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APRESENTAÇÃO
As pesquisas registradas nestes anais são resultado do VI Encontro
Nacional de Estudos da Imagem e do III Encontro Internacional de Estudos da
Imagem, que no ano de 2017 somam uma década de trocas, disseminações e
debates. São trabalhos de estudiosos das mais diferentes áreas, de instituições
diversas do país e do exterior, que se reuniram no mês de maio para deixar à vista
seus resultados e suas inquietações quanto à imagem, que foi tratada e debatida
sob diferentes olhares, seja como artefato, objeto, fonte ou produto, real ou
imaginário.
A cada edição dos Encontros firma-se a necessidade da continuidade dos
eventos, tanto no sentido de fazer com que pesquisadores divulguem o ineditismo
de suas investigações, mas principalmente em discutir as diversas condições das
imagens sob o olhar de quem as interroga, seja como conceito, expressão, narrativa
ou técnica. “Fazer as imagens falarem” é o desafio que cresce a cada dia, pois na
sua desmedida produção, poucos as vêem; é arrancar as palavras que se escondem
sob o “mutismo” de sua condição, como se dissessem algo que escapa ao olhar.
Necessário registrar que estes anais são parte das atividades dos
Encontros que foram, este ano, inteiramente promovidos pelos participantes, isto é,
ocorreram sem aportes financeiros de agências de pesquisa, seja federal ou
estadual. Não se trata de mérito, mas do reflexo das dificuldades que as instituições
públicas de ensino do Estado tem enfrentado, principalmente com os
representantes dos poderes instituídos, que por meio de uma série de medidas vem
desqualificando e prejudicando o desenvolvimento do ensino, pesquisa e extensão.
Por isto, nesta edição, a auto-imagem do Eneimagem e Eieimagem foi fortalecida
por todos que, presentes ou não, estiveram com os olhos abertos diante dos
obstáculos.
Nos vemos em breve.
Prof. Dr. Rogério Ivano
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Patrimônio e Representação: expressões culturais no Santuário do Bom
Jesus de Matosinhos (Congonhas - MG)
Pâmela Mota BASTOS – UFRJ 1
Helenise Guimarães – UFRJ (orientadora)2

A presente pesquisa tem por objetivo analisar registros que recobrem as
áreas em pedra-sabão do parapeito e as doze estátuas dos Profetas de Aleijadinho,
no adro da Basílica do Santuário do Bom Jesus de Matosinhos, em Congonhas - MG,
buscando aprofundar sua relação com a religiosidade local, ligada ao Jubileu do
Bom Jesus de Matosinhos, que acontece anualmente no Santuário. A pesquisa
estabelece uma relação entre esses registros e a prática dos ex-votos, que também
têm feito parte dessas tradições religiosas locais. A análise tem sido feita a partir de
comparações entre os registros feitos sobre a pedra- sabão e os ex-votos deixados
na Sala dos Milagres da Basílica, de entrevistas com funcionários do Santuário,
moradores, guardas - municipais responsáveis pela segurança do Adro e com
devotos e romeiros, que frequentam o Santuário dentro e fora do período do Jubileu.
A pesquisa tem demonstrado que os registros que até então têm sido considerados
atos de depredação, estão muito mais ligados às atividades religiosas locais de valor
simbólico religioso e de confirmação de graça recebida e peregrinação religiosa, do
que aos atos de vandalismo.

Palavras-chave: religiosidade popular, patrimônio, identidade cultural.

Apresentação

1
2

Mestranda do Programa de Pós Graduação em Artes Visuais - UFRJ, bolsista CNPq.
Professora adjunto IV do Departamento de História e Teoria da Arte da Escola de Belas Artes - UFRJ.
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O Barroco e Rococó brasileiro e em especial a figura de Antônio Francisco
Lisboa - o Aleijadinho - têm sido considerados símbolos da originalidade artística e
expressão de identidade nacional. Aleijadinho trabalhou em Congonhas, de 1776 até
1799, encarregado de esculpir as imagens em madeira dos Passos da Paixão e,
entre 1800 e 1805, empenhou-se com sua equipe na elaboração das 12 estátuas em
pedra-sabão, que hoje compõem o adro dos Profetas da Basílica do Santuário do
Bom Senhor Jesus de Matosinhos. O adro dos doze Profetas de Aleijadinho referência máxima de seu trabalho - além de ter sido tombado pelo IPHAN (1939)
juntamente com Santuário é considerado, também, Patrimônio Mundial da
Humanidade, pela UNESCO, desde 1985.
A fé no Bom Jesus de Matozinhos originou-se em Portugal a partir de uma
imagem encontrada a beira mar, no Distrito do Porto, em Portugal. Posteriormente,
fé no Bom Jesus de Matozinhos trazida para Congonhas pelos exploradores
portugueses que lá estiveram em busca de ouro.
Dentre esses exploradores, estava o português Feliciano Mendes, que após
anos trabalhando como minerador, adquiriu uma grave doença. Desenganado, fez
então uma promessa ao Senhor do Bom Jesus de Matosinhos para que se curasse
e, em troca dessa graça, passaria a vida a dedicar-se ao Santo. Curou-se da doença
e a partir daí, passou o restante de sua vida empenhado na construção da capela
que viria a se tornar a igreja do Santuário.
O fato de ainda haver relevantes manifestações de cunho religioso no
Santuário e de este ser considerado por parte de seus moradores, elemento
fundamental de sua identidade, torna o tombamento e os processos de preservação
mais complexos.
O foco dessa pesquisa concentra-se na análise de registros que têm sido
feitos nessas áreas em pedra sabão do adro dos Profetas (Fig.1), ao longo dos seus
mais de 200 anos de existência, sob uma perspectiva que vai além de uma
interpretação simplista de “vandalismo”, trazendo para essa discussão, questões
relacionadas às práticas populares religiosas, em especial, aos ex-votos, que em
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Congonhas tem estado totalmente ligado às comemorações do Jubileu do Bom
Jesus de Matosinhos.

Fig. 1 - Parapeito do Santuário do Bom Senhor Jesus de Matosinhos – Detalhe (foto da autora)

O Jubileu do Bom Senhor Jesus de Matosinhos (Congonhas –
MG)

No caso de Congonhas, além das comemorações da Semana Santa, há
também o Jubileu do Senhor do Bom Jesus de Matosinhos, que já é comemorado há
aproximados duzentos e cinquenta anos (entre os dias 7 e 14 de setembro). Contudo,
depois da instituição oficial do Jubileu, em março de 1779, pelo Papa Pio VI, o
Jubileu do Senhor do Bom Jesus de Matosinhos tornou-se o maior evento religioso
de Minas Gerais, atraindo mais de cento e trinta mil visitantes anuais, num período
de aproximadamente duas semanas.
Por ter sido concebido como pagamento a uma promessa após um milagre
(um ex-voto), o Santuário tornou-se ao longo do tempo um espaço de peregrinação
em que devotos aparecem de todos os cantos do Brasil e do mundo, com o intuito de
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“pagar” por graça recebida. Desse evento, muitas famílias e comerciantes locais
tiram o sustento do ano inteiro, através da feira que acontece no entorno da Basílica,
durante os dias do evento. (Diário Eletrônico Oficial de Congonhas, p.1). Muitos
desses devotos dirigem-se à Sala dos Milagres, na lateral do Santuário, para deixar
seus ex-votos (Fig. 2).

Fig. 2- Sala Dos Milagres do Santuário do Bom Jesus de Matosinhos, Congonhas – MG. (foto da autora)

Atualmente entrada principal, frontal, da igreja permanece fechada durante
o evento, assim como o acesso ao adro dos Profetas. Somente é possível acessar o
interior da Basílica através de uma entrada lateral, posterior, onde desde as
primeiras horas da manhã forma-se a fila do beijo3 (Fig. 3). Esse é momento em que
os fiéis aguardam para adentrar a nave da igreja, em uma enorme fila, para se
aproximarem da imagem do Bom Senhor Jesus de Matosinhos. Segundo os
responsáveis, o acesso ao adro permanece fechado somente durante o Jubileu, para
que seja mantida a integridade física das estátuas e do parapeito, ambos em pedra
sabão, devido ao grande número de visitantes e a relativa fragilidade do material. É
também, o local por onde eles passam para que possam celebrar as muitas missas,
3

Fila do beijo recebe esse nome por tratar-se de um momento da liturgia do Jubileu do Bom Senhor Jesus de Matosinhos em
que os fiéis beijam as extremidades de duas fitas que são colocadas em dois pontos da caixa de vidro onde permanece
guardada a imagem do Santo. As fitas perpassam o “corpo” da imagem pelos pés e pelos ombros ate saírem pelas bordas da
caixa de vidro que permanece o tempo todo fechada, não sendo permitido tocá-la diretamente.
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que durante as comemorações do Jubileu, são celebradas do lado de fora da
Basílica.

Fig. 3 - Fila do Beijo. Lateral da Basílica. (foto da autora)

Barroco e Rococó nas Minas Gerais

Por causa da descoberta das minas de ouro em Minas Gerais, o acesso e
permanência nessas regiões eram limitados, não tendo sido permitido que as
ordens religiosas se instalassem nelas, sendo permitidas apenas confrarias. O
Barroco que se desenvolveu ali, tardiamente, configurou-se por uma maior
liberdade criativa, diferenciando sua produção das que eram feitas nas metrópoles e
na Europa. Ainda era influenciada pela ostentação, motivada principalmente pela
competição entre essas confrarias e pela rica produção aurífera local. Sofreu
também a influência do Rococó francês, especialmente, em sua ornamentação.
As irmandades religiosas foram as grandes patrocinadoras das artes no
período colonial. Primeiramente os artistas e arquitetos foram trazidos diretamente
da Europa, depois, leigos foram sendo aceitos pelas ordens terceiras para
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aprenderem os ofícios. Posteriormente as artes foram sendo ensinadas em oficinas
por mestres de ofício, que repassavam seus conhecimentos aos pupilos.

Patrimônio Cultural e Identidade Nacional

Na década de 1940, artistas e intelectuais modernistas passam a
estabelecer uma relação mais próxima com o Estado. Contrapondo-se ao
liberalismo e regionalismo da Primeira República, o novo e longo governo Getulista
buscava moldar um novo “homem brasileiro” em que a cultura e a educação
tornam-se os principais meios para alcançar esse objetivo. Uma série de políticas
culturais de fundo populista passam a operar visando à instituição de novos
símbolos nacionais. O passado passa então a ser revisitado, é lá onde se buscam
referências para um projeto de uma cultura “tipicamente” brasileira. O Barroco
brasileiro e os vestígios do Brasil Colonial, especialmente em Minas Gerais, passam
a ser reconhecidos como principais representantes de uma arte de caráter nacional.
O principal expoente do Barroco no Brasil é a figura do mestre Aleijadinho, que
passa a ser visto como principal representante da arte Barroca Brasileira e
tornando-se, ele mesmo, símbolo nacional.
Durante a década de 1930 já aconteciam significativas transformações no
âmbito cultural nacional, contudo essas produções culturais ainda atingiam um
número restrito de pessoas. Somente a partir do governo de Juscelino Kubitschek,
quando país passa pelo que podemos chamar de “segunda revolução industrial” é
que essas transformações vão operar em uma escala ampliada. O capitalismo se
instaura no país e alcança formas mais avançadas de produção, pautadas na
concentração de renda e no crescimento do parque industrial – o que afetará a
cidade de Congonhas permanentemente com a retomada da extração mineral.
Por fazer parte do Circuito do Ouro, além é claro de possuir muitos bens
tombados - como é o caso do Santuário e das estátuas dos Doze Profetas – a cidade
de Congonhas possui potencial para desenvolver-se economicamente no setor de
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turismo. Desde seu “redescobrimento” pelos modernistas, especialmente depois da
década de 1930, já havia um forte indicativo desse potencial turístico para região,
apontado pelos intelectuais da época.
Em seu livro Reconquista de Congonhas, Lourival Gomes Machado (1960,
p.33) aponta para tal questão:

A viagem para Ouro Preto é bem incômoda. Quem vai lá, deve pois fazer
o sacrifício de gastar mais uns duzentos mil réis indo de automóvel a
Congonhas do Campo, distante 126 km de Ouro Preto. A excursão é aliás
um belíssimo passeio onde há muito o que ver. Esse o convite, no qual
ressoa longínquo eco dos velhos relatos viageiros, dirigidos por Manuel
Bandeira aos leitores de seu “Guia”. Não que faltassem visitantes à
Congonhas, cujo Santuário do Senhor Bom Jesus de Matosinhos,
construídos com as esmolas que nas rudes estradas de Minas colheu a
piedosa gratidão de Feliciano Mendes, lá pelos meados do século XVIII,
hoje atrai a compacta multidão de peregrinos na primeira quinzena de
setembro de cada ano. O que o poeta temia, pelas alturas de 1938, e o que
se podia temer até pouco tempo, é que as canseiras das viagens a Ouro
Preto inibissem o viajante, embora sinceramente interessado em arte, de
lançar-se à nova aventura, pela extensa alça do caminho de CachoeiraItabirito-São Julião ou pela mais curta porém desafiadora estrada
imperial que passa por Ouro Branco, a fim de chagar a Congonhas.

Essa passagem do livro mostra questões importantes ligadas aos conflitos
existentes ainda hoje, ligados ao Santuário e à obra de Aleijadinho. Primeiro, diz
respeito à dificuldade de se chagar à Congonhas, que em certa medida se mantém
até hoje, tendo em vista não haver condução direta de algumas principais capitais,
como Rio de Janeiro para lá, sendo necessário tomar uma segunda condução de
algumas das cidades vizinhas como Conselheiro Lafaiete, São João del-Rei ou Belo
Horizonte. O segundo seria uma espécie de divisão simbólica entre os visitantes do
Santuário. Há os que vão interessados em estudar o Barroco nacional e as obras de
Antônio Francisco Lisboa; e os romeiros que frequentam o Santuário durante o mês
de setembro de cada ano, para as comemorações do Jubileu do Bom Jesus de
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Matosinhos. Essas áreas não são necessariamente excludentes, contudo implicam
diferentes práticas e representações.
Em 27 de julho de 1970, o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional passa então a ser o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o
que implicava mais autonomia financeira e administrativa para o Instituto, que nos
últimos anos passava por enormes dificuldades. Nesse mesmo período são criadas
a Sudene a Embratur e o Programa Cidades Históricas. Esse último Programa foi
inicialmente desenvolvido na região do Nordeste e, logo depois, estendido ao
Sudeste. A proposta era além de garantir a preservação do patrimônio, integrá-lo à
realidade social e econômica local, buscando a geração de empregos, através do
desenvolvimento do turismo.
O principal objetivo desse programa era preservar os monumentos
tombados, tornando-os economicamente viáveis, por meio de sua própria utilização.
Após os investimentos iniciais feitos pelo Programa, as cidades deveriam criar
meios para que se tornassem capazes de se manterem economicamente através de
atividades ligadas ao turismo.
Em 2007, um segundo programa foi desenvolvido, o PAC2 Cidades
Históricas (ainda em andamento), cujo interesse ainda pauta-se em investimentos
para as cidades históricas do país. São 44 cidades beneficiadas, dentre elas
Congonhas, que receberiam aproximadamente 1,6 bilhões para recuperação,
restauro e qualificação de seus conjuntos urbanos. Foi disponibilizada também uma
linha de crédito especial para financiar obras em imóveis particulares em áreas
tombadas pelo IPHAN, com intuito de fazer com que os particulares recuperem seus
imóveis ou de investirem na adaptação de edifícios para exploração econômica,
como hotéis, pousadas e restaurantes.
O Programa Cidades Históricas, demonstra preocupação com as mudanças
sofridas por essas cidades ao longo do tempo. As transformações materiais, de
formas ou intensidade no uso e apropriação desses bens, causam preocupação e
por isso a necessidade de ligar os programas de preservação às políticas públicas
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de espectro mais amplo, de modo a integrar esse patrimônio ao seu meio, buscando
vincular o passado com o presente.

Exploração mineral suas principais consequências

Por ficarem expostas ao ar livre, as estátuas em pedra-sabão estão
vulneráveis, não somente à ação do tempo e do clima, como às alterações
ambientais causadas pela poluição oriunda da extensa exploração mineral da
região.
Além do intenso tráfego de caminhões pesados com material extraído das
minas que passam pela cidade e causam danos ao solo e, consequentemente, às
estruturas dos edifícios, incluindo os patrimônios tombados da cidade, a poluição do
ar acaba por se tornar a grande vilã e principal causadora de danos graves à pedrasabão. Essa movimentação de minérios libera também partículas de rejeitos da
mineração no ar, trazendo-as para a cidade. Além da poluição do ar, contaminam
também a água da chuva, tornando-a mais ácida e fragilizando a pedra-sabão. Os
detritos da mineração sedimentam-se sobre as superfícies porosas da pedra, que
tem que ser periodicamente limpa. Esse processo além de caro e demorado, pode
desgastar o material, que é de baixa densidade e relativamente frágil. Essa
sedimentação ajuda na proliferação de fungos e bactérias que se alimentam desse
material depositado sobre a pedra - especialmente pela oxidação desses minérios fazendo perfurações profundas e com isso causado danos internos às mesmas.
Essas perfurações também acabam servindo de abrigo para que outros organismos
se instalem nas estátuas e permitem o acúmulo de microalgas, que também
danificam o material. Todo esse processo acaba sendo mais nocivo ao patrimônio de
Congonhas do que os registros feitos sobre a pedra - sabão sendo, além disso, um
problema de difícil solução, por envolver diversas esferas de interesses.
A posição da cidade em relação às ações ambientais é delicada. De um lado
a mineração teve um impacto ambiental grande na contaminação do ar e da água,
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além da visível deterioração da paisagem. Ou seja, a mineração é a maior
responsável pela destruição ambiental da região, contudo o Plano Diretor da cidade
conta com os recursos oriundos da própria mineração para a implantação de seus
programas ambientais.
Como forma de remediar parcialmente seus impactos negativos sobre a
população e patrimônios, a Vale, a CSN e a Gerdau, ajudaram a financiar a
construção do Museu de Congonhas, juntamente com o BNDES (Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social), o Santander, a Prefeitura e com incentivos da
Lei Rouanet. É para lá que considera-se, há alguns anos, a possibilidade de
transferência das estátuas dos Profetas.

Ex- votos x Pichação

O Santuário do Bom Jesus acabou tornando-se ao longo do tempo
receptáculo de múltiplas manifestações culturais que de alguma forma interagem,
ora amigavelmente ora conflituosamente. Ainda que o museu seja considerado um
lugar de legitimação e consagração das obras de arte (Bourdieu, 2007), essas
estátuas incorporam outros valores anteriores ao tombamento, sendo preciso
aprofundar o estudo de suas relações sociais, para melhor compreendê-las quanto
ao seu real valor patrimonial.
O fato de o tombamento ter agregado um novo status ao adro, o de obra de
arte, além dos que já haviam sido construídos pelos antigos usuários (moradores,
romeiros e peregrinos), permite-nos refletir sobre até que ponto o conflito existente
entre essas instâncias de legitimação, possa ter culminado em uma hierarquização
de valores simbólicos, tendo o valor artístico sido sobreposto aos demais, inclusive
ao religioso.
No livro A Reconquista de Congonhas (1960, p. 46), de Lourival Gomes
Machado (1960: 46) que afirma que tais inscrições seriam “deploráveis danos
causado por romeiros ignorantes a cada em cada setembro e ao decorrer do ano,
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com a ponta do canivete”. (grifo meu). Essa interpretação aproxima o ato de
registrar mensagens no parapeito e estátuas do adro das pichações urbanas, não
tendo sido contextualizadas á época.
Apesar de guardarem algumas características comuns, como utilizarem o
espaço público, fazerem uso das superfícies sobre patrimônio alheio e por se
tratarem de ações privilegiarem a mensagem escrita, ambas ações não devem ser
equiparadas ou confundidas, pois possuem significados culturais distintos.
Fundamentalmente as pichações interferem no espaço e subverte valores, é
espontânea e efêmera e carrega a marca da transgressão (Gitahy, 1999). No caso
dos registros no adro dos Profetas de Aleijadinho, há pouca interferência no espaço,
somente podem ser observadas após aproximação, ao contrário das pichações que
são feitas para serem percebidas à distância. Também não possuem caráter
efêmero, muito pelo contrário, duram anos talvez décadas, fazem uso justamente da
durabilidade da pedra e do valor simbólico religioso do Santuário para serem
perpetuadas no tempo e no espaço. Não há também a ligação com a ocupação e
apropriação do espaço público como claramente percebemos nas pichações
urbanas. Pelo conteúdo de suas mensagens, também não se percebe claramente
uma tentativa de contestação de valor, ou o caráter transgressor, tendo em vista que
as paredes do Santuário nunca terem aparecido pichadas, com tintas spray ou algo
semelhante. Ainda que impliquem um dano material ao patrimônio, suas
características se aproximam muito mais dos ex-votos, servindo, essas mensagens
como parte do cumprimento de promessa e como registro da passagem do devoto
pelo Santuário, do que tentativa de vandalizar o lugar.
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Fig. 4 - Pichações no muro na Rua Uruguai-RJ. Fig.5 - Inscrição no pedestal do profeta Joel. (fotos da autora)

As estátuas dos doze Profetas de Aleijadinho têm sido objeto de intensa
discussão, devido a sua importância como patrimônio nacional e mundial e tendo
em vista sua possível transferência do adro da Basílica para o recém-inaugurado
Museu de Congonhas. Cópias de dois dos Profetas foram feitas pelo processo de
escaneamento tridimensional e hoje fazem parte do acervo do Museu, que tem
planos de copiar todas elas. A ideia é utilizá-las para monitoramento do estado de
conservação e para aprofundar os estudos das técnicas empregadas na sua
elaboração. Também para possível substituição integral ou parcial caso algum dano
maior seja ocasionado às estátuas originais.
As incertezas ainda continuam com relação ao futuro das mesmas, já que a
situação em Congonhas é muito delicada. Guardar as estátuas no museu também
não se mostra uma solução definitiva para o problema da deterioração das estátuas,
já que todo o Santuário é tombado, e transferir somente as estátuas em pedrasabão resolveria parcialmente o problema, contudo moradores e demais
patrimônios ainda continuariam em risco. Devemos pensar também no impacto
social que tal remoção causaria aos moradores, que mantêm uma ligação simbólica
de identidade com o Santuário, pois parte da sua história liga-se a história da
construção do próprio Santuário. Aos visitantes anuais do Jubileu, tal impacto
também seria imensurável, pois estes mantêm uma ligação simbólico-religiosa que
faz parte de suas tradições culturais. Acrescentemos a isso tudo, que o
deslocamento das estátuas para um museu também implica um deslocamento de
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sentido causado pela nova ambientação, em que grande parte de seu contexto
social, principalmente religioso, se perderia.

A fé no Bom Jesus de Matosinhos

A história da devoção do Bom Jesus de Matosinhos (ou Bouças) está ligada
indissociavelmente ao mar. Foi através dele que conta-se que a imagem teria
chegado à Portugal. Segundo a lenda:

Nicodemus, uma das testemunhas do sacrifício e morte de Cristo, que
guardara o Santo Sudário que o amortalhara após a descida da cruz e no
qual ficara gravada a sua figura, esculpiu, a partir desta, em madeira da
Judeia, cinco Cristos. Perseguido pelos judeus, lançou-as ao mar as suas
obras que se espalharam pelo Mediterrâneo, tendo três delas saído pelo
estreito de Gibraltar para o Atlântico. Todas foram recolhidas e ainda hoje
se veneram. Uma está em Luca, Itália; outra em Berio, na Síria; duas em
Espanha - Burgos e Orense - e, finalmente, uma em Matosinhos, onde foi
descoberta, sem um braço, na praia do Espinheiro. A Imagem foi levada
para a igreja paroquial de S. Salvador, então anexa ao Mosteiro de
Bouças, situado num pequeno vale a cerca de 2 Kms a leste da praia.
Foram vãs as tentativas de substituição do membro em falta. 50 anos
mais tarde, uma pobre mulher, mãe de uma filha surda-muda, levou para
casa lenha que apanhara na praia. Ao pô--la na lareira, verificou que um
dos fragmentos saltava sempre que para lá era atirado. Estupefacta com o
sucedido, mais terá ficado quando a filha, usando pela primeira vez a sua
própria voz, sugeriu que esse lenho fosse o braço que faltava ao Senhor
de Bouças. Transportado para a igreja do Mosteiro e colocado no sítio logo
se ajustou não mais sendo possível notar-se ali alguma marca de junção.
(LAGO BARBOSA, Isabel Maria, 2003, p.12)

Fortemente marcada pelas atividades marítimas, Matosinhos foi de grande
importância para a que a fé no Bom Jesus de Matosinhos fosse trazida para o Brasil
durante o período colonial. Os exploradores portugueses, assim como as confrarias
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religiosas que vieram de Portugal para cá, trouxeram consigo seus costumes e
crenças quando abandonaram a metrópole para viverem aqui.
Esses imigrantes portugueses, especialmente oriundos de Matozinhos,
espalharam-se pelo território nacional através das confrarias, primeiramente,
atraídos pela produção de cana e tabaco na região litorânea e, posteriormente, pela
exploração aurífera na regia das Minas Gerais. Foi nesse segundo momento que as
confrarias instalaram-se nessa região. Igrejas foram sendo construídas e a fé no
Bom Jesus de Matosinhos foi-se intensificando e se popularizando. O culto foi
adotado pelas diferentes camadas da população, desde exploradores ricos até
escravos.
Os ermitães ou esmolares eram parte integrante das confrarias, foram - se
inserindo na cultura local, influenciados pelos frades mendicantes. Além de
arrecadarem doações para as ordens e para a construção das igrejas, difundiam a
fé religiosa, principalmente a fé nos milagres atribuídos aos santos à medida que se
dispersavam pelos diferentes povoados atrás dos donativos.
Assim como Feliciano Mendes - ermitão que deu início a fé no Bom Jesus
de Matosinhos em Congonhas e principal responsável pela construção do Santuário
do Bom senhor Jesus de Matosinhos - esses esmolares carregavam pequenos
oratórios no peito, onde dentro havia a imagem do santo para o qual prestava
sacrifício. Como explicado anteriormente, o Santuário de Congonhas originou-se de
uma promessa feita por Feliciano ao Bom Jesus, após receber uma graça pela
recuperação de sua saúde.
A devoção no caráter milagroso dos santos acabou sendo reforçado pelas
adversidades sociais e econômicas que existiam na época. Além dos perigos das
longas viagens marítimas que esses exploradores faziam em direção às colônias,
havia a desnutrição, epidemias e as guerras travadas no Brasil contra franceses e
holandeses, onde um número considerável de homens morreram em combate.
Entre a população pobre e desassistida, também era de se esperar que a crença em
milagres fosse assimilada rapidamente. Logo as tradições populares foram sendo
incorporadas, especialmente em Congonhas, ao catolicismo oficial.
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Considerações

Desde a Idade Média, a Romaria tem constituído a concretização em vida do
caminho que se faria após a morte. A condição humana não permitia uma conexão
direta entre o religioso e Deus, havia a necessidade de intermediários para
estabelecer essa comunicação. Dentro dessa realidade, os Santuários foram-se
tornando cada vez mais importantes no cotidiano dos fiéis como mediadores dessa
relação entre o terreno e o divino.

A vida religiosa marcava profundamente o contexto social da época. Era
em torno das igrejas que se desenvolvia a vida de cada localidade durante
as novenas, as festas do padroeiro e a Semana Santa. Em geral eram os
fiéis leigos (não sacerdotes) que orientavam o povo e “puxavam” as
orações. O fato, que é geral no Brasil, explica a religiosidade de cunho
marcadamente popular e devocional do catolicismo brasileiro que
valorizava, e ainda valoriza, mais do que as missas, as novenas,
procissões, terços e romarias. (BONATI, Pe. Mario4 apud LAGO BARBOSA,
Isabel Maria, 2003, p. 35)

O Voto e os ex-votos são práticas universais, cujas raízes se perdem num
tempo em que a magia e a religião ainda não se distinguiam no enquadramento da
prática do misticismo.
Os ex-votos são objetos ofertados aos santos como forma de
agradecimento por um milagre recebido. Reflete a gratidão pela graça recebida.
Sinal ou signo de uma comunicação entre o céu e a terra, o ex-voto constitui a
confirmação de que foi estabelecido um pacto entre o devoto e o orago, num
momento passado e que se perpetua até o momento presente, através da realização
do milagre e do cumprimento de uma promessa. O ex-voto materializa e perpetua o
agradecimento no tempo e espaço. Tem como elemento subjacente a divulgação

4

52 BONATTI, Pe. Mário, A presença cristã no vale do Paraíba, inserido em www.unisal-lorena.com.br.
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pública do mérito recebido por determinado devoto em detrimento de tantos outros
não atendidos, de forma vaidosa e testemunhal.
A esmagadora maioria da população, durante os séculos XVIII e XIX era
iletrada, mesmo assim, havia uma grande preocupação, nos ex-votos pictóricos,
com a complementação da informação apresentada pela imagem. Para isso,
acrescentava-se a legenda, com a narrativa do acontecido. Através da escrita era
possível não só individualizar o acontecimento, especificando os participantes do
milagre, como era uma forma de guardar seus nomes e acontecimentos por mais
tempo. O caráter comunicativo, testemunhal dos ex-votos é importante até hoje.
Durante todo o Jubileu do Bom Jesus, em Congonhas, é possível ouvir os
testemunhos dos agraciados pelo milagre recebido, além é claro da extensa
materialidade apresentada pelos ex-votos deixados na sala dos milhares. A ênfase
geralmente é dada aos personagens participantes do acontecimento (seus nomes
sempre são mencionados), a data e o local do ocorrido e o nome do santo também.
(Fig.6).

Fig.6: Ex- voto tombado do Santuário do Bom Jesus de Matosinhos, Congonhas- MG.

Dos 89 ex-votos pintados tombados que se encontravam em Congonhas,
aproximadamente 11 deles possuem legenda ilegível ou praticamente ilegível
devido a ação do tempo e, 2 deles, não possuíam legenda alguma. Do 76 ex-votos
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restantes, pelo 75 mencionam o Santo pelo qual o milagre foi concebido; 74
mencionam diretamente o agraciado pelo milagre e 62 enfatizam a data do ocorrido
(geralmente o ano). Parece nítida a relevância que a escrita adquiria já nos séculos
XVIII e XIX.
O que parece em uma análise desses objetos, é que a pintura era realizada
primeiramente, e que posteriormente acrescentava - se a legenda escrita em uma
área que já ficava reservada, geralmente na parte inferior da pintura, para tal fim.
Muitas vezes podemos perceber que não havia espaço suficiente para a informação
que devoto queria registrar, sendo necessário fazer uso de abreviações, nem
sempre compreensíveis.
Os ex-votos pintados ganharam notoriedade durante a Idade Média.
Chegaram ao Brasil por intermédio dos portugueses um pouco mais tarde, contudo
também gozaram de muito prestígio. Ao longo dos anos, foi perdendo força. As
razões apontadas para o quase desaparecimento são muitas, destas destacam-se
principalmente a multiplicação de outros tipos de ex-votos, que surgiram ao longo
do tempo por diferentes fatores. Podemos destacar especialmente a dificuldade de
encontrar a madeira para a pintura; a dificuldade de encontrar os “riscadores de
milagres”; a facilidade de se encontrar novos suportes, mais baratos que a madeira
como a cartolina ou o papel; a fotografia também passa a fazer parte da
materialidade dos ex-votos, assim como objetos pessoais ligados diretamente ao
agraciado, como mechas de cabelo, roupas até mesmo matéria orgânica. É possível
também encontrar garrafas ou latas de bebida, cigarros, óculos e demais objetos
que sintetizam a graça alcançada (parar de fumar, parar de beber etc). Contudo, o
mais importante de todos os fatores parece ter sido a alfabetização de uma maior
parcela da população, que de certa forma, acarretou na popularização da mensagem
escrita em detrimento da pintura realizada anteriormente. Torna-se também mais
fácil de ser executado pelo próprio devoto, que agora pode escrever a mensagem e
transportá-la facilmente, já que um grande número de romeiros vem de regiões
distantes, dias a pé, para chegar à cidade e cumprir sua promessa. (Fig. 7 e Fig. 8).
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Fig.7 – Ex-votos : Roupas, cabelos, fotos e objetos pessoais.( foto da autora)

Fig.8 - Ex-votos deixados na Sala dos Milagres.

Faz-se importante, nesse momento, esclarecer que a grande maioria dos
registros que revestem o parapeito do adro dos Profetas de Aleijadinho, trata-se de
mensagens escritas simplificadas em que nomes, com e sem abreviações, e datas
são representadas de forma muito semelhante aos ex-votos de papel encontrados
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às centenas, anualmente, na Sala dos Milagres do Santuário do Bom Jesus. (Fig.9 e
Fig.10)

Fig.9 - Inscrição no parapeito no Adro. (foto da autora)

Fig.10: Ex- voto deixada na Sala dos Milagres (fonte: foto da autora)

Aproximadamente, a partir da década de 1980, com a intensificação dos
cuidados com o patrimônio, o acesso ao adro torna-se proibido por decisão dos
responsáveis locais pela Basílica, somente durante o Jubileu, evitando assim,
parcialmente, que essas inscrições continuem sendo feitas sobre a pedra- sabão do
adro. Há também vigilância de guardas municipais que se alternam, durante o
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horário comercial, para resguardar o parapeito e estátuas da Basílica. Durante a
noite, há seguranças, contratados (pela Basílica) para fazer a segurança local. Ainda
assim é possível encontrar registros recentes dessa atividade na parte posterior do
adro, onde o acesso ainda é permitido.
Essa atitude reforça a ligação entre o Jubileu do Bom Jesus de Matosinhos
de Congonhas, com o ato de registrar a pedra sabão, tendo em vista a não
preocupação de manter o adro dos Profetas fechado durante o restante do ano,
mesmo durante festas populares como o Carnaval ou a Paixão de Cristo.

