo que confere o título e um auxílio financeiro temporário ou vitalício aos 

selecionados no valor de um salário mínimo. Este reconhecimento é o primeiro passo para que se 

consiga, futuramente, reivindicar o direito à proteção da propriedade intelectual dos artistas 

populares. O programa de reconhecimento e apoio aos artistas que tem suas artes ou ofícios 

ligados à cultura imaterial foi reconhecido no ano de 2007, pelo Ministério da Cultura, com o 

prêmio Culturas Populares.  

 Esse trabalho dialoga com esses conceitos no sentido de situar a obra do mestre Lourenço 

Gomes enquanto arte e cultura popular, mas, sobretudo, como ofício e forma de expressão no 

escopo do patrimônio imaterial. Importante ressaltar que os termos folclore e artesanato, também 

fruto de intensos debates, não são aqui destacados.  

 Iaperi Araújo (1985) ressalta que o  

artesanato tem muito de arte no conceito tradicional, não só pela continuidade do 
elemento que representou o molde inicial, mas também porque sem a mecanização 
standard e por se constituir em uma seriação manual, cada novo objeto é recriado 
dependendo das condições do material a trabalhar e dos instrumentos. Cada nova forma 
surge como recriação, recebendo o toque pessoal do artesão” (ARAUJO, 1985, p.11).    
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O conceito de arte popular é necessariamente baseado nos conceitos gerais da arte. 
Qualquer forma de expressão, com ou sem fins estéticos, pode se enquadrar dentro desse 
conceito. Os princípios clássicos de estética também não podem vigorar no caso, pois, 
para a arte popular, a estética é o funcional e não o filosófico. A arquitetura popular de 
um mocambo, de uma casa-se-farinha ou de uma engenhoca, apesar de não se enquadrar 
no conceito filosófico de arte, pode muito bem enquadrar-se no conceito funcional. Esta, 
a nossa orientação ao estudo da arte popular. No caso especifico, o artista é aquele que 
cria ou refaz uma imagem em termos de expressão própria, embora conservando as 
características de sua cultura (ARAUJO, 1985, P. 11, grifo meu). 

 

 No presente estudo ficou claro que o artista popular ao produzir suas esculturas acaba se 

identificando com as necessidades regionais, como os mestres santeiros que na maior parte são 

fazedores de ex-votos, conservando os traços que caracterizam um estilo próprio. Ao produzir a 

imagem o artista a enriquece com a sua sabedoria e suas peculiaridades, tornado-se uma peça 

única. E hoje esses saberes estão sendo valorizados e reconhecidos como patrimônio imaterial do 

Brasil e deve ser registrados e salvaguardados para que não fiquem somente na lembrança. 
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CAPÍTULO 2. VIDA E OBRA DO MESTRE LOURENÇO GOMES DE MENEZES 

FILHO 

Permito-me insistir na importância do santeiro como exemplo primeiro e divulgador para 
o artista popular contemporâneo. (...) é artista do Povo, mas também, e 
caracteristicamente, um medieval, um escultor dos tempos das catedrais góticas, com os 
Cristos alongados, de feições semitas, as mãos fechadas num espasmo de dor.... 
(CASCUDO, 1977) 

 

2.1. A vida do mestre 

 

 Lourenço Gomes de Menezes filho nasceu na data de 26 de setembro de 1957, no antigo 

município de Campininha que hoje é conhecido como bairro de Campinas, município de Goiânia, 

estado de Goiás, sua mãe Maria Júlia Siqueira Menezes e seu pai Lourenço Gomes de Menezes 

tiveram dez filhos, sendo ele o segundo.   

 Como artista santeiro do estado de Goiás, mestre Lourenço Gomes se destaca na arte sacra, 

a arte de talhar madeira, pedra sabão e modelar argila para produzir imagens relacionadas à 

religiosidade do povo goiano. Hoje ele é considerado um dos artistas mais importantes do Estado 

e vive da produção de sua arte, recebendo encomendas. Como artista santeiro realizou várias 

obras ao longo de sua trajetória de vida. 

  Em 1962, aos cinco anos de idade, sua família mudou-se para a zona rural do interior de 

Goiás, município de Silvânia, onde começou a sua história de escultor ainda criança, sendo que 

suas primeiras criações foram réplicas de animais e carros de boi. 

 Vejamos como o mestre relata essa questão do início do oficio ainda na infância: 

A arte nasce na infância. Muitos pais matam a arte em seus filhos por puro preconceito. 
No começo meus pais tentaram me desviar do caminho da arte, mas depois perceberam a 
minha vocação, e até me estimularam. Fui pedreiro, carpinteiro. Hoje, com 38 anos estou 
só com a arte. Pego a história dos santos – leio muito a Bíblia – imagino como deveria 
ser aquele santo e tiro seu rosto da madeira. Os meus santos tem o rosto do povo. O meu 
Cristo, por exemplo, tem a cara de um camponês, sofrido e explorado. O meu Cristo tem 
a cara do povo do Brasil Central. (Entrevista concedida ao jornal O Popular em 05 de 
Março de 1996). 
 

 Em 1977, aos 20 anos de idade, mestre Lourenço Gomes produziu a sua primeira imagem 

sacra do Divino Pai Eterno, que foi vendida para o restaurador de arte sacra de Pirenópolis, 

Anfilofe, que por sua vez doou para a igreja da cidade. 

 Em 1979 voltou definitivamente para Goiânia exercendo várias atividades, como, por 

exemplo, feirante na Feira Hip, carroceiro, pedreiro, carpinteiro, pintor, azulejista e outros, mas 
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não deixou de fazer o que lhe traz mais satisfação: esculpir imagens sacras, mesmo sendo só por 

hobby.   

 Em 15 de janeiro de 1980 Lourenço casou-se com sua atual esposa, Marlene Ferreira 

Santos de Menezes, e teve quatro filhos Eliane, Lorena, Elias e Juliana. 

 Em 1993, passou a se dedicar definitivamente a escultura de imagens sacras, cuja obra 

atendeu a várias igrejas. Desde essa data até 2013, Mestre Lourenço tinha o Bosque dos Buritis, 

em Goiânia, como seu escritório, todas as quartas-feiras era possível encontrá-lo debaixo de uma 

árvore de Pau-Brasil, produzindo seus santos e recebendo encomendas. Naquele local conheceu 

pessoas importantes, o que alavancou o seu trabalho, tornando-o conhecido no estado de Goiás. 

