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RESUMO 
 
 

PROCESSO DE INVENTARIAÇÃO DE MÓVEIS LITÚRGICOS DA CAPELA NOSSA 
SENHORA DO BOM CONSELHO O processo de inventário desta pesquisa consiste na 
identificação e no registro patrimonial de todos os bens móveis considerados litúrgicos da 
Capela Nossa Senhora do Bom Conselho. O patrimônio arquitetônico é salvaguardado e 
protegido pela Universidade de Taubaté, de acordo com o registro de tombamento nº 
20934,tendo como compromisso a conservação e divulgação da importância da história deste 
bem. A capela pertence ao complexo do Bom Conselho que foi a primeira escola feminina, em 
meados do século XIX e início do século XX, na região do Vale do Paraíba Paulista. Consta na 
relação de bens patrimoniais da Capela Nossa Senhora do Bom Conselho, o altar proveniente 
de doação da família imperial do Brasil ainda, no século XIX. O objetivo principal da pesquisa é 
catalogar os móveis antigos que pertencem a Capela Nossa Senhora do Bom Conselho.Para o 
inventário dos móveis litúrgicos foi necessária à aplicação da seguinte sequência metodológica: 
a identificação catalográfica dos bens;a elaboração de desenhos de vistas ortogonais;a 
percepção e a avaliação visual do estado de conservação dos móveis;a análise tridimensional 
de cada objeto como um todo; e o registro fotográfico com câmera digital dos objetos em 
estudo; a elaboração técnica das vistas e dos cortes horizontais e verticais com o auxilio do 
programa de autoCAD. Entre os móveis inventariados datados do século XIX e meados do 
século XX,está um armário de altura 2,10m. e 1,206m. de largura e com a profundidade 
0,55m., com entalhes emoldurando portas, vistas laterais, vista posterior e ainda, nos detalhes 
superior e inferior. Possui divisão interna, tendo o lado esquerdo inteiriço e o lado direito com 
prateleiras, ausência total de fechaduras. Utilizado para guardar as batinas e vestimentas 
eclesiásticas. E provavelmente um antigo guarda-louça, de altura 0,815m. e 2,13m. de largura 
e profundidade 0,75m., dotado de oito portas, distribuídas em quatro frontais e quatro 
posteriores, com entalhes retilíneos laterais, detalhe superior e duas prateleiras em seu interior, 
ausência de uma das fechaduras da parte posterior. Com a função de arcaz onde se 
encontram as alfaias e paramentos.Com os resultados da pesquisa conclui-seque os móveis 
litúrgicos apresentam alguns desgastes de uso e provavelmente pouco tratamento de proteção. 
A partir de análises, observa-se que os trabalhos de marcenaria, foram confeccionados com 
serra elétrica, o que demostra a passagem da confecção artesanal para a de um móvel 
industrial, mas de forma contraditória apresentando medidas irregulares, ao contrário dos 
projetos de móveis atuais, com medidas padronizadas e regulares. Palavras-chave: bens 
patrimoniais; complexo Bom Conselho; núcleo de preservação do patrimônio cultural; 
universidade de Taubaté.  


