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A devoção privada e o culto à Virgem nas obras marianas de Van Eyck 

Rafael Fernandes Speglic1 

RESUMO: Os estudos baseados nas documentações imagéticas têm apresentado um grande 

crescimento conforme nossa sociedade amplia a compreensão sobre o passado, em especial 

quando estamos tratando de sociedades que tiveram dentro da cultura visual sua expressão 

mais fundamental - caso este da Idade Média, que tinha em sua maioria populacional, 

iletrados. Jan Van Eyck é considerado um dos maiores ícones do que os historiadores da arte 

chamam de Estilo Gótico Tardio e um dos principais propulsores do Renascimento no norte 

Europeu. Dentre suas obras Marianas, selecionamos as que provavelmente tiveram como 

destino o uso privado, justamente por terem representadas em si, a imagem dos doadores. 

Analisando estas obras, tentaremos compreender, além das características de representação 

imagética de Maria no quadro religioso da época, também o processo de culto à Virgem, 

fomentado principalmente a partir do século XII. Investigaremos também o processo de 

devoção privada, característico do final da Idade Média, tanto em casas particulares quanto 

em ambientes fechados dentro da própria Igreja. 

ABSTRACT: The studies based on imagetic documentation have showed a great growth as 

our society amplifies the comprehension over the past, specially when treating of societies 

that had inside the visual culture it’s most fundamental expression – being that the case of the 

Middle Age, that in its average population,illiterates. Jan Van Eyck is considered one the 

greatest icons of the what art historians have called Late Gothic Style and one the main 

driving forces of the Northern European Renaissance. Among his Marian works, we selected 

those that probably had as destiny the private use, justly by having represented on itself, the 

donnor’s image. Analysing these works we’ll try to understand, beyond the characteristics of 

Marian imagetic representation in the religious frame of the time, aswell as the process of cult 

to the Virgin, fomented mainly after the 12th century. We’ll investigate too the process of 

private devotion, characteristic of the end of the Middle Age, as in private houses or closed 

rooms inside the very Church. 

PALAVRAS-CHAVE:  Devoção Privada, Devoção Mariana, Van Eyck. (Private Devotion, 

Marian Devotion, Van Eyck). 
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1. INTRODUÇÃO 

O estudo sobre a devoção a Maria através da representação iconográfica vem ao 

encontro de uma tendência da historiografia atual que tenta preencher as lacunas dentro do 

tema, em aproveitamento do vasto campo aberto para novas pesquisas, ideias e perspectivas. 

A Nova História já deixou muito clara a importância de se dinamizar as fontes históricas. 

Ginzburg nos lembra de que “já Lucien Febvre convidava ao exame de ervas, formas dos 

campos, eclipses da lua: por que não, então, também as pinturas...?” (1989, p. 25). Esta 

tendência, não obstante, requer alguns cuidados metodológicos.  

Segundo Jean-Claude Schmitt o historiador deve interrogar e esboçar problemáticas, 

mantendo em mente que a análise da imagem deve sempre considerar a relação dinâmica com 

a sociedade que a produziu. A análise da obra, de sua forma e de sua estrutura é indissociável 

do estudo de suas funções. (2007, p.27, 42) 

As imagens marianas tiveram especial destaque no conjunto da produção de imagens 

desde o século XII até os séculos finais do medievo, onde as representações acerca do tema 

aumentaram significativamente, contribuindo assim na compreensão da expressão 

devocionista no período. 

O seguinte trabalho - a partir da análise de quatro obras especificamente selecionadas 

do pintor flamengo Jan Van Eyck - vem tentar compreender o fenômeno da devoção Mariana 

no período em questão, e mais além, inserir este fenômeno dentro do processo ascensional de 

devoção religiosa privada, surgido a partir do século XII no Medievo. É importante ainda 

ressaltar a natureza paralela do surto da devoção Mariana e dos movimentos ascéticos. 

As quatro obras selecionadas para este estudo são: o Retábulo de Gand (Fechado - 

1432), a Madona de Joris Van der Paele (1436), a Madona do Chanceler Rolin (1435) e o 

Tríptico da Virgem e Menino (1437). A partir da análise destas obras – documentos históricos 

dentro da história cultural e do forte crescimento do movimento de estudo imagético - 

procuraremos compreender os movimentos culturais presentes nestes contextos interligados.  