  

 
Figura 1. Primeira entrevista feita ao jornal, juntos com outros artistas santeiros do Estado de Goiás 
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Figura 1. São Francisco do Bosque. Uma homenagem de Bariani Ortêncio ao mestre Lourenço. Data 31-10-1993 
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Figura 2. As Muitas nossas Senhoras. Jornal O Popular. Data 01-05-1994 
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Figura 3. Jornal O Popular Lourenço e o Cristo do povo, alguns relatos de sua vida. Data 05-03-1996 
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Figura 4. Membro do Clube Goiano do Artesão. Data 12-07-1997 

 

 

 Em 2014, o mestre recebeu um convite para montar seu atelier no Município de Silvânia, 

junto com outro artista local. Lá ele desenvolve seus trabalhos e presta serviços para a secretaria 

de cultura da cidade, como oficinas e aulas para o público em geral.  
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Figura 6. Curso administrado pelo mestre Lourenço na escola de artes visuais 

 

 
Figura 7.  Programa Pai Eterno entrevista com mestre Lourenço. Data 23-01-2014. 
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 Um dos trabalhos que trouxe maior visibilidade para sua careira foi a réplica do Divido Pai 

Eterno que fica em Trindade interior de Goiás - a obra original é de Veiga Vale, e Nossa Senhora 

de Abadia que fica na cidade de Moquém interior de Goiás - a original é do artista Miguelangelo. 

O Mestre fala um pouco sobre o convite em fazer essas imagens.  

Certo dia, o padre Robson me deu a missão, me chamou lá em Trindade, no santuário, eu 
já conhecia e também conhecia o padre Fabio. Ele já me deu varias imagens para 
restaurar, fiz reintegração de muitas imagens antiga, do século XVII do século XVII, 
com o conhecimento que eles tinha do meu trabalho eles me convidou para ir em 
Trindade, me chamou, fui lá na sacristia e ele disse “Lourenço eu tenho uma missão pra 
você, eu quero que você faça a replica da imagem do Pai Eterno”, eu disse que tudo 
bem, eu faço, ele me disse “Fomos em vários lugares mas não achamos ninguém que 
pode fazer essa réplica e nos reunimos e percebemos que você é capaz de fazer essa 
réplica”. Aí, eu aceitei o desafio, levei o meu material, a minha banca, levei para o 
santuário velho no soto da igreja e lá tive o contato com a imagem e comecei o 
trabalho... tinha dia que a imagem fica comigo alguns minutos e ela voltava de novo para 
o altar, quando tinha muita gente para visitar igreja e quando ela esvaziava eles retirava a 
imagem e colocava uma de gesso no altar  e levava para mim a outra a original lá no soto 
da igreja, ali no fundo da igreja tem uma sacristia com uma escadinha de madeira que 
sobe e tem um soto lá em cima. E o tempo foi passando, eu confeccionado a imagem, aí 
certo tempo eu trazia para casa eu fazia um pouco do serviço e volta de novo e assim foi 
várias e várias vezes, almoçava e lanchava na casa dos padres, no lado tinha a casa dos 
padres eu conversava muito com  eles, muitos me visitava e até que um dia eu consegui 
fazer a replica, na época eu cobrei 2.500,000 reais pra fazer a imagem, a réplica do 
Divino Pai Eterno e Deus me abençoou tanto que eu consegui fazer a imagem do Pai 
Eterno e estou muito feliz por isso, de Deus ter me abençoado de ter conseguido fazer a 
réplica de Veiga Vale que foi um grande artista do Estado de Goiás e eles mesmo fala 
que depois do Veiga Vale e eu não teve outro artista de arte sacra. Então, eu estou aí na 
luta, tentando cada vez mas melhorar e fazer réplicas e réplicas. Da mesma forma eu fiz 
a réplica da imagem da Nossa Senhora de Abadia de Moqueei, através do bispo, o padre 
Robson e o frei Weliton, eles conhecia o meu trabalho. O padre Fabio conhecia o meu 
serviço então o bispo ficou sabendo que eu fazia réplica e trouxe a imagem do 
Miguelangelo, que é a imagem de Nossa Senhora de Abadia, e eu consegui fazer a 
réplica dela também o bispo ficou muito abismado e interessado como eu fiz a réplica 
perfeita. Hoje a imagem de Nossa Senhora de Abadia em Moqueei é obra minha, 
inclusive as outras que fiz os traços são meus os toques são meus e já tem cópia dela 
feita em resina em gesso, então assim da mesma forma o Divino Pai Eterno, tem todas as 
duas réplicas que eu fiz de grande romaria e de grande devoção no Estado de Goiás, que 
é o Divino Pai Eterno, que é a primeira, e a outra Nossa Senhora de Abadia, que foi feita 
por Miguelangelo, e o Divino Pai Eterno pro Veiga Vale e assim estou muito feliz por 
ter conseguido ter feito essa imagens (Mestre Lourenço Gomes fala como recebeu o 
convite para fazer a replica do Divino Pai Eterno de Trindade Goiás e a réplica de Nossa 
Senhora de Abadia de Moqueei Goiás. Entrevista concedida em 06/10/2014) 

  

 Por nunca ter frequentado uma escola, mestre Lourenço é considerando hoje como 

autodidata, tudo que sabe hoje, ele aprendeu com a sua curiosidade, vendo jornais e revistas 

velhas. Religioso fervoroso, ele frequenta e participa das atividades da igreja desde criança. Fez, 

inclusive, uma doação da imagem de Nossa Senhora do Rosário para a igreja do setor Alphaville, 

em Goiânia, onde essa santa é padroeira. Na sua caminhada de santeiro, o artista produziu uma 
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variedade imensa dos mais diferentes santos, que expressam à devoção de cada pessoa que 

encomenda uma imagem.  

   

2.2. A obra do mestre  

  
 

Mestre Lourenço Gomes trabalha, na maioria das vezes, com a madeira cedro, espécie 

de sua preferência, por ser macia, cheirosa e de grande durabilidade. Importante destacar que  

Na aquisição do sustento, na construção de moradias, no fabrico dos instrumentos de 
trabalho e de outros objetos, os grupos humanos estão em permanente interação com os 
ambientes naturais em que vivem. Ao fazer isso, estão também produzindo suas culturas, 
seus modos particulares de ser. Os materiais naturais, ao receberem a marco do homem, 
tornam-se produtos culturais: alimentos, vestuário, ferramentas, além de proporcionarem 
a sobrevivência, revelam, ao mesmo tempo, as possibilidades de adaptação ao meio 
natural e a capacidade criadora do homem. 
Recorrendo continuamente à natureza, de forma organizada, por meio de suas técnicas e 
conhecimentos, os grupos humanos produzem a transformam este novo ambiente -  
cultura -  que os caracteriza com exclusividade. (BISILLIAT & SOARES, 2005, p.57, 
grifo meu). 

 

Dessa feita, o mestre seleciona diferentes matérias primas, de acordo com o produto 

desejado. Ele utiliza também a argila, concreto e a pedra sabão. 