Se a peregrinação dura em si o momento da caminhada e a breve
presença no santuário, mesmo que tenha valor de permanência do ponto
de vista espiritual, busca-se marcar de modo mais concreto essa
presença por meio dos ex-votos que ficam como um sinal visível quando o
peregrino se retira. É símbolo concreto a assinalar o favor recebido.
Assim, é possível afirmar que o ex-voto é como que um corolário da
peregrinação, da romaria. (SCARANO, Julita, 2004, p. 27)

A história do Santuário tem mostrado que as expressões de religiosidade
popular, em especial a prática dos ex-votos, são de fundamental importância para
tentarmos compreender o ato de registrar a pedra sabão do Santuário como parte
de uma tradição ligada à peregrinação e romarias que culminavam no pagamento
de promessa por graça recebida, muito mais do que às pichações urbanas.
As estátuas dos doze Profetas que também situam-se dentro do campo do
sagrado, seriam as mediadoras entre os fiéis e o seu santo de devoção – nesse caso
o Bom Jesus de Matosinhos, o que aproxima ainda mais o ato de registrar a pedrasabão dos ex-votos. Localizadas no adro da Basílica, que constitui o lugar mediador
por excelência, coloca-se exatamente entre o espaço externo e o interno, entre o
privado e o público entre o sagrado e o profano e por serem, essas estátuas,
portadoras de valor sagrado, o que se entende por ato de depredação ou vandalismo
está muito mais ligado á prática religiosa local do que a depredação intencional do
patrimônio.
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Os benfeitores do l’hôtel-Dieu de Beaune: um estudo sobre o retábulo
do Juízo Final
Alisson Guilherme Gonçalves BELLA1 (UEL)
Angelita Marques VISALLI2 (orientadora)

Resumo: Esta comunicação tem por intuito apresentar um estudo sobre a
imagem dos benfeitores do l’hôtel-Dieu de Beaune, na França. Guigone de Salins
(1403-1470) e seu marido Nicolas Rolin (1376-1462) fundaram o l’hôtel-Dieu em 1443
e, por conseguinte, encomendaram o retábulo do Juízo Final ao mestre Rogier van
der Weyden (1399-1464) que os presentificou na parte posterior da pintura. A partir
das percepções sobre a análise de imagem elaboradas por Carlo Ginzburg, o
conceito de imagem-objeto de Jérôme Baschet, e o conceito de imagem-presença
de Daniel Russo, analisaremos a representação dos benfeitores em meio a uma
imagem religiosa medieval. Assim sendo, esta pesquisa apresenta um estudo sobre
as relações entre os doadores do retábulo e a iconografia, bem como o local à que
se destinou a pintura e o suporte escolhido para a produção da imagem do Último
Julgamento.

Palavras-chaves: Juízo Final, Imagem Religiosa, Benfeitoria.

Introdução

Apresentaremos nas próximas páginas um estudos sobre os benfeitores do
hôtel-Dieu3 de Beaune, na França. Guigone de Salins e Nicolas Rolins fundaram o

1

Graduado em História pela Universidade Estadual de Londrina membro do Laboratório de Estudos dos Domínios da Imagem
(LEDI).
2
Professora Doutora da Universidade Estadual de Londrina e membro do Laboratório de Estudos dos Domínios da Imagem
(LEDI).
3
Os hôtels-Dieu foram locais criados na Idade Média e tinham a função de cuidar do corpo de doentes, mas principalmente da
alma dos mesmos. Segundo Marie-Christine Pouchelle (2006, p. 153) os hôtels-Dieu “... eram centros religiosos onde se
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local no ano de 1443. Neste mesmo ano, o artista Rogier van der Weyden foi
contratado para produzir um retábulo do Juízo Final. A obra foi encomendada para
fazer parte da capela do hôtel-Dieu. Na parte posterior deste retábulo, o casal foi
representado de joelhos e cercado de anjos que carregavam os respectivos brasões.

Figura 1 - Juízo Final (exterior), 1443-1452. Óleo sobre madeira, 548 cm x 220cm, Mestre Rogier van der Weyden,
Museu l’hôtel-Dieu. Beane. Fonte: https://en.wikipedia.org/wiki/Beaune_Altarpiece#/media/File:Weydenbeaune-achterkant.jpg

Esta representação posterior é o grande interesse deste texto, uma vez que
realizar estudos sobre os comitentes do retábulo do Juízo Final é uma tarefa de
suma importância para a pesquisa de imagens, pois estas informações sugerem
interpretações históricas sobre a pintura do Juízo Final. Carlo Ginzburg propõe
cumpriam diversos ritos de passagem que não visavam diretamente a saúde do corpo, mas estavam destinados a assegurar a
purificação espiritual dos assistidos e até mesmo seu ingresso no Além."
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analisar imagens a partir elementos externos, como a clientela. Segundo o autor
(1989, p. 45).

cada interpretação (de um excerto literário, de um quadro, e assim por
diante) pressupõe um ir e vir circular entre o particular e o conjunto (...)
Disto provém a oportunidade de introduzir na decifração iconográfica
elementos de controle de caráter externo, como a clientela – alargando a
noção de contexto ao contexto social...

Nicolas Rolin e Guigone de Salins pertenciam à nobreza do ducado de
Borgonha. A nobreza borgonhesa do século XV possuía práticas diferentes que se
alternavam. Em outras palavras, a festividade da vida nobre e a ostentação do
poderio dos grandes senhores coabitavam com sentimentos religiosos. Huizinga
alerta para esta questão. Para o autor, há uma sobreposição de sentimentos e atos
na Idade Média. Diferente dos homens modernos, os medievais poderiam chorar a
dor e, alternadamente, gozar da felicidade. Partindo deste princípio, o autor
exemplifica em seu livro as festividades da nobreza borgonhesa, que inclui peças
teatrais e luxo, ao passo que analisa imagens que evidenciam “pensamentos mais
sérios a todo esse esplendor gargantuesco” (2010, p. 438). É desta necessidade do
vivenciamento da vida religiosa que provém às pinturas de temas religiosos.
Isto ocorre, pois, o medievo foi um período onde tudo estava ligado ao plano
espiritual. A visão de mundo dos homens medievais era hierofânica. Há, portanto,
uma manifestação do sagrado, ou seja, uma passagem permanentemente aberta
entre o mundo natural e o sobrenatural no medievo, como explica Hilário Franco
Júnior (2006). O tema da hierofânia é recorrente no estudo de Mircea Eliade O

sagrado e o profano: a essência das religiões. Como o próprio título enuncia, a livro
parte do princípio de que, na história das religiões, há uma oposição entre o que é
sagrado e o que é profano, isto é, entre as coisas do âmbito natural versus as
manifestações do sagrado. O autor publicou o livro em meados do século XX,
suscitando a concepção da psicologia junguiana ou psicologia analítica de
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arquétipo4. Ao se utilizar de tal concepção, Eliade propõe que os fenômenos
relacionados à ótica do sagrado e do profano são fenômenos encontrados em
diferentes lugares e épocas. Neste sentido, o autor parte de duas orientações
metodológicas, sendo elas, a essência fenômenos religiosos e o contexto histórico
destes fenômenos.
O sagrado, portanto, se difere do profano na medida em que a hierofania
acontece. O próprio termo já enuncia a manifestação do sagrado, de modo que em
grego hieros (ἱερός) equivale a sagrado e faneia (φαίνειν) equivale a manifesto.
Eliade explica que todas as manifestações de âmbito sobrenatural são hierofanicas,
ou melhor dizendo, todas as manifestações de “ordem diferente”. Nas palavras do
autor:

Poder-se-ia dizer que a história das religiões – desde as mais primitivas
às mais elaboradas – é constituída por um número considerável de
hierofanias, pelas manifestações das realidades sagradas. A partir da
mais elementar hierofania – por exemplo, a manifestação do sagrado
num objeto qualquer, uma pedra ou uma árvore – e até a hierofania
suprema, que é, para um cristão, a encarnação de Deus em Jesus Cristo,
não existe solução de continuidade. Encontramo-nos diante do mesmo ato
misterioso: a manifestação de algo “de ordem diferente” – de uma
realidade que não pertence ao nosso mundo – em objetos que fazem
parte integrante do nosso mundo “natural”, “profano”. (ELIADE, 1992, p.
17)

Assim sendo, ao nos ocuparmos do estudo de caso proposto, podemos
notar a presença dos comitentes do retábulo do Juízo Final de Weyden,
representados na obra como uma integração dos próprios benfeitores à “realidade”
sobrenatural manifestada em forma de imagem. Percebe-se uma relação entre a
figuração dos comitentes e a hierofania cristã na retabilística do Juízo Final.

4

Em linhas gerais, podemos dizer que a noção complexa de arquétipo proposta pelo suíço Carl Gustav Jung diz respeito às
permanências diacrônicas e sincrônicas no inconsciente coletivo. Em outras palavras, o arquétipo se refere ao inconsciente
dos indivíduos e do coletivo, uma vez que o autor percebe os diversos resquícios arcaicos inconscientes que ainda existem nas
sociedades modernas. Alguns historiadores utilizam esta noção de arquétipo em suas análises.
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Os comitentes do retábulo do Último Julgamento

O retábulo é um suporte da imagem que oferece a utilidade de figurar atrás
da imagem principal, uma vez que esta peça pode ser fechada e o que aparece para
o observador é a parte de trás da imagem. De acordo com Michael Baxandall (2006,
p. 158-159) os retábulos eram

uma classe de objetos que tocava profundamente a sensibilidade da
população e à qual a Igreja atribuía três funções: narrar de maneira
inteligível a Sagrada Escritura; sucitar um sentimento apropriado ao tema
narrado e imprimir esse tema na memória das pessoas. Mas um retábulo
é uma imagem religiosa muito especial: fica atrás e acima do altar, a
mesa do senhor.

Doglas M. Lubarino (2016) descreve o retábulo como um suporte veiculado
ao altar, estando acima ou atrás deste. Para tanto, o autor argumenta que a
etimologia retábulo é derivada da palavra latina retrotabulum. O termo refere-se à
contração das palavras “retro tabula altares, que significam painel atrás do altar.”
(2016, p. 76). O autor ainda argumenta que a estrutura do retábulo de vários painéis
facilitam a produção, uma vez que os painéis poderiam ser confeccionados por
vários artistas e aprendizes diferentes, bem como simultaneamente.
O retábulo do hôtel-Dieu ficava exposto acima de um altar de mármore,
aliás o maior dos três altares do hôtel-Dieu. Na parte posterior da pintura notam-se
seis quadros representando da esquerda para a direita Nicolas Rolin, São Sebastião,
Santo Antonio, o Eremita e Guigone de Salins. Acima foram figurados o anjo Gabriel
e Maria, fazendo alusão a cena bíblica da anunciação (Lucas 1, 26-35). Inicialmente,
analisaremos a figuração dos benfeitores do quadro. No decorrer deste trabalho,
enfatizaremos a análise nas outras imagens do políptico.
Nota-se que o casal encontra-se ajoelhado em frente a dois livros. Ao lado
de Nicolas Rolin um anjo todo vermelho carrega um elmo e um brasão. Já no
quadro de Guigone de Salins outro anjo carrega outro brasão. Os três símbolos que
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acompanham Rolin referem-se a sua vida política em Borgonha. Para Herder
Lexikon (1990, p. 54) o símbolo das chaves relacionava-se a “ação jurídica simbólica
que concedia plenos poderes”. Vindo de uma família rica da cidade de Autun, Rolin
estudou direito e assumiu função importante na administração do ducado de
Borgonha auxiliando o duque Jean sans Peur. Após a morte deste duque, no início
do século XV, Rolin conquistou grande prestígio político, pois o sucessor Philippe, o
bom tornou Nicolas Rolin um conselheiro, desde então o nobre tornou-se um dos
homens mais influentes do ducado de Borgonha, possuindo muitas propriedades.
Tratava-se de um homem eloquente e erudito (Hervé Mouillebouche e Claudine
Paczynski).
O uso do elmo na iconografia do retábulo remete a alusão de Rolin à
cavalaria sobre si próprio. Este tipo de representação se repete no seu enterro. De
acordo com Mouillebouche e Paczynski (2011, p. 7)

Quando foi enterrado em seu colegiado em Autun, em 1462, Nicolas Rolin
se fez representar como cavaleiro, revestido de uma armadura que ele
jamais havia usado. Esta “ultima mensagem”, que sustentou o mesmo
destino da maior parte de seus castelos, é o eco final de todos os
caminhos e masmorras: o conselheiro adotou todo o vocabulário
iconográfico da aristocracia guerreira.5

Já no lado oposto a Nicolas Rolin, Guigone de Salins6 tem um brasão um
pouco diferente: apesar de ter o mesmo número de chaves, fazendo alusão ao
sucesso político-administrativo do marido, Weyden pintou uma torre. Jean Chevalier
e Alain Gheerbrant explicam que o uso do símbolo da torre na Idade Média poderia
significar vigilância e ascensão. Segundo os autores a ideia de ascensão provinha da
relação da torre com a altura. Em outro sentido, esta ideia de elevação da torre
também poderia estar relacionada com a ida do fiel cristão da terra para o Céu.
Tradução nossa de “Quand il se fait enterrer dans sa collégiale d’Autun en 1462, Nicolas Rolin se fait représenter en chevalier,
revêtu d’une armure de plates qu’il n’avait peut-être jamais portée. Cet « ultime message », qui a subi le même sort que la
plupart de ses châteaux, est le dernier écho de toutes ces tours et ces donjons : le chancelier adopte tout le vocabulaire icono graphique de l’aristocratie guerrière...”
5

6

De acordo com os estudos de Hervé Mouillebouche e Claudine Paczynski o casamento de Nicolas Rolin e Guigone de Salins (o
terceiro casamento de Rolin) tratou-se de um investimento matrimonial a fim de reunir as propriedades dos dois, visto que
Guigone de Salins era herdeira da família Salins.
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Podemos notar que, em outras representações visuais, o casal borgonhês foi
representado em conjunto com os mesmos símbolos, como por exemplo este selo
produzido em 1943 na comemoração dos 500 anos de fundação do hôtel-Dieu.
Mesmo distante temporalmente do retábulo do Juízo Final, a representação dos
benfeitores permanece:

Figura 2 – Selo comemorativo de Nicolas Rolin e Guigone de Salins, 1973. Selo, 36 cm x 21 cm, Henry Cheffer,
Museu l’hôtel-Dieu, Beaune. Fonte : http://colnect.com/en/stamps/stamp/26218-H%C3%B4telDieu_de_Beaune_1443_Nicolas_Rolin_and_Guigone_de_Sali-Tourism-France.

Deve-se ainda observar uma questão que nos mostra grandes problemas
históricos. Temos um casal de nobres do século XV que estão presentificados em
forma de uma imagem destinada a um hôtel-Dieu em Beaune. Na ausência do casal
comitente a imagem os torna presentes aos olhos de quem observa. Ao fazermos
uma análise diacrônica da imagem, encontramos o vitral do hôtel-Dieu que também
possui a função de presentificar os ausentes. Pode-se notar ainda, a figuração dos
símbolos que compõe os brasões dos benfeitores, sendo a mesma utilizada no
retábulo de Weyden. Os patrocinadores do vitral se encontram na parte inferior da
imagem.
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Figura 3 - Vitral do século XV do Museu l’hôtel-Dieu, Detalhe da base do vitral. Jebulon.

Em ambos os casos, não podemos reduzir a representação do casal
comitente como mera figura imitativa. Trata-se da presença dos fundadores para
aqueles que os observavam. Carlo Ginzburg (2001, p. 93) nos adverte que em certos
casos, como em representações funerárias, “o elemento substantivo prevalece
nitidamente sobre o elemento imitativo”. Este elemento “substantivo” das imagens
dos comitentes pode ser claramente percebido através de uma informação sobre a
morte de Guigone de Salins.
Mesmo após a morte, Guigone de Salins tornou-se presente nestas
imagens, de modo que de acordo com Nicole Veronee-Verhaegen (1973, p. 49)
“Guigone sobreviveu sem o seu marido, consagrou sua viuvez ao serviço dos pobres
do L’Hôtel Dieu, onde ela morreu em 24 de dezembro de 1470. Ela foi enterrada aos
pés do altar, em frente ao retábulo.”7. Partindo desta informação, notamos a
necessidade da benfeitora em estar perto do retábulo e dentro do hôtel-Dieu mesmo
após a sua morte. Ainda que sua alma não fizesse parte do mundo dos homens,
Guigone de Salins estava presentificada através da imagem. É através da
visibilidade da imagem que a ausência da benfeitora torna-se presente. Trata-se da
Tradução nossa de: “Guigone survécut à son mari, consacrant son veuvage au servisse des pauvres de hôtel-Dieu où ele
mourut le 24 décembre 1470. Elle fut enterre au pied de l’autel, devant le retable ”.
7
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observação daquele que se depara com a figuração, isto é, da relação entre sujeito e
imagem Guigone de Salins passa a ser relembrada após a sua morte e, portanto, a
imagem presentifica aquela que está ausente. A observação das imagens que gera a
presença do ausente é conceituada por Hans Belting como medium. Segundo o
autor, a imagem por si mesma não gera a presença. O que gera a presença do
ausente é este medium, isto é, ao olhar a imagem, o ausente torna-se presente. Nas
palavras do autor (2005, p. 76).

as imagens com sucesso atestam a ausência do que elas fazem presente.
Graças a seus media, elas já possuem a presença daquilo de que elas
precisam para representar. Portanto o enigma das imagens – ser ou
significar a presença de uma ausência – resulta, pelo menos em parte, de
nossa capacidade de distinguir imagem de medium. Estamos dispostos a
creditar imagens em referência a alguma coisa ausente: de fato, podemos
ver aquela ausência que se repagina na visibilidade paradoxal que pode
ser chamada de medium.

Dentre as formas de presentificar o ausente a imagem, ao serem
representados na parte posterior do retábulo os comitentes eram vistos e, portanto,
relembrados. Isto está relacionado a duas questões: primeiramente como já
elencado, a produção das imagens tinha uma função social e de ostentação por
parte da nobreza. A segunda questão refere-se à religiosidade dos leigos na Idade
Média. Ao olharmos novamente para a representação dos comitentes da pintura de
Weyden podemos perceber que os brasões estão sendo segurados por dois anjos.
Isto evidencia o quanto a crença no Além medieval e a visão hierofânica de mundo
era preponderante no mundo leigo. Assim sendo, estamos de acordo com Stephan
Kemperdick (2007, p. 65) pois, de acordo com o autor o secular e o sagrado se
apresentam.

Ao mesmo tempo, o hospital servia a reputação secular de Rolin e sua
esposa, que desejavam ser lembrados como benfeitores.

Estes

dois aspectos, sagrado e secular, estavam entre as fundações de caridade
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medieval em geral e motivava outros patrocinadores que comissionavam
as pinturas de Rogier.8 (2007, p. 65)

Diante desta argumentação do autor e aliado às concepções de sagrado e
profano de Eliade, podemos crer que numa mesma iconografia o sagrado e o
profano coabitam, seja através da propagação do dogma do Juízo Final, seja através
da identificação dos comitentes que, de joelhos e em oração, apresentam seus
brasões e símbolos de sua família. Como bem sabemos, a imagem fazia parte de
uma capela dentro de um hôtel-Dieu. Isto implica em dizer que o espaço é sagrado,
portanto, a hierofania se faz também através da figuração dos comitentes.
Muito se discute sobre a religiosidade leiga no medievo. Alguns autores se
debruçaram sobre o tema a fim de observar as especificidades das formas de culto
fora do âmbito clérigo. De acordo com André Vauchez a partir do fim do século XII
ocorreram alguns processos históricos que denotaram uma espiritualidade
particularmente leiga. Esta questão esta vinculada principalmente às cruzadas, às
confrarias e à busca pela santidade. Segundo o autor, antes do século XII, os santos
leigos eram poucos e tratavam-se apenas de reis. Há uma mudança no século XII
que esteve veiculada a um “desprezo pelo mundo” por parte do meio eclesiástico, ao
passo que os homens e mulheres leigas dificilmente seriam consideradas modelos
de santidade. Esta questão passa a se alterar no século XII, de modo que com o
surgimento das confrarias na região atual da França e da Itália proporcionou aos
leigos não só uma busca pela santidade, mas formas de espiritualidade próprias do
meio leigo, como por exemplo, os flagelantes e os penitentes.
Neste contexto, buscava-se no meio leigo a perfeição através da imitação de
Cristo, partindo do bom comportamento na vida cotidiana leiga. Vauchez exemplifica
o caso de rainha escocesa Margarida, que foi santificada pelo bom comportamento
de mãe, bem como de esposa e rainha. Diante desta nova forma de santidade e
religiosidade leiga do século XII Vauchez explica que

Tradução nossa de “At the same, the hospital served the secular reputation of Rolin and his wife, who wished to be
remembered as benefactors. These two aspects, sacred and secular, were behind medieval charitable foundations in general,
and motivated other patrons who commissioned pictures from Rogier.”
8
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não bastava mais, a partir de então, cumprir plenamente as exigências do
seu estado e dar o exemplo das mais altas virtudes morais, mas ainda era
necessário imitar o Cristo em sua humilhação e em seus sofrimentos.
(1995, p. 148)

Dando atenção às especificidades da religiosidade do mundo leigo, Angelita
Marques Visalli afirma que estas questões sobre a espiritualidade do século XII e XIII
estão ligadas sobretudo a dois problemas principais. De acordo com a autora (2004,
p. 11) isto se relaciona com “a busca pelo laicado de maior participação em sua
salvação e a preocupação da Igreja em controlar e enquadrar tais exigências.”
Ambas as questões são essenciais para este trabalho, visto que temos um conteúdo
imagético dogmático, ligado ao entendimento sobre o tempo e a salvação da alma.
No entanto, percebemos a preocupação dos comitentes em salvar as próprias
almas. Em outras palavras, ao fundarem um hôtel-Dieu e encomendarem uma
pintura sobre o Último Julgamento estes leigos do século XV estavam movidos por
uma inquietação individual sobre suas almas. De acordo com Guy Lómbrichon o
século XV é um período de um maior misticismo, isto é, uma exaltação dos
sentimentos do indivíduo com relação a sua salvação. Daí vem à necessidade de
leigos construírem alguns hôtels-Dieu. Estes locais tornam-se uma forma de
garantir sua própria salvação através da caridade com o outro.

Considerações Finais

Através deste estudo, propomos uma reflexão sobre os comitentes e suas
relações sociais. Apesar da pouca documentação a respeito do tema, a historiografia
propõe que o luxo e a religiosidade eram latentes na sociedade borgonhesa do
século XV. Por conseguinte, a representação dos comitentes era muito comum nas
imagens flamengas. Esta necessidade tinha um duplo sentido: prestigio social e
salvaguardar a salvação. Havia, portanto, a presença dos comitentes do retábulo na
imagem. Deste modo, o casal borgonhês passou a ser lembrado por aqueles que

Anais VI ENEIMAGEM III EIEIMAGEM
Londrina. UEL, 2017.

ISBN: 978-85-7846-445-5
Disponível online em: http://www.uel.br/eventos/eneimagem/2017

observavam a imagem, prática necessária para que a salvação das almas de ambos
ocorresse. Nota-se uma expressão religiosa através da imagem.
Através de alguns indícios pudemos notar com este estudo de caso uma
especificidade religiosa. Os comitentes do retábulo tinham um interesse na sua
salvação individual. Daí a necessidade de que se pensasse no pós-morte através da
imagem, bem como fornecesse ajuda as almas daqueles que seriam os mais
necessitados. Portanto, ao pensar na morte do outro, os comitentes tratavam da sua
própria salvação individual.

Anexos

Anexo I – Juízo Final de Rogier van der Weyden

Anexo 1 - Juízo Final, 1443-1452. Óleo sobre madeira, 548 cm x 220cm, Mestre Rogier van der Weyden, Museu
l’hôtel-Dieu. Beane. Fonte:
https://en.wikipedia.org/wiki/Beaune_Altarpiece#/media/File:Rogier_van_der_Weyden__The_Last_Judgment_Polyptych_-_WGA25625.jpg.

Anexo II – Vitral do l’hôtel-Dieu
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Anexo 2 – Vitral do século XV do Museu l’hôtel-Dieu, 2010. Fotografia, Jebulon, Museu l’hôtel-Dieu, Beaune.
Fonte: https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Vitrail_Chancelier_Rolin_chapelle_hospices_H%C3%B4telDieu_Beaune.jpg.
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Páscoa, mídia e consumo: o fundamento religioso e as representações
utilizadas em propagandas de outdoor.
Nathany Andrea Wagenheimer BELMAIA AMADOR, UEM1

Resumo: Este trabalho trata do sentido da comemoração da Páscoa
segundo as religiões judaica e cristã em contraponto com os símbolos e signos
apropriados pelas propagandas de veiculadas em outdoor no intuito de impulsionar
comercialização de produtos relacionados a este período. Para tratar disto,
abordaremos o fundamento religioso da comemoração e a quais símbolos poderiam
estar associados. Após uma breve discussão sobre as diretrizes principais do
funcionamento do outdoor e propagandas em grandes dimensões, buscaremos,
através de exemplos de outdoor e conceitos cunhados pelos clássicos Walter
Benjamin, Adorno e Horkheimer, fazer uma reflexão da forma como a mídia, se
apropriando de uma simbologia profana, acaba por se afastar da esfera sagrada que
funda a comemoração pascal com a finalidade de potencialização do consumo de
produtos e serviços atrelados à Páscoa.

Palavras-chave: Páscoa, símbolos, propaganda de outdoor.

Fundamento da comemoração da Páscoa judaica

As festividades de fundo religioso auxiliam na construção e manutenção de
uma identidade que une pessoas de diversas origens e nações sob um mesmo
credo. A Páscoa, ou Pessach judaico, neste caso, se destaca como um dos principais
eventos do calendário judeu, onde, através de comemorações com símbolos e

1

Bacharel em Ciências Sociais, graduanda em História da Universidade Estadual de Maringá e mestra em História Social pela
Universidade Estadual de Londrina.
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rituais especiais, evoca eventos passados, como a libertação da escravidão e o
êxodo do Egito.
Segundo a Torá judaica, o Faraó, que negara a libertação do povo de Deus,
condenara o Egito a dez pragas (águas transformadas em sangue, rãs, piolhos,
moscas, pestes no gado, úlceras, chuva de granizo, gafanhotos, três dias de
escuridão e morte dos primogênitos). Antes, porém, da execução da décima praga, a
morte dos primogênitos, o profeta Moisés foi divinamente designado para voltar ao
Egito e liderar a partida dos hebreus rumo à terra prometida. Assim, ele instruiu as
famílias hebreias a sacrificar um cordeiro e molhar com o sangue do animal o
umbral das portas de suas casas. Isso constituiria-se na marca do povo de Deus,
para que, quando o anjo da morte que passasse pelo Egito, não levasse consigo o
primogênito dos lares assim demarcados, como descrito em Êxodo:

E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na
terra do Egito, desde os homens até aos animais; e em todos os deuses do
Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas
casas em que estiverdes; vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e
não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do
Egito. E este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao
Senhor; nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. (ÊXODO
12:12-14 grifo nosso).

Ainda de acordo com o Êxodo, o anjo enviado por Deus arrebatou a vida de
todos os primogênitos egípcios, desde os animais até o filho do Faraó. Após o
episódio da mortandade, o Faraó, temendo sofrer mais retaliações advindas da ira
daquele Deus (que já o “castigara” tirando a vida de seu próprio filho), decide libertar
o povo de Israel, fato que deu início ao êxodo daquele povo para a terra de Canaã.
A explicação de como se constituiria o fundamento da realização da Páscoa,
e que a data seria anualmente celebrada, advém da memória deste dia de
libertação. Na frase destacada na citação de Êxodo 12:12, encontramos a prescrição
para que a comemoração se torne um estatuto perpétuo. E, em seguida, conta no
mesmo capítulo:
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Portanto guardai isto por estatuto para vós, e para vossos filhos para
sempre. E acontecerá que, quando entrardes na terra que o Senhor vos
dará, como tem dito, guardareis este culto. E acontecerá que, quando
vossos filhos vos disserem: Que culto é este? Então direis: Este é o
sacrifício da páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel
no Egito, quando feriu aos egípcios, e livrou as nossas casas. Então o povo
inclinou-se, e adorou. (ÊXODO 12:24-27).

Portanto, conclui-se que o motivo atribuído à comemoração judaica da
Páscoa se dá em função do êxodo do Egito. Mas, os versículos 15 a 17 de Êxodo
mencionam que, no mesmo dia do evento da libertação, já existia uma outra
comemoração, a festa dos pães ázimos (pães sem fermento), que, naquele
momento, ocorria no mesmo dia da Páscoa. Esta “junção" serviu como base para
inferência de procedimentos de como a data deveria ser observada pelos fiéis:

Sete dias comereis pães ázimos; ao primeiro dia tirareis o fermento das
vossas casas; porque qualquer que comer pão levedado, desde o primeiro
até ao sétimo dia, aquela alma será cortada de Israel. Guardai, pois a festa

dos pães ázimos, porque naquele mesmo dia tirei vossos exércitos da
terra do Egito; pelo que guardareis a este dia nas vossas gerações por
estatuto perpétuo. (ÊXODO 12:15-17, grifo nosso).

Pode-se ver, que, embora a celebração seja tratada como única (dado que
os rituais da Páscoa judaica ocorrem durante sete dias atualmente), ela adveio da
fusão com uma outra festividade, que, possivelmente, poderia ter um outro
fundamento, que não é citado na Bíblia. Assim, temos que, mesmo antes da data ser
associada à libertação do povo e a passagem pelo deserto em busca da terra
prometida, a festividade já existia anteriormente:

Com a inserção da Páscoa no contexto do Êxodo tudo se transformou. O
relato dos capítulos 11 e 12 (do Êxodo) combina intencionalmente dois
temas independentes, a décima praga e a Páscoa. Tal união mudou o
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sentido dos velhos ritos dessa festa de pastores, tornando-os históricos.
[...] (RAVASI, 1985, p.59-60).

De acordo com Ravasi (1985, p.59), antes de Moisés, a festividade que fora
posteriormente designada "Pessach judaico", estava sob o pano de fundo de uma
sociedade de base agrícola, regida pela mudança das estações, ciclos lunares,
migrações pastorais, uso do bastão e sacrifícios, onde, por exemplo, um animal era
sacrifícado (sob os cuidados de não ser despedaço durante o ato), para que pudesse
retornar na forma de maior vitalidade e fertilidade para o rebanho. Conforme o livro
de Deuteronômio:

Então sacrificarás a páscoa ao Senhor teu Deus, das ovelhas e das vacas,
no lugar que o Senhor escolher para ali fazer habitar o seu nome. Nela
não comerás levedado; sete dias nela comerás pães ázimos [sem
fermento], pão de aflição (porquanto apressadamente saíste da terra do
Egito), para que te lembres do dia da tua saída da terra do Egito, todos os
dias da tua vida. [...] Seis dias comerás pães ázimos e no sétimo dia é
solenidade ao Senhor teu Deus; nenhum trabalho farás. (DEUTERONÔMIO
16:1-8).

As prescrições de Deuteronômio sobre a forma de comemoração da
Páscoa, solidificam e estreitam os laços com relação à festa dos pães ázimos,
primeiro, por atribuir-lhe uma historicidade associada à “pressa que o povo saiu do
Egito” (que não teria lhes dado tempo hábil para fermentar o pão que os
alimentaria), e, depois, pelo fato de incorporá-la ritualisticamente, sinalizando, por
exemplo, a não ingestão de fermento durante os dias que antecedem a
comemoração pascal.
De acordo com Tomaz (2008, p.13-14), o Sêder de Pessach (jantar de
Páscoa), é preparado com alimentos que contém toda uma simbologia associada ao
evento, evocando os motivos da comemoração. Dentre eles há, por exemplo, três
matzots (os pães sem fermento), um pedaço de osso do cordeiro ou ovelha, que
simboliza o sacrifício do cordeiro para evitar as mortes dos primogênitos, a erva
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amarga (representado pela escarola) que marcaria o sofrimento dos escravos no
Egito, o charósset (mistura de nozes, amêndoas, tâmaras, canela e vinho), fazendo
alusão ao trabalho dos judeus nas edificações do faraó, o karpás e o salsão
(considerado o “sabor” do Êxodo) entre outros. Cada um desses alimentos é disposto
e consumido segundo formas e rituais específicos, que incluem desde a ordem da
ingestão de cada alimento bem como momentos de bênçãos, agradecimentos,
pedidos, narrações de história, cânticos etc.