A escolha se explica por dois principais motivos. Após várias leituras acerca da 

representação mariana, principalmente a partir da obra de Jaroslav Pelikan, “Maria através 

dos séculos: seu papel na história da cultura.” (2000) tornou-se claro que algum tipo de 

recorte mais específico acerca da representação Mariana seria necessário, devido à riqueza e 

variedade do tema. Desta forma, escolhi as imagens da Virgem entronizada com o menino 

Jesus. Mas devo agora acrescentar o surgimento de um segundo motivo. Foi observado que, 
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nas imagens selecionadas (pelo menos em três das quatro), um aspecto em comum ligava as 

três Virgens entronizadas: a presença dos doadores na própria imagem. Desta forma, surgiu a 

ideia de trabalhar a devoção Mariana em conjunto com o surgimento da devoção Privada. 

Além disso, a ideia de se trabalhar com a possível clientela é de suma importância para se 

tentar conhecer o lugar sociocultural desta imagem, como nos mostrou Ginzburg ao analisar a 

possível clientela que haveria encomendado o Batismo de Cristo, pintado por Piero della 

Francesca.  

 Gostaria ainda de ressaltar que durante todo o processo de ‘devir’ deste estudo, 

procurei basear minhas decisões e escolhas de análise dentro de duas indagações propostas 

por Baxandall:  

Até onde podemos penetrar na estrutura das intenções de pintores que 
viveram em culturas ou períodos históricos distantes do nosso [...] saber se 
conseguiremos provar ou validar em algum nível nossas explicações (2006, 
p. 157). 

É ainda de Baxandall a ideia de que “não temos conhecedores com autoridade 

especial” (2006, p. 195-196). É interessante explicar então, que mesmo respeitando diferenças 

de conhecimento acerca do contexto em que a imagem se insere, investigá-la e destrinchá-la 

será sempre uma atividade intrínseca de escolhas pessoais. 

 

2. A IMAGEM MEDIEVAL 

É necessário encerrar a ideia de que a imagem medieval é uma mera “Bíblia dos 

Iletrados”. É claro que a maioria populacional do medievo era composta por iletrados, e 

consequentemente, usava-se a imagem religiosa para representar aquilo que os fiéis não 

poderiam ler nas Escrituras Sagradas. Mas o papel da imagem para o medievo é muito mais 

do que representar.  

 A imagem medieval comumente traz consigo a intenção de suscitar algo, comover o 

seu observador, para que este possa elevar-se até Deus, participar emocionalmente daquele 

momentum e salvar-se. Ela não deve convencer o fiel de que é o próprio Deus, mas sim de que 

Deus habita esta imagem, de que a força sobrenatural está presente naquele local ou objeto. A 

imagem tem o poder de permitir a salvação, a remissão dos pecados; ela se usa dos objetos e 

dos lugares, e hibridizando-se a estes, ornamenta o mero objeto, trazendo à cena o sagrado. 

Este objeto proporciona o fazer dos usos, ritos e manipulações (BASCHET, 1996, p. 3). E 

este proporcionar é muito importante para o medievo, uma vez que seria somente a partir dos 
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ritos, que o cristão medieval entraria em contato com o mundo sobrenatural, devido à sua 

incapacidade de pensar o abstrato. (VAUCHEZ, 1995, p. 160). 

A própria palavra “imagem” ao mesmo tempo em que se hibridiza, também se 

desvincula do objeto. Hibridiza na proposta de ‘imagem-objeto’ de Baschet (1996), e 

desvincula no sentido de não se prender a materialidade da própria coisa e de negligenciar a 

dimensão ornamental das obras. Ela também não adquire a propriedade imóvel do objeto, mas 

também é corpo vivo. (Id, p. 5-6).  

É interessante pensar em uma inversão perceptiva acerca da imagem, quando se põe 

lado a lado o medievo e os dias atuais. No medievo, a imagem estava presente em todas as 

dimensões da realidade, de maneira simbólica. Contudo, quantitativamente falando, esse 

universo era muito mais reduzido do que podemos imaginar. (Id, p. 15). Atualmente, vivemos 

em uma era globalizada, com uma mídia instantânea e uma publicidade imagética abusiva. Ou 

seja, a imagem está presente no nosso cotidiano, de forma abundantemente quantitativa. 