 

  
Figuras 8 a 10.  As diferentes matérias primas: Busto feito em argila - Cora Coralina; São Francisco feito de 
concreto e imagem de Cora Coralina de pedra sabão. 
              

   



33 

                                                                                                                                            

As ferramentas utilizadas são variadas para o trabalho com a madeira, argila, pedra 

sabão e concreto, a saber: formão, machado, goiva, serrote, facão, lixa, enxó e outras sendo a 

maior parte das ferramentas confeccionada por ele mesmo. Dessa forma, dentre as ferramentas 

que são utilizadas algumas são compradas, algumas confeccionadas e outras são adaptadas, tudo 

depende da forma que ele vai trabalhar a peça. Sendo que as ferramentas para confeccionar a 

imagem na pedra sabão não são as mesmas que usa para madeira, concreto e argila, e vice-versa.   

Conforme aponta Lima (2010),  

Normalmente, o atelier do artista está localizado nos fundos da casa. Espaço de trabalho, 
ali estão dispostos os utensílios e ferramentas que o auxiliam em seu processo de 
criação. Num balcão de madeira feito por ele mesmo, muitas vezes trabalha em pé, 
durante horas, dias ou até meses de trabalho, numa só peça (LIMA, 2010, P.25). 

 

Esse mesmo estado de coisas é vislumbrado na trajetória do mestre, que apenas 

recentemente ganhou um espaço no âmbito da prefeitura de Silvania. Contudo, ainda assim, a 

prática do oficio da arte santeira se confunde com o cotidiano.  

 

  
Figura 11.  Ferramentas de trabalho compradas 

  
Figura 12. Ferramentas de trabalho feitas pelo mestre 
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   Figura 13.  Atelier em Goiânia 

    
    Figura 14. Atelier em Silvânia 

                             

 

Para realizar os seus trabalhos, o mestre conta hoje com dois ateliers, um fica no município 

de Silvânia - o local foi cedido pela secretaria de cultural da cidade onde divide espaço com outro 

artista, o outro atelier localiza-se em Goiânia, que esta em fase de construção. 

Em uma entrevista mestre Lourenço explica como é retirada a matéria prima para suas 

obras  

É eu vou fala sobre a minha matéria prima, materiais que uso para esculpir, a madeira eu 
uso natureza morta, sempre usei natureza morta, como eu tenho muita amizade, fiz muita 
amizade com pessoa que tem fazenda que tem madeira, as pessoas que tira para cerâmica 
eu converso com eles e sempre me arruma a madeira, muitas das vezes as madeiras são 
ganhadas, o fazendeiro que a madeira cai, então eles tiram a madeira para fazer alguma 
tábua, assim sobra aquelas pontas então vão arrumando pra mim e vou ajuntado madeira, 
só que todas elas são natureza morta e com essas madeiras eu vou fazendo as minhas 
imagens. tem a madeira mais mole, tem outras que é mais dura. Argila busco, alguns 
anos atrás buscava no barreiro, barreiro é onde tira a argila que eles pega para levar para 
a cerâmica. Mas, como eu estou em Silvânia trabalhando na secretaria de cultura de 
Silvânia, a argila eu pego na cerâmica, vou lá peço o dono e ele arruma a argila no 
estado bruto, eu levo lá pro atelier e lá nos temos uma mini maromba, essa maromba é 
que beneficia o barro, é bem pequena para pequena quantidade e lá vou beneficiando o 
barro, o preparo dele para as esculturas, ai eu molho esse barro, preparo ele, coloco ele 
na embalagem de plástico e fica muitos dias guardado e assim vou construindo algumas 
esculturas com muito pouco barro, é mais pra fazer alguns protótipos e alguns 
encomendas que aparece. A pedra sabão sempre consegui com outros amigos escultor, é 
que eu uso muito pouco, não compensa ir longe buscar, que normalmente tem em Goiás 
velho, tem muita pedra sabão e vários lugar tem, mas como uso muito pouco pego com 
os amigo que esculpia em pedra sabão. E tem também as imagem de concreto que faz de 
massa de cimento, esse eu já compro o cimento, o ferro, a trelise, que é uma tela que 
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chama trelise, e areia né, a brita, as coisa assim de construir as imagens de concreto. Só 
que eu tenho um estilo próprio de fazer as imagens de esculpir em concreto, meu estilo 
eu posso dizer que é único e sai bem mais rápido que os outros processo que tem que 
outros artista usa, eu sempre estou buscando coisa nova e sempre procurando reciclar o 
máximo que posso, sempre vou reciclando,  muita das vezes a madeira eu emendo 
muitas partes, a pedra eu aproveito o barro, o concreto, tudo, faço uma reciclagem, esse 
é as matérias primas que uso para esculpir as minhas imagens. Toda vida, desde criança, 
sempre comecei com o barro, o barro é inspiração, o artista nasce com o barro, todo 
artista nasceu com artesanato fazendo artesanato da argila, você passa para pedra ou 
madeira e assim você vai evoluindo, a minha intenção sempre foi assim de crescer e 
crescer sempre, fazer coisas novas e estudando cada vez mais, agora, hoje, por isso que 
eu posso dizer que sou um dos artista mas assim, considerando no estado de Goiás, o 
santeiro, e assim tudo que eu tiver que serve para entalhar esculpir eu quero descobrir e 
sempre fazer o melhor (Entrevista concedida pelo Mestre Lourenço Gomes, grifo meu).  

 

Embora o mestre trabalhe, conforme exposto, com diferentes matérias primas, destacarei 

aqui o arte santeira em madeira.  

Mestre Lourenço domina a técnica da carnação. Algumas peças de madeira compõem-se de 

imagens não inteiriças. Braços, mãos e olhos são esculpidos à parte e, posteriormente são  

encaixados. O artista faz um corte, verticalmente, do alto do crânio, à base do pescoço, à frente 

das orelhas, separando a face pela parte posterior, cavando a abertura onde os olhos de vidro são 

colocados; em seguida une novamente a escultura, realizando o acabamento. Essa técnica, o 

mestre aprendeu sozinho com sua curiosidade em estudar novas formas para que suas imagens 

ficassem mais próximas da realidade. 

 

 
Figura 15. São Francisco com olhos de vidro 
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Figuras 16 a 18. Diferentes fases de produção de uma imagem 

 
 

Depois da imagem confeccionada o artista lixa a peça, deixando-a com textura fina. A 

cola animal é aplicada em toda a peça para impermeabilizar, para que a madeira não venha a 

sugar o gesso que depois é aplicado para dar uma textura lisa a imagem. Em seguida é feito o 

polimento, das partes que são expostas, mãos e braços, na roupagem é aplicado o mordente e em 

seguida as folhas de ouro. Depois de colocada, a folha é bulida - processo feito por uma 

ferramenta que é capaz de atingir todos os cantos das dobras do manto da imagem, após o 

processo é aplicada a goma laca recebendo as cores das tintas e os desenhos das vestimentas, por 

fim, a imagem recebe goma laca incolor para permabilizar toda a imagem.  
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Figuras 19 a 21. Fase de produção ao acabamento anjo Gabriel. 