Fundamento da comemoração da Páscoa cristã

Quando a Páscoa começou a ser celebrada pelo Cristianismo, passou por
uma reformulação, que lhe atribuiu outra simbologia e significado no Novo
Testamento, que, junto com a Torá judaica, compôs a Bíblia Sagrada Cristã.
Partindo dos relatos dos apóstolos no Novo Testamento, nas seguintes
seções faremos uma retrospectiva dos principais eventos que teriam culminado na
constituição de toda a base do ritual e significância da Páscoa Cristã, que se baseia
na crucificação e a ressurreição de Jesus.

Morte e Crucificação de Jesus

As narrativas sobre a morte e crucificação de Jesus constam nos quatro
evangelhos canônicos, Mateus 27:33-44, Marcos 15:22-32, Lucas 23:33-43 e João
19:17-30.
Após a Última Ceia com os doze apóstolos, Jesus foi preso no Getsêmani,
jardim situado ao pé do Monte das Oliveiras, em Jerusalém, onde orava com os
discípulos. De acordo com Mateus 26:57, uma vez capturado, Jesus foi julgado pelo
Sinédrio, sendo levado para a casa de Caifás, o sumo-sacerdote, onde os escribas e
anciãos estavam reunidos.
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De acordo com os relatos bíblicos, Jesus fala muito pouco durante os
interrogatórios. Em Mateus 26:62, a falta de respostas de Jesus leva à pergunta:
“Não respondes coisa alguma ao que estes depõem contra ti?”. Em Marcos 14:61,
temos que o sumo-sacerdote diz: "És tu o Cristo, o Filho do Deus Bendito?". A
resposta foi: “Eu o sou, e vereis o Filho do homem assentado à direita do poder de
Deus, e vindo sobre as nuvens do céu.” O sumo-sacerdote então, com raiva, rasgoulhe as vestes e acusou-o de blasfêmia. Já em Mateus 26:63, o sumo-sacerdote
dirigindo-se a Jesus, incita-o: “Eu te conjuro pelo Deus vivo que nos digas se tu és o
Cristo, o Filho de Deus”, ao que Jesus respondeu "Tu o disseste", provocando fúria.
Assim, com poucas respostas e quase nenhuma defesa, Jesus terminou
por ser condenado pelas autoridades judaicas por blasfêmia, pela afirmação de ser
o Filho de Deus. No entanto, a regra universal do Império Romano limitava a pena
capital estritamente ao tribunal do governador. Então, Jesus fora levado a Pôncio
Pilatos, governador da província romana da Judéia, com o pedido de que se
decretasse a pena de morte, sob as alegações de “perverter a nação”, “proibir o
pagamento de tributos” e “sedição a Roma”. (cf. Lucas 23:1–2)
No Evangelho de Lucas, ao descobrir que Jesus era galileu, Pilatos envia-o
a Herodes de Antipas, entendendo que o caso não caberia à sua jurisdição. Este, por
sua vez, não vendo em Jesus nenhuma ameaça, o devolve a Pilatos, que, por fim,
declara Jesus inocente das acusações. Mesmo que fosse costume liberar um preso
nessa época do ano, a multidão clamou pela soltura de Barrabás e a crucificação de
Jesus (cf. Lucas, 23: 18-25).
Pilatos atendeu o pedido da multidão, mas não antes de lavar publicamente
suas mãos, deixando, assim, a responsabilidade pela morte de Jesus em aberta.
Após este ato, manda açoitá-lo e o entrega para ser crucificado (cf. Mateus 27:24–
26).
Depois de ter sido chicoteado e surrado, Jesus recebeu dos soldados
romanos, como zombaria, um robe púrpuro (cor imperial), uma coroa de espinhos,
que foi colocada sob sua cabeça e o título de “Rei dos Judeus” (Marcos 15:15–20).
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Muitas pessoas seguiram o cortejo em Jerusalém, assistindo Jesus carregar sua
cruz até o monte onde seria crucificado (Lucas 23:27).
Uma vez no Gólgota, colina do Cálvario, foi pregado à cruz, erguida entre
outras duas, de ladrões condenados. (João 19:17–18) De acordo com Marcos, Jesus
resistiu por aproximadamente seis horas, da hora terça (aproximadamente 9 horas)
até a sua morte na hora nona (três da tarde, detalhe mencionado apenas em Marcos
15:34-37).

Ressurreição de Jesus

Após ser julgado e condenado pelo Sinédrio e pelo povo, Jesus tivera que
suportar as diversas humilhações que lhes foram impingidas até ser crucificado e
morto. José de Arimatéia, autorizado por Pilatos, tomou o corpo de Cristo e o
colocou em um sepulcro. Temendo que os discípulos furtassem o corpo de Jesus e
afirmassem que ele ressucitou (como havia prometido), Pilatos pediu que o túmulo
fosse selado com uma pedra (cf. Mateus, 27: 57-66).
A continuação deste episódio pode ser encontrada em Mateus 28, Marcos
16, Lucas 24 e João 20. Embora haja divergências nos relatos sobre a ressurreição e
posteriores aparições de Jesus, podemos dizer os evangelhos citados concordam
nos seguintes pontos: quanto à visita ao sepulcro, feita no domingo pelas das
mulheres; a atenção dada à pedra pesada que fechava a entrada do túmulo; que
Jesus ressuscitado escolheu aparecer pela primeira vez para as mulheres (ou
mulher) e pediu-lhe(s) que proclamassem este acontecimento para os discípulos.

Após a descoberta do túmulo vazio, os evangelhos relatam que Jesus
apareceu diversas vezes. Entre elas estão: a aparição para os discípulos, onde Tomé
não acreditou até ser convidado a tocar com seus próprios dedos as chagas de
Jesus; a aparição na estrada para Emaús e no Mar da Galiléia. Sua aparição final
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ocorreu quarenta dias após a ressurreição, quando Jesus ascendeu ao céu, onde o
evangelho afirma que ele está com o Pai e o Espírito Santo até o dia do seu retorno.

Símbolos comemorativos na celebração da Páscoa cristã e
judaica

Segundo os fundamentos da Torá e na Bíblia Cristã, podemos ver que a
Páscoa é um feriado estritamente ligado à religiosidade, comemorado anualmente
na intenção de recordar a memória dos eventos tratados acima.
Dos símbolos judaicos, poderíamos citar o pão ázimo, sem fermento, cuja
festividade era comemorada no mesmo dia da libertação do povo do Egito e
anexada, portanto, como parte ritual da comemoração. O cordeiro, cujo sangue foi
utilizado como marca nas portas para que o anjo da morte não alcançasse seus
primogênito, e, também o conceito de redenção, atrelado à ideia de libertação da
escravidão no Egito.
Como já abordado anteriormente, a Páscoa judaica segue várias
prescrições bíblicas na observância desta data, onde, poderíamos apontar como um
dos principais pontos, o “Sêder de Pessach”, jantar que ocorre em âmbito familiar
que inclui o ato de re-contar a história da libertação e rituais específicos para a
ocasião.
Baseando-se na Bíblia, o campo semântico que compõe a Páscoa da Igreja
Católica Romana utiliza a presença de elementos simbólicos como o pão e o vinho
(evocando o episódio da Última Ceia, pois representam o corpo e sangue de Cristo,
respectivamente, e formam a base do estabelecimento da Eucaristia), a cruz,
símbolo máximo, sinalizando a forma como o filho de Deus padecera para pagar
pelos pecados do mundo, e o conceito da redenção (da humanidade), ligado à
ressurreição.
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Para relembrar as passagens bíblicas e refletir, frequentam missas, e, fora
da Igreja, guardam a sexta-feira Santa, preparando alimentos à base de peixes,
seguindo por tradição a observância da não ingestão de carnes vermelhas em
memória do dia que Cristo é morto. No domingo de Páscoa, além da missa, muitas
famílias se reúnem para uma refeição em conjunto para comemorar a ressurreição
e redenção dos pecados e fazem trocas dos ovos de Páscoa, chocolates e outros
doces.
Se a simbologia atribuída ao ovo se adequa com facilidade à ideia de
“ressurreição”, remetendo a ideia de nascimento, ou, renascimento, não podemos
dizer que com o coelho, signo massivamente utilizado durante o período, ocorra o
mesmo. Ele adentra o cenário da Páscoa por simbologias truncadas, onde a tradição
popular, fora do âmbito das Igrejas e Sinagogas, tentam atribuir explicações que
fazem alusão à fertilidade do animal através de ligações bastante indiretas. No
cristianismo, a fertilidade do coelho é relacionada com conceito de nascimento (que
remeteria à ressurreição), e, no judaísmo, a conexão poderia se encaixar com o
conceito de “nova vida”, referindo-se à “nova vida” conquistada após a libertação do
Egito. Estas atribuições não fazem parte do discurso de nenhuma das duas
religiões.
Assim, percorrendo vias marginais, o “coelhinho de páscoa” que traz “um
ovo, dois ovos, três ovos” é incorporado à comemoração pascal através de histórias
contadas às crianças, e passadas de geração em geração.
No período que antecede o feriado, os mercados são invadidos por ovos e
coelhos de chocolate. Em alguns países da Europa, como a Alemanha, por exemplo,
além do chocolate – que também está presente em forma de coelhos, mini-ovos de
chocolate, amêndoas coloridas e joaninhas, todos coloridos com tons pastéis de
rosa, verde, amarelo e lilás – temos, ainda, os ovos pintados à mão, que servem
tanto para a decoração quanto para os jogos de caça com as crianças. Já na
Austrália, nos Estados Unidos e na Grã-Bretanha as crianças usam orelhas de
coelho ou gorros enfeitados com orelhas. E as crianças britânicas, além disto,
enfeitam os chapéus também com flores neste período.
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Temos que, de um lado, há o fundamento atribuído pelo cristianismo e
judaísmo, e, de outro, a comemoração popular, que se apropria de símbolos e
signos quase estranhos às duas religiões, símbolos estes que mantém relações
forçosas e delicadas com as mesmas. No caso do Brasil, podemos ver a mistura de
símbolos analisando as mídias de outdoors, veiculados no período da Páscoa, de
2010 a 2013, em diferentes cidades no Brasil.

Outdoors de Páscoa

Traduzindo literalmente para o português, a palavra outdoor significa “do
lado de fora da porta”, mas, como mídia, a palavra começou a ser utilizada como
abreviatura de outdoor advertising, que remete à ideia de propaganda ao ar livre.
Entretanto, no Brasil, a palavra outdoor não faz referência a qualquer propaganda ao
externa (como painel, letreiro luminoso, bandeiras, lonas de pequenas dimensões,
parede pintada etc.), mas à uma forma específica de propaganda de grandes
dimensões, colocado no exterior, à margem das vias públicas, rodovias, ou em
pontos de boa visibilidade onde há grande circulação de carros ou transeuntes.
O outdoor é uma forma de mídia constituída por um aparato de metal ou
madeira, que suporta uma placa nas medidas de 9x3 metros na posição horizontal,
constituída para abarcar impressões, que contém, na maior parte dos casos,
mensagens

com

finalidade

comercial,

propagandas,

funcionando

como

potencializador no processo de consumo ou captação de clientes. A impressão
divide a imagem em trinta e duas, dezesseis ou oito partes (conhecido como L32,
L16 e L8 respectivamente), na qual cada uma constitui uma folha diferente, que, ao
ser colada na ordem correta, reconstitui a imagem antes de ser dividida pela
impressão. A colagem se dá de forma que o conteúdo fique bem definido e não as
aparente emendas. Os outdoors também podem contar com apêndices, que são
chamados apliques, que se constituem de objetos e outros elementos gráficos que
amplie e faça a imagem ultrapassar as limitações espaciais do outdoor.
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As principais características desse tipo de mídia são propagandas de
grandes dimensões, com artes de impacto, letras grandes e cores que chamem
atenção para o conteúdo, que é dado através de mensagens curtas e objetivas, que
possam ser lidas em, no máximo, oito segundos. Atualmente, a exibição de uma
propaganda pode ser veiculada por quatorze dias, em um ou vários pontos da
cidade.
Salvo poucas exceções de mensagens de cunho pessoal direcionada a uma
pessoa ou um grupo bem especifico (parabéns, declaração de amor etc.), o uso da
mídia outdoor é majoritariamente comercial, com conteúdos de propagandas
diversas, como promoções temporárias, lançamento de produtos (e, não apenas os
produtos em si, mas também os chamados teasers que visam criar expectativa para
o lançamento, com asserções como "aguarde", "vem aí"), divulgação da empresa ou
canalização de clientes em potencial vinculando a propagandas com determinadas
datas comemorativas no decorrer do ano, como Natal, Páscoa, dias mães, dia dos
namorados, dia das crianças e outros.
Assim, dependendo do objetivo a ser alcançado, é pensado e analisado
previamente qual o público alvo e com quem a propaganda visa dialogar, para então
efetuar a elaboração de estratégias, definindo qual a quantidade de tempo de
exibição e os pontos de divulgação (que pode ser, por exemplo, localizado em um
ponto próximo da empresa ou loja para chamar a atenção para sua localização, ou
escolher determinados bairros para conversar com públicos específicos ou, ainda,
decidir espalhar outdoors por toda a cidade).
Com isto, no modo de planejar e executar publicidade de outdoor, fica
evidente a presença de alguns fatores já apontados por Adorno no texto “ A Indústria
Cultural: O Esclarecimento Como Mistificação das Massas”. Ao definir os pontos da
cidade onde serão colocados os outdoors de acordo com o público transeunte (no
caso da tentativa de dialogar com um público específico), nos remete à noção de que
há uma distinção de níveis de consumidores, como aponta o autor:
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Cada qual deve se comportar, como que espontaneamente, em
conformidade com seu level [nível], previamente caracterizado por certos
sinais, e escolher a categoria dos produtos de massa fabricada para seu
tipo. Reduzidos a um simples material estatístico, os consumidores são
distribuídos nos mapas dos institutos de pesquisa (que não se distinguem
mais dos de propaganda) em grupos de rendimentos assinalados por
zonas vermelhas, verdes e azuis. (ADORNO, 1985, p.113).

A distinção dos produtos em categorias tem por finalidade poder atender
todos os tipos de consumidores. O objetivo é que haja sempre um crescimento do
consumo, que atenda a todos os grupos. A divisão hierarquizada da propaganda visa
potencializar seu público consumidor, já lhes oferecendo produtos em conformidade
com seu perfil e rendimento.
Espera-se que o montante investido em propaganda reverta em lucros bem
maiores para as empresas anunciantes, através da venda ou consumo maior de
seus produtos. Na visão de Adorno e Horkheimer “a publicidade é hoje um principio
negativo, um dispositivo de bloqueio: tudo aquilo que não traga seu sinete é
economicamente suspeito” (ADORNO, 1985, p.134).
Block (2002, p. 280), seguindo Adorno, considera que a publicidade captura a
subjetividade, criando um mundo paralelo e ilusório, sedutor, tal como um sonho,
onde tudo é possível e realizável através dos produtos divulgados. Assim, é prática
comum vincular o produto à determinadas idéias (glamour, felicidade, elegância,
riqueza, jovialidade etc), imagens de pessoas (celebridades, pessoas já conhecidas
no meio midíatico ou belos modelos) ou lugares (paradisíacos, solitários, luxuosos
etc.) afim de persuadir e potencializar as vendas devido à identificação. Não se
compra o produto, mas a ideia daquilo que você possa se tornar, a partir do status
que ele pode conferir ou o que poderia ser realizado através dele.
No caso do outdoor, que vende através da imagem e frases curtas, por
exemplo, se a margarina “X” quisesse fazer propaganda, poderia utilizar a imagem
dela junto com um ator famoso (com a frase indicando que tal ator aprova o produto
e também o consome), ou, se a intenção fosse vincular sua imagem com as ideias
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de “saúde" e “felicidade”, poderia expor uma foto de uma família (jovem, bonita, bem
vestida e sorridente) ao redor de uma mesa de café da manhã, cujo personagem
central seria um pão acompanhada de uma quantidade generosa da margarina. A
frase que acompanha a imagem poderia ser “Por uma família feliz e 100% saudável”.
Ao ver o produto, a imagem que vêm à mente do consumidor é aquela escolhida na
propaganda, com o consumo por identificação com a ideia ou imagem da pessoa
vinculada ao produto.
Nas próximas seções, versaremos justamente sobre os vínculos que a
propaganda se apega no âmbito da Páscoa, pensando primeiramente, os possíveis
signos religiosos que poderiam representar esta festividade e quais os símbolos
utilizados pela mídia para captação ou canalização de possíveis clientes em

outdoors.
Dado que no Brasil, nos últimos três anos, as mensagens e propagandas
nos outdoors sobre Páscoa são muito similares, selecionamos uma amostra de 9

outdoors com propagandas relacionadas a temática de Páscoa, exibidas no período
que antecede a data da mesma em diferentes cidades no país, entre os anos de 2010
e 2013. Segue abaixo a arte final computadorizada com a simulação da imagem no

outdoor.

Figura 1. Arte do Outdoor elaborada por MK3 Propaganda

Fonte <http://www.mk3propaganda.com.br/mk3-cria-campanha-de-pascoa-para-a-ferana/>. Acesso em
maio de 2014
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Figura 2. Arte do Outdoor elaborada por Spaço Comunicação. Fonte:
<http://www.spacocomunicacao.com.br/portfolio-midias_impressos.html>. Acesso em maio de 2014

Figura 3. Arte do Outdoor elaborada por Mauricio Eduarte, Consultoria em Marketing. Fonte:
<http://www.mauricioeduarte.com.br>. Acesso em maio de 2014.
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Figura 4. Arte do Outdoor elaborada por HD Creative. Fonte: <http://www.hdcreative.com.br/tag/feriado/>.
Acesso em maio de 2014.

Figura 5. Arte do Outdoor elaborada por Behance. Fonte: <https://www.behance.net/gallery/Pascoa2012/3219631>. Acesso em maio de 2014.
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Figura 6. Arte do Outdoor elaborada por Thiago Rodrigues. Fonte: <http://tiagorodrigues760.blogspot.com.br>.
Acesso em maio de 2014.

Figura 7. Arte do Outdoor elaborada por Alargamídia. Fonte: <http://blog.algarmidia.com.br/blog-dapropaganda/category/campanhas-locais/page/24/>. Acesso em maio de 2014.

Anais VI ENEIMAGEM III EIEIMAGEM
Londrina. UEL, 2017.

ISBN: 978-85-7846-445-5
Disponível online em: http://www.uel.br/eventos/eneimagem/2017

Figura 8. Arte do Outdoor elaborada por Caaz Propaganda.Fonte:
<http://caazpropaganda.blogspot.com.br/2011/03/dentalcard-pascoa.html>. Acesso em maio de 2014.

Figura 9. Arte do Outdoor elaborada por Olé Design e Marketing Fonte:

<http://olecomunica.blogspot.com.br/2010/03/pascoa-cataratas-jl-shopping-ninguem.html>. Acesso em
maio de 2014.

Dos nove outdoors aqui selecionados para análise, apenas o da Figura
4 não está relacionado com fins comerciais, pois se trata de votos de "Feliz Páscoa"
da prefeitura do município para a população onde ele foi veiculado (no entanto,
assim como os outros, não utiliza elementos ligados à religião).
Para impulsionar vendas, as empresas associam seu nome, produtos
ou serviços a determinados signos que remetem à Páscoa. Nos outdoors aqui
analisados, a escolha dos elementos a que as empresas se vincularam se deram na
seguinte forma: a imagem coelho e ovos de chocolate juntos, é utilizada em quatro
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dos nove outdoors (figuras 1, 2, 3 e 4, correspondendo a 44,5%), apenas o coelho é
encontrada em três casos (figuras 7, 8 e 9, correspondendo a 33,3%), e somente ovos
de chocolate (figura 5) e chocolate em barra (figura 6), ambos correspondendo a
11,1% dos casos.
Resumindo, a porcentagem de outdoors relativos à venda de chocolate
é de 66,7% (figuras 1, 2, 3, 5, 6 e 9), visando impulsionar a venda e consumo do
produto sob diversas formas, e os restantes 33,3% (figuras 4, 7 e 8) associam a
imagem do coelho à mensagens votivas e venda de outros produtos e serviços. No
total, nenhum outdoor utiliza imagens que combinam com o fundamento religioso
do feriado.

Simbologia utilizada pela mídia para propagandas na Páscoa e
analogias

A importância da imagem que se associa a um produto já é apontada por
Adorno Horkheimer ao tratar do modo como a indústria da cultura modela o
comportamento de seus consumidores. As propagandas midiáticas, usam os
recursos mais atrativos para induzir seus espectadores ao consumo vinculando
imagens de celebridades, atores, estrelas do esporte e figuras televisivas, com o
intuito de que o haja um consumo de um produto pela identificação a determinado
nome. De acordo com Passos (2011, p.39) esta indústria “busca criar uma
identificação na qual os consumidores do entretenimento se identifiquem com os
atores

do

filme,

com

os

sorteados

de

um

prêmio,

criando

uma

pseudoindividualidade.”
Podemos dizer que um dos motivos para a escolha da não utilização de
símbolos ligados à religião, é que, além das diversas interpretações que poderia
suscitar entre religiões ou vertentes religiosas, é que eles poderiam não se
constituir em imagens atrativas e vendáveis. Tomemos o exemplo da cruz: o
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elemento Cristão é carregado por uma história de dor, de todo o sofrimento do
Calvário que culminou na morte do filho de Deus.
Visualizar um anúncio que trouxesse essa correspondência, poderia trazer
desconforto, causando um efeito inverso àquele que se visa alcançar, que é
potencializar as vendas do produto. Ainda de acordo com Adorno, as pessoas
consomem aquilo que acreditam lhe fazer bem, trazer felicidade de alguma
maneira. Ao comprar algo, é importante se sentir bem e realizado, isto é, satisfazer
uma necessidade, que já existia ou foi criada por uma indústria que tem como oferta

in loco proporcionar prazer.
Segundo Adorno e Horkheimer (1985, p. 117) “o princípio impõe que todas
as necessidades sejam apresentadas como podendo ser satisfeitas pela indústria
cultural” e acrescentam “mas, por outro lado, que essas necessidades sejam, de
antemão, organizadas de tal sorte que ele se veja nelas unicamente como um
eterno consumidor, como objeto da indústria cultural”. Ou seja, há diversas
“escolhas”, de ovos de Páscoa e chocolates, o importante é comemorar a data
consumindo-os. E assim, de acordo com o autor, há uma indústria cultural,
transformando bens culturais, como arte e cinema, em objetos de consumo. Neste
caso, o feriado religioso da Páscoa é convertido em mercado consumidor.
Desta forma, as propagandas no outdoor dão preferência para utilização de
símbolos menos ligados à uma religião específica, o que pode ampliar o círculo de
identificação com a comemoração e aumentar um consumo feito sem reflexão
profunda e associação direta com o motivo religioso da festividade, que, tanto
judaísmo quanto cristianismo, carregam na sua história, também o fator do
sofrimento - que, uma vez associado, poderia não reverter em adesão.
Os feriados religiosos do calendário anual, como a Páscoa e o Natal, que
teriam, a priori, a finalidade de abrir um canal de reflexão e proximidade do homem
com o divino, encontram-se sob o pano de fundo de mercado, constando como datas
de grande lucratividade. E, sob nova roupagem e com outras conotações que se
ligaram ao feriado de Páscoa, os produtos associados à data são consumidos por
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milhões de devotos e fiéis, que são capturados na sua fragilidade intelectual e
emocional.
No mundo do consumo, o Cristo ressuscitado ou a imagem da libertação do
povo judeu é substituída pela figura do “coelho", personagem implantado no
imaginário coletivo e mantido pela indústria cultural. O momento de devoção do
período é suplantado pelas comemorações regadas aos quilos de chocolate na
forma de ovos e coelhos. Como apontam Adorno e Horkheimer (1985, p.110) a
indústria cultural “os mantém tão bem presos em corpo e alma que eles sucumbem
sem resistência ao que lhes é oferecido”.
É possível compreender a ideologia de base da indústria cultural, de que
qualquer bem cultural pode ser revertido em artigo de consumo, observando a
percepção de Walter Benjamim acerca dos motivos que levaram a perda da aura na
obra de arte. De acordo com seu texto “A Arte na era da reprodutibilidade técnica”,
(BENJAMIN, 2012, p.15) muitas obras de arte aparecem primeiramente com valor de
culto, surgindo a serviço de um ritual mágico e religioso através de, por exemplo,
estátuas para adoração. A Vênus grega no contexto que fora produzida, era objeto
de culto, já para a Igreja medieval, a mesma representava um ídolo maligno. Os
sentidos atribuídos à mesma obra mudavam com o tempo, mas o objeto continuava
sendo único.
Um outro aspecto relevante destacado por Benjamin é a inatingibilidade de
uma obra única. Mesmo que fosse possível vê-la em uma exposição, a proximidade
física ainda não aboliria a distância que a separava de seu espectador, no sentido de
não estar acessível à posse ou contínua visibilidade. Várias imagens, inclusive,
passavam por hierarquia, onde apenas alguns sacerdotes podiam vê-la, e outras
ficavam a maior parte do ano coberta.
A reprodução técnica permite a aproximação de uma obra de arte por meio
de suas cópias (como fotografias, por exemplo). Por um lado, isto abre espaço e
libera a obra de arte do que Benjamin chama de “experiência parasitária ligada ao
ritual” (BENJAMIN, 2012, p. 15), ocasionando a abertura daquilo que antes era
privilégio de poucos. Mas, por outro, isto acarreta na quebra de sua “aura”, que está
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ligada à sua unicidade, ou seja, sua existência única no mundo. Apenas no original
transcorre a real história, desde a criação e tudo que se sucede, suas marcas e
permanência no espaço-tempo. As reproduções se distinguem do original por não
deter estas características. Substituindo o uno pelo múltiplo “vazio” das cópias sem
historicidade, a reprodução técnica contribui para a destruição da “aura”. E é esta
multiplicidade de reproduções sem aura que se insere na esfera da práxis política
da lógica mercantil (Idem, p.14-15).
A partir disto, poderíamos fazer uma analogia com a Páscoa, onde a
reprodutibilidade técnica retira a “aura” do feriado na medida que se apropria deste
dia para alavancar vendas, transformando uma fé em uma multiplicidade de artigos
a serem consumidos, artigos que não carregam, necessariamente, o sentido
religioso. As características sagradas são, se não suprimidas, suavizadas, o que
destitui-lhe seu caráter de “culto”.
Assim, podemos concluir que esta comemoração é retirada da esfera do
sagrado e colocada no profano quando compartilhada através de outros signos
estranhos às doutrinas (coelhos e ovos), signos estes que a coloca à serviço de um
mercado, que é estimulando anualmente ao mesmo consumo sem reflexão
profunda sobre seu real significado.
Muitos fiéis conhecem de cor o discurso que fundamenta a esfera do
sagrado da comemoração, mas, se questionados sobre o consumo do chocolate,
ovos e coelhos, não conseguirão fazer ligações coerentes entre ambos (profano e
sagrado). É um consumo por tradição, com pouca reflexão. Segundo Benjamin "em
tempos históricos de grandes mudanças [se referindo à modernidade], as tarefas
que se apresentam ao aparelho receptivo humano não podem ser resolvidas por
meios puramente ópticos, ou seja, da contemplação. Elas só podem ser resolvidas
gradualmente pela recepção tátil, pelo costume” (BENJAMIN, 2012, p.31). E, assim,
continua Benjamin, se podemos realizar tarefas enquanto estamos distraídos é
porque estamos acostumados.
Para Benjamin, a recepção pela distração constitui um sintoma de
profundas mudanças na percepção. O público avalia um filme, afirma o autor, mas o
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faz de forma distraída. Diferente da obra de arte, que exige um mergulho e uma
contemplação ativa, onde o espectador deixa-se perder entre suas reflexões e
ligações que faz perante uma contemplação, o cinema se constitui numa linguagem
passiva, onde aquele que assiste um filme tem de fazer um esforço por acompanhar
a sucessão de imagens que desfila à sua frente apenas para de compreender a
história integral. Nenhum grande esforço mental de reflexão é requerido, diferente
da obra de arte.
A avaliação é distraída, assim como o consumo. Com isto, ao utilizar outros
símbolos desconcectados da religião (e ainda assim o ato do consumo de produtos
estranhos à esta esfera continuar anualmente a ser repetido por tradição, costume
ou distração), denota não apenas mudanças no aparelho receptivo, mas também
que a Páscoa está inserida na lógico do consumo e domínio do capital.
Kant, em seu livro “A crítica da razão pura”, defende que a racionalidade
seria um princípio de autonomia e independência da humanidade. Adorno e
Horkheimer, por sua vez, ressaltam que a indústria cultural desprove
crescentemente a capacidade do pensar crítico, onde “o ser é intuído sob o aspecto
da manipulação e da administração. […] Os sentidos já estão condicionados pelo
aparelho conceitual antes que a percepção ocorra” (ADORNO, 1985, p.73).

A dificuldade maior de nossa cultura não é a de estar mergulhada num
vazio desesperançado, mas ao contrário, é de ter produzido um horror
difuso e persecutório à interiorização, ao assombro, ao não-sentido
(tomados como máscaras aterradoras do vazio) e, como conseqüência,
um ambiente extremamente vulnerável à sedução dos objetos e ao seu
interminável processo de substituição pelo mercado. Não é que faltem
significações. O problema é que a própria questão do sentido tornou-se
obsoleta e incomoda, num mundo em que os ‘padrões de qualidade’
exigem uniformização, previsibilidade e sujeição (BEZERRA JR., 2002, p.7).
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“Princesa Mononoke” e a natureza: interlocuções acerca de práticas
religiosas japonesas e do movimento ambientalista dos anos 1990
Lunielle de Brito Santos BUENO1 (UEL)
Matheus Silva DALLAQUA2 (UEL)

Resumo: Os estudos das religiões tem ganhado cada vez mais espaços e
uma multiplicidade de suportes. Esse trabalho visa analisar as representações
religiosas orientais dando enfoque às imagéticas presentes em nossa fonte, o filme
“Princesa Mononoke” (1997) do fundador dos Estúdios Ghibli e diretor japonês Hayao
Miyazaki. Como recorte abordamos os elementos naturais que se vinculam
sincreticamente às práticas religiosas do Xintoísmo e do culto aos kami, e ao
movimento ambientalista dos anos 1990. Elementos como entidades naturais
representadas por lobos, javalis, veados e rios, são o foco do trabalho que visa
entender essas representações fortemente influenciadas pelo contexto histórico de
produção.

Palavras-chaves: Culto aos kami, Movimento ambientalista, Princesa
Mononoke.

Introdução

Partindo do interesse pessoal de pesquisa e do contato com a historiografia
que se debruça sobre as religiões e religiosidades orientais, propomos, através
deste, trabalhar alguns elementos do culto aos kami através do filme Princesa
Mononoke (Mononoke-hime), sendo o culto aos kami, de maneira sucinta, a prática

1

Graduanda em História pela Universidade Estadual de Londrina (UEL), bolsista de Iniciação Extencionista no Laboratório de
Estudos e Domínios da Imagem (LEDI), pela PROEX.
2
Graduando em História pela Universidade Estadual de Londrina (UEL), bolsista pela PROEX por participar do projeto de
extensão “Contação de Historias Norte do Paraná: memória e educação patrimonial.
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ritualística que envolve as diversas divindades do Japão, podendo ser esses entes
queridos; espíritos do mundo natural, como animais, plantas e rios e afins.3
O filme, dirigido por Miyazaki, lançado em 1997, se passa na Era
Muromachi, entre 1337 e 1573, aproximadamente. Nesse período, há a união das
duas cortes imperiais, Quioto e Yoshino, que se encontravam em divergência e,
também, o primeiro contato dos japoneses com os jesuítas portugueses com o
intuito de cristianizá-los.4 O mesmo, conta a história do último príncipe guerreiro
Emishi, por nome Ashitaka, que, ao tentar proteger a aldeia em que vivia, matando
um javali, é possuído por uma espécie de kami amaldiçoado. Ao matar o javali, seu
braço direito é contaminado por uma maldição que ao mesmo tempo que lhe dá
uma força sobrenatural, mato-o lentamente e, com todos esses acontecimentos,
Ashitaka deixa sua aldeia para trás, sendo considerado morto por seu povo, pondo
fim a sua linhagem como príncipe real.
Temos por interesse esclarecer que ao longo desse trabalho, há um
processo de escolhas, como em qualquer trabalho de cunho historiográfico.
Escolhe-se dar mais enfoque nas discussões a respeito das representações
religiosas, e consequentemente as discussões inerentes a esse campo de análise,
que uma análise fílmica a miúde. Todavia, ressaltamos a importância de levantar o
embasamento teórico-metodológico pois, estamos lidando com uma fonte específica
que como qualquer outra, possui sua linha de abordagem, contextualização, bem
como de discussão.