Entretanto, passa despercebida por nós, como um borrão, tal é o ponto em que nos 

acostumamos com sua presença. Ficamos entorpecidos, sem nos atentar a seu poder de 

suscitar algo mais. Ela perde desta forma, considerável importância qualitativa. Raros são os 

momentos que realmente paramos e olhamos para uma imagem – momento que nos despimos 

de todo o resto e permitimos que ela penetre no nosso íntimo, nos elevando a Deus, à fruição 

ou mesmo ao nosso interior. 

É desta forma que devemos entender a relação do homem medieval com a imagem. 

Como algo sempre presente, porém fisicamente escasso e que na oportunidade, deve-se 

entregar a ela, a Deus e a salvação de sua alma. 

Cronologicamente falando, é a partir do século XI e até o século XV, que vemos um 

período de grande florescimento na utilização das imagens, em divergência aos séculos 

anteriores, em que o ‘grau de iconicidade’ foi inferior (BASCHET, 1996, p.7). Este fato 

confirma a ideia de que a Igreja deixara então de temer a idolatria herética. Além disso, neste 

mesmo período, mais especificamente no século XIII, consolidam-se no seio da sociedade 

medieval, as características concernentes à cristandade latina dos séculos posteriores. É a 

“religião das imagens.” (SCHMITT, 2007, p. 86). 

Ainda segundo Baschet (2006, p. 485),  

Nos séculos XII e XIII, a teologia ocidental da imagem valoriza ainda mais o 
papel espiritual das imagens, desenvolvendo a noção de transitus, processo 
pelo qual ‘através da semelhança das coisas visíveis, somos elevados até a 
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contemplação das coisas invisíveis’ [...] o culto não é prestado então à 
própria imagem, como os idólatras são acusados de fazer, mas à figura 
representada pela imagem. 

 

3. UMA REVOLUÇÃO ESPIRITUAL 

De fato, esta consolidação da cristandade latina deve em grande parte seu sucesso à 

ação das crescentes ordens religiosas, como os franciscanos e os dominicanos, e também às 

confrarias laicas ligadas a elas. A partir do século XI, a sociedade laica passou a refutar a 

mediação dos especialistas da oração, buscando assim conectar-se intimamente com o 

Superior e buscar diretamente sua salvação. Para Visalli, o século XII “é o grande século 

medieval das conquistas laicas” (2004, p.1).  

É importante ressaltar um aspecto mais social do que propriamente cultural. André 

Vauchez nos lembra de que neste período a sociedade Medieval passava a se distanciar de um 

período violento e de coações exteriores, impregnado de violência. Foi neste contexto que 

“um número crescente de clérigos e de leigos adquiriram esse mínimo de tempo e de 

distanciamento em relação ao instinto, que torna possível o recolhimento e a reflexão”. (1995, 

p. 169). 

A busca da salvação passa a ser então um processo ativo, onde o homem medieval 

chama para si a responsabilidade de se redimir perante o Criador. Ora, uma busca leva à outra. 

O cristão que quer se salvar, quer conhecer a Escritura Sagrada. A Bíblia era o alimento 

espiritual, onde o homem buscava reflexão e iluminação.  

O texto bíblico, que continua a ser, para os espirituais, a referência 
obrigatória de toda experiência religiosa, fornece um ponto de partida para 
uma meditação que, por etapas, conduz à contemplação [...] A Palavra 
divina, segundo eles, age primeiramente no espírito como uma chama, 
cortando os laços que o unem à carne e ao pecado. Uma vez purificada a 
memória, a alma pode apoiar-se nas palavras e nas imagens do texto para 
tentar elevar-se até o seu criador. (VAUCHEZ, 1995, p. 173) 

 

E foi esta percepção do laicado sobre as escrituras que acabou elevando e enaltecendo 

os aspectos da humanidade de Cristo. (VISALLI, 2004 p.1). Consequentemente, duas certezas 

fundamentais impregnam a consciência religiosa no Ocidente do século XIII: só se chega a 

Deus por seu Filho crucificado, e para conquistar a salvação, é preciso assemelhar-se ao 

Cristo. (VAUCHEZ, 1995, p. 179). 
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Estas ordens ascendentes, que foram o cerne do movimento ascético passaram a pregar 

a necessidade moral de se viver uma pobreza absoluta e praticar os ideais do cristianismo 

primitivo. Estas organizações, ao encorajar o homem comum a buscar a salvação por seus 

próprios esforços, “se constituíram em um dos fenômenos mais dinâmicos da religiosidade do 

período.” (VISALLI, 2004, p.2). 

