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RESUMO 
 
 

A presente pesquisa tem por objetivo apresentar a proposta de reintegração do contexto 
histórico dos vitrais da basílica Nosso Senhor Bom Jesus de Tremembé/SP. A basílica é uma 
construção religiosa que inicio em 1672, objeto de estudo inserido no complexo arquitetônico 
histórico-cultural da cidade de Tremembé, no estado de São Paulo. Considerado santuário é 
patrimônio tombado pelo decreto municipal nº4030 de 12 de setembro de 2011. Os vitrais da 
basílica como elementos constituintes deste patrimônio são considerados um bem cultural 
pelas suas características estética e técnico-construtivo. Os vitrais religiosos são elementos 
decorativos que buscam ilustrar cenas bíblicas ou acontecimentos históricos ligados à igreja 
católica. Historicamente eles tinham o propósito de contar as histórias por meio de figuras, visto 
que parte da população não sabia ler, portanto eram essenciais nos ensinamentos religiosos. O 
processo de reintegração deste bem cultural contou com a participação de profissionais 
capacitados e qualificados; especialistas na área de restauração; estagiários-bolsistas do curso 
de arquitetura e urbanismo da universidade de Taubaté; e o envolvimento da população local, 
como interlocutores nos procedimentos de resgate e de organização das informações históricas 
sobre o patrimônio histórico. Para a proposta de reintegração dos vitrais da Basílica de 
Tremembé teve como base o seguinte procedimento: investigação histórica por meio de 
imagens e relatos; levantamento do estado atual dos vitrais; processos de inventariação e 
caracterização do objeto de estudo; pesquisa socioambiental sobre a temática da pesquisa; 
indicadores de valoração do objeto: estético, histórico e construtivo; participação da população 
local a fim de definição dos temas para elaboração dos novos vitrais, que irão compor com os 
existentes. Com base nos dados coletados pelo levantamento histórico e por meio dos relatos 
sobre a história do Senhor Bom Jesus de Tremembé, foram definidos temas para os vitrais, 
relatando a história do santo e da própria. Como resultado foram elaborados 11 (onze) temas 
para os vitrais, entre as opções: a imagem do homem talhando a imagem do Senhor Bom 
Jesus na madeira; a retirada da imagem da cabana, que ao sair, faz brotar água do chão; a 
construção da capela para o Senhor Bom Jesus; a construção da basílica do Senhor Bom 
Jesus, que futuramente serão colocados em sequência histórica em toda a extensão da 
Basílica. De acordo com os resultados pode-se concluir que a partir de todo o processo de 
investigação e execução, os objetivos foram alcançados, ocasionando a plena interação e 
mobilização da população local, resultando na gratificação da comunidade participante da 
Basílica do Senhor Bom Jesus de Tremembé. 