Arcabouço metodológico de fonte audiovisual

Analisando a nossa fonte audiovisual e entendendo que essa é construída
de uma multiplicidade de discursos que se integram na produção final, procuramos
superar as análises associadas à escrita, como os roteiros e os diálogos, tentando

3
4

ANDRÉ, 2008, p. 3
Para saber mais, ler YAMASHIRO, J. História da Cultura Japonesa. São Paulo: Ibrasa, 1986.
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entender uma realidade mais abrangente e complexa. Além disso, para se
estabelecer esse trabalho, busca-se no decorrer deste apresentar uma
interpretação que diz respeito ao que Marcos Napolitano chama de “o cinema na
história”. Nessa sua classificação, a produção cinematográfica torna-se a fonte
primária para a investigação historiográfica, como será tratado nesse artigo5.
Além do discurso do filme, o seu enredo que se faz a partir do roteiro,
tentamos nos ater a outras linguagens importantes na composição cinematográfica,
como o cenário, a música, a iluminação e a visualidade desse – que se dá pelo
discurso imagético –. Em outras palavras, tentamos analisar o filme com os
diversos segmentos de forma integrada.
Outra premissa importante no nosso trabalho é a sensibilidade de
percepção do que é "não-intencional", ou "inconsciente", além do que se propõe
como intencional e explícito, afinal, o documento fílmico contém uma série de
significações e nós devemos ter a percepção para captar todos os prismas a fim de
uni-los em nossa análise.
Segundo Marc Ferro, analisar um filme não se trata de questões puramente
estéticas, compreendendo a especificidade dessa arte, que é uma "forma de
expressão", entendemos que essa é um produto, uma "imagem objeto"6, e como
objeto, esse é uma construção cheia de representações – interferindo na História e
possibilitando novas abordagens aos pesquisadores da área, desde os Annales – e
signos diversos.
Para Marcos Napolitano, quando um historiador se propõe a trabalhar com
uma fonte deste cunho, este deve entender que essa não se constitui como uma
fonte neutra e fidedigna da realidade, afinal por sua vez essa conta com:

Conjunto de elementos, convergentes ou não, que buscam encenar
uma sociedade, seu presente ou seu passado, nem sempre com
intenções políticas ou ideológicas explicitas [...] pode ser realista ou
alegórica, pode ser fidedigna ou fantasiosa, pode ser linear ou
5
6

NAPOLITANO, 2005, p. 240
FERRO, 1992, p.82
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fragmentada, pode ser ficcional ou documental. Mas é sempre
encenação7.

Entende-se então que essas fontes cinematográficas, de acordo com o
autor, são imbuídas de uma subjetividade, que por sua vez diz respeito a escolhas
feitas seja pelo diretor, seja pelo produtor, seja consciente ou não, sendo assim,
como qualquer outra fonte.

Contextualização da obra e religião

O filme é produzido nos anos 1990, lançado em 1997, no Japão. Essa última
década do século XX foi marcada por um forte investimento de alguns Estados em
diminuir a poluição, proteger o planeta, salvar os animais em extinção e uma série
de medidas vistas como parte do movimento ambientalista.
Um pesar na consciência de muitos em relação a uma série de ações
promovidas pelo homem que destrói a natureza, acaba caracterizando esse
movimento, que ganha adeptos no mundo todo, inclusive o diretor Miyazaki.
Em 1990, criou-se o Comitê Intergovernamental de Negociação para uma
Convenção-Quadro sobre Mudanças Climáticas, na cidade de Genebra, na qual
discutiu-se um possível aumento da temperatura do planeta. Aqui pode-se perceber
um preparativo para a conferência que ocorrera dois anos mais tarde.
O Brasil sediou a conferência da ONU de 1992, conhecida como Rio-92, Eco92 ou Cúpula da Terra, em que foram discutidas medidas que levassem em
confluência o progresso sem destruir a natureza. Medidas como a redução do
consumo de petróleo e carvão mineral foram uma das acordadas nesse evento.
Em 1995 na Alemanha e em 1996 na Suíça foram realizados as
Conferências das Partes, em que negociações para a definição de metas para o

7

NAPOLITANO, Op. cit., p. 276
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Protocolo de Kyoto foram feitas. Metas essas que envolviam uma ajuda financeira
àqueles países que estavam em desenvolvimento e que pudessem somar nas
pesquisas de redução de gases.
Outro marco para os ambientalistas ocorreu no próprio ano de lançamento
do filme, 1997, em que, na cidade de Kyoto, firmou-se o Protocolo da Conferência
das Partes, no qual discutia a redução da emissão dos gases do efeito estufa.
Em linhas gerais pode-se perceber que o diretor é fortemente influenciado
por essa série de eventos, conferências e reuniões que, mesmo que envolvam
visivelmente o âmbito político e das relações-públicas de cada nação, também
permeia os âmbitos escolares, comerciais e também artístico, como o cinema e,
especificamente, os filmes de Mitazaki.
Tratando do contexto cultural que também envolve o diretor e que perpassa
toda nossa discussão de análise, o Xintoísmo e o culto aos kami, durante muito
tempo, foram descritos como as religiões mais antigas do Japão, todavia estudos
recentes nos mostram que essa crença, na verdade, foi uma tradição inventada
pelos próprios xintoístas, para conferir-lhes um caráter de legitimação8. Vale
ressaltar que o Xintoísmo, no século XIX, é considerado uma religião de Estado e o
mesmo entende que o Japão é uma terra sagrada dada pelos deuses xintoístas aos
moradores dessa, entretanto, mesmo que as duas religiões citadas acima sejam
diferentes e tenham suas particularidades, é possível notar as aproximações
dessas.
A própria palavra Xintoísmo, derivado do termo chinês shen tao, se
desenvolveu de uma palavra que significava "o universo dos kami", para uma que
significa "o caminho dos kami" e, mais tarde, Xintoísmo veio a se referir ao conjunto
de deuses não-budistas.9 Ademais, é importante ressaltar que essa religião além de

8
9

ANDRÉ, op.cit., p. 2
TEEUWEN; SCHEID, 2002, p.5.
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ter por característica sua multiplicidade de objetos de veneração10, a mesma carrega
também uma multiplicidade de práticas, o que acarreta em sua complexidade11.
Destaca-se que, tanto o Xintoísmo, quanto o culto aos kami sofrem
sincretismo com o Budismo, ou seja, há uma relação dialética entre esses, na qual
as transformações ocorrem não só no Xintoísmo ou no culto aos kami, mas também
no Budismo e em suas vertentes.12
Alguns autores atribuem ao Xintoísmo uma ligação profunda com a
natureza, na qual seres animados ou inanimados, possuem espíritos, estabelecendo
assim, uma interlocução com o culto aos kami, sendo que muitos desses são
entidades.

Salienta-se que não apenas esses seres são considerados divindades,

uma vez que o termo kami encontra-se no plural, apontando a pluralidade de seus
deuses.
Entretanto, quando há uma morte trágica, existe a possibilidade que o ente
falecido venha a se tornar um kami amaldiçoado, como é retrato no filme quando o
13

javali é chamado de tatari gami, uma espécie de “deus demônio” , uma divindade
(kami) que estava imerso em ódio e orgulho ao mesmo tempo.14
Apesar das confluências entre o culto aos kami e o Xintoísmo, retoma-se a
partir desse momento as divergências existentes entre ambas. Primeiro ponto
relevante é que o culto aos kami constitui-se numa prática mais antigo que o
Xintoísmo, tendo essa última se apoiado nos kami para legitimar seus pressupostos
e práticas, como citado acima. Outro ponto sobre o Xintoísmo, é que o mesmo é uma
religião extremamente centralizada, diferentemente do culto aos kami – que muitos
estudiosos acreditam não poder ser chamado de religião, pois não possui dogmas,
códigos morais ou livros sagrados15, sendo extremamente fragmentado e não
estruturado.

10

Estima-se que há cerca de oito milhões de divindades xintoístas, variando entre ente elementos naturais e humanos, sendo
que uma vez que morrem, seres humanos podem se tornar kami.
11 BATH, 1998, p. 14,15.
12
TEEUWEN, M e SCHEID, B. op.cit. p. 2, 3.
13
Entende-se aqui, que o conceito demônio refere-se a cristandade advinda dos cultos provenientes do oriente próximo e do
ocidente. Contudo, emprega-se o termo aqui salientando suas possíveis problemáticas, usando-o apenas como ilustração
14
ANDRÉ, R. G. op.cit. p. 3
15
BATH, S. op.cit., loc.cit.
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Logo, Miyazaki, influenciado pelas ideias ambientalistas e culturais das
religiões japonesas, produz esse clássico do cinema, falando, por elementos
simbólicos, muito mais de seu tempo do que do retratado no filme.

Análise fílmica “Princesa Mononoke” (1997)

É possível notar a importância dada a natureza no filme em várias
passagens. A primeira delas, e provavelmente a mais emblemática é que ao mesmo
tempo em que a personagem Lady Eboshi busca destruir a natureza na procura por
minérios para a transformação desses em armamento e venda ao governo japonês,
a própria natureza se rebela contra Eboshi, cujas praticas incluíam desmatar a
natureza e matar os animais e divindades16 que nela residem, como é o caso do deus
javali.
Indaga-se aqui, a representação que o diretor buscou traçar ao utilizar
essas figuras que sugam o sangue e a vitalidade da divindade transformando-o em
um ser guiado por dor, sofrimento e ódio. Uma das possíveis abordagens que
pensamos ao longo da análise do filme é a aproximação existente entre essas
figuras e as sanguessugas do mundo real, parasitas hematófagos do mundo
natural, ou seja, que se alimentam do sangue de seus hospedeiros levando-os ao
seu enfraquecimento.

16

Representadas, no filme, pelas divindades, como os lobos, responsáveis pela proteção e pelo instinto materno; os javalis
como guerreiros, vingativos e unidos; os macacos responsáveis pelo reflorestamento de áreas desmatadas.
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Figura 1 - O deus Javali transformado em tatari gami debaixo dessas figuras que o dominaram

Ao mesmo tempo que é tomada como antagonista na história, Lady Eboshi,
possui inúmeras qualidades, como apresentar-se como uma boa líder; que, além de
comprar mulheres que seriam enviadas para prostíbulos com o dinheiro ganho com
a venda de armamentos, transformando-as em trabalhadoras; dá chances aos
leprosos, considerados como párias sociais; protege sua vila e seus moradores de
ataques samurais.
Essa premissa nos leva a perceber que, diferentemente da maioria das
religiões Ocidentais, sustentadas pelo dualismo de que ora se é totalmente bom e
ora se é totalmente mal, não se pode analisar de forma simplista as atitudes das
personagens no contexto social e religioso que o filme retrata, uma vez que tanto as
figuras humanas como as próprias divindades possuem aspectos que podem ser
considerados como bons e maus ao mesmo tempo.
Esse antagonismo, notado em uma das figuras mais controversas, contudo
de extrema importância no filme, o deus Shishigami, expresso através da figura de
vários animais em apenas um, uma espécie de guardião do mundo, responsável por
ao mesmo tempo dar a vida e tirá-la, ou seja, uma figura que tem por característica
uma relação dialética próxima as teorias hegelianas17.

17

Diante de uma posição em discussão, temos a oposição desta, em outras palavras, uma tese e uma antítese, da confluência
entre essas duas esferas antagônicas surge a síntese que abrange ambas, essa é, de uma maneira simples, a explicação da
dialética hegeliana.
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Figura 1 - A relação dialética da entidade Shishigami

A partir da interpretação dessa imagem, podemos esclarecer melhor essa
relação antagônica que a divindade em questão representa. Percebe-se que ao
passo em que a pata dianteira direita retira a vida a sua volta ao matar a vegetação
onde pisa, a pata dianteira esquerda é responsável por seu inverso: dar a vida, uma
vez que essa é responsável por fazer brotar novas plantas.
Contudo, como afirmado anteriormente, a figura do deus Shishigami é uma
das mais complexas de todo a obra, além de possuir diversos significados e
funções, a entidade possui também diversas formas corporais ao longo do filme,
sendo que uma delas nos abre para interpretações referentes a discussão proposta
pelo diretor a respeito do desmatamento que ocorre pelas mãos dos homens.
Abre-se janela para essa interpretação a partir do momento em que
enquanto a divindade permanece em paz, sua forma, mesmo que se altere está
sempre relacionada a figuras típicas do mundo animal, como um veado por
exemplo. Contudo, a partir do momento em quem Lady Eboshi retira-lhe a cabeça,
assim como o javali do começo do filme, Shishigami torna-se uma espécie de tatari
gami, que em uma busca desenfreada pelo membro que lhe foi decepado passa a
destruir todo o mundo a sua volta, seja humano, seja natural.
É nesse momento que temos sua figura que antes se assemelhava tanto ao
animal quadrupede durante o dia, quanto sua forma bípede e com aspectos ainda
animalescos, com uma espécie de luz interna durante a noite, se tornando uma
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figura com braços e pernas, mais acinzentada, sem as características de um animal,
aproximando-se assim da figura humana que passa a levar caos e destruição para o
mundo, o que só é revertido quando Mononoke e Ashitaka lhe devolvem o membro.

Figura 2 – Quadro comparativo entre as formas que a entidade Shishigami assume. A primeira imagem
representa-o durante o dia, a segunda durante a noite e a terceira após ter a cabeça cortada

Ainda sobre a análise fílmica pertinente ao nosso trabalho, pode-se notar
que a iluminação utilizada nos dois grandes espaços do filme remetem a
problemática ambientalista do filme. Todos os espaços ligados a natureza parecem
serenos e claros, mesmo quando noite, o azul do céu passa tranquilidade e paz,
diferentemente dos espaços urbanos que, antagonicamente, são cinzentos e
abarrotados

de

pessoas

caminhando,

pessoas

trabalhando

e

falando

freneticamente, passando uma imagem fechada, sombria e acelerada do espaço,
como apresentadas no quadro comparativo abaixo.
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Figura 3 – Quadro comparativo da natureza clara que passa tranquilidade e cidade escura poluída

A interlocução entre práticas antropofágicas e os macacos do filme, tornase pertinente uma vez que esses acreditam que, ao comer a carne de Ashitaka, ou
de Mononoke, tornar-se-iam mais fortes para poderem guerrear contra os homens
de Eboshi, de forma que a vitalidade e virilidade seriam transmitidas para aqueles
que praticam tal costume.

Considerações Finais

Podemos perceber que, os elementos simbólicos tratados no decorrer
desse artigo não seriam possíveis de serem notados sem um estudo da
metodologia do nosso suporte, assim como dos elementos religiosos e dos trâmites
do movimento ambientalista dos anos 1990.
Durante a análise, procurou-se perceber elementos do passado e do
presente que se convergem no filme “Princesa Mononoke”. Tratando dos elementos
voltados ao tempo passado, o diretor datando sua temporalidade no período de 1337
a 1573, percebe-se a tentativa de resgatar elementos vinculados à natureza das
religiosidades tradicionais do período no Japão, o culto aos kami, bem como a
estruturação do Xintoísmo.
Ademais, do presente, podemos perceber que o diretor estava imbuído de
elementos ideológicos do movimento ambientalista, em que, através de sua
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produção, busca mostrar os estragos que o progresso incontrolado e impensado
traz a natureza e ao próprio homem.
Logo, o filme “Princesa Mononoke”, usa elementos das religiosidades
japonesas, dando foco nas questões naturais, a fim de problematizar uma questão
do seu presente: os problemas ambientais causados pelo homem.
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Guadalupe Tonantzin: a iconografia guadalupana como instrumento de
apropriação e ressignificação da religiosidade náhuatl
Rafael Augusto CASTELLS DE ANDRADE1
Universidade do Estado do Rio de Janeiro

Em 1531, a série de visões da Virgem de Guadalupe por Juan Diego
Cuauhtlatoatzin, índio mexica recém-convertido, resulta no misterioso surgimento
de sua famosa imagem no (antes liso) tecido utilizado pelo seu mensageiro. A
iconografia estampada parece remeter diretamente aos hábitos, cultura e
religiosidade dos índios nahuas: a cor de sua pele é parda; seus dois mantos,
principalmente o de baixo, contêm elementos que se assemelham à iconografia
náhuatl; a Virgem aparece usando um laço na altura do ventre, tal como as
mulheres nahuas faziam para indicar sua gravidez; a santa aparece no sagrado
monte Tepeyac, onde havia um famoso templo dedicado à Coatlicue Tonantzin,
deusa da fertilidade, da terra e mãe de Huitzilopochtli, uma das divindades mais
reverenciadas do panteão mexica. Estes e outros fatores envolvendo a iconografia
guadalupana parecem apontar para um conjunto de elementos híbridos (cristãos e
nahuas) que tiveram como principal objetivo a conversão indígena, por meio da
apropriação

e

ressignificação

de

elementos

iconográficos

autóctones,

principalmente os de teor religioso.

Palavras-chaves: Virgem, Guadalupe, iconografia, nahua.

O ano de 1492 é visto como um marco na história humana. As três
caravelas comandadas pelo almirante Dom Cristóvão Colombo, em vez de chegar às
Índias, tal como planejado, aportaram em outro continente, posteriormente
nomeado “América”, mas que repetidamente apareceria nas crônicas, tratados e
1

Doutorando do Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais (PPGARTES UERJ).
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livros – principalmente até o século XVIII – como “Novo Mundo”. Todavia,
concomitantemente a esse novo cenário paradisíaco e exótico, os europeus
“descobriram” também uma nova humanidade. Dá-se início, então, a um dos
cenários mais ricos e controversos de nossa história: o embate cultural e ideológico
entre diversos grupos ameríndios e os europeus.
O panorama político-econômico da Europa quinhentista, aliado à prática
mercantilista dos Estados nacionais recém-formados, demandava a procura de
novas rotas comerciais alternativas ao Mar Mediterrâneo, tanto quanto metais
preciosos para dar sustento à política metalista mercantil. Assim, inicialmente, as
Coroas portuguesa e espanhola iniciaram o processo de dominação política nos
diversos territórios americanos. Mas, a partir da Reforma Protestante e da
consequente Contrarreforma católica, que visava reafirmar o poder e domínio da
Igreja, o Novo Mundo logo se veria envolto em uma outra batalha, que tinha como
fim o domínio espiritual sobre os indígenas. Assim, a partir das primeiras décadas
do século XVI, diversas ordens religiosas, como os franciscanos, dominicanos,
beneditinos e jesuítas, disputavam a catequização ameríndia.
A conversão religiosa dos índios se deu, de uma maneira geral, de forma
bastante

heterogênea.

Cada

região

ocupada

apresentava

suas

próprias

particularidades, que variavam de acordo com a influência da metrópole dominante,
da conquista territorial e de cada grupo indígena, submetido ou não. Este estudo
focará nas relações religiosas entre os índios do tronco cultural nahua2 – mais
especificamente, os mexicas ou astecas – e os missionários cristãos, ou seja, entre
o paganismo náhuatl e o Catolicismo.
Sabemos que o Cristianismo é uma religião messiânica e que a retórica e
apologética cristã são poderosas. Talvez a estratégia mais poderosa e utilizada, de
alguma forma, em todas as partes ocupadas das Américas, tenha sido a da
aproximação ou sincretismo religioso. O primeiro passo era dado com o
2

Entende-se por nahua (ou nauas) um termo genérico para designar todos os falantes da língua náhuatl (ou náuatle),
pertencente à família uto-asteca e usada por diferentes sociedades provenientes do mesmo tronco linguístico e cultural, como
no caso dos astecas ou mexicas. O náhuatl era falado no território atualmente correspondente à região central do México
desde pelo menos o século VII. Esses diversos povos partilhavam em comum, além da língua, diversos outros elementos
socioculturais. A cosmologia, os cultos, as deidades e os sacrifícios humanos praticados pelos astecas são um exemplo de
herança cultural proveniente dos nahuas.
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aprendizado da língua nativa dominante pelos missionários. Em seguida, grosso
modo, os evangelizadores procuravam conhecer as crenças religiosas e
cosmológicas autóctones. Por fim, tentavam aproximar algumas destas crenças à
visão de mundo cristã, com o objetivo de converter os índios por meio desta
aproximação ideológica.
Um dos casos mais curiosos de sincretismo religioso e cultural entre as
culturas náhuatl e cristã reflete-se na própria história e iconografia da santa
padroeira do México: a Virgem de Guadalupe. A primeira de suas cinco aparições
consideradas milagrosas pela Igreja Católica teria acontecido no dia 9 de dezembro
de 1531, portanto, menos de dez anos após os primeiros contatos dos nahuas com o
Cristianismo.
Há uma série de questões que envolvem a Virgem e suas aparições que
devemos levar em consideração. A primeira delas é a própria data da aparição. Os
nahuas criam que viviam na quinta era ou a era do Quinto Sol, ou seja, a
humanidade já existira e havia sido extinta por quatro vezes, cada uma delas com
uma data prevista, como uma profecia. Curiosamente, a data prevista para o término
desta quinta época era, justamente, dezembro de 1531, se equiparada ao calendário
cristão,3 mesmo mês e ano da aparição da Virgem de Guadalupe.
Em segundo lugar, devemos considerar a quem a Virgem teria aparecido,
não em uma, mas em cinco ocasiões: dois índios recém-catequizados. Juan Diego
Cuauhtlatoatzin (1474-1548) teria presenciado a primeira aparição no dia 9 de
dezembro de 1531, na colina de Tepeyac,4 além de mais três outras entre este dia e o
dia 12 de dezembro do mesmo ano; o outro escolhido teria sido Juan Diego
Bernardino (c. 1460-1544), tio de Juan Diego Cuauhtlatoatzin, na madrugada do
mesmo dia 9, quando, moribundo em seu leito de morte, a Virgem o teria salvo de
sua doença.

ARREDONDO, Martha Luz. Identidad cultural en México. In: Inventio: La génesis de la cultura universitaria en Morelos .
Cuernavaca: Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM). Ano 1, n. 1, mar. 2005, p. 9.
4
As primeiras descrições das aparições guadalupanas estão registradas no texto Nican mopohua, escrito em náhuatl em 1545
por Antonio Valeriano (c. 1522-1605), nahua nobre e letrado, que posteriormente seria professor e reitor do colégio de Santa
Cruz de Tlatelolco, dirigido por franciscanos. Foi um dos mais notáveis discípulos e informantes do frei Bernardino de
Sahagún, que se referiu a ele como um aluno produtor de “versos heroicos”. cf. SAHAGÚN, Bernardino de. Historia General de
las Cosas de Nueva España (1540-1585) (3 vols.). México, 1830, vol. 3, p. 81.
3
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O terceiro ponto a ser observado diz respeito à iconografia tradicional da
Virgem de Guadalupe (figuras 1 e 2). Chama-nos a atenção, de cara, a pele da
Virgem, que, tradicionalmente na História da Arte, sempre fora representada com
um tom próprio dos caucasianos; entretanto, tanto na tela de Juan de Sáenz quanto
em todas as representações5 de suas aparições, a padroeira e protetora dos
mexicanos é representada com uma pele mais escura, de tonalidade mais parda,
muito próxima da que era utilizada para representar os índios e mestiços da Nova
Espanha, talvez como se indicasse ser o elo que uniria o antigo cristão (europeu e
branco, como todos os traços e feições da Santa) ao novo (índios, representados pela
pele mais escura).

5

Incluindo a considerada original (figura 2), que teria sido milagrosamente gravada em um tecido indígena a base de fibras de
agave, chamado de ayate. A imagem original encontra-se na moderna Basílica da Virgem de Guadalupe, na Cidade do México.
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1. Juan de Sáenz. Virgem de Guadalupe com as Quatro Aparições e uma Vista do Santuário de Tepeyac. 1777.
Óleo sobre lâmina de cobre. 52,2 x 40 cm. Museu Soumaya, Cidade do México.

Inés Marta Toste, estudiosa da imagem, aponta ainda para uma série de
signos contidos na representação da Virgem de Guadalupe aos quais devemos
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atentar: sua expressão serena nos traz um olhar baixo, como se contemplasse o
solo (ou o próprio Juan Diego, visto de cima do monte para baixo). Levemos em
consideração que entre os nahuas, o chamado “olho no olho” não era considerado
um ato cortês, principalmente entre as mulheres, sendo o olhar baixo um sinal de
respeito e reverência, mas que, neste caso, também serve para transmitir
tranquilidade e confiança, ato reforçado pela suavidade da junção das mãos, algo
talvez ainda novo para os índios, mas não para os europeus; a fita escura, amarrada
acima da altura de seu ventre, é muito semelhante a que usavam as nobres
mulheres mexicas para demonstrar sua gravidez, o que indicaria que a Virgem de
Guadalupe estaria grávida. Além disso, esta mesma fita termina com um laço
formando dois triângulos, código visual que no mundo nahua indica o fim de um
ciclo e o nascimento de outro.6
Ao observarmos seu manto de baixo, vemos uma série de detalhes e
arranjos florais dourados, a princípio, nada muito diferente ou chamativo, do ponto
de vista da iconografia cristã. Entretanto, Toste aponta para a semelhança das
formas destes arranjos florais aos símbolos de plantas e flores muito caras à
cultura náhuatl, como o tepetl, ou “monte”, em náhuatl (vide figura 2 e detalhe). No
detalhe, vemos a folha que remeteria ao símbolo do tepetl, com desenhos
estilizados em seu interior, que seriam o indicativo das cinco direções para o povo
nahua: norte, sul, leste, oeste e zênite (ou a quinta direção7).8 Lembramos que a
Virgem teria aparecido a Juan Diego Cuauhtlatoatzin no alto do monte Tepeyac. Em
outro detalhe do mesmo manto, percebemos outro símbolo floral que se assemelha
muito ao ícone do Nahui Ollin, recorrente em diversos códices nahuas e presente no
centro da Pedra do Sol asteca. Trata-se de um símbolo semelhante a uma flor de
quatro pétalas que representa a concepção do universo, do espaço-tempo, os quatro
pontos cardeais, as quatro estações e as quatro épocas passadas e extintas,
segundo a interpretação náhuatl. Segundo Filo Zitlalxochitzin, o Nahui Ollin:

TOSTE, Inés Marta Basse. Iconografía de la Virgen de Guadalupe: Cáceres, La Gomera y Nueva España. In: Ciencia y Cultura
Entre Dos Mundo: Nueva España y Canarias Como Ejemplos de Knowledge in Transit, Cabildo Insular de La Gomera, San
6

Sebastián de La Gomera, 2009, p. 9-10.
7
Ponto perpendicular celeste do ponto de vista de um observador terrestre.
8
TOSTE, Inés Marta Basse, op. cit., 2009, p. 9.
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“[...] é o glifo mais familiar, desde Teotihuacan até Tenochtitlan. É a figura
omnipresente na iconografia e foi representada pelos sábios e artistas
nahuas sob infinitas variantes, mas sempre formada por quatro pontos
unificados por um centro. Na simbologia náhuatl o número cinco é a cifra
para o centro. É o eixo do qual partem os quatro cursos do universo e seu
centro constitui o ponto de contato entre o céu e a terra”.

9

É interessante observarmos, ainda, que a flor que seria uma referência ao

Nahui Ollin, que, para os nahuas, era o símbolo da criação da vida na quinta era,
está posicionada justamente na altura do ventre da Virgem, que, segundo a crença
cristã, estaria grávida do Senhor salvador da humanidade.

9

ZITLALXOCHITZIN, Filo. El Nahui-Ollin plasmado en el calendario azteca y en la pintura guadalupana: el universo de la cultura
náhuatl cifrado en un símbolo. In: Segundas Jornadas Sobre el Universo de la Cultura Náhuatl. Puebla: Colégio de História da
Faculdade de Filosofia e Letras da Benemérita Universidade Autônoma de Puebla, 2010.
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2. Autor desconhecido. Virgem de Guadalupe. 1531. Nova Basílica de Guadalupe, Cidade do México.

Detalhe da folha impressa no manto,
com as cinco direções.

3. Iconografia frequente do
símbolo tepetl, ou monte.
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Detalhe da flor de

4. Iconografia frequente do

quatro pétalas

Nahui Ollin. Códice

impressa no manto.

Magliabechiano, lâmina 13r.
Biblioteca Nacional Central,
Florença.

Sobre a túnica azul celeste que veste a Virgem de Guadalupe, cabe
ressaltarmos que na cultura náhuatl há representações de deidades femininas,
como Matlalcueye, mais conhecida por Chalchiuhtlicue, que igualmente vestiam
roupas e mantos de cor semelhante, que neste caso, representava as águas dos rios
e lagos, aos quais eram associadas.10 Da mesma forma, a tilma, ou manto, de cor
azul turquesa ou jade, também era utilizada por pessoas da nobreza náhuatl.
Bernardino de Sahagún já sinalizara que os senhores indígenas também utilizavam
tilmas de algodão, de cor semelhante: “Eram de forma quadrada e toda azul, metade
escuro, metade claro [...]”.11
O manto azul da Virgem encontra-se, ainda, revestido por estrelas que,
segundo muitos estudiosos, como Juan Homero Hernández Illescas, seriam
representações astronômicas de constelações existentes. Desta forma, para muitos,
as estrelas de oito pontas representadas no manto não estariam dispostas ao acaso
– embora pareçam –, mas corresponderiam às posições das constelações no céu do
solstício de inverno da quarta-feira de 12 de dezembro de 1531, aproximadamente
às 10h40, horário que coincidiria com uma das aparições da Virgem a Juan Diego
Cuauhtlatoatzin. Segundo tais teorias, do lado direito do manto estariam
TOSTE, Inés Marta Basse, op. cit., 2009, p. 11.
SAHAGÚN, Bernardino. Historia General de las Cosas de Nueva España (1540-1585) (3 vols.). Cidade do México: Editorial
Pedro Robredo, 1938, tomo II, p. 293.
10
11
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representadas estrelas das constelações do norte e no esquerdo, do sul. Entretanto,
também há opiniões contrárias, como a do astrônomo Jorge Arturo Colorado, que
considera ser possível ajustar qualquer padrão estelar no manto da Virgem.12
Outro elemento interessante que nos chama a atenção ao sincretismo
religioso e simbólico das duas culturas distintas é o broche que a Virgem de
Guadalupe aparece usando no pescoço. Vemos nele (muito mais nitidamente na
pintura de Juan de Sáenz do que na imagem original – vide detalhe a seguir) a
imagem de uma cruz, algo que seria corriqueiro se somente levássemos em
consideração a iconografia cristã. Todavia, a cruz era também um símbolo de
Quetzalcóatl – deus representante do vento, da vida, da vegetação e do alimento
físico e espiritual dos homens, além de ser o criador da humanidade na quinta era
solar –, cujo retorno à terra marcaria o fim desta era. Esta cruz representa os dois
eixos que dividem ao meio tanto o espaço quanto o corpo humano,13 sendo seu
centro, portanto, o encontro entre o céu e a terra ou, metaforicamente, entre o
pássaro e a serpente. Na figura 5 podemos ver Quetzalcóatl carregando a cruz,
curiosamente, de uma forma bem semelhante às representações do calvário de
Cristo e igualmente barbado.

Detalhe do broche no pescoço da
Virgem (tela de Sáenz, figura 1).

5. Quetzalcóatl carregando a cruz. Códice
Fejérváry-Mayer, p. 37. Museu de Liverpool.

TOSTE, Inés Marta Basse, op. cit., 2009, p. 11.
O corpo, do umbigo para cima, seria o equivalente ao céu ou a uma ave; já do umbigo para baixo seria equivalente à terra,
por sua vez, representada pela serpente. Lembramos que os dois animais formam a etimologia do próprio nome Quetzalcóatl
(“serpente emplumada”).
12
13
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Percebemos também que a Virgem de Guadalupe encontra-se envolta em
raios solares, da mesma forma que Juan Diego a teria visto no alto do monte
Tepeyac. Sabemos sobre a importância religiosa do Sol não somente para a cultura
náhuatl, como também para a maioria das culturas ameríndias,14 para as culturas
grega e romana antigas e também para a cristã, entre muitas outras. Os raios
solares, no caso da Virgem de Guadalupe, poderiam ser um indicativo de que ela
seria a aurora de um novo ciclo, pois, conforme apontamos, o mês e o ano de sua
aparição, no calendário cristão, coincidem com o final da era do Quinto Sol, para os
nahuas. Não esqueçamos que a Virgem se apresenta grávida do Salvador da
humanidade, segundo a crença cristã, ou seja, é a portadora da luz daquele que
nasceria e seria sacrificado para o bem da humanidade. Em outras palavras, a luz
do Sol emanada pela Virgem representaria o início de uma nova era para o mundo
náhuatl: o Cristianismo.
Mas há, ainda, outro astro tradicionalmente presente nas iconografias
guadalupanas: a Lua. Percebemos que a Virgem pisa em uma lua negra e
minguante, que era considerada pelos nahuas como um símbolo maléfico.15 Já para
os cristãos, a imagem de uma mulher grávida – tradicionalmente apontada como a
Virgem Maria –, emanando as luzes do Sol e posicionada sobre a Lua, remete ao
Livro das Revelações (Apocalipse), no qual São João Evangelista teria escrito: “E viuse um grande sinal no céu: uma mulher vestida do Sol, tendo a lua debaixo dos seus
pés, e uma coroa de doze estrelas sobre a sua cabeça. E estando grávida, gritava
com as dores do parto, sofrendo tormentos para dar à luz”.