O poder dos milagres também estava presente naquele momento. O homem medieval 

buscava-os constantemente e estava disposto a vê-los em qualquer fenômeno extraordinário. 

A hagiografia ainda tentou mostrar que este poder miraculoso estaria de fato subordinado a 

conduta ascética. (VAUCHEZ, 1995, p. 161). 

 

4. O ESTABELECIMENTO DA DEVOÇÃO PRIVADA  

Desde o momento em que o laicado passou a se interessar direta e ativamente pela 

Bíblia, é fácil compreender que, como consequência, Ela ganhou o espaço privado. Se o 

homem medieval passa a recusar o orador especializado, ele obrigatoriamente passa a levar a 

Bíblia para dentro de sua casa. Como disse Duby, “o cuidado com a alma tornou-se cada vez 

mais individual [...] se libertou pouco a pouco do comunitário, enquanto o campo do religioso 

progressivamente se privatizava” (1990, p. 521). É claro que este processo não concerne a 

todos os homens do medievo. As condições sociais e econômicas não devem ser esquecidas. 

A maioria dos cristãos com acesso direto ao Livro seriam pertencentes às classes mais 

abastadas. Desta forma, este mais fácil acesso ao Livro Sagrado permitia a meditação íntima 

dentro do ambiente privado. 

Além do livro difundiram-se também objetos (relicários) pessoais. Juntando-se todos 

estes relicários com a Bíblia dentro do espaço íntimo, podemos perceber a formação de 

pequenas capelas individuais e o desenvolvimento da devoção privada, que “no século XIV, 

ganhara os estratos sociais mais profundos.” (DUBY, 1990, p. 523). 

Dentro das Igrejas, pequenas capelas privadas surgiam providas com seus próprios 

relicários e mobiliários e eram geralmente destinadas a algum indivíduo e sua família ou 

grupo especial, como as confrarias. 

 

5. O SURTO DA DEVOÇÃO MARIANA   
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 De que forma então este processo de privatização religiosa e o movimento ascético se 

conectam com o crescimento da devoção Mariana? 

A partir dos séculos XI e XII, a Virgem passa a se igualar a Cristo. Aliás, podemos até 

concordar com Michelet, quando disse há duzentos anos, que “no século XII, Deus mudou de 

sexo.” (BASCHET, 2006, p. 473). É de forma paralela à reforma religiosa e o fortalecimento 

da instituição eclesial, que a Virgem ganha terreno e passa a ser considerada onipresente para 

o universo cristão. Maria passa a ser associada à soberania das figuras divinas. De acordo com 

Baschet, “é preciso tratar conjuntamente a Virgem e a Igreja, já que a partir deste período, a 

exegese afirma que tudo o que se diz de uma pode ser aplicado à outra.” (2006, p. 470). A 

Igreja, por conceber o corpo cristão, passa a ser vista como mãe de Cristo, juntamente com a 

Virgem. Além disso, desde o concílio de Éfeso, em 431, Maria é vista como Mãe de Deus, do 

grego “Theotokos”, uma vez que é mãe de Cristo e este é igual ao Pai. Percebe-se então uma 

relação de fundição entre a Virgem Maria e a Igreja Católica. Não à toa, muitas imagens 

passam a aparecer, representando Maria num tamanho muito maior que o comum, dentro da e 

como a própria Igreja. 

O papel de Mediadora também foi essencial neste processo. Maria foi o caminho pelo 

qual o Salvador pode descer até os homens. Ou seja, por meio dela, nós nos elevamos a Ele. A 

Virgem foi vista como a única criatura capaz de purificar e fortalecer os pecados. Somente ela 

poderia ser um amparo contra as tentações do demônio; mas ela só poderia se conduzir desse 

modo pelo processo de mediação entre Cristo e a humanidade. (PELIKAN, 2000, p. 178). Sua 

feminilidade também é um fator contribuinte. Por ser mulher, seria mais inclinada à 

compaixão e ao perdão do que o Cristo, homem, que embora mais severo, é também sensível 

aos apelos da mãe. (VISALLI, 2004, p. 176). “Ela é nossa Mediadora a única por meio de 

quem nós recebemos tua misericórdia, oh, Deus! Somente por ela foi possível recebermos o 

Senhor Jesus em nossos lares.” Assim exclamava o monge cisterciense Bernardo de Claraval 

no século XII. 