 

Segue um dos depoimentos do mestre acerca da sua obra: 

Eu primeiro preparo a madeira do tamanho da obra que vai ser feita e lavro, esquadrejo 
tanto centímetro, por exemplo, um São Francisco de 27 centímetros eu vou cortar a 
madeira de 8 por 6 e por 27 de altura, eu uso o serrote, uso um formão chato de 5 
centímetros de largura, aí, mais na frente a peça vai criando forma, mas vou diminuindo 
o formão do tamanho menor, quando passa a fazer o olho, o rosto, o manto, a unhas dos 
pés das mãos cada vez mais o formão vai ficando mas pequeno. Quando a pessoa pede 
uma imagem e então manda alguma foto, aí de acordo com a história da imagem, que eu 
já sei que é bíblico, aí vou passar o meu estilo, o meu jeito de fazer, a minha visão da 
imagem, aí eu costumo fazer um protótipo, eu faço um esboço na argila, crio um 
movimento com a minha intuição, do jeito que acho que deve ser uma imagem de santo, 
aí eu procuro dedicar mais às mãos, os pés e o rosto das imagens, pra dá uma carinha de 
imagem de santo, aí com o tempo eu vou fazendo esses detalhes, se for fazer barba eu 
uso o formão de bico pra risca a barba, pra fazer as dobras das vestias tem que usar um 
formão goiva e assim você vai inventando as ferramentas, tem ferramenta que você tem 
que cortar ela e refazer por que não existe essas ferramentas no mercado, pro artista de 
arte sacra não existe ferramenta, a gente tem que fabricar as ferramentas, comprar a 
ferramenta, o formão, e modelar ele pra por de acordo com o corte que se vai colocar na 
peça, nas dobras dos manto, cabelo, rosto, formão de unha é um formão, para esculpir é 
outro formão, cada um tem estilo diferente, assim vai seguindo cada imagem você 
aumenta o formão ou diminui o formão. Na verdade, a arte, a gente, você viaja naquele 
personagem que você está criando, precisa de silêncio, porque quando agente está 
nervoso ou alguma coisa acontece, a imagem não fica boa e quem conhece o meu 
trabalho, compra o trabalho que eu fiz e não estava bem espiritualmente, a peça, eles vão 
falar a sua peça não é a mesma, não é igual a que você fez outras vezes, o cliente já tem 
uma peça minha muito boa e fala pra mim porque sua peça não tá igual ou não melhorou 
mais, fez foi regredir, então ficou diferente, aí você vai ver que foi o seu estado de 
espírito, emocional, então precisa disso cada vez mais, a arte sacra vai exigindo da gente 
cada vez mais, você vai ter que ir apurando se você não quiser parar no tempo, mas 
como agente está desenvolvendo mais, você quer crescer, melhorar mais e precisa de 
concentração e dedicação mesmo. Tem umas peças que eu fiz uma pátina baseado na 
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própria natureza, eu vou misturando alguma composição natural, que nem, por exemplo, 
o xadrez que já é usado desde o século XVII, XVIII, o pó eu vou misturando e faço uma 
pintura dando a característica da madeira e quando vou fazendo a policromia a peça tem 
que ser preparada pra fazer a policromia, o preparo dela tem que ser diferente do que 
você deixa no estado bruto. Normalmente, a imagem do São Francisco fica natural, no 
estado bruto mesmo, é mais bonita rústica mesmo, e muitas eu deixo ela mais lisa então 
eu deixo ela com um corte mais profundo do formão deixado o rastro da goiva mesmo, 
aí este rastro da goiva quando tem, assim como um pintor tem uma pintura, uma 
pincelada na tela, o formão é o mesmo sentido, tem que ter o corte mais profundo dando 
o sentido do vazamento da roupa, do movimento da roupa, ou do lado que está tocando 
vento, como se fosse o vento levando pra outro lado, então o corte do formão tem que 
dar esse sentido, então é por isso que o rústico tem que ter sentido é por isso que a peça 
rústica é feita (Entrevista concedida pelo Mestre Lourenço Gomes, grifo meu).  

 

Cada obra esculpida mestre Lourenço demanda tempo diferenciado, um São Francisco de 

27 centímetros leva de sete dias a oito dias de trabalho, dependendo muito do tamanho e da 

imagem que o cliente encomenda, sendo que o grau de dificuldade aumenta quando a imagem 

exige formas e movimentos. A tabela a seguir sintetiza algumas imagens, técnicas e tempo 

dispendido para a confecção.  

 

Tabela 1.  Imagens, técnica empregada e tempo de confecção. 
Imagem Matéria prima e Técnica Tempo 

 
Lenhador 

Madeira tipo cedro talhada, mede 26 
centímetros de altura. 

08 dias de trabalho 

 

Madeira tipo cedro talhada, imagem 
sendo preparada para policromia, 
medida 60 centímetros de altura. 

40 dias de trabalho 
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Nossa Senhora de Abadia 

 
Anjo Gabriel 

Madeira tipo cedro talhada, pintada, 
70 centímetros de altura. 

30 dias de trabalho 

 
Santo Antônio 

Concreto e ferro oco, mede 
aproximadamente 2,80 metros. 

40 dias de trabalho 

 
Busto de Cora Coralina 

Argila crua modelada 20 dias de trabalho 
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Interessante notar na tabela acima a presença de uma imagem de lenhador, isso porque  

a arte de expressar figuras sacras, ou figuras profanas e regionais, não são totalmente 
distintas nem excludentes, mas complementares, estando em constante diálogo. Não 
raro, são encontrados elementos da realidade sertaneja nas  figuras sagradas; como 
também a arte regional é constantemente assinalada por motivos da religiosidade popular 
(LIMA, 2010, p.7). 

 

Mestre Lourenço Gomes, possui um cuidado ao entalhar suas imagens, dando-lhes 

movimentos precisos em composições elegantes e inteligentes, demonstrando grande 

conhecimento de anatomia. De um modo geral, o artista, de posse de seus meios, soube tornar 

vivas as posições do corpo, dando a impressão em algumas peças de movimento.  

 

 
Figura 22. São Francisco em Madeira 
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CAPÍTULO 3. PROPOSTA DE EXPOSIÇÃO  

 

3.1. Exposições Museológicas 

   

 Uma exposição nasce necessariamente da intenção de comunicar uma ideia, um tema, um 

conjunto de artefatos, uma coleção inusitada, parte da obra de um artista, um recorte conceitual 

sobre determinado acervo museológico, enfim, abrange ações de selecionar, pesquisar, 

documentar, organizar, exibir e difundir. (FRANCO, 2008).  