16

Inés Toste ainda nos chama atenção para um aspecto interessante sobre o
Sol e a Lua na mesma imagem: para os astecas, ambos não podiam viver
pacificamente, pois Coyolxauhqui tentara matar a própria mãe, Coatlicue, quando
soubera que ela teria engravidado de forma desonrosa – a partir de uma bola de
pena que teria guardado em seu seio – de seu futuro irmão, Huitzilopochtli. Nascido,

14

O imperador inca, por exemplo, era considerado o filho de Inti, o deus Sol.
TOSTE, Inés Marta Basse, op. cit., 2009, p. 13.
16
Apocalipse 12: 1-2.
15
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o deus do Sol (também conhecido por Tonatiuh) esquartejou a irmã e jogou sua
cabeça em direção ao céu, donde teria nascido a Lua. Desde sempre, portanto, o Sol
e a Lua (ou Huitzilopochtli e Coyolxauhqui) foram rivais, segundo os nahuas. A
Virgem de Guadalupe seria, sob este aspecto, uma mãe conciliadora, “capaz de
alcançar a ordem e a paz universal”.17 Por outro lado, ao se posicionar ao centro da
lua minguante, a Virgem remete ao que os nativos chamavam de xictli, que significa
umbigo ou centro.18 “Lua” em náhuatl é metztli e a partícula locativa co significa
“em”. Se unimos estes três elementos, teríamos metztlixictli, som muito semelhante
a Mexihco, nome pelo qual os mexicas se referiam à sua capital, que traduzindo,
seria algo como “o umbigo ou centro da Lua” ou “o centro do lago da Lua”, um dos
nomes pelos quais os mexicas chamavam o lago de Texcoco, local onde se
encontrava a capital de seu império, Tenochtitlán. Nesta interpretação, a Virgem
estaria, para os índios, posicionada ao centro da Lua, ou seja, estaria ligada
diretamente à sua antiga capital.
Por fim, temos abaixo da lua minguante um anjo, que percebemos ter o
mesmo tom de pele moreno da Virgem, destoando-se de outras representações
iconográficas angelicais.19 Poderíamos associar este anjo ao universo cultural
indígena, não somente pela cor de sua pele, mas também se observarmos suas
asas coloridas em tons de verde azulado, branco e vermelho, mesmas cores do
pássaro quetzal, muito comum na Mesoamérica e também símbolo do deus
Quetzalcóatl, representado, tradicionalmente, com as mesmas cores.
Voltando à tela de Sáenz (figura 1), vemos, ainda, dos dois lados da Virgem,
as cenas que justificam o nome da tela: trata-se de quatro passagens sobre as
aparições da Santa a Juan Diego Cuauhtlatoatzin – que em 2002 seria canonizado
pelo Papa João Paulo II –, a começar pela primeira (lado superior direito), onde Juan
Diego, índio há poucos anos batizado, teria visto a Virgem no cume do monte
Tepeyac, quando estava a caminho da igreja. Espantado, o humilde peregrino vê e
ouve a Virgem se apresentar como a “Virgem Maria, mãe do verdadeiro Deus e

TOSTE, Inés Marta Basse, op. cit., 2009, p. 13.
Reiteramos que para os nahuas o umbigo humano é o que divide o corpo em duas partes, ou seja, é o centro do corpo.
19
Esta constatação fica clara se compararmos este anjo aos outros presentas na Virgem da tela de Sáenz, por exemplo.
17
18
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Senhora do céu”.20 Ela teria dito que Juan Diego deveria se dirigir ao palácio do
bispo, relatar a aparição e manifestar o desejo da Santa, que consistia em construir
um templo dedicado a ela no próprio monte Tepeyac,21 onde outrora existira o
templo da deusa-mãe Coatlicue, que também era chamada Tonantzin (“nossa mãe
venerada”), algo semanticamente muito semelhante à terminologia “Nossa
Senhora”, utilizada pelos cristãos para se referirem à Virgem Maria. Não por acaso,
muitos indígenas convertidos, principalmente durante o século XVI, referiam-se à
Virgem como “Guadalupe Tonantzin”.22 Juan Diego corre então ao palácio e narra o
ocorrido ao bispo, que não dá crédito a ele e pede para que se retire. Na imagem,
vemos o indígena sendo amparado por dois anjos. Reparemos na cor de sua pele e
na da Virgem e comparemo-las com as dos dois anjos.
Em um segundo momento na narrativa, temos a segunda aparição (lado
superior esquerdo), quando Juan Diego teria visto novamente a Virgem, no mesmo
dia e lugar, e lhe teria dito que sua missão fracassara, graças à sua humilde
condição – e também, provavelmente, por ser um índio recém-batizado e convertido.
A Santa insiste e pede para o mesmo índio que no dia seguinte volte e novamente
conte ao bispo o que tinha visto e ouvido. Este parece ser o momento da imagem em
que, simbolicamente, Juan Diego põe-se em movimento, ainda que contemplando a
aparição. Novamente, o bispo mostrou-se incrédulo, mas desta vez pediu que lhe
trouxesse alguma prova da identidade da mulher, o que fez o humilde índio voltar ao
mesmo lugar e presenciar a terceira aparição, que lhe teria dito para voltar ali no dia
seguinte para recolher a prova. Entretanto, Juan Diego não o fez, devido à péssima
condição de saúde do tio que o criou, que, como dito, encontrava-se em seu leito de
morte.
O fato culminaria em uma quarta aparição (lado inferior esquerdo), quando,
a pedido da Virgem, Juan Diego subiu o monte e viu, já crescidas, certo tipo de rosa
que havia florescido totalmente fora de época. A Virgem pediu para que ele
recolhesse algumas delas e as levasse diretamente ao bispo, e novamente assim foi
feito. Juan Diego teria envolvido as flores em um manto de ayate e, já na presença
TOSTE, Inés Marta Basse, op. cit., 2009, p. 8.
Idem, ibidem.
22
ARREDONDO, Martha Luz, op. cit., 2005, p. 10.
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do bispo, as soltou para que caíssem de seu colo. Foi neste momento que se
imprimiu no tecido a famosa imagem do que viria a ser conhecida como a Virgem de
Guadalupe (lado inferior direito do óleo), que seria a mesma localizada hoje na
moderna Basílica da Virgem de Guadalupe (figura 2).
Na parte de baixo da imagem, temos a ilustração do Santuário da Virgem,
no monte Tepeyac, mais conhecido como a Basílica de Guadalupe (figura 6),
construída entre 1682 e 1708 e hoje um dos principais pontos turísticos de todo o
México.

6. Pedro de Arrieta. Basílica da Virgem de Guadalupe. 1682-1708. Cidade do México.

Muitos índios, à época da aparição da Virgem, já tinham conhecimento de
que a Virgem Maria fora aquela que deu à luz o menino Jesus, mas a confirmação
desta visão, não por um homem branco, e sim por um de seus iguais, neste caso,
faz toda a diferença: ao ser Juan Diego Cuauhtlatoatzin o primeiro a vê-la, ele se
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torna a parte humana deste elo entre as duas crenças, sendo a outra parte, divina,
representada pela própria Virgem.
Se levarmos em consideração que a transição entre o credo dos nahuas e o
Cristianismo não se deu, em absoluto, com o fim da conquista do território mexicano
e o início da presença da Igreja Católica – ao contrário, demoraria décadas, senão
séculos, para extirpar da maior parte do povo seus antigos ídolos e crenças –
imagens híbridas, como a da Virgem, entre outras, tornam-se partes fundamentais
da ligação entre as duas religiões, além de serem elementos fundamentais para a
teoria de universalização do Cristianismo.
Percebemos, portanto, que a imagem da Virgem de Guadalupe representa,
quiçá, a mais sólida ponte que liga dois universos culturais tão distintos. Ela
representa, para todo o povo nahua que se encontrava confuso entre o início do fim
de suas crenças religiosas e o início de um novo credo, algo não apenas palpável,
mas, sobretudo, reconhecível.
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Entre a religiosidade e a superstição: Museu do Futebol e suas imagens
sacralizadas
Osvaldo FIORATO JUNIOR (Universidade Estadual de Londrina)1

Resumo: Este trabalho se apresenta com o objetivo de traçar um paralelo
entre o futebol e a religiosidade. Tema comum para imprensa esportiva e torcedores
de futebol, os quais muitas vezes atribuem sentidos religiosos para suas
manifestações, é ainda pouco explorado no âmbito acadêmico. Longe de concordar
com a caracterização deste esporte enquanto uma religião institucional, é propício
pensá-lo enquanto uma metáfora. Isto é, o futebol não explica de onde viemos e
nem para onde vamos, mas existe alguns aspectos circunscritos a sua prática que
aspiram ao sagrado. O êxtase é vivenciado sem grandes ressalvas em estádios de
futebol. Estes podem ser comparados a templos sagrados, em clara oposição ao
profano. Lá se cultuam os deuses (clubes) por seus fiéis (torcedores). No Museu do
Futebol, localizado no Estádio do Pacaembu em São Paulo, existe uma gama de
imagens em sua exposição que clarificam esta perspectiva. Será nosso propósito
analisá-las enquanto sintomas duma metáfora da religião, destacando a
religiosidade institucional, que inserida no universo futebolístico, torna-se
superstição.

Palavras-chaves: Futebol, Religiosidade, Imagens.

Introdução

1

Mestrando no Programa de Pós-Graduação em História Social.
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Com métodos diferentes, em momentos variáveis, em locais distintos, em
intensidades flutuantes, toda religião leva a certa embriaguez do sagrado,
à loucura do sagrado de que falava o apóstolo Paulo
(FRANCO JÚNIOR, 2007, p. 285)

Neste artigo se busca delinear a concepção do futebol enquanto uma
metáfora religiosa, isto é, o futebol não pode ser tomado como uma religião em si, a
rigor, pois o conceito religião é demasiado complexo, e por vezes, caro para ser
aplicado a determinados tipos de cultura, como o islã e budismo, à guisa de
exemplo.
Existe um ditado brasileiro, usualmente utilizado em senso comum, que
rege o seguinte: “futebol, política e religião não se discutem”. Longe de concordar
com tal afirmativa, pretende-se discutir exatamente a intersecção de dois destes
temas, o futebol e a religião.
No meio esportivo, precisamente futebolístico, existem diversas conotações
que aspiram ao sentido religioso. Grosso modo, metaforicamente, os clubes
profissionais possuem características de deuses. Trata-se, portanto, de uma religião
politeísta. Enquanto os fiéis podem ser identificados através dos fãs e torcedores,
com níveis de fanatismo mais ou menos exacerbados. Para quase toda religião
existe um local sagrado, onde acontecem os ritos e celebrações, neste caso são os
estádios, ou modernamente, as arenas. O jogo em si é um grande ritual, no qual
cada ação ou símbolo carrega um significado relacionado ao âmbito religioso. Todos
ali presentes exercem uma função, sem exceções, jornalistas, seguranças, privada
ou pública (policiamento), agentes organizadores do evento e demais trabalhadores
são tidos nesta perspectiva enquanto laicos auxiliares, pois estão participando do
rito não como protagonistas, mas são indispensáveis para o bom andamento do
ritual. Já os jogadores têm a imagem mais controversa em relação aos outros, a
variação de associações é múltipla, dependendo do contexto, podem ser heróis, até
mesmo deuses, tamanha idolatria em certos casos, e ao mesmo tempo,
transmutam-se em vilões, dado atitudes tomadas contrárias a vontade de seus fiéis.
Mas funcionam, na maioria das vezes, como oficiantes (FRANCO JÚNIOR, 2007).
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Incrustrado na memória e no imaginário popular, este esporte tem origens
não muito precisas no tempo e no espaço. Muitas hipóteses já foram elencadas, mas
é certamente na Inglaterra do século XIX que o futebol ganhou contornos bem
definidos como prática regulamentada. Após uma longa trajetória de jogos
populares, treinamentos militares e ritos religiosos, todos quais envolviam uma
esfera, tal qual uma bola moderna, foram a base que permearam seu surgimento.
Interessante sublinhar que em diversos continentes, em tempos distintos,
populações que nunca mantiveram contato desenvolveram alguma atividade
relacionada a um objeto esférico. As razões de tal circunstância fogem das
delimitações deste trabalho, ao menos, servem para pensar sobre o enraizamento
da prática na sociedade moderna.
É problemático precisar as origens do futebol. Entretanto, o esporte, de
modo amplo, enquanto fenômeno sócio cultural é comumente datado na Grécia
Antiga, a partir dos antigos jogos Olímpicos. O sagrado aparece fortemente regendo
as relações presentes em tais jogos, pois estavam fundamentalmente ligados aos
deuses. Durante os jogos não haveriam confrontos armados. Na era moderna,
quando os jogos voltaram a ser praticados, também denotamos a presença
religiosa, pois sua criação teve sentido para apaziguar as contendas religiosas.
“Ninguém deveria abandonar sua religião de origem, ninguém deveria esquecer as
suas crenças. Antes de qualquer coisa, a nova religião olímpica deveria trazer a paz
para as religiões rivais do mundo”. (HARO, 2009, p. 18).
Apaixonante, o futebol envolve um contingente considerável de pessoas no
globo terrestre. No Brasil não encontramos exceção para esta ideia. Hoje, muitas
instituições desenvolvem ações de preservação, salvaguarda, fruição e pesquisa
sobre o universo que envolve o esporte mais praticado em nossos solos. Uma delas,
destacadamente pela qualidade e inovação com a qual se constituiu, é o Museu do
Futebol (MF). Localizado dentro do Estádio do Pacaembu 2, em São Paulo, é uma
instituição sui generis, devido sua política de acervo e concepção de exposições.
Segundo Azevedo e Alfonsi (2012):
2

O nome oficial é Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho, foi construído pelo governo Getúlio Vargas, enquanto símbolo
do progresso, inaugurado em 1940.
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Não preso a essa espécie de fetiche por objetos, arquivos e documentos
que acompanha a criação desses lugares feitos para guardar e expor
memórias – tal como preza a definição clássica de museu -, o MF foi
identificado pela imprensa como um “museu sem relíquias” e pela
comunidade museológica como um “museu virtual”, para alguns até como
“museu sem acervo”, ancorando-se, supostamente, em uma noção
restrita que define acervo unicamente por coleções. [...] Com preciosas
coleções, tais locais guardam, portanto, ao menos de saída, diferenças em
relação às opções iniciais realizadas no MF, cuja aposta foi a de tratar a
história do futebol e seus ícones a partir de experiências sensoriais: dos
gritos da torcida à prática de um chute.

Vejamos que longe de seguir um padrão museológico, a política central do
Museu foi a criação de um “Centro de Referência do Futebol Brasileiro - CRFB”. Este
projeto está ancorado em três vertentes principais: criação de uma biblioteca e
midiateca dentro do museu, desenvolvimento de um banco de dados disponível na
internet, bem como estabelecer uma rede de referências culturais sobre o futebol
na cidade de São Paulo.
Para a realização deste trabalho, elencamos duas imagens no banco de
dados já mencionado, a fim de analisar referências religiosas.
Estas imagens apresentam evidências históricas as quais fazem alusão
direta a elementos de origem de religiões diversas. Numa das fotos notamos a
presença de um altar religioso em homenagem a um determinado clube de futebol,
noutra, tem-se uma mulher utilizando um terço para torcer no estádio.
A ideia de pensar o futebol como uma religião pode parecer uma novidade,
estritamente para o âmbito acadêmico. Pois para o torcedor comum, especialmente
os mais fanáticos, este esporte há muito tem sido tratado enquanto tal. Não raro,
também no meio jornalístico, é recorrente a utilização de um vocabulário religioso.
Milagres para grandes defesas, santos para goleiros excepcionais, salvação para
clubes que superam dificuldades, ou o inferno para aqueles que declinam
definitivamente.
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A pesquisa sobre futebol no Brasil tem proporcionado uma gama de
perspectivas variadas. Notadamente, é nos grandes centros que tem se visto o
maior contingente de estudos relacionados a esfera esportiva.
No intuito de contribuir ao debate acadêmico, o qual se esforça para
compreender o futebol num diálogo com os estudos da religião, ainda bastante
incipiente, contudo não inexistente, propomos a escrita do presente trabalho.
Além do mais, ambos os fenômenos se encontram na pauta do dia para a
contemporaneidade. Presenciamos cada vez mais o crescimento de certas religiões,
com destaque para o protestantismo, em suas incontáveis denominações. Mais do
que isso, a pesquisa sobre religiões também apresentou maior volume de produção
nas últimas décadas, com criação de novos cursos de pós-graduação em ciências
da religião, caminhando para abandonar o teto confessional da teologia e firmar-se
como campo de conhecimento autônomo. Já o futebol, é inquestionável seu valor
para grande parte da população brasileira, que o vivencia no cotidiano, seja
superficialmente, ou mais acaloradamente. Com os grandes eventos esportivos
recentes ocorridos no país, Copa do Mundo (2014) e Olímpiadas (2016), muitos
eventos e pesquisas se dedicaram a discutir e compreender o esporte de modo
geral em suas interfaces com a sociedade brasileira.
Pelas razões expostas, parece bastante oportuno, quanto viável, investigar
mais a fundo possível intercâmbios entre o futebol e a religião. Todavia, este artigo
não tem por finalidade estabelecer considerações estanques, caracterizando-se
muito mais como uma análise de uma possível interface entre os dois fenômenos
supracitados.

Desenvolvimento
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Analisaremos agora as imagens retiradas do acervo do MF 3. Dado que o
jogo de futebol é um rito, e a religiosidade presente pode ser compreendida através
de uma análise dos aspectos internos deste fenômeno, a presença de elementos de
outras religiões, sejam cristãs, orientais, africanas soam como superstições para o
futebol. Vejamos o altar da imagem abaixo, é perceptível uma porção de ídolos e
imagens de variados santos e deuses oriundos de uma gama de religiões. Estão
presentes: Buda, Virgem Maria, São Jorge4, esculturas do hinduísmo, entre outras, e
ao fundo a bandeira do Corinthians. A mescla, bastante incomum, até mesmo
incoerente, para os adeptos mais fiéis de uma ou outra religião, faz sentido para o
futebol, na medida em que são forças somadas ao intento de um sucesso ritual, ou
seja, a vitória num jogo, ou a conquista de um campeonato.
O rito todo é permeado de gestualidades e símbolos remetentes ao sagrado.
No entanto, há pesquisadores que entendem este fato como superstições, como
Daolio (1997, p. 129):

Os exemplos dessas práticas supersticiosas são inúmeros e podem ser
constatados através da imprensa ou nos estádios de futebol. Os jogadores
rezam antes do jogo, os torcedores fazem promessas em caso de vitória
do seu time, pais-de-santo são “convocados” nos jogos decisivos, alguns
técnicos só se vestem com uma determinada cor, os jogadores, após a
conquista de um título, fazem peregrinação a alguma igreja cuja padroeira
“ajudou” o time.

3

Disponíveis no endereço eletrônico:
http://dados.museudofutebol.org.br/2d#/filtro:467662,Fotografia.
4
Este Santo é o padroeiro oficial do Sport Club Corinthians Paulista.
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Figura 1 - Altar religioso com flâmula do Corinthians
Fonte: Museu do Futebol/autor: desconhecido

Como resultado de pesquisa, o autor constatou que jogadores
profissionais brasileiros tem invariavelmente alguma atitude supersticiosa. Para os
torcedores não é muito diferente se se considerar a perspectiva do autor, a exemplo
da imagem 2, na qual uma torcedora adota um terço em suas mãos para garantir a
vitória do seu time, neste caso a seleção brasileira de futebol.
Para Burke (2004) as imagens sagradas têm 4 principais funções: são
objeto de culto, servem para meditação, são armas para controvérsias (polemizam),
e ainda, doutrinam. Por isto não podemos descontextualizar o local de produção da
imagem, nem sua localização. O fotógrafo, dentro do rito, exerce a função de laico
auxiliar, é um intruso, ou melhor, suas lentes o são. Os estádios de futebol são
locais sagrados, mesmo que com rigor para teóricos das religiões podem não ser.
De acordo com Eliade (2008) a presença do sagrado está dissolvida no mundo
contemporâneo.
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O homem ocidental moderno experimenta um certo mal-estar diante de
inúmeras formas de manifestações do sagrado: é difícil para ele aceitar
que, para certos seres humanos, o sagrado possa manifestar-se em
pedras ou árvores, por exemplo (ELIADE, 2008, p. 17-18).

O sagrado, assim, é a significação atribuída as árvores, pedras ou estádios
de futebol. É dentro destes espaços que ocorrem as manifestações do sagrado,
quando os fiéis podem ser embebidos em êxtase e delírio.
Por outro lado, o MF também assumiu, desde sua construção, um caráter
semelhante, pois a proposta de experiência sensorial transpassa a noção corrente
de um museu, local com acervos e coleções. As imagens dispostas neste local
também estão referenciadas dentro de um contexto sagrado, para além da simples
fruição. É interessante observar a disposição da própria estrutura física para
ingressar ao museu, o visitante entra por uma escada rolante, deixando para trás o
mundo profano e ascendendo ao mundo dos deuses, heróis, mitos, ritos e histórias
sagradas.
As duas imagens fazem parte de proposta do museu em incluir a paixão do
futebol sentida pelas mulheres, não menos fanáticas, acompanham seus clubes de
coração em meio as torcidas organizadas, seja em caravanas ou estádios;
construindo altares; atribuindo simbolismos em seus corpos e casas. São, portanto,
evidências do traço supersticioso do futebol. Como a própria instituição caracteriza
na descrição da primeira imagem em seu site:

A imagem faz parte de um ensaio sobre a paixão de mulheres por seus
times, expressas através do fanatismo e colecionismo. São torcedoras de
diferentes bairros do Rio de Janeiro que incluem o futebol no seu dia a dia
com coleções de cacarecos, decorações e cores meticulosamente
escolhidas para que uma vez reunidas, mesmo que supersticiosamente,
colaborem com um placar favorável para o clube. Acessórios, tatuagens e
unhas pintadas também foram contribuições estéticas preciosas dessas
torcedoras mulheres. (MUSEU DO FUTEBOL).
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Deste modo, notamos que as imagens estão dentro de um contexto, o
qual insere definitivamente a figura da mulher enquanto torcedora. Aparentemente,
as ações tomadas por estas personagens são bastante rotineiras no ambiente
futebolístico. Mas tomam um significado original quando alocadas dentro do Museu
do Futebol, haja visto que esta instituição constrói a ideia do futebol relacionado ao
universo religioso em toda sua exposição.
A imagem seguinte apresenta uma cena, em primeiro plano, das
mãos de uma torcedora segurando um terço, objeto religioso ligado, principalmente,
ao catolicismo e muito utilizado em variados contextos. Em segundo plano, temos
outras duas torcedoras com os braços entrecruzados. Como evidência histórica,
podemos argumentar que o jogo poderia estar um tanto tenso, pois o semblante no
rosto da torcedora é de seriedade. Outro ponto a ser destacado são as vestimentas
todas características da seleção brasileira. Vestir-se com as cores do clube ou da
seleção é extremamente importante dentro de um estádio de futebol, raramente
torcedores, ou fiéis, deixam de trajar as camisas correspondentes. Em comparação
a algumas religiões, tem sentido que as vestes possuem significados sagrados. No
entanto, no futebol coexiste a superstição de utilizar uma roupa específica, por
exemplo, se o time ganhou quando se utilizou uma determinada camisa, sempre ela
será usada, pois é um fator determinante no sucesso ritual.

Figura 2 - Detalhe das mãos das torcedoras do Brasil
Fonte: Museu do Futebol/autor: Luludi Melo
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As duas imagens estiveram contidas na exposição fotográfica “As Donas da
Bola”, a qual nasceu da necessidade de se dedicar maior espaço para a presença
feminina no esporte. Pois no Brasil, se posto em perspectiva comparada às outras
seleções da Europa e Estados Unidos, é perceptível uma precariedade maior no
futebol feminino. Além do desinteresse da mídia e pouquíssimo investimento dos
clubes de futebol, são raros os casos de clubes formadores de equipes para o
futebol profissional; sofrem, ainda, com a possibilidade de ter suas atividades
findadas. Enquanto nos Estados Unidos, culturalmente, o futebol feminino teve mais
adesão. Nas escolas e universidade, a prática do soccer é predominante entre as
mulheres, os homens tendem a se interessar pelo futebol americano5.
Recentemente, a presidente Dilma Rousseff anunciou uma Medida
Provisória para renegociação de dívidas com os clubes brasileiros. Entre umas das
condições impostas: os clubes deveriam destinar, obrigatoriamente, uma parcela de
seus rendimentos para o futebol feminino; assim como, garantir a permanência das
equipes.

“Por mais de quatro décadas, as mulheres foram oficialmente proibidas
de jogar bola. Tudo começou com um Decreto-Lei em 1941, durante o
Estado Novo, que proibiu a prática de esportes ‘incompatíveis com as
condições de sua natureza’. [...] O Museu do Futebol incluiu grande parte
do material pesquisado no acervo de sua exposição principal: é na
exposição de longa duração que a instituição acredita que essa história
deve aparecer ao público pela primeira vez desde a sua inauguração em
2008”. (MUSEU DO FUTEBOL).

Os deuses preferidos e elegidos pela grande mídia e pelo capital são
predominantemente masculinos. Assim como na maior da parte das religiões
institucionalizadas, os altos dirigentes são homens. Mas as mulheres exercem
papéis primordiais e insubstituíveis. As divindades femininas são protagonistas em
muitas religiões, sua presença nos rituais, podendo operar em todas funções, tem

5

A palavra soccer é utilizada nos EUA para se referir ao futebol conhecido mundialmente, enquanto que o futebol americano é
um termo brasileiro para definir o Football dos EUA, outro esporte praticado nesse país, muito mais popular por lá.
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demonstrado a heterogeneidade do futebol, paixão de todos os povos6. Como toda
religião, o futebol também une e desune, integra e desintegra. (LEVER, 1983).

Conclusão

Como vimos, o futebol possui uma série de possibilidades de interpretações
que visam identificar aspectos concernentes à religião. Uma delas, é identifica-lo
enquanto metáfora, na proposição de Franco Júnior (2007). Mas existem outras, as
fotografias analisadas, que apresentam elementos da cultura material religiosa,
altar, terço, esculturas e imagens, são ressignificadas dentro do espaço museal,
como também, estes objetos que permeiam práticas no ritual de um jogo de futebol,
são

também

reformulados,

já

que

podem

ser

vislumbrados

enquanto

supersticiosos.
Existe uma concepção que confere sentido a ideia trabalhada neste artigo, o
Museu do Futebol sacralizando imagens e acervos. Seria possível abordar outras
tantas imagens no intuito de perceber um conjunto mais bem delineado. Assim
mesmo, podemos perceber que as duas fotografias fizeram da parte da mesma
exposição e hoje estão inseridas numa mesma coleção. Dialogam com o futebol
visto e sentido por mulheres, uma lógica que contrapõe o machismo ainda existente
neste esporte. Pois se a nível nacional existe uma grande desvalorização do futebol
feminino, neste museu isto não ocorre. Lado a lado, as duas perspectivas são
apresentadas ao público. É certo que o futebol masculino tende a ter um espaço
relativamente maior, pois historicamente foi mais praticado, em vista da restrição da
prática por mulheres décadas atrás. Mas elas estão lá, com seus ritos, objetos de
culto, adereços, superstições e paixões.

6

A perspectiva apresentada nesse trabalho dialoga com o futebol profissional de alto rendimento. A imagem religiosa,
contudo, também pode ser visualizada no futebol amador e/ou de várzea. A grande parte do futebol profissional se mantém
mal estruturada, denota uma realidade muito discrepante comparada a pequena parcela dos atletas com rendimentos acima
de cinco salários mínimos.
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Juízo Final: análise do painel de Fra Angélico
Inês Caroline LÉLIS (UEL)1
Orientadora: Angelita Marques Visalli

Resumo: Neste artigo procuramos apresentar uma análise do painel “Juízo
Final” (1440-1450) de Fra Angélico, bem como pretendemos evidenciar
principalmente a concepção de Juízo Final, Inferno e o Paraíso - esse último de
maneira mais sucinta - representada na obra. Buscamos, também, desenvolver
uma reflexão sobre a produção do painel, atualmente sob guarda do
Gemäldegalerie, em Berlim. Adotamos as concepções teórico-metodológicas
apresentadas por Alain Besaçon, Jerôme Baschet e Jean-Claude Schmitt e os
estudos de Tamara Quírico, para analisar o painel, procurando percebê-lo a partir
de sua identificação como um novo modelo compositivo, fruto da elaboração
medieval acerca do tema do Juízo Final.

Palavras-chaves: Imagem religiosa, Juízo Final, Inferno.

Introdução

Uma das características mais marcantes da Idade Média foi a expansão
ocidental das imagens, principalmente por intermediação da Igreja cristã. Jerôme
Baschet, em sua obra A civilização feudal (2006), afirma que “a Igreja pode ser
definida como um lugar de imagens”, pois é através dela, que no período medieval,
as imagens e representações imagéticas se manifestaram com mais força pelo
território europeu ao longo dos séculos medievais. Vale ressaltar que a introdução

1

Graduanda em Licenciatura de História pela Universidade Estadual de Londrina (UEL). Estagiária do Laboratório de Estudos
dos Domínios da Imagem (LEDI). Orientadora Profª. Dra. Angelita Marques Visalli (UEL).
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de imagens no meio religioso cristão foi um processo longo, regado de contradições
e debates.
A instituição eclesiástica tem papel primordial na propagação e
desenvolvimento do que hoje é denominado arte. Ela a desenvolveu em seus
templos e edifícios, assim como salientou por Baschet:

No Ocidente Medieval, as imagens adquirem uma importância que cresce
incessantemente. Elas dão lugar a práticas cada vez mais diversificadas e
tem papéis múltiplos no seio da complexidade das interações sociais. [...]
as práticas das imagens tornam-se um dos traços distintivos da
cristandade medieval [...]. (BASCHET, 2006, p.481).

É nesse contexto de proliferação de imagens religiosas que surge a
figuração efetiva do Juízo Final. No século III e início do IV, já existiam algumas
representações semelhantes ao tema do dia da separação dos salvos e condenados,
todavia é só a partir do ano mil que começa a se sistematizar a ideia de um Juízo
Final. No século XIII, este tema está bem arraigado ao imaginário cristão.
O tema do Juízo Final tornou-se recorrente e foi assim representado em
variados lugares: catedrais, paróquias, capelas (funerárias, palacianas, públicas ou
privadas), cemitérios, túmulos e os inúmeros painéis de edifícios religiosos ou
residências dos fiéis, e suas funções variavam de acordo com a destinação da
imagem temática. (QUÍRICO, 2010)
Neste trabalho, será analisado um desses painéis acerca do Juízo Final, de
autoria de Fra Angelico, pintado por volta de 1440-1450, atualmente localizado no
museu Gemäldegalerie, em Berlim.

Anais VI ENEIMAGEM III EIEIMAGEM
Londrina. UEL, 2017.

ISBN: 978-85-7846-445-5
Disponível online em: http://www.uel.br/eventos/eneimagem/2017

Figura 1: Juízo fina (Altar alado)l, Fra Angélico 1440-1450 . (Fonte: http://warburg.chaaunicamp.com.br/img/obras/fra_angelico_-_the_last_judgement_(winged_altar)_-_google_art_project-1.jpg)

O painel Juízo Final (Altar alado) (fig.1), pintado entre 1440-1450, é dividido
primordialmente em 3 partes: a central, em que se apresenta o julgamento; à direita
do Juiz (Jesus, entronizado) o Paraíso; e à esquerda do mesmo, o Inferno. Essa
separação tripartite de painéis ou afrescos, inaugurada por Angélico, se tornou uma
espécie de modelo para futuras representações do Juízo Final.
O uso da imagem para o estudo da História, vem ganhando cada vez mais
importância nas discussões e no conhecimento histórico e, para uma análise do
objeto, a fonte histórica escrita deve dialogar com a fonte histórica visual. Como fruto
deste debate, surge um novo campo de pesquisa: estudos visuais ou cultura visual.
Schmitt afirma que:
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Para o medievalista que trabalha quase sempre com imagens
relacionadas explícita ou, pelo menos, implicitamente com um texto (o
texto bíblico em primeiro lugar), sublinhar a especificidade das obras
figuradas e suas consequências constitui uma tarefa essencial. (SCHMITT,
2007, p. 33).

Seguindo a ideia do autor, a obra foi analisada a partir de duas estruturas,
sendo elas: a figuração (da imagem em si) e a língua (escrita e documentos) que se
relaciona e faz com que a composição ganhe força. A escrita dos pecados nas fontes
documentais eclesiásticas que são punidos com Inferno, colabora com a
interpretação da imagem fixa e do sistema que a constitui. Dessa maneira, “O texto
evoca seus significados na sucessão temporal das palavras; a imagem organiza
espacialmente a irrupção de um pensamento figurativo radicalmente diferente”
(SCHMITT, 2007); e para compreender uma imagem, faz-se necessário analisá-la
sincronicamente diferentemente da análise de um texto. Busca-se, aqui, analisar o
conjunto da obra para analisar, especialmente, a figuração do Inferno, usando como
base o texto bíblico.
Atentar para a hierarquização e estratificação do que é representado na
obra é importante. Quem aparece em primeiro plano, o mais visível e mais
detalhado. Esses pormenores devem ser levados em conta na análise pois, segundo
Schmitt (2007) as relações constituídas na estrutura caracterizam modos próprios
de figuração de certa cultura e época; e para uma análise de imagem, medieval ou
não, é crucial. Para analisar o painel foi observado sincronicamente, e ponderado
sobre quais estruturas enfatizar, em tal caso, o Inferno.
Obras que abordam Juízo Final podem ser consideradas como difusoras da
doutrina cristã, ou ainda mais, dos ensinamentos do que não fazer. Quírico (2010, p.
126) cita dois importantes religiosos, São Boaventura e Santo Tomás de Aquino, que
definem três objetivos primordiais das imagens religiosas medievais. As duas
personalidades comentam um mesmo livro teológico, “Sentenças”, de Pedro
Lombardo, e fundamentados nesse livro, tecem uma pequena série de obrigações
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que a imagem religiosa deve seguir. Segundo Boaventura, as imagens religiosas
devem: instruir, devido à simplicidade dos ignorantes; despertar a devoção, pois é
mais simples comover pelo que é visto do que pelo que é ouvido; e por último
cooperar para memorização dos fatos, pois é mais fácil se esquecer de algo ouvido
do que visto. Tomás de Aquino, faz uma reflexão semelhante em seus comentários:

Houve três razões para a instituição de imagens nas igrejas. Primeiro,
para a instrução das pessoas simples, porque podem ser instruídas por
elas como que por livros. Segundo, de modo que o mistério da
Encarnação e os exemplos dos santos possam estar mais ativos em
nossa memória em função de estarem sendo representados diariamente
para nossos olhos. Terceiro, para excitar sentimentos de devoção, esses
sendo despertados mais efetivamente por coisas vistas do que por coisas
ouvidas. (AQUINO apud QUÍRICO, 2010, p.127).