O culto à Virgem é amplificado também pelo sentimento de coletividade, próprio do 

medievo. Esta coesão se difunde no corpo social: as cidades precisam de um padroeiro. No 

caso, a Virgem toma este lugar frequentemente. (BASCHET, 2006, p. 500). 

Quanto aos milagres mencionados anteriormente, é neste período, principalmente a 

partir do século XII, que os atribuídos à Maria passam a aparecer de maneira mais intensa. 

“Era inevitável, sobretudo com relação à Virgem e todos os outros 
santos, que a devoção popular lhe atribuísse uma infinidade de milagres [...] 
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O número de milagres atribuídos à Maria aumentou depois da Idade Média, 
atingindo seu pináculo nos séculos XIX e XX.” (PELIKAN, 2000, p. 184). 

É curioso perceber ainda o poder da tradição. Pelikan já discorreu sobre o fato de que 

não encontramos material significativo no Novo Testamento. O relato de Maria é muito breve 

e esparso e não condiz com a força que seu culto adquire posteriormente (2000, p. 24). Mais 

curioso ainda é perceber que este culto pode provir de um erro da tradução. A expressão grega 

‘parthenos’, que foi traduzida como ‘virgem’, na verdade tem como seu equivalente hebraico 

o termo ‘jovem mulher’. E é importante ressaltar que a identificação de Maria como virgem é 

proveniente do Cristianismo primitivo, fato este que contribui para a contenção sexual do 

movimento ascético, modificando toda uma moral na sociedade cristã.  

Ora, se o processo de privatização, leva à religião para o ambiente privado, e se o surto 

de devoção Mariana eleva a Virgem para sentar-se ao lado de Deus, passaremos então a 

encontrar uma grande expressão de devoção à Virgem, dentro dos ambientes privados. 

6. AS MARIAS DE VAN EYCK 

 Jan Van Eyck foi um pintor flamengo nascido por volta de 1390, tendo falecido em 

1441. É provavelmente de Maesheyck, na região hoje conhecida como Holanda, ou Países 

Baixos. Foi pintor da corte de Filipe, o Bom, duque de Borgonha. Considera-se que o período 

em que mais produziu pinturas marianas tenha sido por volta de 1436. 

O fato de que Van Eyck aparece inesperadamente com uma nova forma de pintar é 

uma das razões por que alguns historiadores o consideram como o primeiro pintor do 

Protorrenascimento do norte Europeu. (ROLF, 1999, p. 406). Considerado o inventor da tinta 

a óleo, Van Eyck ajudou a impulsionar a arte medieval para o que conhecemos como Arte 

Renascentista, onde a valorização do indivíduo ganhou grande importância. 

A importância da obra de Van Eyck provém do fato de que ele, como artista, mas mais 

ainda como unidade de um corpo social e de uma cultura, estava sujeito ao seu momento 

histórico. Se sua obra é fruto de uma encomenda, é porque os doadores da obra, como Van 

der Paele, Chanceler Rolin ou Joos Vidj, estavam da mesma forma impregnados deste 

momento. Grande se atribui a sua qualidade técnica ou sua fama como pintor da corte de 

Filipe, o Bom, mas o fato é que muitos outros pintaram cenas similares no período. É 

importante compreender que naquele momento, pintavam-se quadros daquela forma; que os 

religiosos tinham acesso a pequenas capelas individuais dentro da própria Igreja, ou as tinham 

dentro de suas grandes residências aristocráticas; que o tema de Maria entronizada com o 

menino Jesus no colo era fundamental para a apreciação e entendimento do corpo cristão. 
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Estudar o momento - o contexto, os motivos, o espírito, a devoção, o social – é de suma 

importância para se compreender o fruto de uma cultura distante.  