  As exposições são muito mais que o simples processo de colocar objetos em vitrines ou 

quadros em paredes com um texto e legendas. Muitos fatores diferentes influem na comunicação 

da exposição com o visitante: cor, textura, som e iluminação; a maneira como objetos de 

diferentes períodos, culturas ou áreas de conhecimento são agrupados; a distribuição de espaço na 

apresentação; a adequação dos textos ao público-alvo e a linguagem usada; a maneira como os 

objetos são apresentados (como testemunhos, elementos cenográficos, elementos de comparação 

ou símbolos) e a seleção de material contextual (tais como os esboços iniciais para uma pintura, o 

testemunho do autor ou do usuário, fotos de um objeto durante a produção, em uso ou durante a 

conservação). Os mesmo objetos usados em diferentes montagens podem contar histórias 

diferentes e fornecer novas perspectivas ou visões. (MUSEUMS AND GALLERIES 

COMMISSION, 2001) 

  Para Cury (2005), as exposições são concebidas com vistas á experiência do público. 

Exposição é, didaticamente falando, conteúdo e forma, sendo que o conteúdo é dado pela 

informação científica e pela concepção de comunicação como interação. A forma da exposição 

diz respeito à maneira como vamos organizá-la, considerando a organização do tema (enfoque 

temático e seu desenvolvimento), a seleção e articulação dos objetos, a elaboração de seu 

desenho (espacial e visual), associadas a outras estratégicas que juntas revestem a exposição de 

qualidades sensórias. Sendo assim, as exposições são um ponto de partida para a interação entre o 

público ao acervo de museu, proporcionando um momento de reflexão, aprendizagem e prazer 

nos visitantes. Deve-se ter cuidado na hora de planejar, para que a exposição seja um 

acontecimento inesquecível na vida de cada pessoa que a visita. 

 Cury (2005) ressalta que a exposição é o local de encontro e relacionamento entre o que o 

museu quer apresentar e como deve apresentar visando um comportamento ativo do publico e a 
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sua síntese subjetiva. Esta ideia relativiza o ponto de vista da exposição como meio e como 

transmissora de mensagens, entendendo a exposição como espaço de construção de valores. Esta 

mudança de enfoque determina a postura dos profissionais envolvidos nos processos de 

concepção e montagem de exposições. 

 Para promover uma exposição deve ter um bom planejamento de divulgação já no inicio, 

assegurando que no planejamento esteja bem definido o publico- alvo e os objetos a ser 

musealizados. Podendo valorizar o lado educativo da exposição para que se atinja um publico 

maior, podendo utilizar recursos adicionais como material impresso, monitores e outros recursos 

tecnologias. 

 É importante pensar também nas necessidades de conservação das peças, nos fatores 

ambientais. O seguro e a segurança dos objetos, atentando para as exigências específicas e 

planejando medidas que garantam sua preservação.  

 A exposição, portanto é o meio de difusão cultural do patrimônio. Para Clara Correia 

(1990). O sucesso de uma exposição depende de muitos fatores. Dentre eles podem-se salientar:  

 Os objetivos educacionais; 

 A qualidade dos objetos apresentados; 

 A forma de apresentação; 

 Recursos visuais complementares (painéis explicativos). 

Bruno e Araújo (1989) trazem importantes questionamentos sobre a maneira como a 

exposição, que reúne características próprias, tem desempenhado seu papel de expressão última 

da linguagem museológica: 

“Quais são os caminhos para que a Museologia não seja mais um elemento de 
colonização? (...) Como os museus podem atuar de forma significativa para os grupos 
sociais, se em muitos países as coleções são formadas por ‘referências culturais’ que 
foram arbitrariamente selecionadas?” (Bruno & Araújo, 1989 Apud Moraes Wichers, 
2013, pp.4-5) 

 

Dessa forma, cabe nos indagarmos sobre os percursos e processos de seleção dos objetos 

museológicos, sendo o discurso expositivo a integração entre objetos, narrativas construídas, 

linguagens e recursos de apoio, bem como a forma como todos esses elementos estão 

organizados. Cada escolha revela uma intenção e traz um argumento em um discurso expositivo. 

Dessa forma, a proposição de uma exposição dedicada a obra do Mestre Lourenço Gomes coloca-

se como discurso devotado a valorização da arte santeira de Goiás, em um sentido amplo.  
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3.2. Proposta de Exposição  

 

 Nesse item proponho exposição individual do mestre santeiro Lourenço Gomes, tornando a 

arte sacra mais presente na vida dos goianos. Para isso, tive que realizar um estudo sobre a vida e 

obra do artista – conforme capítulo anterior, reunindo informações para a presente proposição. 

Nesse sentido, cabe apresentarmos alguns aspectos a ser considerados na montagem de uma exposição de 

esculturas:   

As esculturas são objetos tridimendisionais e devem ser expostos de maneira a 
permitir a sua observação em todos os seus ângulos. Deve-se evitar encostar as 
peças em paredes, liberando o espaço a sua volta. No caso de esculturas de 
pequeno porte deve-se utilizar vitrines para garantir a sua segurança. Conforme a 
sua dimensão, a escultura poderá permanecer exposta no chão, sobre praticáveis 
colunas ou cubos, que poderão ser de diferentes tamanhos e alturas. A 
valorização de esculturas depende muito da iluminação empregada para 
transmitir toda a dramaticidade e volume de suas formas, atraindo a atenção para 
si. Para uma perfeita modelagem das peças expostas, a iluminação deve ser feita 
de maneira direcional, permitindo o recurso de zonas mais escuras que outras. 
Estas sombras enfatizam o relevo das esculturas e podem ser obtidas com 
projetores ou com lâmpadas incorporadas a refletores parabólicos ou elípticos, 
como por exemplo, lâmpadas dicróicas. Quanto os objetos ficarem expostos do 
lado externo, durante o dia a luz natural será suficiente, mas á noite devem ser 
previstos holofotes em locais estratégicos para a sua iluminação. 
(D´ALAMBERT & MONTEIRO, 1990, p.72)    

 

 Dessa feita, com esses aspectos em mente e estimulada pela necessidade premente de 

valorizar as obras deste e de outros mestres do oficio de santeiro no Estado, proponho uma 

exposição temporária das obras do mestre, a ser efetivada no Museu Antropológico da 

Universidade Federal de Goiás. O planejamento da exposição se deu de acordo com as 

sequências propostas por D´Alambert & Monteiro (1990), Franco (2008) e Camarena & Teresa 

Morales (2009). Vale destacar que temos aqui apenas um pré-projeto da exposição, a ser 

detalhado posteriormente, quando da obtenção do financiamento e viabilização da parceria com o 

Museu Antropológico.    
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1. Elaboração do conceito gerador e fundamentação dos conteúdos da exposição 

 

 A exposição de curta duração “Religiosidade e Fé na Obra do Mestre Lourenço Gomes” 

tem como missão estimular sentimentos, ideias e memórias por meio da religiosidade retratada 

pelas imagens sacras do mestre, valorizando a arte santeira do Estado de Goiás. A exposição será 

organizada em quatro módulos, a saber: 1) Apresentação 2) Vida do Mestre 3) Obras do Mestre 

3) Políticas patrimoniais, Ofícios e Arte Popular: o lugar dos mestres.  