A intencionalidade da imagem religiosa é vasta, entre elas, atingir o público
leigo. Uma vez que os pregadores de várias ordens religiosas acentuavam de forma
constante que o arrependimento era necessário para salvação, que o fim dos
tempos estava próximo, e que por qualquer pecado, a condenação seria eterna.
Seguindo essa lógica, eles representam, cada vez mais constante e detalhadamente,
o espaço do Inferno, que tem mais terreno no âmbito de arte religiosa. Os sermões e
cultos para os iletrados eram fundamentais para compreensão das imagens, como
Quírico (2010) afirma; “Mesmo para um iletrado, portanto, os significados
fundamentais da imagem poderiam eventualmente ser compreendidos sem grande
dificuldade, uma vez que já teriam sido traduzidos e explicados em outros
momentos. ” A autora ainda reitera sobre a significação de representações do Juízo
Final:

As representações do Juízo final possuem, portanto, uma função social (e
individual) bastante peculiar: elas deveriam suscitar nos fiéis o temor do
julgamento – e, nesse sentido, a inclusão da cena da psicostasia poderia
atuar como um elemento essencial. (QUÍRICO, 2010. p.131)
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A citação acima demonstra que as funções que as representações do Juízo
Final possuíam, era suscitar o medo do julgamento e com ele consequentemente
incitar o observador da imagem a agir de forma cristã. É essa a temática da pintura
de Fra Angélico que agora analisamos.
Fra Angélico nasceu em Mugello, na Itália, em 1395. Seu nome de batismo,
Guido di Pietro, foi modificado quando entrou no convento dominicano em Fiesole
para Fra Giovanni, seu nome conhecido em vida. Após sua morte (1455), foi
reconhecido como Fra Angélico, em razão de seus traços deixados em suas
pinturas, caracterizados por serenos e angelicais, além da temática religiosa.
Segundo Diane Cole Ahl (1977), as produções artísticas de Angélico podem
ser encontradas a partir da segunda década do período Quatrocento, mas ganham
forma e reconhecimento efetivo a partir da década de 30 do período, quando produz
Coroação da Virgem, hoje localizada no Museu do Louvre em Paris, e sua primeira
obra com a temática do Juízo Final, pintada para a basílica Santa Maria degli Angeli,
hoje localizada no museu San Marco, em Florença.
Portanto, em sua vida, produziu duas obras com o tema do Juízo Final. A
primeira,

anteriormente

citada,

o

retábulo

Juízo

Final,

foi

produzida

aproximadamente em 1431, encomendada pelo conselho guilda Calimala associação
de mercadores florentinos, para homenagear seus membros. A segunda obra, o

Juízo Final (Altar alado), foi executada em Roma aproximadamente em 1448, com
ajuda de uma oficina, uma vez que foi produzida durante o período no qual o artista
contemplava grande reconhecimento. Foi um dos artistas mais importantes e
reconhecidos do período Gótico tardio e predecessor do tema fortemente trabalhado
pelos artistas renascentistas. Como já apontamos, Fra Angélico, apesar de não ser o
criador da variação artística, foi precursor das representações em que o Cristo é o
Juiz e há a separação entre Paraíso e Inferno. O mesmo foi inspiração e modelo
para muitas obras renascentistas. (QUÍRICO, 2013b)
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Angélico2 é denominado em determinados períodos e lugares tanto
renascentista como gótico. O apego às categorias e tipos no tratamento das imagens
pode, de fato, trazer complicações. Coli reflete sobre a necessidade desse desígnio
para o artista:

Fra Angelico, por exemplo, é gótico ou renascentista? Podemos perguntar
se há necessidade de escolher um rótulo qualquer para designar o pintor
do convento de São Marcos. Pois o importante não é assimilar seu estilo
ao que supomos seja gótico ou a pintura de Renascença, mas descobrir o
que o artista revela como preocupações, como visão, qual a sua
especificidade entre as artes de seu tempo. Lançar mão do metro “estilo
gótico” para medir Fra Angélico e descobrir que ele se encaixa, é
empobrecer lamentavelmente a nossa percepção de sua obra. (COLI,
1981)

Para melhor compreender o artista, cabe se desprender de rótulos que
limitam a complexidade da imagem e de suas obras em si
No contexto do período medieval e início do moderno, Delumeau afirma que
se desenvolve certa fixação pelo dia do julgamento e fim do mundo, o que leva a um
pessimismo coletivo que caracteriza a expansão das imagens e ensinamentos sobre
o além da vida e o mundo dos mortos. Quanto à questão, Baschet afirma que:

Não se pode compreender o homem medieval, sua vida em sociedade,
suas crenças e seus atos sem se considerar o inverso do mundo dos
vivos: o domínio dos mortos, onde cada um deve, finalmente, receber uma
retribuição à sua altura, danação eterna ou beatitude paradisíaca. Não
seria possível, então, apresentar os espaços e as paisagens do Ocidente
medieval sem se aventurar nesses reinos invisíveis, aterrorizantes ou
apaziguadores, onde habitam as almas dos defuntos e onde os corpos
ressuscitados após o Juízo Final devem encontrá-las. (BASCHET, 2006, p.
374)

2

Em 1982, Angélico foi oficializado Beato da Igreja, pelo papa João Paulo II, e é considerado padroeiro Universal dos Artistas.
Suas principais obras são: “A Virgem de Granada” (1426), “A Madonna da Estrela” (1428-1433), “A Anunciação”, pintada para o
Convento Dominicano de Fiesole, (1430-1432), “A Virgem da Humildade” (1433-1435), “O Coroação da Virgem” (1435) e “O Juízo
Final” (1440-1450).
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Com a disseminação do pessimismo geral, o temor de Deus colaborou com
a qualificação desse cristianismo como “cristianismo do medo” e uma percepção de
momento de declínio do mundo - ideia defendida por Jean Delumeau. Analisando a
obra de Angélico, percebe-se esse processo de amedrontamento e indução à moral.
No centro do painel, está localizada a figura de Jesus Cristo entronizado,
cercado de anjos, rodeado de seus apóstolos, da Virgem Maria e dos seus santos.
Suas insígnias nas mãos são notáveis, cada qual focaliza uma direção. A mão
esquerda, apontada em direção aos condenados, relaciona-se ao ato da sentença,
que aparenta ser aplicada diretamente por ele devido à sua leve inclinação aos
transgressores, que são levados ao tormento do Inferno.
Abaixo de Jesus encontra-se uma figura carregando uma cruz com asas e
aureolado, um dos seus arcanjos ajudando a reger o santo julgamento. No centro da
separação dispõe-se outra figura semelhante, nesse caso, o Arcanjo Miguel,
portando uma espada, cumprindo a ordem divina, apresentando a sentença dos
danados.

Essa imagem se fundamenta na Bíblia, que mostra Miguel como

guerreiro e protagonista na luta contra o Dragão.

Houve então uma batalha no céu: Miguel e seus anjos guerrearam contra
o Dragão. E o Dragão lutou, junto com seus anjos, mas foram derrotados
e expulsos do céu. E o enorme Dragão, a antiga serpente, o diabo ou
Satanás, como é chamado, o sedutor do mundo inteiro, foi lançado sobre a
terra, e seus anjos foram lançados junto com ele. (BÍBLIA, Apocalipse, 12,
7-9).

A imagem do julgamento também demonstra os anjos com as
trombetas que anunciam o Fim do Mundo e o Julgamento Final, apresentada
no livro de Apocalipse, que era muitas vezes pregado nos cultos, laudas, entre
outras formas de propagação. (BÍBLIA, Apocalipse, 8-11.)
No plano inferior central se nota a separação dos ímpios e devotos,
(Inferno e Paraíso), e é nessa divisão que é possível notar a diferença entre os
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estamentos sociais, pois nas vestes dos salvos se observa que a maior parte
deles é de origem nobre ou clerical, enquanto os condenados são em sua
maioria não elitizada, entretanto mostra também uma parte do clero
possivelmente pecadora, tecendo certa crítica do pintor para com essa camada
social, e fazendo compreender assim o pessimismo salientado na obra de
Delumeau, que citando fontes do período dá a ideia de um clero corrompido.
Ademais a partir das vestimentas dos salvos e condenados, se torna clara a
cisão entre as camadas sociais: elite e populares.
Os demônios, representados hibridamente, humanos e animais,
levavam os condenados. Ainda no plano central, dava-se início à tortura
infernal eterna. Sobre a visão dessa tortura infernal e o objetivo central da
mesma Quírico demostra, a partir de Barnes que, “[...] relacionado a isso, é
preciso recordar também que as punições eram realizadas de modo a poderem
se tornar espetáculos públicos, com o objetivo de incutir medo naqueles que as
observavam. ” (Barnes apud Quírico, 2010, p.140)
A partir do desenvolvimento do Juízo, foi assegurada a difusão maciça
das imagens do inferno. Baschet afirma que “A topografia infernal é, a um só
tempo, a projeção e o suporte privilegiado da grade moral através da qual os
homens do Ocidente são convidados a explorar sua consciência culpada. ”
(BASCHET, 2006, p. 400). Com isso, se percebe que a composição e evolução
do imaginário do Inferno se justificam pelo espetáculo de horror ser convertido
em lição de moral para a consciência culpada.
Em segundo plano na imagem, ao lado esquerdo de Jesus, está o
Inferno, e mesmo com espaço reduzido em relação a outras estâncias do
painel, tem uma riqueza de detalhes proporcional aos seus antagônicos. A
disposição dos elementos demonstra a importância do equilíbrio visual
elencado a seguir:

[...] tem-se um grande cortejo dos eleitos, voltados para o Cristo. Se esse
grupo não pode e não deve ser interpretado como o Paraíso mesmo, a
alusão a este é evidente; a área ocupada por este cortejo, ademais, é
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equivalente àquela reservada ao Inferno. A oposição entre as duas
instâncias do Além, portanto, se mantém de alguma forma. Poder-se-ia
argumentar que a representação do Paraíso estaria simplificada quando
comparada à do Inferno; entretanto, é preciso considerar que, se não há a
representação tradicional do seio de Abraão como o Paraíso em si,
também não há, na área do Inferno, o cortejo dos condenados que a ele se
dirigem. Nesse sentido, há a simplificação em ambas as áreas, visando a
um equilíbrio visual. (QUIRICO, 2013 p.70).

A seção destinada ao Inferno é segmentada em alguns planos. O principal
seria a divisão entre cada pecado, sete tipos de punições para os sete pecados
capitais que são indicados em latim na figuração. Há também, no Além do tormento,
a apresentação de um fogo consumidor que tortura as almas culpadas, identificadas
em latim como cobiçosos de vanglória (INANIS. GLORIE. CUPIDI).
Essa tradução pode pender para uma interpretação ligada aos Dez
Mandamentos. Acerca da cobiça, é citado tanto no nono, quanto no décimo
mandamento (EX 20:16-17), sendo eles respectivamente: não falar falsamente contra
o próximo e não cobiçar a mulher do próximo nem as coisas alheias. Tais pecados
eram dignos de punição tanto quanto os pecados capitais.
O foco da pesquisa centrou-se no Inferno e principalmente nos pecados
capitais, indicados em latim acima de cada punição. Rejeitando a visão otimista e
heroica do homem, Agostinho afirma, segundo Baschet, que a natureza humana
nasce pecadora, inaugurando a ideia do Pecado Original cometido por Eva e Adão
nos primórdios da sociedade humana. O conceito de septenário dos pecados
(conhecido hoje como “os sete pecados capitais”) foi construído e canonizado a partir
do século V, através do Papa Gregório, o Grande sendo eles: gula, avareza, luxúria,
ira, inveja, preguiça, soberba.
Na obra, a primeira: a preguiça (ACCIDIOSI). Nota-se a tortura contínua:
prostrados e perseguidos por serpentes e demônios; em seguida se observa os
glutões, praticantes da gula (GYLOSI), que estão sendo cozidos e alimentados à força
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por demônios e serpentes. Quírico descreve um tipo de tortura semelhante,
afirmando que:

Em muitas representações esses mesmos ganchos foram utilizados para
dar estocadas no que parece estar sendo cozinhado nos caldeirões
infernais, bastante próximos aos empregados em qualquer casa
medieval. Ironicamente, a “comida” preparada agora seriam os próprios
torturados, que se debateriam dolorosamente sem nada poder fazer.
(QUÍRICO, 2010. p. 141)

Mais adiante, observa-se os pecadores pela ira (IRACVNDI), são compelidos
a se auto mutilar e ferir uns aos outros. Ao lado da ira, ao centro do Inferno, há um
demônio maior, que se destaca no plano e pode ser pensado como a autoridade no
Inferno. Ele está concretizando a punição dos soberbos, orgulhosos (SUPERVIA),
engolindo três corpos por suas bocas e os evacuando. Os invejosos (INVIDI),
gananciosos (AVARI) e os que praticaram lascívia e luxúria (LIBIDINOSI) durante a
vida, tem punições mais genéricas e semelhantes pelo que aparentam e são
açoitados por demônios no suplício. Quírico disserta sobre os elementos
compositivos da punição, que faz compreensível o Inferno:

Percebe-se então que, através dos elementos iconográficos que compõem
a imagem, a mensagem específica da obra – quais pecados cometidos em
vida mereceriam que formas de punição no Além – se torna clara,
independente da classe social a que pertence o observador ou de sua
capacidade de leitura; a imagem, desse modo, consegue desempenhar de
modo inequívoco sua função primordial. (QUÍRICO, 2010. p.139)

Assim, percebe-se que os próprios elementos compositivos indiquem a
função da imagem acerca da punição no Além.
Segundo Jerôme Baschet, na construção da ideia do Além do Paraíso, a
ameaça do Inferno nunca poderia vencer a esperança de alcançar a salvação, e por
intermédio da confissão, penitência ou suplício, era aberta a possibilidade de
redenção. Ele tece a ideia de interdependência entre os dois opostos:
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De resto, o inferno não pode existir sem o paraíso, e a beatitude seria
incompleta sem a danação: se a pena principal do inferno é a privação de
Deus, a recompensa dos eleitos refere-se, em parte, à satisfação de ver
os tormentos dos danados. (BASCHET, 2006, p. 401).

A caracterização do Paraíso na obra de Fra Angélico, ao lado direito de
Jesus no painel, se deu de forma sintética, dada na elevação dos justos e fiéis em
vida para junto de Jesus e dos santos. Os afortunados se tornam aureolados, são
abraçados por anjos e guiados em nuvens para o prestígio do cortejo celestial.
Os artistas, pintores e artesãos do período foram os responsáveis por
difundir a cultura do Juízo Final, gerada através de um imaginário em construção
que se propagou por meio das pregações de ordens mendicantes em voga e
tradições orais e escritas, se expandiu no fim da Idade Média e se fortaleceu no
Renascimento, através dos artistas que pintavam painéis e afrescos que se
distribuíam por toda Europa.
A característica de cada artista se constrói através de suas experiências,
Fra Angélico, por seu contato contínuo com a igreja e por estar dentro de um
convento dominicano, colocou essa influência em seus trabalhos e, juntamente com
outros ícones da arte da figuração do Juízo final, ‘inaugurou’ um estilo de imagem
religiosa nova, um novo modelo compositivo como Quírico (2013b) afirma, e é esse
modelo que guiou e perdurou nos trabalhos de artistas posteriores.
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“Referências narrativas e simbólicas em “A Anunciação” (1333) de
Simone Martini e Lippo Memmi”
Olívia Ricetto de Oliveira Barros MAIA (UEL)1
Orientadora: Angelita Marques VISALLI

Resumo: O presente trabalho tem como objetivo central investigar a
Anunciação (tema bastante recorrente na iconografia medieval e renascentista,
sendo inclusive retratado por El Greco, Leonardo da Vinci e Jan van Eyck) que se
trata do momento em que Maria recebe a visita do arcanjo Gabriel, e este a
comunica sobre o nascimento de Jesus Cristo. Nosso foco será a análise dos
elementos narrativos e simbólicos de “A Anunciação” de Simone Martini e Lippo
Memmi - datada de 1333. A análise da obra nos conduzirá a elementos e conceitos
importantes acerca da produção imagética medieval, em que as obras possuíam um
caráter específico, além da mera contemplação estética; aproximando, assim, a
imagem à essência do objeto que se buscou representar anteriormente.

Palavras-chaves: Imagem medieval, Anunciação, Simone Martini.

Introdução

Já há alguns anos, a arte vem atraindo atenção especial por parte de
historiadores. Ao deixar de ser um campo digno de estudo específico por parte de
historiadores da arte, é nosso dever como pesquisadores do passado atribuir a
importância devida ao tema.

1

Estudante de graduação do curso de História pela Universidade Estadual de Londrina.
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É necessário um olhar cuidadoso sobre expressões culturais que vão além
da escrita e da fala, já que concebemos e ampliamos nossa noção acerca de
componentes de certos grupos a partir da arte visual. Ao observar a obra e
contextualizá-la ao período em que foi concebida, podemos entrar em contato com
percepções, crenças, ritos, referências, sentimentos, preferências, além de alguns
pormenores de determinadas sociedades que não haviam sido percebidos antes. O
autor, inserido em seu meio, expressa consciente ou inconscientemente “valores”
provenientes do mesmo. Angelita Visalli e Pamela Godoi ao tratarem de iluminuras
medievais, ratificam que o autor “[...] permite à posteridade encontrar em sua obra
muitos dos sentidos de seu tempo”. (VISALLI; GODOI. 2016, p. 131).
No que se refere ao passado através da arte, o historiador se depara com
um fato: se tal imagem existe, é porque houve um interesse por trás dela, um
interesse além da imagem em si. Ao tratar de arte medieval, o historiador JeanClaude Schmitt nos afirma que

[...] é certo que a imagem é sempre a imagem de alguma coisa. De onde a
ilusão de que bastaria nomear o que ela representa para ter dito tudo da
representação. Mas a verdadeira questão não está aí, e as próprias
imagens conseguem mais de uma vez nos lembrar de que sua função é
menos representar uma realidade exterior do que construir o real de
modo que lhe é próprio. (SCHMITT, 2007, p. 27)

O trecho denota que a importância da arte está menos no objeto em si do
que em sua totalidade, suas funções específicas; é preciso também atentar à
utilização do conceito “representação” quando se refere ao período medieval, já que
toda imagem acaba nos remetendo à uma outra realidade que nos permite
reconhecer a “coisa” em sua própria figuração.
Schmitt (2007) opta por utilizar o termo “imago” em oposição à arte, e
explica que não tem a intenção de opor os dois, mas sim afirmar que a imago (ou
imagem) englobaria todos os significados e domínios da imagem medieval: o
primeiro seria sobre as imagens materiais (imagines), seguido do imaginário
(imaginatio), para enfim, terminar com o ideal de antropologia cristã, já que afinal, o
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homem foi criado à semelhança de Deus (ad imaginem Dei), e é prometido à
salvação pela Encarnação do Deus Filho, Jesus Cristo (imago Patris). Segundo
Visalli e Godoi, “[...] as imagens produzidas no período medieval têm suas
características articuladas em meio à riqueza de sentidos que a palavra imago nos
oferece”. (VISALLI; GODOI. 2016, p. 132).
É importante compreender que a arte medieval difere e muito da arte tal
qual a concebemos hoje: apesar de ser equivocado afirmar que aquela tinha uma
função estritamente devocional, de culto, a imagem era sim, uma forma de fomentar
a legitimidade da religião. Segundo Jérôme Baschet,

o

desenvolvimento

das

imagens

acompanha,

com

uma

bela

simultaneidade, o reforço da instituição eclesial; e, pouco a pouco, elas se
tornam ornamentos indispensáveis do poderio da Igreja e os adjuvantes
emblemáticos da mediação sacerdotal [...]. (BASCHET, 2014, p. 522)

Além disso, é necessário, quando se trabalha com imagem do medievo, ter
em mente que a mesma está quase sempre ligada ao texto bíblico. Daí a
importância em relacionar a imagem à palavra escrita. Entretanto, estar relacionada
não significa ser diretamente ligada, já que uma miniatura, por exemplo, pode não
ser a ilustração direta do texto escrito. Na maioria dos casos medievais, a imago
trata-se de algo que vai além do tangível, do tateável; já que, do contrário, ela
perderia sua primeira função: aquela pertencente aos ritos, à devoção.
Outro ponto que merece destaque é o caráter de mediador que a imago
medieval possuía: encontrava-se como um elo entre o humano e o divino. Segundo
Schmitt, “A imagem medieval se impõe como uma aparição: entra no visível, tornase sensível”. (SCHMITT, 2007, p. 16). Ou seja, a imagem indicaria o que é o invisível,
no entanto, ela não o representa.
Vale lembrar também que apesar da importância que a imagem exerceu
durante a cristandade medieval, não se pode afirmar que a Idade Média tratou-se de
um período de culto à imago. Baschet nos diz que a imagem só tinha sentido quando
essa se vinculava a um objeto ou a um lugar que possuía função própria. É também
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um objeto de presença, ou seja, carrega em si uma sacralidade. O autor cria o termo
“imagem-objeto”, que englobaria a imagem em sua materialidade sem esquecer-se
de sua função diretamente ligada ao caráter litúrgico. Ainda segundo o autor, a
imagem carregaria um status graças ao material usado para criá-la ou ao seu
caráter estético, entre outros. (BASCHET, 2014).
Analisar uma imagem medieval requer a consideração de que é
fundamental observar o contexto em que a mesma foi criada, o local, o período.
Observar a imagem por si só seria incorreto já que esta se fundamenta em
referências visuais anteriores e sua existência só pode ser compreendida na
consideração do suporte no qual ela se encontra.

E a palavra se faz carne

Segundo Jaroslav Pelikan, o nome Maria é o pronunciado com maior
frequência no mundo ocidental, além de se tratar da “[...] personalidade feminina
mais representada na história, não apenas nas artes plásticas, mas também na
música. ” (PELIKAN, 2000, p. 16).
Os relatos sobre Maria encontrados na Bíblia são breves e esparsos, pouco
foi escrito sobre sua vida; portanto, não deixa de ser surpreendente a proporção do
culto prestado a ela nos séculos posteriores. O concílio do Vaticano II ocorrido em
1964 afirmou que “Maria foi a pessoa por meio da qual o plano de Deus para a
salvação do mundo foi colocado em ação”. (PELIKAN, 2000, p. 31). Além de ser a
mãe de Deus, Maria tornou-se também mãe de todos os cristãos.
O Evangelho de Lucas detém o mais longo relato da Bíblia sobre Maria. Foi
ele o responsável por narrar o episódio da Anunciação, ou seja, quando o anjo
Gabriel e Maria se encontram. Nos dois primeiros capítulos, ele escreve que suas
fontes pertenciam às “testemunhas oculares e ministros da palavra”, remetendonos às fontes da atual “história oral”. No entanto, quem seriam essas fontes? A
partir dos escritos de Lucas (que não era um dos doze discípulos), parece-nos que a
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própria Maria pode ter sido uma de suas principais fontes. Por razões relacionadas
ao estilo da escrita que não nos convém mencionar aqui, os capítulos iniciais do
Evangelho de Lucas foram interpretados pelos primeiros escritores cristãos como
“memórias da virgem Maria” – ideia refutada por estudos históricos, no entanto. Há
inclusive uma tradição que aponta Lucas – “o historiador” dentre os Evangelistas como o primeiro pintor de ícones cristãos (PELIKAN, 2000).
O tamanho interesse por Maria foi crescendo ao longo dos séculos
medievais e, consequentemente, na mesma medida, fez-se crescer o número de
representações marianas ao longo do tempo, ampliando diretamente o paradoxo em
torno da teologia mariana: o vocábulo proveniente do Oriente, Theotokos ou “aquela
que deu à luz Deus”, por exemplo, levou Nestório (patriarca de Constantinopla no
século V) a pensar o termo Chrisatotokos, ou “aquela que deu à luz o Cristo”. Por
possuir natureza humana, Maria não poderia dar à luz a natureza divina, além de
soar como um título destinado às divindades-mães pagãs. Já para o monge João
Damasceno, Theotokos seria a definição perfeita para Maria, pois incluiria as duas
naturezas de Jesus Cristo: a humana e a divina. “Ela se tornou uma espécie de
garantia da verdadeira humanidade de Cristo.” (PELIKAN, 2000, p. 83-84). Havia
também uma identificação por parte da Igreja romana medieval com Maria; uma das
explicações que nos ajudam a compreender a magnitude do culto para a virgem,
reside no fato de ela ter sido a única a crer na ressureição no período entre a SextaFeira Santa e a Páscoa.

A Anunciação

Entre as cenas da virgem Maria que mais despertam atenção tanto por
parte dos devotos quanto por parte dos artistas que (re)criam momentos de sua
vida, o tema predominante (em termos quantitativos) é, de longe, a Anunciação
(PELIKAN, 2000). Algumas interpretações apontam que já havia representações
sobre o momento de encontro entre Maria e o Arcanjo Gabriel que remontam ao
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tempo das catacumbas romanas. Por ser motivo de bastante interesse, inúmeros
pintores trataram de usar essa passagem bíblica (há menção sobre a Anunciação
também no Alcorão) para a figuração artística, e, o apogeu dessas representações
se encontram no Medievo e no período conhecido como Renascimento Artístico.
Trata-se do momento em que Maria recebeu a visita de Anjo Gabriel (anjo,
originalmente em grego e em hebraico, significava “mensageiro”), para saber que
havia sido escolhida para ser a mãe de Jesus Cristo. Maria, naturalmente, mostrouse surpresa, no entanto, Gabriel logo tratou de tranquilizá-la; a virgem questionou
como tal fato se sucederia, e o anjo lhe disse que o Espírito Santo desceria sobre
ela. “Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra” (Lucas
1, 27-38) foram as palavras de Maria segundo a narrativa bíblica.

A obra

Partindo dos pressupostos acima, analisaremos a imagem “A Anunciação”
(1333) de Simone Martini e Lippo Memmi. A obra de Martini (1285?-1344) foi
realizada em retábulo feito para a Catedral de Siena. Atualmente, encontra-se na
Galeria Uffizi de Florença.
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Figura 01 – Simone Martini e Lippo Memmi. “A Anunciação”. 1333. Galleria degli Uffizi.
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Figura 2 – idem (detalhe)

Podemos ver as palavras que saem da boca do Arcanjo: “Ave gratia plena”:
significando que Maria foi escolhida, que ela era objeto de benevolência divina, ou
seja, uma mulher “cheia de graça”. Ele encontra-se ajoelhado, com belas vestes.
Podemos perceber também, um ramo de oliveira em sua mão esquerda, e, segundo
Ernst Gombrich (1999, p. 212) trata-se de um simbolismo para a paz. No entanto,
Alberto Manguel (1997), afirma que a oliveira era o símbolo da cidade de Siena (local
onde Simone Martini nasceu). A mão direita aparece erguida. Suas vestes são
suntuosas e suas asas foram bem trabalhadas. Traz na cabeça uma espécie de tiara
de oliveiras, em volta de uma coroa incrustada de pedras preciosas.
Entre Gabriel e Maria, podemos ver um vaso com lírios, flor que simboliza a
pureza e a virgindade (talvez seja válido recapitular que na narrativa bíblica, apenas
os Evangelhos de Mateus e Lucas mencionam a virgindade de Maria). (PELIKAN,
2000)
Maria estava lendo um livro de orações e, nesta obra, vemos a virgem com
o rosto (e de certa forma, o corpo) aparentando certo receio. Tal fato chama atenção,
pois se compararmos a Anunciação de Martini, com a obra sobre a mesma narrativa

Anais VI ENEIMAGEM III EIEIMAGEM
Londrina. UEL, 2017.

ISBN: 978-85-7846-445-5
Disponível online em: http://www.uel.br/eventos/eneimagem/2017

de outros mestres, perceberemos que a reação de Maria, nesse caso, é incomum.
Suas roupas são majestosas, remetendo ao poder que esta mulher tem: afinal, ela é
mãe de Deus, é a mãe da Igreja e de todos os fiéis.
No alto da imagem, aparece a figura de uma pomba (representando o
Espírito Santo), cercada de quatro anjos.
Nota-se, também, como o anjo e a virgem têm a figura longínqua, ambos
curvados e com rostos de traços oblíquos, peculiares.
No canto da pintura, pode-se encontrar algo que não era comum durante a
época: os nomes dos dois pintores e o ano em que ela foi feita.
Trata-se, definitivamente, de uma obra marcante: toda a imagem encontrase em equilíbrio. Desde as cores escolhidas (que nos remetem a ouro) às posições
de Gabriel e Maria, vemos uma parte do retábulo do século XIV apresentando
ricamente a narrativa de “Anunciação”. É considerada por estudiosos uma obraprima gótica, tanto pela temática mariana (vigente nesse movimento) quanto pela
busca por uma maior aproximação naturalista, emotiva. A imagem carrega também
uma riqueza de detalhes e uma preocupação com as formas e o movimento dos
personagens.
O retábulo, certamente faz cumprir o papel de disseminador do dogma da
Anunciação, sendo, como dissemos anteriormente, mais um elemento de expressão
do culto mariano do período. Ainda nossa pesquisa se encontre em andamento,
compreendemos a importância da atenção à funcionalidade do objeto para
avaliarmos as imagens. O tema da Anunciação se expressa, assim, em objeto
associado à prática da pregação e devoção no espaço da igreja no período em que se
expandiu o culto à Maria.
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A doutrina do homem microcosmo na arte do Renascimento
Jefferson MENDES1
Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ

Resumo: Este trabalho pretende investigar doutrina do homem microcosmo
na arte do Renascimento. Contudo, é necessário verificar as relações que se
estabelecem entre os conceitos de macrocosmo e microcosmo partindo da
influência da astrologia, de cunho greco-romana e orientalizante, na cultura
renascentista. Para isso, atentar-se-á para as representações de cunho astrológicas
do Homo zodiacalis (homem zodiacal) produzidas entre o século XIV e XVI, com o
intuito de evidenciar os processos de ordenação e orientação cósmica como
empreitadas que tentavam estabelecem relações com o incognoscível. Para
compreender o impacto dessa doutrina na cultura ocidental se deve atentar para a
sobrevivência do conceito de melothesia – provinda a antiguidade tardia – que é a
divisão do corpo humano pelos influxos astrais, ou seja, a configuração astral no
corpo (há uma melothesia zodiacal e uma melothesia planetária), e como isso
influenciou todo um debate teórico sobre o determinismo astral no cotidiano da vida
dos indivíduos nessa época.

Palavras-chaves: Arte, astrologia, renascimento.