A imagem da Virgem entronizada – caso do nosso estudo – é cheia de simbologias. Na 

maioria dos casos, ela se encontra sentada com o menino Jesus no colo, revestida por um 

manto. Mesmo com uma aparência humana frágil, Jesus ainda é visto como aquele que sofreu 

crucificado. Por esta lembrança se atribui mais severidade ao seu julgamento. O papel de 

Mediadora concernente a Maria é de tentar também atenuar este sofrimento. Ademais, a 

imagem do manto não é somente acolhedora, mas inclusive passa a sensação de proteger os 

cristãos, cobrindo-os com seu amor materno. 

Se concordarmos com Pastoureau (1997, p. 164), entenderemos também que o 

vestuário das épocas antigas é repleto de significados, seja pelo tecido, forma, maneira de usar 

ou a cor. Exprime-se, pela vestimenta, valores, estados e níveis sociais. Desta forma, sem a 

vestimenta, o homem antigo perde sua identidade. O traje está ligado ao íntimo... “é sempre 

mais que o tecido e ornamento, estende-se ao comportamento.” (DUBY, 1990. P. 560) 

  A Madona do Chanceler Rolin, também conhecida como “A Oração Pintada”, foi 

produzida em 1435. A cena representada se passa em um ambiente privado, porém cheio de 

símbolos religiosos, que não estariam ali se não fosse a revolução espiritual do século XII e a 

consequente privatização da religiosidade. 
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O celestial e o mundano. O mundo interior meditativo e o ruidoso mundo 
exterior, o gesto da oração e o gesto divino da benção... Tudo isto se 
encontra reunido, quase que se diria em uma sinopse mística, na Virgem do 
Chanceler Rolin [...] No entanto, ora aparece a Virgem coroada por um anjo 
como Rainha do Céu, com o menino Jesus em seu colo, abençoando com a 
mão direita. O Chanceler levanta os olhos, na quietude do reconhecimento e 
contempla o grupo celestial. Também o mundo é testemunho deste 
acontecimento; ou melhor, a aparição acontece no mundo e para o mundo. 
No terraço, veem-se plantas com flores, como o lírio símbolo da maternidade 
virginal de Maria [...] A mensagem do quadro é legível, ainda que esteja 
escondida: Cristo veio ao mundo para libertar o homem do pecado. Nicolas 
Rolin, repleto da palavra de Deus, é quem transmite esta mensagem. (ROLF, 
1999, p. 411).  

 

O doador é Nicolas de Rolin, Chanceler de Borgonha, da corte de Filipe, o Bom. Foi 

um dos maiores patronos beneficentes da época. A pintura parece transbordar por sua 

autoridade. É curioso notar, que esta é a única imagem em que a aparição sobrenatural 

acontece dentro do ambiente de fato privado. Por coincidência, ou não, não existe uma 

mediação feita por outros santos, como é o caso das próximas imagens que veremos. O 

Chanceler assume a mesma proporção física que a Virgem. É quase como se Rolin quisesse 

representar uma evocação, por meio de suas orações. 
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Também no caso da Madona de Joris Van der Paele (1436) trata-se na realidade de 

uma visão, da presença do divino no mundo.  

 

O doador se ajoelha, e perde seu olhar. É quase como se estivesse orando e de repente 

passasse a refletir sobre algo. Nesse meio tempo, sem que se aperceba, o divino se manifesta 

ao seu redor. São Jorge o recomenda à Virgem, na presença do santo local, São Donaciano. 

Não é de fato uma reunião. A imagem na verdade passa a ideia de que o doador está sendo 

redimido por sua fé. Talvez tenha de fato sido assim, já que van der Paele encomendou a obra 

logo após adoecer. Ele havia dedicado sua vida à religião, tendo feito carreira na Cúria 

Romana. Em 1434, ano da encomenda, voltou à Bruges assumindo a posição de cônego leigo 

abastado vinculado à principal Igreja da cidade, São Donaciano. É como se o painel 

encomendado almejasse imortalizar a memória de van der Paele na Igreja de São Donaciano, 

uma vez que o cônego não estará presente por mais muito tempo. 
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O trítico da Virgem e do Menino (1437) apresenta algumas diferenças. Em primeiro 

lugar, sua dimensão é muito pequena. Apenas 33x27 centímetros. Ou seja, um trítico de 

viagem. No flanco esquerdo, vemos o doador desconhecido e o Arcanjo Miguel. No centro, a 