 Nesse sentido, o conceito gerador dessa exposição dialoga com a seguinte afirmação: 

Os santos ocupam lugar de proeminência no catolicismo popular. São 
entidades que protegem os indivíduos e a comunidade contra males e 
infortúnios. Sua ajuda é invocada não apenas por ocasião de doenças, mas 
em todos os acontecimentos em que existam elementos que escapem ao 
controle humano. Seu auxílio é importante nos momentos de passagem, 
tais como o batismo, o casamento e a morte. Representam a comunidade 
de seus devotos, os valores e normas morais fundamentais para todos. 
São, nesse sentido, mediadores não apenas entre o homem e o sagrado, 
mas entre pessoas, simbolizando os laços que as unem (BISILLIAT & 
SOARES, 2005, p.96). 

 

 A exposição tem, ainda, a função promover um dialogo com o público acerca da 

valorização da arte sacra no estado de Goiás. A escolha do tema da exposição é Religiosidade e 

Fé do Mestre Lourenço, tendo como finalidade mostra ao publico imagens sacras feitas de 

madeira, que retrata divindades religiosas que são adoradas e respeitadas por milhares de fieis. 

 

2. Definição do espaço  

 

 Essa exposição foi formulada para o espaço de exposições temporárias do Museu 

Antropológico da Universidade Federal de Goiás. A escolha desse espaço não foi aleatória, uma 

vez que partiu da proximidade desse museu com o curso de Museologia, assim como do fato de 

tratar-se de um museu que tem como objetivo:  

“apoiar e desenvolver a pesquisa antropológica interdisciplinar, da qual se origina o 
acervo nele existente e a sua organização, focalizando o estudo do modo de vida do 
homem na Região Centro-Oeste. Desse objetivo decorrem ações de inventário, 
documentação, conservação, segurança, preservação, divulgação do conhecimento 
científico e comunicação de seu acervo a partir de recursos expográficos e de ações 
educativo-culturais” (MA, 2014).  
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Esse espaço tem 102 m², sendo 6 metros de largura por 17 de comprimento, sendo que mais 

adiante apresentarei uma planta preliminar da exposição. 

A exposição terá duração de três meses no Museu Antropológico da UFG , podendo ser 

itinerante caso haja novos convites para expor em outros locais. Contudo, será explicitada aqui 

apenas a expografia pensada para o Museu Antropológico, a ser adequada posteriormente para 

outros locais.  

 

3. Equipe 

Para a montagem da exposição, estará envolvido o pessoal do museu, estagiários, 

manutenção e, obviamente, o mestre Lourenço. Nesse sentido, as decisões acerca do conteúdo e 

forma da exposição serão sempre tomadas e/ou aprovadas pelo mestre. Para o desenvolvimento 

do projeto expográfico da exposição será envolvida uma equipe interdisciplinar, composta pelos 

seguintes profissionais: museólogo, educador, conservador-restaurador e arquiteto designer.  

Serão ainda envolvidos profissionais da manutenção do museu, como eletricista e pintores, para a 

execução da instalação elétrica, iluminação, pintura, limpeza e entrega da exposição. 

 
4. Público-alvo  

O publico alvo para exposição do mestre Lourenço Gomes será de caráter geral, onde todas 

as pessoas, de várias idades poderão vir e apreciar as suas obras. Contudo, dadas as 

características do acervo, sabe-se que a exposição terá especial interesse para o público adulto e 

idoso, cujo reconhecimento com a temática e mais frequente.   

 

5. Levantamento e seleção do acervo 

 A exposição será formada por dez peças do acervo pessoal do mestre, a ser cedidas por 

empréstimo para o Museu Antropológico, durante a realização da exposição. As peças foram 

selecionadas pelo mestre e estão apresentadas nas fichas a seguir. 
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Ficha de Identificação do Acervo Selecionado 

Nome da imagem: Jesus Cristo Crucificado  

Artistas: Mestre Lourenço Gomes  

Numero de Identificação: 001 

Técnica: Madeira Talhada 

Matéria Prima: madeira do tipo Cedro 

Dimensões: 78 cm de altura e 40 cm de largura 

Estado de Conservação: Bom 

Histórico: imagem feita para acervo próprio 

Ano: 1997 

Observação: 

Data  

Fotos: 
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Ficha de Identificação do Acervo Selecionado 

Nome da imagem: São Sebastião Crucificado 

Artistas: Mestre Lourenço Gomes  

Numero de Identificação: 002 

Técnica: Madeira Talhada 

Matéria Prima: Madeira do tipo Cedro  

Dimensões: 35 cm de altura e 10 cm de largura  

Estado de Conservação: Bom  

Histórico: Criação própria do mestre Lourenço peça única. 

Ano: 1998 

Observação: 

Data: 

Fotos: 
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Ficha de Identificação do Acervo Selecionado 

Nome da imagem: São José com Menino Jesus nos braços 

Artistas: Mestre Lourenço Gomes  

Numero de Identificação: 003 

Técnica: Madeira Talhada   

Matéria Prima: Madeira do tipo Cedro  

Dimensões: 26 cm de altura e 09 cm de largura  

Estado de Conservação: Bom  

Histórico: acervo próprio  

Ano: 2012 

Observação: 

Data 

Fotos: 

  
 
             v  
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Ficha de Identificação do Acervo Selecionado 

Nome da imagem: Santa Ana 

Artistas: Mestre Lourenço Gomes  

Numero de Identificação: 004 

Técnica: Madeira Talhada   

Matéria Prima: Madeira do tipo Cedro  

Dimensões: cm de altura 20 e  cm de largura 16 

Estado de Conservação: Bom  

Histórico: feita para ser acervo do artista, característica própria do mestre. 

Ano: 2012  

Observação: peça em faze de acabamento 

Data: 

Fotos: 
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Ficha de Identificação do Acervo Selecionado 

Nome da imagem: Santa Lucia  

Artistas: Mestre Lourenço Gomes 

Numero de Identificação: 005 

Técnica: Madeira Talhada 

Matéria Prima: Madeira do tipo Cedro  

Dimensões: 34 cm de altura e 16 cm de largura  

Estado de Conservação: Bom  

Histórico: feitas para acervo próprio para uma futura exposição individual. 