Indivíduo e cosmo: a questão da orientação cósmica

Orientar-se pelos cosmos, ler aquilo que nunca foi escrito, imaginar aquilo
que não possui face ou imagem. Posto isso, tentar compreender as regiões
obscuras do mundo que o circunda, se tornava questão primordial para homem e
1

Mestrando, pela linha de pesquisa História e Crítica da Arte, no Programa de Pós-Graduação em Artes – PPGARTES – da
Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ. Orientadora: Prof.ª Dr. ª Maria Cristina Louro Berbara – PPGARTES-UERJ.
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sua relação com cosmos. Contudo, esse processo orgânico passa justamente a
partir do momento onde o homem deixa-se influenciar pelo macrocosmo, ou seja,
ele percebe que o incognoscível astral – de alguma forma – influencia e determina
certos ditames naturais do meio da qual circunda. Portanto, o indivíduo cria um nexo
orgânico entre a totalidade indestrutível da natureza e sua vontade figurativa de
apreender pela imagem. Essa foi uma lição fundamental colocada por Warburg
quando estudava a questão do fatalismo cósmico que se estabelecia entre a
predição divinatória e a especulação cósmico-matemática no âmbito da cultura
ocidental, em especial a renascentista.
Para nós, a questão da astrologia passa, necessariamente, pelo âmbito do
pensamento místico. Não é nada mais do que um desdobramento falacioso do
pensamento mágico. Porém, devemos levar em consideração que numa época
como o incipiente renascimento, esse fatalismo astral dito acima, fazia parte do

modus operandi do homem. Examinava-se o corpo de um doente de acordo com a
influencia do signo e/ou planeta regente naquele momento. Para saber qual o
melhor dia para se realizar uma incisão cirúrgica se consultava os astros para saber
se aquele lugar no corpo onde era necessário realizar a sangria poderia ser feito
naquele mês.
Devemos enxergar, então, a questão astrológica no Renascimento como
uma pré-ciência ou até mesmo “presciência” – no intuito de colocar em operações
processos que levarão ao desenvolvimento da ciência natural tal qual a enxergamos
e praticamos hoje, estar ciente – onde se coloca o embate empírico com a
proliferação simbólica. Na verdade, esses processos de compreensão do
ininteligível que se comportam com interface entre o humano/terrestre e o
astral/planetário, são operações de transformação da observação pelo olhar como o
agir do tempo. Eugenio Garin coloca, de forma basilar, como a questão que envolvia
o humanismo e o pensamento místico-astrológico era, de fato, enxergada e,
principalmente, como não há necessariamente uma demarcação rígida entre as
esferas da ciência – astronomia – e a astrologia. Ambas se configuram e se
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completam, são parte integrantes de um mesmo processo, são as duas faces de
uma mesma moeda.2 Com isso:

a linha de demarcação, que o Humanismo tentou traçar entre a
astronomia como ciência rigorosa capaz de medir os movimentos celestes
e a astrologia como combinação de uma concepção do mundo, de cultos
astrais e de técnicas proféticas, não só esteve sempre em perigo, como
demonstrou a insustentabilidade do assunto. O mito revelou-se
inseparável do lugar, a ciência rigorosa da fantasia transfiguradora, a
límpida razão da turva magia, a religião da superstição, por fim dos
cálculos matemáticos da mística dos números. Neste sentido, a polémica
renascentista sobre a astrologia é um excepcional ensaio histórico. O seu
acontecimento é a histórica força moral e de fé na razão, que procura
desfazer um nó impossível, no qual instâncias irracionais e vestígios de
cultos astrais arcaicos, e sonhos e quimeras, se unem, e em conjunto se
chocam, com exigências de alto significado científico. Assim, muitas vezes
na mesma página, refinadas teorias e ousadas experimentações se
apoiam, e se combinam com evidentes instâncias religiosas, e com ecos
de crenças primitivas, enquanto a oração se conjuga coma experiência.
Assim, o poeta e o escultor, o pintor e o arquiteto, transfiguram
involuntariamente fragmentos de remotas cisões do universo. (GARIN,
188, p.31)

Em todos os casos, por detrás de todo esse debate se encontra a ideia de
analogia (CÉARD, 2017, p. 65). O conceito sobre analogia está no centro do
pensamento da Primeira Época Moderna e comanda a querelas sobre a
representação da natureza. Ela – a analogia – é o princípio de ordem que permite ao
mundo ser, de diversas maneiras, variado; a questão da instituição da ordem do
mundo tem como pano de fundo, a variedade que ele dispõe. É pela analogia que
todos as figuras do mundo podem se aproximar e manter uma linha tênue de
relações. O mundo do Renascimento é um mundo saturado por analogias, as
2

Necessariamente, só poderíamos delimitar a predominação e independência da astronomia perante a astrologia a partir de
meados do século XVII. Isso, de fato, acontece de acordo com o desenvolvimento e aprimoramento das práticas científicas e
astronômicas. Como consequência, se evidencia um declínio gigantesco da predominância do pensamento astrológico. Aos
poucos, a astrologia é deslegitimada enquanto sua vocação a cientificidade e começa a habitar a regiões obscuras do
pensamento humano.
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relações entre as coisas podem até se inverter nesse processo, porém não se
alteram. O sistema que ainda vigora é o ternário onde se supõem que para um
significado há uma significante correspondente e perpassando ambos há uma
conjuntura, que, por exemplo, encadeiam as questões de verossimilhança.
Posto isso, devemos levar também em consideração que sempre no regime
analógico há alteridade – mesmo relações de semelhança na teologia cristã – pois
aqui se circunscreve o lugar das experiências enquanto esquemas hierárquicos.
Com isso, se pode concluir que sempre há o outro no regime analógico, porém este
se configura como um grau do mesmo. Tudo pé sobredeterminado nas relações
possíveis entre as instâncias, sejam elas discursivas, poéticas, jurídicas, artísticas,
políticas, etc.
Robert Klein, resume o projeto das analogias no renascimento quando fala
sobre a teoria da expressão nos tratados italianos sobre as Impresse: toda atividade
do espírito, lógica ou artística, é inicialmente, enquanto expressão, metáfora –
pensamento-imagem, ou, no duplo sentido do termo, concetto (KLEIN, 1998, p.135).
Ou seja, o conceito é sempre objeto de uma lógica que se baseia nos procedimentos
de expressão. Essa metáfora, conceituada por Klein, é na origem um revestimento
do pensamento antes da expressão, imagem ao mesmo tempo discursiva e capaz
de representação visual, ou melhor, anterior à distinção dos dois meios que a
exprimem (KLEIN, 1998, 124).
Mais e mais, os teóricos e eruditos da analogia, depois da morte de Tomás
de Aquino se preocuparão com os conceitos (concetto) das palavras e das coisas,
sobretudo no que concerne aos conceitos do “ser”. A analogia confronta as
semelhanças através do espaço, ela supõe “convenientia” (ajuste retórico) e
“aemulatio” (reflexos)3, onde se encadeia a semelhança. Uma semelhança que
aglutina as palavras as coisas e vice-versa. Na verdade, a analogia atua em graus
de dessemelhança e não por diferenças, por isso a metáfora é, por excelência, a
linguagem do regime analógico.

Michel Foucault enumera quatro figuras que prescrevem suas articulações ao saber da semelhança: convenientia, aemulatio,
analogia e simpatias. Ver em FOUCAULT, Michel. As palavras e as coisas. Uma arqueologia das ciências humanas. São Paulo:
3

Martins Fontes, 2000. p. 23-62.

Anais VI ENEIMAGEM III EIEIMAGEM
Londrina. UEL, 2017.

ISBN: 978-85-7846-445-5
Disponível online em: http://www.uel.br/eventos/eneimagem/2017

A doutrina do homem-microcosmo

A exigência do dessemelhante é solidário com a ideia de ordem e viceversa. Para haver regime analógico tem se, necessariamente, que ter ordenação
hierárquica, a Presença de Deus nas coisas e nas palavras impregna todo o
arcabouço das analogias, ou seja, esse regime é perpassado pela predominância do
supremo bem – Deus. Por outro lado, esse espaço, como dito um mais acima, é um
espaço saturado em si – a analogia para acontecer precisa de um espaço saturado –
por onde convergem todas as coisas e todas as figuras do mundo e para o mundo.
Esse lugar privilegiado é a figura do homem.
O homem resume em si o mundo, ele está em proporção direta com o
firmamento e do que habita abaixo dele – animais, plantas, etc. Para que isso
aconteça é necessário que haja um deslocamento dessas relações, realizada no
próprio ser, “o corpo do homem é sempre a metade possível de um atlas universal”
(FOUCAULT, 2000, p. 30). Com isso, reuni toda a diversidade do mundo dentro da
unidade ordenadora de sua estrutura, esse homem seria o homem-microcosmo.
Esse é o centro do debate acerca das possíveis relações entre o homem e o mundo
que o circunda. Essa relação é horizontal pois traduz uma ordem hierárquica que
conduz o indivíduo a sua imagem e perfeição: a acepção divina. O homem é mais do
que o simples reflexo ou desdobramento do macrocosmo; ele assegura,
definitivamente, a unidade do mundo, ele é o mediador entre o divino e o demoníaco,
o alto e baixo. Sobre a concepção homem enquanto meio que perpassa as coisas,
Foucault diz:

O espaço das analogias é, no fundo, um espaço de irradiação. Por todos os
lados, o homem é por ele envolvido; mas esse mesmo homem,
inversamente, transmite as semelhanças que recebe do mundo. Ele é o
grande fulcro das proporções – o centro onde as relações vêm se apoiar e
donde são novamente refletidas. (FOUCAULT, 2000, p. 31)
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Ou seja, o homem atua como medidas paras todas as coisas, mas além
disso, como situa Foucault, ele transmite as semelhanças que emula; ele é, em
última instância, o analogon perfeito do mundo. A doutrina do homem-microcosmo
necessita do pensamento analógico e é ela que funda historicamente a legitimidade
da analogia, pois o movimento – do microcosmo - tem um começo e esse começo
se origina no macrocosmo, o que no levaria a pensar que esse motivo é puramente
argumentativo e não recebe nenhum desenvolvimento próprio.
A doutrina do homem-microcosmo se constitui como um desenvolvimento
tópico, diversos são os campos do saber que utilizam o homem como proporção. A
geometria, a medicina, a astrologia tem no homem o parâmetro perfeito analógico
para compreender as coisas que os circundam. A imagem desse homem e
defendida pelo embate entre dialética e retórica e tem como estrutura base o regime
metafórico constituído pela analogia. A metáfora é por excelência o lugar
aglutinador de conceitos. No conceito, significado e significante estão interligados,
então o conceito seria a sutileza do pensar.
Mas esse pensar estaria submetido por uma interpretação platônica
esotérica do mundo até segunda metade do século XV. Estabelecendo concordâncias
analógicas entre palavras e coisas. A representação do homem-microcosmo figura
a diferenciação entre o visível e o ininteligível em signos também visíveis e
ininteligíveis. De acordo com Jean Céard, o aspecto analógico do homemmicrocosmo se dá, pois, a analogia tem uma função heurística que está inscrito na
estrutura mesma do mundo e o utilizar para compreender esse mundo remonta ao
ato criador por excelência. Para isso ele trás a filosofia aristotélica4 como suporte
_

para estabelecer as relações entre o microcosmo e a analogia. Céard escreve:

En quoy sont comprises les perfections de ce Tout, que represente le
grand corps de l'univers, avec ses quatre qualités, considerées aussi bien
au corps du monde. Et tout cecy est en si grand nombre, et telle varieté et
liaisons de parties, que, toutes les ouvres de Dieu, le corps de l'homme
4

“O que é último dentro da ordem da análise, é primeiro dentro da ordem da gênese”. Aristoteles, Éthique à Nicomaque, 3, 5,
1112b, 93.
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est le plus parfait, comprenant em soy l'harmonie des choses contraires,
lesquelles accommodée selon leur office, font leur accord le plus beau et
excellent qu'on sçauroir desirer (CÉARD, 2016. p. 68.). 5

Essa seria, então, a epistémê que perduraria até meados do século XVII e é
ai que funciona a categoria do microcosmo, revivida na Idade Média e sendo
praticada desde o inicio da Primeira Época Moderna. Ela acabou por desempenhar
um papel, por demasiado, importante na construção do saber e, sobretudo, nas
tentativas de ordenação do espaço incognoscível. O microcosmo atua como
categoria do pensamento, aplicando-se a todas as categorias da natureza num jogo
de semelhanças muito próprios as configurações epistemológicas ali subjacentes.
Cada coisa encontra no mundo, no cosmo e em escala maior um reflexo de si, ou
seja, uma configuração macroscópica que, num determinado nível de analogia,
revela a ordem do visível que ambas as instâncias estabelecem entre si.
Mesmo no que concerne a questão das semelhanças, a categoria do
microcosmo coloca, digamos, limites reais “aos cursos das similitudes que se
permutam” (FOUCAULT, 2000, p. 42). Com isso, ela indica a grandeza do mundo
mapeando todas as coisas criadas e que, no lado oposto está o homem como
medida que reproduz a ordem das coisas tal qual elas se dão no cosmo, ou como
elas são conhecimento, ou mesmo, como elas são conhecidas. É aí que se desenrola
o jogo das semelhanças, pois é entre os limites posto da analogia que se configura a
semelhança que se coloca pela acumulação de todas as outras coisas pela qual se
produz semelhança. Ou seja, a semelhança não é fixa, e sim pretende um
movimento pois age pela acumulação e pela saturação das coisas e das palavras no
regime analógico.
Dentro desse escopo, cada coisa não é o inteligível no que se refere ao todo
de onde ela, nada mais é do que uma parte. Mas ao mesmo tempo, cada coisa no
cosmos reúne o todo em si; cada coisa é a imagem do todo. O homem é mais que o

Tradução: Em que esteja ao alcance as perfeições do Todo, e que representa o grande corpus do universo, com suas quatros
qualidades, são consideradas também o corpo do mundo. E tudo isso é se dá por grandes nomes, e de tal variedade e ligações
das partes que, de todas as obras de Deus, o corpo do homem é o mais perfeito, compreendendo em si a harmonia das coisas
contrárias das quais acomodadas segundo suas funções, fazem seu acordo entre o mais belo e excelente que se possa
desejar.
5
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reflexo do firmamento, ele projeta o cosmos em si reproduzindo as dimensões do
mundo. Sobre o quadro universal da analogia a doutrina do homem-microcosmo
ganha todo o seu lugar. E será nessa relação entre cosmo, imagem e indivíduo que
se produzirá as mais fantásticas imagens artísticas sobre o tema: o homo zodiacalis

_

(homem zodiacal)6.
A representação do homem zodiacal remonta a Idade Média, a partir do
século XII, quando os eruditos tinham em mãos os manuscritos astrológicos
provindos do oriente – via Índia de Abu Maschar. Nesses manuscritos se revela a
vinculação entre o ser humano e o cosmos, que na verdade se configura como
cosmologia aplicada, ou como nós nos acostumamos em dizer magia. Ou seja, isso
na verdade é uma espécie de assertiva na igualdade entre o individuo e o universo.
Aby Warburg (1866 – 1929), em seu texto seminal sobre a influência da Sphaera

Barbarica7 na ordenação cósmica do ocidente, relaciona a prática do homem_

microcosmo na máxima indiana “tat tvam asi”8 , e colocando que o reduzido
_

conhecimento sobre os astros pela astronomia antiga “facilitou a ideia, no fundo
sublime, de que o ser humano deve ser visto como um pequeno cosmos que
mantém relações totalmente diretas com o mundo astral” (WARBURG, 2016, p. 296).
Nessa configuração, desponta a representação do homem zodiacal por séculos.
Em outro texto, também de grande importância para os estudos sobre
astrologia, Franz Cumont (1868 – 14947) em sua Astrologica9 analisa uma
_

representação do homem zodiacal que consta no Les Très riche Heures du Duc de

Berry10 , de excepcional beleza e ainda tão enigmática o local onde foi colocado –
_

num livro de horas. Essa imagem concatena as exasperações que consta própria
doutrina do homem-microcosmo. No centro temos a imagem de homem que está
de pé dentro de uma moldura oval, essa moldura, segundo Warburg, estaria em
conformidade com a astronomia e que tinha um significado metafórico, porém
6

Cf. SEZNEC, Jean. La survivance des dieux antiques. Essai sur le rôle de la tradition mythologique dans l'humanisme et dans
l'art de la Renaissance, London: The Warburg Institute, 1940.
7
O filólogo Franz Boll reconstruiu de forma magnifica a Sphaera Barbárica, adicionando a ela a grande introdução do astrólogo
árabe Abu Maschar. Cf. BOLL, Franz. Sphaera. Neue griechische Text und Untersuchungen zur Geschichte der Sternbilder,
Leipzig, 1903.
8
Do sânscrito, significa “Isso é você”, são umas das quatro máximas expostas nos Upanixades, e integram as escrituras do
hinduísmo. Warburg utiliza essa expressão, desprendida do seu contexto, para a relacionar com a doutrina estabelecida entre
homem e cosmos.
9
CUMONT, Franz. Astrologica. In: Revue Archéologique, n. 5, 1916, p 1-22.
10

Les Très riche Heures du Duc de Berry, 1410-16, Chantilly, Musée condé, ms. 65.
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transferido de forma errônea. Sobre o corpo do homem estão dispostas as imagens
dos doze signos zodiacais, atrás dele temos outro personagem visto de costas –
poderíamos até pensar que se trata de seu reflexo como num espelho mas percebese logo de cara pequenas diferenças entre ambos: o cabelo de um loiro, o do outro
castanho, e, principalmente, a posição das mãos revelam que se trata de dois
personagens diferentes. De acordo com Cumont, esse segundo personagem visto de
costa seria um simples embelezamento da composição, querendo o pintor
demonstrar suas destrezas enquanto pintor que concebe a relação frente/costas.
Envolto ao homem se encontram dois círculos ovais concêntricos, o mais
largo se ocupa de uma mova forma de representação do zodíaco. Os doze signos
são acompanhados abaixo de cada por uma bandeirola que carrega os nomes de
cada um. Acima, na parte exterior estão indicadas as subdivisões de cada signo em
trinta graus – o que remonta a doutrina dos decanos; e abaixo estão os meses
durante a qual o sol percorre suas casas zodiacais, esses meses podem ser
divididos em vinte e oito, trinta ou trinta e um dias. De cada lado dos ombros do
homem, encontramos duas figuras humanas reduzidas, um homem e uma mulher,
se trata de uma referência a Adão e Eva, e a concepção do mundo. Por fim, na parte
mais externa se encontra, subdivido pelos quatro cantos da página do livro de horas
do duque de Berry, pequenas inscrições sobre as características dos signos.
Transcrevo abaixo para melhor compreensão:

Aries, Leo, Sagittarius sunt calida et sicca, collerica, masculina, orientalia.
Taurus, Virgo, Capricornus sunt frigida et sicca, melancolica, feminina,
occidentalia.
Gemini, Aquarius, Libra sunt calida et humida, masculina, sanguinea,
meridionalia.
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Cancer, Scorpius, Pisces sunt frigida et humida, flemmatica, feminina,
septentrionalia.11

_

Essas inscrições no remetem as características astrológicas de toda a
composição. Os signos são divididos em grupos em quatro partes de 3 signos cada e
que compartilham os mesmos aspectos. Essa configuração é herdeira da
matemática, de cunho astrológica, antiga – via Ptolomeu12 _, e configura as
propriedades físicas dos signos: sendo frio ou quente, masculino ou feminino, etc.
Essas características estão em consonância com os quatro temperamentos: biliar,
melancólico, sanguíneo ou fleumático.
A interpretação da figura do homem que se encontra no meio da imagem
não resta dúvidas a sua estreita relação com a astrologia antiga. Os astrólogos
gregos já colocavam os doze signos do zodíaco em relação com as partes do corpo
humano. Essa aplicação tinha um objetivo estritamente medicinal, chamavam de

melothesia, ou seja, os planetas, o sol ou até mesmo a lua poderiam ameaçar um
membro ou órgão de acordo com sua correspondência com o signo que rege aquela
parte do corpo. O personagem nu é representado no meio dos doze signos dispostos
em circulo em torno dele. É o homem-zodiacal como homem-microcosmo colocada
no centro dos desenhos zodiacais, como a terra, de acordo com a cosmografia dos
antigos, ele também está suspenso no centro do mundo.
Tanto a terra quanto o homem estão submetidos as mesmas influências
estelares, e esse paralelismo são exprimidos através dos textos que retratam o
conceito de melothesia13. Com isso, quer dizer, de acordo com Warburg, “que as
várias partes orgânicas do homem com um todo estão sempre sujeitas à influência
irradiadora de um ou mais signos zodiacais. A melothesia compreende a
consciência do espaço entre o individuo – o homem microcosmo – e o cosmos.

11

Tradução: Áries, Leão, Sagitário são cálidos e secos, masculinos, orientais. Touro, Virgem. Capricórnio são frios e secos,
melancólicos, femininos, ocidentais. Gêmeos, Aquário, Libra são cálidos e úmidos, masculinos, sanguíneos, meridionais.
Câncer, Escorpião, Peixes são frios e úmidos, fleumáticos, femininos, setentrionais. [Tradução do autor]
12
Cf.PTOLOMEU, C. Tetrabiblos. ROBBINS, F. E. (Ed. e trad.) Cambridge, MA: Harvard University, 1980.
13

Cf. BOUCHÉ-LECLERCQ, A. L’astrologie grecque. Paris: Scientia Verlag Aalen, 1979, p. 129.
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Por fim, vale apena delinear o aspecto conjuntural da questão, ou seja,
devemos persistir na aliança entre astrologia/astronomia e o homem desde a
antiguidade – via Grécia e Oriente. Sabemos que a divinação astral, como prescrita
pela Igreja, foi extirpada dos países latinos no fim da antiguidade e do império
romano, e somente reviveu na Europa com a introdução da pseudo-ciência árabe na
Idade Média – via as perambulações e migrações ocorridas. Isso mostra como os
manuscritos, como a introdução de Abu Maschar, guarda as noções essenciais
sobre as influencias e aspectos dos planetas, da natureza e das propriedades do
zodíaco. A tentativa de ordenação do mundo e de orientação pelo cosmos se dava
então por esses símbolos e representações, tal como o homem zodiacal como
aspecto da doutrina do microcosmo. Ler o firmamento se tornava então uma
empreitada rumo incognoscível.
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Imagem 1. Homem Zodiacal. Jean e Paul de Simbourg. Les Très Riches Heures du Duc de Berry. Chantilly,
Musée Condé, 1416.
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Da Expulsão do Paraíso ao Quo Vadis: os sensus da exegese nas
imagens do claustro catedralício de Elne
Felipe Vieira Frazão SILVA (Universidade de São Paulo – Bolsa PRP)
Maria Cristina Correia Leandro PEREIRA (Orientadora)

A exegese foi uma ferramenta teológica, discursiva e interpretativa
largamente utilizada durante a Idade Média. A partir dos quatro sensus que
descrevem o seu funcionamento – literal, tropológico, alegórico e anagógico – ela
também é de fundamental importância para a identificação dos diversos significados
articulados às imagens produzidas no período, agenciando uma difração dos
significados atribuídos a um mesmo significante. Dessa maneira, nesta
comunicação pretendemos analisar três imagens da galeria sul do claustro de Elne,
datada do século XII, utilizando-nos deste ferramental. Tais imagens, esculpidas em
dois pilares e um capitel, serão examinadas tanto individualmente quanto em sua
relação com o lugar que ocupam e com as demais imagens da galeria. Assim,
identificaremos a produção de um discurso que percorre todos os sensus acima
citados, em um processo de significação que pode ser visto como essencialmente
exegético.

Palavras-chaves: Claustro, Imagem, Exegese

Nesta comunicação trabalharemos com três imagens que se encontram na
galeria sul do claustro de Elne - a mais antiga delas, construída durante o século XII.
O claustro é, como de costume, um espaço quadrangular está localizado ao lado
norte da catedral de Santa Eulália e Santa Júlia naquela cidade do sudoeste da
França. Ele dá acesso às diferentes instalações do complexo, como a sala capitular
(no lado leste), a sacristia (no lado sul) e a capela (no lado norte). As quatro galerias
circundam um espaço aberto onde se encontra o jardim. As galerias do claustro têm
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sua estrutura sustentada por pilares nos ângulos e ao longo de cada galeria, com
colunas duplas entre eles, formando um sistema em que a cada pilar alternam-se
duas colunas duplas. Cada pilar tem três lados esculpidos em placas de mármore
adossadas e cada coluna é encimada por um capitel – com exceção do que figura a
criação do homem e a expulsão do Paraíso, com quatro faces esculpidas.
É crucial colocarmos aqui como é incerta, até os dias de hoje, a data da
primeira consagração do claustro e da catedral anexa, sendo esse um debate
complexo, envolvendo uma documentação que muitas vezes diz respeito apenas aos
bispos de Elne. Contudo, sabe-se que a catedral existe pelo menos antes do século
VIII, sofrendo abandono após supostos ataques perpretados pelos Árabes no
mesmo século – o que teria levado à necessidade de que os bispos investissem em
reformas, de acordo com documentações do século X (VIDAL, 1887, p.66).
A intensidade de presença episcopal na catedral não é gratuita; os que
habitavam o claustro eram cônegos, e sendo assim, estavam submetidos àquela
autoridade. Várias reformas atingiram a catedral, de modo que o edifício de hoje não
ostenta nenhuma de suas características de séculos anteriores ao XI. A empreitada
que provavelmente é responsável pela confecção dos capitéis da galeria sul do
claustro ocorreu durante o episcopado de Guillaume Jorda (1172–1186),
provavelmente na mesma ocasião de uma reforma no altar-mor, o que sugere –
observando-se a proximidade temporal dos trabalhos e a semelhança clara entre os
estilos nas esculturas do altar já citado e da galeria em questão – que um mesmo
ateliê estivesse envolvido nas duas campanhas. Sendo assim, de acordo com a
hipótese de Jean-Auguste Brutails, a galeria sul seria datada do ano de 1175
(BRUTAILS, 1887, p.59).
Nas placas anexadas aos pilares e nos capitéis das colunas do claustro
como um todo estão esculpidas várias imagens: criaturas híbridas, como sereias
bífidas, harpias e grifos; animais, como o leão, o pavão e o cordeiro; além de um
vegetalismo bastante heterogêneo, em quase todos os capitéis, com soluções
formais que demonstram um vasto repertório escultórico. Nesse universo de
imagens marcado pela variedade, tanto em seus capitéis quanto nos pilares, a
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presença de imagens historiadas não é muito frequente. Na galeria sul,
especificamente, elas estão presente em apenas três exemplares. E são exatamente
estes que constituem o objeto de nosso presente estudo.
Como já foi posto, a lógica medieval para expor tais imagens historiadas
não é a mesma de hoje, pois não são colocadas sob a perspectiva de um eixo de
sucessão temporal, nem de acordo com a sequência dos acontecimentos dos
episódios bíblicos. A nossa proposta aqui é, então, tentar detectar lógicas que
poderiam reger essa disposição, estabelecidas tanto pelos artistas quanto pelos
comitentes das imagens, e como elas podem ser observadas por meio de relações
paralelísticas estabelecidas a partir dos mecanismos heurísticos vigentes utilizados
sobretudo para abordar as sagradas Escrituras – e que poderiam ser responsáveis
por agenciar essas imagens em uma determinada ordem espacial. A exegese é
tomada como a portadora principal dessa tarefa, estabelecendo o conceito de ordem
para o Medievo. Assim, é imprescindível definir conceitualmente essa ordem
medieval, em sua relação com as imagens, assim como entender como se pensava
e articulava a exegese em nosso recorte temporal e espacial1.
O conceito de ordem não é necessariamente precedente à imagem, mas
sim sua parte integrante, já que imagem e criação não são elementos claramente
dissociados2. A ordem é dada a partir de uma aparente imanência do verbo divino,
que orienta e confecciona a essência e a imagem da Criação.3 Dessa maneira, sendo
divino o ato de criar, ele seria inexoravelmente congruente à ideia de todo4. Assim,
1

Buscar um repertório de leitura que descreva o que era apreendido em Elne – em relação à exegese por exemplo – nos
parece uma tarefa infortuita. A biblioteca utilizada pelos cônegos foi vítima de um incêndio no século XIII. As obras que temos
catalogadas como pertencentes à catedral, são, em sua esmagadora maioria, posteriores ao ano de 1285. Isso se deu em
decorrência do episódio batizado pela historiografia como a Cruzada contra a Coroa de Aragão (STRAYER, 1953), realizada por
Felipe III, cujo exército arrasou a catedral e a cidade de Elne. No entanto, podemos sugerir que tais cônegos conheceriam
algumas das obras de maior circulação naquele momento, como as obras de conteúdo exegético que discutiremos mais
adiante.
2
Essa “ordem”, então, não se aplica individualmente a um lugar ou um tempo, ela tem em seu pressuposto estabelecido na
lógica medieval como uma confluência dessas categorias, já que é manifestação da vontade divina; daí a imagem – como
metonímia da criação, influenciada por um platonismo e neoplatonismo medievais – pertencer a um regime no qual essas se
entroncam (WIRTH, 1999, p. 35).
3
A não contrariedade entre essência e imagem – que definiria essa aparente imanência –, ao contrário de uma teoria platônica
da imagem, nos parece muito pouco razoável para os estudos bíblicos mais recentes. Um desses exemplos é o livro de
Raphael (RAPHAEL, 2009), que propõe que o fator determinante para o julgamento divino em relação à criação é o
estabelecimento de um juízo estético sobre ela. Imagem e criação, nesse sentido, são elementos indissociáveis, mesmo que
os dois sejam precedidos pelo verbo e pelas vontades divinas.
4
Em Étiene Gilson, essa concepção de todo compreende instâncias formadoras essencialmente do mundo sensível, como a
terra, enquanto a esfera que habitam os homens, e enquanto elemento, junto do ar, água e fogo. Essa concepção tem origem
na obra de Marcus Varão, ou Terencius Varro (116 a.C. – 27 d.C.), composta por 41 livros, hoje perdidas, mas conhecidas e
comentadas por autores medievais influentes, como Agostinho de Hipona, Beda e Rabano Mauro (GILSON, 2013, p. 390).
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por ordem, no contexto do século XII, devemos entender algo diretamente ligado à
cosmologia, que representa esse todo; ou seja, o resultado da vontade exposta pelo
verbo divino. A ordem é subvertida, no caso específico do homem, pelo Pecado
Original, que abala a ligação deste com o divino. Assim, antes da expulsão do
Paraíso há esse episódio da desobediência, da subversão do verbo, da subversão da
ordem5. Axiologicamente, o conceito de ordem é responsável pela união essencial
do par sensível-abstrato, já que a intenção divina final é exposta pela matéria e será
com o verbo que se prefigura – pelo menos a nível cognitivo – a matéria, e por
consequência, a imagem. As intenções agenciais – conceito que trabalharemos
melhor adiante –, expostas pela imagem como dispositivo também podem se
relacionar não somente com uma noção reflexiva, relativa a seu sentido sociológico,
mas também a situações que são ligadas à cosmologia religiosa por excelência
imaterial, como é o caso da salvação. Aqui vemos que mesmo a imagem, vista como
fruto do verbo, carrega em si uma dualidade, característica de diversas soluções
medievais: sofre da iminência das forças ligadas ao pecado, exposto pelo imperativo
do segundo mandamento, mas também é fruto do verbo divino.
De maneira análoga à produção do complexo entrelaçado entre verbo e
imagem, vemos que, tal qual as palavras, os significantes atrelados a esta última
podem não ser objetivos6. Mostrar o regime que modula a aproximação do verbo

5

A preponderância do verbo, em relação à imagem, ocorre de modo que a segunda é uma predicação da ação que representa
o primeiro, e é bastante relacionada e corrente na produção medieval do século XII, indicando uma articulação aparentemente
hierarquizada entre imagem e verbo. Porém, essa noção pode ser muito bem questionada pelo fazer ver, já que o verbo é
materializado pela imagem, que o torna sensível – embora não seja receptáculo nem de essência nem de substância – como é
o caso do Cristo, metonímia da imagem de Deus imbricada na do homem, possuindo a priori semelhança com o Criador. Esses
argumentos, também presentes no debate medieval, não o encerram e sobre essas questões entre imagem e verbo citamos
Anselmo de Cantuária (1033 – 1109) que de fato admite uma hierarquia, mas em momento algum condena a imagem: “Mas se
ele não tem nenhuma semelhança com as coisas variáveis, como então estas foram feitas à sua imagem? Não haverá sombra
de incerteza acerca deste assunto se, talvez, se faz notar que, num homem vivo, a verdade do homem [verdadeira substância
do homem] está completa nele; mas, num homem pintado, fala-se que há a semelhança e a imagem desta verdade.
Igualmente entenda-se a verdade da existência, no verbo, cuja essência é tão suprema, que, sob certo aspecto, só ela existe.
Nas outras naturezas que, comparadas com ele, sob certo aspecto não existem e, contudo, são algo porque feitas por ele e
segundo ele, pode-se dizer que nelas se encontra uma espécie de imitação da suprema essência. Por isso, o verbo da verdade
suprema — e ele também é a verdade suprema — não poderá sofrer aumento ou diminuição pela sua maior ou menor
semelhança com as criaturas, enquanto, ao contrário, será necessário que, antes, toda coisa criada tenha uma existência tanto
maior e tanto mais valiosa quanto mais é semelhante àquele que existe em sumo grau e existe soberanamente grande”
(ANSELMO,1988, p. 53).
6
Essa peculiaridade de um sistema semiótico medieval já foi atestada por muitos: desde a intuição proveniente do próprio
Étienne Gilson (“À explicação etimológica [dos raciocínios medievais estranhos aos dias de hoje] une-se amiúde à
interpretação simbólica, que consiste em tratar as próprias coisas como signos e em deslindar suas significações. Cada coisa
tem geralmente várias significações. Um mineral, uma planta, um animal, um personagem histórico, podem, ao mesmo
tempo, recordar um acontecimento passado, pressagiar um acontecimento futuro, significar uma ou várias verdades morais e,
para lá destas, uma ou várias verdades religiosas. O sentido simbólico dos seres era, então, de uma importância tal, que, por
vezes, a gente se esquecia de verificar a própria existência do que o simbolizava” p. 422) até as obras com um viés semiológico
linguístico, como é o caso da obra de Umberto Eco e Constantino Marmo (ECO, MARMO, 1989, p. 9)
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divino e a imagem, na escolha dos elementos plásticos que a compõem, nos parece
uma tarefa tanto plausível quanto possível, considerando o contexto histórico da
construção da galeria sul do claustro. O modelo são os ensinamentos bíblicos,
extraídos a partir do contato com as Escrituras por meio da exegese e seus
diferentes sensus. Este modelo é aplicado na trajetória humana de modo a
direcionar o homem ao estado anterior ao pecado original, e possui o seu indicativo
já na etimologia da palavra exegese, que vem do grego é ἐξήγησις de ἐξηγεῖσθαι,
"levar para fora".
A exegese, e seus sensus, é responsável, a partir de seu interior, por
organizar uma topografia valorativa – que iremos discutir mais adiante – podendo
ser relacionada diretamente com a noção de espaço, interno e externo, aplicado à
imagem. Assim, a exegese pode ser responsável por uma determinada organização
figurativo-espacial exterior às imagens, no sentido de sua localização no interior do
claustro, atuando de acordo com uma disposição, como coloca Maria Cristina
Pereira (PEREIRA, 2011, p. 82). Já do ponto de vista interior à própria imagem, a
organização espacial é responsável por edificar pontos de referência para esta,
como explica Jean-Claude Bonne (BONNE, 1984). Para o autor, os diferentes
elementos que determinam a imagem são postos sob perspectivas relacionais e
sistêmicas operacionalizas pelo identificar das tensões estipuladas em seu espaço
interno, criando assim relações sintáticas a partir do discernimento posicional dos
seus componentes: direta e esquerda, alto e baixo, margem e centro7.
Diante de uma realidade desprovida de divisões criadas por uma ontologia
que tornem absolutamente evidentes as distinções entre imagem e verbo, portanto
entre figuração e texto, entendemos como frutífera a interpelação dessas imagens
por meio de um ferramental dado pela abordagem dos textos no mesmo século XII.
A partir dessa aproximação, e munidos com esses recursos que são próprios do
período, pretendemos observar como a imagem medieval é agenciada no espaço
sagrado do claustro de Elne.
7

Esse trabalho é proposto para a produção de uma sintática dos diferentes elementos que compõe a imagem, organizados –
ou agenciados – para produção de uma articulação, como coloca Eduardo Aubert: “A noção de ‘pensamento figurativo’ parece
especialmente apta a descrever o trabalho dessas imagens, trabalho que se efetua por meio da estrutura de significação que
resulta do agenciamento plástico das imagens, de sua ordenação sintática” (AUBERT, 2011, p.185)
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A exegese durante o século XII é levada a cabo de diversas formas, assim
como são variadas as obras em que isso se dá: manuais didáticos, saltérios e
comentários bíblicos. Ao mesmo tempo, é nesse momento que se começa a buscar
uma organização metodológica mais estruturada para a exegese, como se pode ver
em alguns autores, como Guibert de Nogent (1055-1124), com o seu Liber quo ordine

sermo fieri debeat (CAPLAN, 1929, p. 282), e Anselmo de Laon (1050-1117), influente
pela obra Glossa ordinata (VOSTÉ, 1948, p. 232). Eles são autores próximos às
propostas da nascente Escolástica, que buscam uma estruturação processual
heurística a partir da exegese. Outro exemplo é Hugo de São Vítor (1066-1141):
observamos em suas obras a perceptível cristalização metodológica advinda de
esforços contemporâneos, cujo núcleo, a mnemotécnica – que renascia nesse
período –, se constituía como uma ferramenta paradigmática, possibilitando a
mobilização de diferentes passagens bíblicas em um mesmo sermão como
exercício de levantamento de provas para a defesa de suas teses (ASSMAN, 2009).
Mais um exemplo é Bernardo de Claraval (1090-1153), que se utiliza da exegese de
uma maneira muito menos técnica, opondo-se claramente à Escolástica, em
sermões que demonstravam o seu rigor para com o texto bíblico, sendo realizada a
partir de um método essencialmente alegórico (MURPHY, 1981, p.514).
A necessidade de uma didatização dos escritos bíblicos, a preocupação das
mais diversas instituições da Igreja – incluindo o bispado (BLACK, 2014. p.380), uma
das mais influentes para os cônegos de Elne – com esse tipo de apreensão e a
autonomia das informações contidas nas Escrituras as direcionam e ratificam os
esforços intelectuais atuantes no renascimento da mnemotérica. Nesse momento
de intenso interesse sobre os estudos das Escrituras também surgem produções
que dão conta de estruturar a exegese, como vimos anteriormente. A abordagem
exegética era então resultado dessas empreitadas intelectuais que, em geral, eram
divididas em quatro partes (SILVA FILHO, 2008, p. 574). A primeira delas seria a
histórica, ou o sensus literalis: como a própria denominação indica, ela teria uma
função propedêutica, de interpretação literal do que se diz sobre a passagem bíblica.
A segunda é o sensus tropologicus, ou moral, atrelado a um primeiro esforço de
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extração de sentido - moralizante nesse caso8. O sensus allegoricus demanda uma
maior habilidade do exegeta, uma vez que exige um paralelo entre a narrativa
prototípica bíblica e elementos ligados a vida terrena. Em última e em mais alta
instância está o sensus anagogicus, que é ligado a um estado de plenitude
contemplativa do fiel: ele “conduz ao que é elevado, é um discurso que, seja com
palavras manifestas, seja figurativamente, versa sobre a recompensa eterna” (XXXV.