Virgem e o Menino e no flanco direito, santa Catarina. Nota-se que o doador está vestido 

segundo a moda de Borgonha. Não sabemos quem ele é, mas um escudo é reconhecível, 

segundo Till-Holger Borchert, o escudo da família Giustiniani, que foram patrícios genoveses 

nos séculos XIV e XV e se estabeleceram como mercadores em Bruges. É curioso perceber 

que justamente na imagem em que o doador não é classe religiosa, ele encontra-se separado 

da Virgem. Não podemos abandonar a possibilidade de que tenha sido somente uma escolha 

técnica, visto o pequeno tamanho do trítico. É, na verdade, uma questão de escolha: acreditar 

ou não na coincidência.  
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A próxima e última obra se trata do Retábulo de Gand (1432) fechado. A maior obra 

de Van Eyck, em todos os sentidos. Além de ser considerada sua obra-prima, dispõe de 

impressionantes quase 4 metros de altura, por 2,5 metros fechado. Aberto, atinge mais de 5 

metros de largura. Sabe-se que Van Eyck não executou esta obra sozinho. Ela foi começada 

por seu irmão, Hubert e ainda passou pelas mãos de alguns discípulos da oficina. Mas, foi 

terminada por Van Eyck e atribuída a ele.  

 

Próximo à janela, encontramos vários objetos alegóricos. A garrafa representa a 

castidade de Maria. A bacia e o jarro representam a virgem como Ecclesia. Vale ressaltar que 

se trata de outro ambiente privado. Lembremos aqui da já discutida privatização das práticas 

religiosas, suscitadas desde o século XII e aqui já disseminadas em pleno século XV. Só essa 

interiorização explica histórica e simbolicamente a presença destes objetos dentro de uma 

residência privada. 

No caso desta obra, a representação Mariana concerne à temática da Anunciação, 

localizada na parte central. Já na parte inferior, encontramos os doadores. Joos Vidj, a 
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esquerda está acompanhado por São João Batista e sua esposa, Elisabeth Borluut, do lado 

direito, está junto a São João Evangelista. Não temos aqui uma manifestação sobrenatural no 

mesmo ambiente do doador, mas ainda assim, nota-se a importância da obra. Joos Vidj 

provinha de uma família abastada e influente, pertencente ao patriciado de Gand. Foi 

administrador da Igreja de São João, a qual ajudou a reformar e da qual morava ao lado. E foi 

para esta mesma Igreja que planejou esta doação. Em uma obra de gigantesca proporção e 

importância, pode-se afirmar que Vidj queria não só glorificar seu presente, mas também 

imortalizar-se dentro da comunidade de Gand. Desejou provavelmente ultrapassar não só 

todos os retábulos existentes, mas também os murais. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Ao cabo de termos analisado estas imagens, levamos em conta que cada artista, é 

claro, tem suas capacidades e conhecimentos individuais. Mas não devemos excluí-lo de seu 

contexto, ainda que seja considerado um precursor, um gênio, ou um renegado. Cada cultura 

favorece ativamente na formação destas aptidões. Além disso, sempre há de se considerar e 

respeitar a perspectiva individual. Os doadores de um quadro podem enxergar uma coisa 

diferente daquela que o artista irá perceber. Os observadores nativos podem ter outra 

interpretação, sem contar que suas próprias interpretações irão divergir. E distanciando um 

pouco mais, nós historiadores, hoje, ao analisar estas imagens, talvez não percebamos as 

intenções da época, e talvez ainda não concordemos entre nós. Como já disse Baxandall, “A 

história tem um compromisso com a boa crítica. Se não fosse para dialogar, por que nos 

dedicaríamos a uma atividade tão difícil e insólita quanto a de falar sobre quadros? Penso que 

a crítica inferencial é uma prática não só racional como sociável.” (2006, p. 195). 

Finalmente, é possível afirmar que o produto histórico se faz e é percebido a partir do 

indivíduo, de sua perspectiva, apesar de sua inserção cultural. Não podemos então, projetar 

afirmações acerca de detalhes. Como historiadores, o que podemos fazer é tentar entender 

porque uma imagem com determinada temática pode ser aclamada em uma época, ou 

ignorada em outra, e tentar entender por fim, os motivos para que determinada sociedade 

possa ter legado específicos produtos culturais. 
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