Ano: 2004  

Observação: 

Data: 

Fotos: 
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Ficha de Identificação do Acervo Selecionado 

Nome da imagem: Nossa Senhora das Graças  

Artistas: Mestre Lourenço Gomes  

Numero de Identificação: 006 

Técnica: Madeira Talhada 

Matéria Prima: Madeira do tipo Cedro

Dimensões: 30 cm de altura e 12 cm de largura  

Estado de Conservação: Bom  

Histórico: acervo próprio  

Ano: 2010 

Observação: 

Data: 

Fotos: 
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Ficha de Identificação do Acervo Selecionado 

Nome da imagem: Frei Galvão  

Artistas: Mestre Lourenço Gomes  

Numero de Identificação: 007 

Técnica: Madeira Talhada   

Matéria Prima: Madeira do tipo Cedro  

Dimensões: 27 cm de altura e 10 cm de largura  

Estado de Conservação: Bom  

Histórico: acervo próprio.  

Ano: 2007 

Observação: 

Data: 

Fotos: 
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Ficha de Identificação do Acervo Selecionado 

Nome da imagem: Sagrada Família José, Maria e Menino Jesus  

Artistas: Mestre Lourenço Gomes  

Numero de Identificação: 008 

Técnica: Madeira Talhada   

Matéria Prima: Madeira do tipo Cedro  

Dimensões: José 36 cm de altura e 12 cm de largura. Maria 35 cm de altura e 14 cm de largura. 

Menino Jesus 22 cm de altura e 08 cm de largura  

Estado de Conservação: Bom  

Histórico: acervo próprio  

Ano: 2013 

Observação: em face de acabamento 

Data: 

Fotos: 
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Ficha de Identificação do Acervo Selecionado 

Nome da imagem: Divino Pai Eterno 

Artistas: Mestre Lourenço Gomes  

Numero de Identificação: 009 

Técnica: Madeira Talhada   

Matéria Prima: Madeira do tipo Cedro  

Dimensões: 39 cm de altura e 21 cm de largura  

Estado de Conservação: Bom  

Histórico: Replica do Divino Pai Eterno de Trindade Goiás, imagem encomendada pelo padre 

Robson para substituir em algumas ocasiões a original de Veiga Vale. 

Ano: 2012   

Observação: Em faze de acabamento. 

Data: 

Fotos: 
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Ficha de Identificação do Acervo Selecionado 

Nome da imagem: São Francisco 

Artistas: Mestre Lourenço Gomes  

Numero de Identificação: 010 

Técnica: Madeira Talhada   

Matéria Prima: Madeira do tipo Cedro  

Dimensões: 26 cm de altura e 08 cm de largura  

Estado de Conservação: Bom  

Histórico: acervo próprio   

Ano: 2003 

Observação: Em faze de acabamento. 

Data: 

Fotos: 
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6. Design preliminar da exposição 

A exposição será composta por três módulos a seguir descritos: 

Módulo 1. Apresentação 

Painel 1. Texto de apresentação 

Módulo 2. Vida do Mestre 

Painel 2. A Vida do Mestre 

Objeto: 009 

Outros recursos: Instalação 1. Varal com reprodução de fotos do mestre; Instalação 2. 

Varal com reprodução de reportagens sobre o mestre; 

Módulo 2. Obra do mestre 

Painel 3. As obras: Jesus Cristo e a família sagrada (texto explicativo com técnicas, 

características e detalhes dos objetos associados) 

Objetos: 008, 003 

Painel 4. As obras: Jesus Cristo e São Sebastião crucificados (texto explicativo com 

técnicas, características e detalhes dos objetos associados) 

Objetos: 001, 002 

Painel 5. As obras: São Francisco e Frei Galvão (texto explicativo com técnicas, 

características e detalhes dos objetos associados) 

Objetos: 007, 010 

Painel 6. As obras: Santas (texto explicativo com técnicas, características e detalhes dos 

objetos associados) 

Objetos: 006, 004 e 005  

Módulo 3. Políticas patrimoniais, Ofícios e Arte Popular: o lugar dos mestres.  

Painel 7. Ficha Técnica e Seção Fale com o Mestre com contatos e formas de diálogo com 

o mestre, inclusive para encomendas.  

Exibição de dois curtas a ser produzidos, sendo um com uma entrevista com o mestre e 

outro com informações gerais sobre politicas patrimoniais, ofícios e arte popular.   

 

Os objetos de todos os módulos serão inseridos em vitrines de madeira, com cúpulas de 

acrílico, com iluminação apropriada, contando com legendas em braile. A Figura 23, a seguir, 

apresenta um estudo prévio do espaço da exposição.  
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6. Projetos gráficos: cartaz, convites e catálogos. 

Para a elaboração do projeto gráfico será realizado um trabalho com o auxilio de um 

designer projetista gráfico, onde o mestre Lourenço estará expondo as suas ideias para a 

elaboração desse material. 

 

7. Divulgação da exposição. 

Para fazer a divulgação da exposição serão enviados convites impressos para os 

convidados e digitais por meio de redes sociais, contaremos com cartazes que serão colocados 

nas faculdades, museus, teatros e centros culturais. Será confeccionado um catálogo da 

exposição, tomando como base os catálogos da Sala do Artista Popular do Museu Nacional de 

Folclore e Cultura Popular, onde são integradas informações acerca dos artistas e de suas obras. 

A redação do presente estudo vislumbrou, também, reunir informações para a redação do referido 

catálogo. A divulgação será feita um mês antes da abertura e sua montagem será realizada dois 

antes da abertura.  

 

8. Ação educativa 

A exposição contará com dois mediadores, no caso, alunos do curso de Museologia da 

UFG, desenvolvendo uma ação educativa interativa entre os visitantes e o acervo. A ação 

educativa se dará por meio de cartões distribuídos na entrada da exposição com foto de quatro 

imagens, cada uma terá uma breve história religiosa ao seu respeito, que será escrita também em 

braile para portadores de deficiência física, nesses cartões os visitantes terão que descobrir o 

nome das imagens de dentro da exposição, com isso o publico visitante sairá com, mas 

conhecimento sobre arte sacra.  Durante os três meses serão realizados rodas de conversa e 

oficinas com o Mestre, sendo que procuraremos obter financiamento para pro-labore do mestre. 

Cabe destacar que essas são ideias gerais para a concepção de um programa educativo detalhado, 

a ser desenvolvido e implantado.     
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A maior expressão da arte brasileira, porém, não reside no objeto produzido, e sim na 
figura do artista, não apenas em sua capacidade criadora, mas em seu comportamento em 
relação à vida. Sua extrema grandeza é a arte do ser humano, de saber sobreviver dentro 
das condições as mais adversas e de, mesmo no limite da necessidade, conseguir 
transformar sofrimento em beleza (JAQUES VAN DE BEUQUE Apud BISILLIAT & 
SOARES, 2005, p.38). 

 

A intenção desse estudo foi demonstrar a importância da obra do mestre santeiro 

Lourenço Gomes de Menezes Filho, a partir de um olhar museológico, propondo uma exposição 

individual de suas obras no museu Antropológico da Universidade Federal de Goiás.  

Todas as ações por meio das quais os povos expressam suas formas de ser constituem a 

sua cultura. A cultura engloba tanto a linguagem com que as pessoas se comunicam, contam suas 

historias e fazem seus poemas, quanto a forma como constroem suas casas, preparam seus 

alimentos, rezam, fazem festas. Enfim, suas crenças, sua visão de mundo, seus saberes e fazeres. 

A cultura é um processo dinâmico, transmitido de geração em geração, que se cria e recria no 

presente e na solução dos pequenos e grandes problemas que cada sociedade ou individuo 

enfrentam (IPHAN, 2007). 

 Diante disso, esse estudo nos proporciona uma reflexão acerca do que devemos 

realmente preservar. O Brasil possui uma imensa gama de patrimônios, ricos e criativos, e 

preservar tudo isso nos torna pessoas de cultura diversificada e expressiva, que é construída 

constantemente de acordo com o nosso modo de viver e historias de vida.  

“As pessoas fazem parte de diferentes grupos sociais, cujo alcance pode ou não ser local: 
o grupo da igreja, o grupo de fundadores da cidade, o grupo dos comerciantes, o grupo 
das mulheres, o grupo dos seringueiros, entre outros. Assim, ao longo de sua existência, 
as pessoas constroem suas identidades, ao se relacionar umas com as outras em 
diferentes contextos e situações. A identidade de uma pessoa é formada por muitas 
coisas: suas historia de vida, a historia de sua família, o lugar de onde veio e onde mora, 
o jeito como cria seus filhos, fala e se expressa, enfim, tudo aquilo que a torna único e 
diferente das demais” (IPHAN, 2007). 

  

Preservar o patrimônio cultural significa cuidar, conservar esse bem que representa a 

historia de uma cultura de um lugar, preservando também os usos, costumes e manifestações das 

comunidades.  

 Uma forma de preservação do patrimônio cultural imaterial é seu registro no livro de bens 

culturais de natureza imaterial do IPHAN, sendo que contamos com os seguintes livros: saberes, 
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celebrações, formas de expressões e lugares, os bens que são registrados em qualquer um desses 

livros recebem o titulo de Patrimônio Cultural do Brasil. Importante destacar que, no âmbito do 

Centro Nacional de Folclore e Cultural Popular, a valorização dos saberes e fazeres populares já 

era uma realidade antes dessa política. No contexto atual, essas politicas se entrecruzam e 

potencializam a produção da arte e cultura popular, entendidas também como patrimônios 

culturais.  

 Cabe à Museologia e, em especial, à Museologia Social e Comunitária, traçar também 

estratégias de musealização desses patrimônios. O presente trabalho se debruçou sobre a figura 

de um mestre santeiro, mas evidenciou traços que nos possibilitam uma reflexão mais ampla 

acerca da inserção desses mestres no Estado de Goiás.  

Câmara Cascudo lembra que, em seu Tempo-de-Sertão, oeste do Rio Grande do Norte, 
“santeiro” era o beato fervoroso, exagerado. Já o nome de quem fazia santo era 
“imaginário”, exigência vocabular portuguesa. Esculpir vultos de santos constituía 
dignidade oficiosa, e imaginário que se prezava não vendia, apenas trocava os santos 
entre pessoas que gostavam de religião Imaginário e santeiro se confundem, no dizer de 
Cascudo, para iniciar a escultura recriadora da cultura coletiva. O santeiro cria a partir 
do imaginário social em que está inserido, que ao mesmo tempo cria o artista e se 
inscreve em sua peça (LIMA, 2010, p.10). 

 

No escopo da produção da arte santeira, as últimas décadas tem mudado a inserção desses 

mestres, quando comparamos com a afirmação de Câmara Cascudo. Mas as mudanças positivas 

ainda são tímidas. Nesse sentido, a produção desses artistas deve proporcionar, cada vez mais, 

um meio de sobrevivência. Goncalves (2006) nos relata uma situação onde ao chegar aos Gerais 

de Minas Gerais, conheceu dois irmãos, artistas santeiros, que não assinavam as obras que 

vendiam, por exigência dos compradores – que revendiam essas obras, nem possuíam nenhuma 

fotografia ou documentação dessa produção. Lima (2010) salienta que entre os mestres santeiros, 

é recorrente o exercício de outras atividades, visto que o oficio não fornece as bases necessárias 

para uma sobrevivência.  

 No presente estudo foi analisada a vida e obra do mestre santeiro Lourenço Gomes, 

percorremos a sua trajetória buscando destacar a importância da sua produção no quadro da arte 

santeira do estado. Nesse sentido, saliento que Lourenço Gomes é mestre – foi ensina o seu oficio 

atualmente em um atelier de Silvania, domina um oficio de especial importância no cenário 

goiano – a arte de esculpir imagens sacras, e pode ser compreendido como forma de expressão da 

cultura popular.  Como artista santeiro do estado de Goiás, mestre Lourenço se destaca na arte 

sacra, a arte de talhar madeira, pedra sabão e modelar argila para produzir imagens relacionadas à 
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religiosidade do povo goiano. Hoje ele é considerado um dos artistas mais importantes do Estado 

e vive da produção de sua arte, recebendo encomendas. Ainda que tenha alcançado melhorias nas 

condições da sua produção, observamos que muito ainda há que ser feito para a valorização dele 

e de outros mestres, no âmbito das politicas patrimoniais e práticas museológicas.  

 Mestre Lourenço Gomes, possui um grande cuidado ao entalhar suas imagens, dando-

lhes movimentos precisos em composições elegantes e inteligentes, demonstrando grande 

conhecimento de anatomia. O artista soube tornar vivas as posições do corpo, dando a impressão, 

em algumas peças, de movimento.  

 Ter feito o trabalho a respeito da produção artística do Mestre Lourenço Gomes me 

possibilitou transitar pelo contexto da cultura goiana e compreender, olhando o familiar, as 

técnicas empregadas na produção das obas do artista. Espero que este trabalho venha auxiliar 

outras pessoas em novas pesquisas, em relação ao patrimônio imaterial, a arte e cultura popular e 

sua preservação. Que este estudo seja, mas um ponto de partida para novas pesquisas.  
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