SERMONES CENTVM. p.576). Hugo de São Vítor em uma passagem sintetiza essa
estrutura:

Jerusalém, segundo o sentido histórico, é a cidade terrena; segundo o
sentido alegórico, a santa Igreja; segundo o sentido moral, a vida
espiritual; segundo o sentido anagógico, a pátria celeste. Deixando de lado
os outros sentidos, exporemos a seguir o que diz respeito ao sentido
moral, esforçando-nos para que, com sua descrição, possamos edificar os
bons costumes. (XXXV. SERMONES CENTVM. SERMO 39. p.61)9

No excerto em questão, mais especificamente no seu último período, vemos
o autor mobilizando um sensus particular, o tropologicus, que possui um efeito
reprodutível, passível de especularização na sua experiência. Esses aspectos
essencialmente reflexivos operacionalizados pelos diferentes comportamentos
humanos, em performances sociais ritualísticas, nas guerras ou na circulação da
produção, são estudados pela Sociologia desde os trabalhos de um Georg Simmel
(1858-1918), colocando a propriedade agencial – ainda que não se utilize deste
conceito com a frequência de seus sucessores – dos expedientes sociais como
essencialmente reflexivos, organizados, dessa maneira, no interior das relações que
se estabelecem a partir de comparações10.

8

A importância desse sentido para a exegese de Guilherme de Nogent é crucial, sobretudo, para a produção de uma narrativa
histórica. A relatividade que pairava sobre essas categorias nos mostram a maneira como existe uma plasticidade funcional
desse sistema, como mostra o trabalho de João G. S. Filho da Silva (SILVA FILHO, 2008)
9
Hugo de São Vitor (1096 – 1141): Sermoes Centum. Disponível em: http://www.documentacatholicaomnia.eu. Acessado em
02/06/2016
10
Na obra de Simmel, o termo possui um sentido biológico da palavra “reflexo”, estabelecendo a metáfora em uma
comparação das relações que viria ser a gênese de alguns termos da sociologia a posteriori (“Even in thoroughly harmonious
relationships among many thoroughly tractable natures, this instinct for opposition arises with the unavoidability of a reflex
movement and blends into the overall performance, though without notable consequence. And if one wanted to identify this as
really something of a protective instinct—in the way that many animals automatically extend their defense or attack
mechanisms at a mere touch—this would then directly manifest the primary, fundamental character of opposition; what is
meant is that the personality, where it itself is hardly affected but is faced purely with objective expressions of another, can do
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A estruturação teórica do conceito de agência vem com os estudos de
Antony Gidens (1938- ), no século posterior, que a descreve como um recurso
promotor da “continuidade de práticas sociais que as tornam nitidamente ‘as
mesmas’ através do espaço de do tempo” (GIDENS, 1989, p. 3). Mas a obra clássica,
publicada postumamente, é Art and Agency, de Alfred Gell (1945-1997), que atribui à
imagem as propriedades de ser objeto e veículo de agência – no regime reflexivo,
estipulado pelo autor, no qual a imagem é agente e paciente –, atuando de maneira
subjetiva, como um dispositivo ativador ou repressor das vontades e sentimentos
dos seus espectadores.
Dessa maneira, a ação de agenciamento, relacionada à expectativa,
conforme vemos em Alfred Gell, possui uma atuação atrelada ao exercício
discursivo e pode ser diretamente relacionada à funcionalidade das produções que
possuem algum cunho exegético como característica imprescindível ao seu gênero
textual. A aplicabilidade da ação exegética confere ao texto uma dimensão
discursiva, uma vez que o texto não se dissocia desta. São desenvolvidos em seu
interior dispositivos performáticos11 que, ao exemplo do estudo de Roberto Lagueux
sobre cônegos de Laon, são orientados ao aprendizado da exegese (LAGUEUX, 2009,
p.199). Neste caso, os sermões antes do Natal eram lidos a partir de um ciclo que
começava seis dias antes, indicando, em cada um desses dias, passagens e
exegeses que se utilizavam do corrente antissemitismo do século XII como
elemento metonímico do martírio12. A figura do mártir aparece na tradição cristã
como especular à figura do Cristo. No caso do martírio sofrido por figuras anteriores
a Cristo, essas ganham um aspecto preenchido, como descreve o trabalho Figura
(AUERBACH, 1996) de Erich Auerbach (1892-1957).
Esta obra de Auerbach é resultado de buscas filológicas e literárias
realizadas principalmente sobre a Antiguidade Tardia e a Idade Média em torno da
nothing else but assert through opposition that the first instinct with which it affirms itself is the negation of the other.”
[SIMMEL, 2009, p. 239]).
11
A leitura ainda poderia ser acompanhada por uma encenação com a presença de recém-nascidos durante as passagens que
descreviam o Cristo infante (LAGUEUX, 2009, p.214). Essa característica é, segundo o autor, estimulada por uma série de
imagens que são extraídas de uma figuração textual bíblica, como é o caso das vestes e do cabelo de João Batista, ou das
pedras esculpidas pelo Deus do Velho Testamento dadas a Moisés, passíveis de uma construção figurativa, que deve ser
refletida em um calendário litúrgico.
12
O autor ainda faz referência ao argumento, associado aos judeus, da impossibilidade de uma virgem dar à luz, atrelando o
martírio a uma necessária descrença (LAGUEUX, 2009, p.201).
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palavra figura. O direcionamento proposto pelo autor passa, inicialmente, por um
percurso filológico que instaura a propriedade plástica do sentido dado à palavra

figura – e o modo como essa plasticidade atinge as imagens – em vários autores da
Antiguidade, cujas obras gozaram de extrema difusão a posteriori. Assim, para
Auerbach, é graças à obra de Tertuliano (160 d.C.-220 d.C.) que figura passa a ser
imbuída de uma literalidade preponderante, combatendo a força representada pelo
helenismo neoplatônico, “abstratamente alegórico” (AUERBACH,1996, p.33) atuante
no período13.
Na definição de Tertuliano tem-se o primeiro vislumbre do sentido que esta
palavra iria adquirir na Idade Média, e que sedimenta as bases de um conceito
chave desenvolvido por Auerbach: o de figura de preenchimento. Esse conceito seria
responsável pelo intersecionamento de personagens históricas – ou que assim são
tomadas pelo texto bíblico –, de maneira a realizar uma sobreposição substancial
responsável por uma ordem correspondente a um todo cosmológico, inserida e
ressoante no todo temporal. Essas relações compõem a argumentação da
legitimidade do Messias cristão, já que, como aponta Auerbach, há um esforço
interpretativo desses autores para o desenvolvimento da atribuição de certas préfigurações crísticas a personagens do Velho Testamento – cuja verdadeira face
messiânica viria a se revelar com o Cristo.
Dessa maneira, a figura de preenchimento mobiliza, alocando em um
mesmo espaço literário que descreveria uma personagem – ou em uma mesma

figura –, duas presenças de personagens distintas, traduzindo-se como um recurso
exegético literário e de construção de uma memória. O conceito de figura adentra a
filosofia de Agostinho de Hipona (354-430) mantendo a sua propriedade operativa de
organizar sobreposições hipostasiadas, mas tidas como profecias, como préfiguração por essência, aplicável para além da peculiaridade messiânica. A
realidade, necessariamente histórica do ponto de vista bíblico, traduzível em uma
matéria sensorialmente apreensível, lança, no esteio do verbo propagado pelas
13

O peso dessa ação interpretativa, preponderantemente neoplatônica, portanto mais espiritual, é dado pelas obras de Fílon e
Orígenes em uma oposição a Tertuliano, como posto por Auerbach (AUERBACH,1996, p.32). Porém, como o próprio autor
aponta, por mais que exista uma absorção das proposições literais, a interpretação das Escrituras se dá de uma maneira
múltipla durante a Idade Média. (AUERBACH,1996, p.48)
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Escrituras – cujo exemplo superlativo é o de Deus no momento que cria por meio
desse – certas intersecções com a imagem, uma vez que é na Criação que se
imbrica a causalidade da ação verbal à visão14. É nessa ontologia que se encontra o
cerne da exegese visual de Agostinho, segundo Didi-Huberman. Cristo, porém, é
uma personagem que, por possuir um caráter extraordinário como “(...) um milagre
(como diria Agostinho) perturba a ordem natural das coisas” (DIDI-HUBERMAN,
1999, p.164), circunscreve em sua imagem o incognoscível: o divino patente numa
“visão”, encarnada, de Yahweh.
Esses dois autores incluem no texto bíblico uma aproximação – complexa e
teologicamente medializada – com as imagens de fato, não só apenas em um
sentido literário, das imagens produzidas pelas Escrituras. O conceito de figura, um
dos tópicos mais potentes para essa articulação, abriga uma área de intersecção,
um toldo que une o sensível – ou o cognoscível, e não o acidente sensível
aristotélico15 – e o espiritual, em uma articulação especular, que ora reflete o divino,
ora apresenta uma distorção, como apresenta Didi-Huberman. Também é desta
simultaneidade espacial-literária que trata Auerbach. Porém, podemos ver uma
“invasão” análoga, acionada por diferentes áreas, ocorrendo de maneira a atingir a
imagem no sentido plástico, fazendo-a apresentar seus elementos constituintes
como parte de um âmbito de definições e de interações entre os seus diferentes
espaços – internos e externos – atuando dentro e fora da região que a delimita.
A ideia aqui construída é a de um espaço que é preenchido por uma figura
de denotação que é múltipla. Em Sentimento e Forma, Susanne K. Langer (18951985) analisa a questão da espacialidade na imagem a partir da obra The Problem of

Form, de Adolf von Hildebrand (1847-1921)16. Como ela interpreta, esse espaço da
imagem é traduzido por meio da percepção do artista que operacionaliza reflexões
homólogas à experimentação deste espaço pelo espectador. Dessa maneira, quando
nos deparamos com o espaço na imagem também nos deparamos com uma
14

Ainda sobre esse assunto, aplicado ao Velho Testamento, temos o trabalho de Melissa Raphael (RAPHAEL, 2009)
Já que, nesse específico caso, a reprodução de um acidente sensível, a despeito de uma definição que é problemática
(MESQUITA, 2001), seria responsável por reproduzir mimeticamente a imagem. Figura aqui aparece como conceito que pode
abrigar a mímesis, mas que possui predicada uma polissemia que não a torna parte de uma condição necessária.
16
O autor atribui à obra de arte características arquitetônicas capazes de distinguir, na imagem, superfícies figurativas que
indicam a edificação do seu conteúdo: “(...) a obra do artista é uma construção do espaço para apenas um sentido, a saber, a
visão. ” (LANGER, 2016, p.77).
15
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ilusão17: um espaço virtual que não necessariamente se relaciona mimeticamente
com o real tátil, já que a experiência deste não é única nem inflexível.
Esse espaço interno da imagem, enquanto dispositivo reflexivo, é também
apresentado na topologia de Pierre Francastel (1900-1970). Assumindo um trajeto
bastante ousado, o trabalho do sociólogo da arte traça paralelos fenomenológicos
entre uma nascente psicologia da percepção – aplicada principalmente sobre a
infância, tendo como principais referências Piaget e Wallon – e um eixo histórico na

démarche intelectual e artística do homem (FRANCASTEL, 1982, p.128). O
progressivo alargamento da percepção do espaço guia a analogia estabelecida com
a topologia; instaura – a partir de novas composições em função das novas
percepções – uma imagem cada vez mais complexa, dada a progressiva e
cumulativa

interação

desempenhada

pelos

seus

diferentes

elementos

(FRANCASTEL, 1982, p.139).
A reflexividade enquanto propriedade da imagem e o entendimento da
imagem enquanto um fenômeno essencialmente social aparecem nesses autores
de maneira convergente: ora realizada a partir de uma abordagem filosófica, como é
o caso de Langer, ora a partir de uma dimensão sociológica, como em Francastel,
ou ainda antropológica, na visão de Gell. Em última instância, a sobreposição dada
pelas prefigurações de Cristo do Antigo Testamento, objetos desse preenchimento

figurativo de Auerbach, fornece um anteparo reflexivo para a posterior sobreposição
das figuras selecionadas. Propor um espaço interno da imagem que seja uma área
passível de reflexão é crucial para a entendermos como participante de uma
economia de elementos – agentes e pacientes – que a compõem, assim como a
atuação de uma exegese, que também é gerida nesse regime.

17

Essa ilusão utilizada por Langer não é, contudo, aplicável da mesma maneira que a palavra é posta pelo clássico estudo de
Ernst Gombrich, Arte e Ilusão (GOMBRICH, 2007), como poderíamos pensar. A visão de uma psicologia da arte na obra de
Gombrich atrela à ilusão um valor catártico, ligado à acepção Freudiana do fenômeno estético, cujas condições para ilusão são
compatíveis com a emulação da visão de um “real”, isso é, da experiência estética sendo levada à primazia quando se
reproduz a visão. Em Langer essa ilusão não tem uma proximidade tão grande com a visão, mas sim com a experiência, de
maneira que o “real” da autora aparece de outras formas, no momento em que entende a sua apreensão pelo artista de uma
maneira distinta; autônoma em relação à uma fidedigna sensibilidade visual: “Além de qualquer ingênua crença ontológica que
possa transmitir, ‘real’ não é um mau termo. Essa forma ‘real’ é aquilo com quê o artista trabalha; aquilo para quê o artista
trabalha é a ‘forma receptiva’, ou aparência visível desta forma. Tudo o que é importante para ele é o que contribui para a
forma receptiva. (...) O espaço virtual sendo inteiramente independente e não uma área local num espaço real, é um sistema
total autossuficiente” (LANGER, 2016, p 79 grifos da autora).
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Um desses elementos na imagem depende da noção de corpo, uma vez que
este é delimitado nas imagens historiadas. Na imagem, o corpo é restrito por uma
área que define um campo ativo – uma área designada pela figuração do corpo, que
poder ser agente e paciente da(s) atividade(s) no interior da imagem18 –, que no caso
dos relevos e capitéis historiados de Elne pode atuar como elemento crucial para
viabilizar a sua significação exegética. Essa atividade se dá em torno da indicação de
ação, de movimento, e o corpo é referencial para este efeito. Identificar esse
movimento é fundamental para inferirmos o que é figurado, partindo da observação
do desempenho de suas interações ocasionadas entre os campos que delimitam
esses corpos em atividade. Os sensus da exegese vêm, aqui, imbuídos da função de
agenciar esses corpos que podem possuir mais de um significado, em consonância
com a dualidade essencial destes, como coloca Eduardo H. Aubert:

O movimento (...) poderia, assim, ser sublimado nesse discurso para o
qual o corpo participa (..) em uma ação positiva, espiritual, que liga a Terra
e o Céu e ajuda a alma a subir para se juntar ao coro dos santos e dos
anjos. A imobilidade (...) poderia também ser sublimada nesse discurso,
para o qual o corpo participa como meio passivo de um movimento
espiritual, um corpo que veicula um ditado do mundo do espírito.
(AUBERT, 2013, p.24)

Dessa maneira, ao nos depararmos com a cena de Herodes agindo no
Massacre dos inocentes, vemos os corpos, especificados pela topologia inscrita aos

campos formados, das personagens em interações organizadas por sobreposições,
setorizações e vetorizações seus diversos componentes. Essa imagem é composta
por duas placas que são componentes da face leste do pilar D (figura 1). O rei aqui
não só gesticula, apontando o dever para as suas tropas, mas realiza, no sentido
desse gesto, uma ligação que é distribuída e retribuída pelo soldado que toca o seu
trono. Dessa maneira, a vetorização dessa invasão conectora dos campos
Aqui nós nos utilizamos de campo para delimitar a particularidade de corpo – conceito bastante abrangente – no momento
que é figurado, presente na imagem enquanto um dos elementos plásticos. Empregamos, então, o conceito de campo a partir
do trabalho de Jérôme Baschet, Jean-Claude Bonne e Pierre-Olivier Dittmar ao tratarem do agenciamento das cores aplicadas
aos capitéis, (BASCHET, BONNE, DITTMAR, 2012, p. 14 e19).
18

Anais VI ENEIMAGEM III EIEIMAGEM
Londrina. UEL, 2017.

ISBN: 978-85-7846-445-5
Disponível online em: http://www.uel.br/eventos/eneimagem/2017

determinados pela imagem acontece em um mesmo sentido, mas em direções
opostas, reforçando a ligadura estabelecida pela fidelidade que o soldado possui
para com o seu rei. Essa união homem-homem aqui estabelecida pode ser
responsável por criar um dispositivo que suscita a coesão desse par, transferindo o
pecado e a culpa do rei orgulhoso, que tem também subordinados orgulhosos.

Figura 1: Pilar D; Herodes comandando o Massacre dos Inocentes

A exegese realizada acerca do episódio bíblico, durante a segunda metade
do século XII, era permeada pela crença de que os judeus organizavam infanticídios
durante a época do Natal, crucificando crianças (TINKLE, 2003, p. 214). Assim, os
textos que regem essa exegese – geralmente informados pelo sensus tropologicus
– são marcados pelo conflito evidenciado, pela perseguição de um novo rei que
ameaça o antigo. Temos então uma prefiguração da crucificação – e do martírio –
em um momento que é associado à criação dos primeiros mártires do cristianismo,
como é visto na obra do Pseudo-Beda (TINKLE, 2003, p.216).
A imagem, nesse sentido, se relaciona diretamente com a dedicação da
catedral às duas mártires, Santa Júlia e Santa Eulália, e com o espaço das
vizinhanças do edifício19. A santificação da perseguição – que pode ser uma
metonímia para a ameaça que sofreu a catedral durante séculos – junto à criação
19

A região, desde o Império Romano é palco de intensas atividades militares, como é o caso da passagem de Aníbal (DE
FÉLICIEN, 1863), e as tensões que são estabelecidas pelo condado de Barcelona que lutava para manter o seu poderio político
na região desde o esfacelamento do Império Carolíngio (VIDAL, 1887, p.29).
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dos mártires preenchidos joga com os preceitos prototípicos edificados pela imitatio

Christi (TINKLE, 2003, p.219).
Dessa forma, o sensus tropologicus atua apontando a necessidade de uma
vigília que buscaria manter a necessária coesão hierárquica que deve atingir a
coletividade, evidenciada pela tropa que segue as ordens do rei. A moral que imbui
essa ordem é corrompida e tem uma direção, uma origem, que parte do rei para as
tropas, vide o gesto que indica essa ação. A atuação dos cônegos e dos bispos,
enquanto figuras que concentravam poder e eram tidas como referências para
difundir as Escrituras para um grande número de fiéis, também possuem uma
função paralela à de liderança: a função de guiar esse “rebanho” por meio da
indicação da direção (ou, porque não, da indicação de direção, tal qual faz a
imagem), mas em direção à verdadeira fé. É reforçada então a necessidade de uma
autoverificação da moral dos cônegos que habitavam aquele espaço, já que
poderiam desempenhar aquelas atividades junto aos fiéis, que se apresentavam em
uma condição subalterna. Nesse sentido é que reside o gesto do protótipo do mau
líder vinculado à figura de Herodes, responsável por estabelecer o sensus

allegoricus dessa imagem.
O capitel que figura a Criação do homem (figura 2) possui também um
sobreposicionamento dos diferentes campos que delimitam os corpos na
composição da imagem e mantêm a dimensão do pecado exposta por Herodes. A
origem adâmica (face norte), com o barro que forma o corpo ainda cobrindo os pés
do primeiro homem, indica o contato com o criador no momento em que os seus
membros superiores também estão sobrepostos pelo gesto de tração. O Cristo,
mais uma vez preenchido com a imagem do criador, é centralizado, indicando uma
união que goza da plenitude, na imagem cujos campos humano e divino aparecem
em uma total coesão.
Já a extração da primeira mulher (face oeste) do corpo de Adão, que entra
em estado de torpor, constitui-se como uma figura narrativa, advinda do texto
bíblico, que propõe a irrupção de um campo sobre o outro. O criador mantém o seu
papel: tal qual na cena de Adão, a criação está ligada ao gesto de tracionar, de puxar
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para cima o corpo. O contato – com o criador – continua estabelecido, tal qual na
cena anterior. A imagem organiza dois polos de movimento, vetorialmente
orientados para o mesmo sentido. Isso reforça, por contraste, o conflito no caso de
Herodes, pois há um movimento de oposição em sua imagem – enquanto neste
capitel o criador é um personagem em há uma interação como absoluta, sem
oposição entre os vetores de intersecção dos campos.

Figura 2: Capitel Criação do Pirmeiro casal e Pecado Original (na ordem da esquerda para direita temos; face
norte, face oeste e face leste).

Esse recurso utilizado pelos sentidos dos campos é dado provavelmente
pela concepção medieval de dualidade aplicada também aos corpos frutos de uma
essência divina corrompida pelo pecado, conferindo assim a essência “ambivalente”
do corpo e do gesto advindo deste20. Já a plenitude advinda do corpo e,
consequentemente, do gesto de Deus na imagem, segue a ordem estabelecida pelos
primeiros exegetas, como Boécio, quando ele formula: “Se há um ser cuja essência
é a mesma que a existência, esse ser é Deus” (GILSON, 2016, p.86). A oposição, ou o
conflito, é passível de ser percebida apenas na relação entre os dois elementos
corrompidos pelo pecado, Herodes e, como veremos, Adão na cena do Pecado.
A face leste do capitel, que figura o Pecado Original, é um espaço que
mobiliza basicamente quatro componentes: Adão, Eva, a serpente e a árvore. Adão
20

Como coloca Eduardo Aubert (AUBERT, 2013, p.7) citando Jean-Claude Schmidt, “Falar dos gestos é antes de tudo falar do
corpo. Ora, o corpo cristão é ambivalente ”
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está isolado e Eva, de maneira qualitativamente inversa, está em interação direta
com a serpente. Eva pode ser observada em interação do campo com o da serpente,
de maneira a promover uma comunicação vetorial semelhante à que se observa no
caso de Herodes e o seu subordinado – observamos essa relação graças ao
movimento que a serpente descreve ao se enrolar à arvore, com a sua cabeça na
altura dos ouvidos da primeira mulher21.
A redenção do homem, já que o capitel expõe a queda – e a cena de
Herodes estabelece uma distância para com a divindade – é figurada no pilar C
(figura 3). A esse pilar é incumbida a tarefa de, em suas três faces, figurar cenas
que indicam o martírio de São Pedro e de São Paulo. Nelas há a presença de
coletivos militares atuantes nos martírios, responsáveis pelo contado homemhomem. Na face leste estão presentes os soldados e a porta que leva à entrada de
Roma; na face sul, Paulo como prisioneiro sendo levado pelos seus algozes; na face
oeste, Pedro e Cristo protagonizam a mudança de trajetória do apóstolo que volta a
Roma para ter o seu martírio concretizado22, vigiados pelos soldados que vigiam os
muros da cidade.
O contato do elemento divino com o homem ainda não ficou evidenciado na
cena com Paulo, na face oeste do pilar, mas o é na face sul. Nessa face, o campo
estabelecido pelo corpo de Pedro é invadido pelo do Cristo, que segura a sua mão e
o abençoa. Nesse momento, a topologia dos campos (re)estabelece um contato que
foi perdido no pecado original, em uma construção que obedece aos precedentes
formulaicos instaurados pela imagem da criação de Adão e pelo rei Herodes. Além
disso, algo que diferencia claramente esses dois episódios dos demais
apresentados anteriormente é a sua valoração – de maneira imediata – positiva para
a consolidação da fé cristã no Ocidente, para fundação da fé e da Igreja Apostólica
Romana. Extraímos desse último pilar a visão dada para aqueles que atingem a
21

A serpente promove também a interação com Eva, e intensifica a sua ligação com o pecado original, de modo a, nessa
topologia interna da imagem, promover a relação entre a mulher e a árvore – por consequência, seu fruto.
22
A posição dos soldados na face oeste, e das personagens na face sul são as mesmas, elas agem em um sentido que vai da
face da face oeste à face leste. Porém, é a proximidade e a disposição em série dos soldados que nos fazem acreditar que a
face oeste tem uma ligação muito mais próxima com a face sul, indicando um caminho percorrido por esses soldados que
dominam Paulo, prostrado. É nessa face que se evidencia mais um exemplo da intrusão de diferentes campos da imagem,
pois o soldado aqui toca o santo com as mãos, indicando que é ele que orienta o seu caminho em um ato de absoluta
submissão do mártir. Contudo, essa personagem, central no pilar, é também alvo da intercessão divina muito embora essa
característica só seja sinalizada com um braço que desce dos céus e gesticula uma benção em sua direção.
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proximidade máxima para com o protótipo estipulado pela figura crística, que
reforça o seu preenchimento na cena da criação: o contato com o criador.

Figura 3: Pilar C; na ordem da esquerda para direita, Quo Vadis de Pedro, Martírio de Paulo e a Porta de Roma.

A figuração do martírio, que estabelece uma caraterística agencial do clero
– que emula, por meio do sacerdócio, essa presença apostólica – é organizada pelo

sensus anagogicus intrínseco. Origina-se, então, na aproximação das três imagens
um segundo sentido de agência, por meio da exegese efetuada pelas imagens. Da
literalidade do pecado e das tropologias associadas a ele, evidenciadas pelo gesto do
rei Herodes, passando pela alegoria fundada pelo primeiro pecado que deturpa a
ordem entre homem-divindade, chegando à anagogia - figura que gere o retorno
proposto pelo autosacrifício pela fé – temos uma ontologia que vai do afastamento à
proximidade do homem em relação a Deus.
Dessa maneira, a topologia da imagem que organiza a fusão dos campos do
apóstolo e do Cristo gera, no preenchimento da figura do homem, um sentido que
não é só histórico e literal. A comparação entre a semelhança do homem e a
semelhança do Deus propõe, no seu sentido literal, uma reorganização da noção de
corpo, que em sua plenitude, e não mais na sua dualidade, coloca-se a serviço de
uma alegoria prototípica, indicando a primazia teleológica da fé cristã e
estabelecendo, para os que praticam a vita vere apostolica, o fim da sua redenção.
Os campos que são percebidos nessas imagens em Elne são elementos plásticos
condutores da reorganização de uma ordem que foi deturpada, propondo
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estabelecer não só um protótipo inatingível, mas demonstrar os caminhos para
acessá-lo.
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A lavagem da Porta Catarina: imaginário, significados e práticas
culturais em Salvador (Ba)

Cecilia Conceição Moreira SOARES (UNEB)
Maria de Fatima Hanaque CAMPOS (UNEB)
Gilvandro Almeida ROSA (UFBa)

Resumo: O artigo analisa a Lavagem da porta chamada Catarina de uma
residência em Salvador - Ba. A lavagem simbólica da porta reflete dinâmicas
culturais e ressignificações da prática religiosa e profana ao celebrar a vida com
músicas, adereços e gastronomia no contexto da alegria momesca, antecipando o
Carnaval. A pesquisa foi qualitativa de abordagem etnográfica. A Porta ou o espaço
que delimita o acesso ao interior de um ambiente com múltiplas finalidades, sempre
mereceu atenção através de rituais próprios carregados de simbolismos de
proteção e expulsão das mazelas. A lavagem da porta tem um propósito purificador
ao ambiente que a circunda e de ressignificações de práticas religiosas dos sujeitos
envolvidos.

Palavras-chave: A Porta, Lavagem, Religiosidade.

Introdução

Os aspectos da vida cotidiana e imaterial constituem elementos da cultura e
vem sendo tema de estudos e pesquisa no campo dos estudos culturais e das artes.
Muitos conhecimentos são passados através de gerações através de relações
familiares ou de dinâmicas desenvolvidas nas comunidades. Procuramos
demonstrar expressões da cultura através de experiências evidenciadas pelas
festas e religiosidades populares.
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O artigo analisa a Lavagem da porta chamada Catarina de uma residência
em Salvador - Ba. A lavagem simbólica da porta reflete dinâmicas culturais e
ressignificações da pratica religiosa e profana ao celebrar a vida com músicas,
adereços e gastronomia no contexto da alegria momesca, antecipando o Carnaval. A
pesquisa foi qualitativa de abordagem etnográfica, buscando relatos de sujeitos
envolvidos, observações e participação no lócus da pesquisa e representações
coletivas presentes na festa – a lavagem da porta da Catarina.
O trabalho foi desenvolvido iniciando com os aspectos teóricos sobre
Religiosidades e festas, em seguida analisamos a Lavagem da porta chamada
Catarina e por fim as considerações finais.

Religiosidades e festas

As festas e comemorações populares marcam a história do Brasil e no
contexto da modernidade, adquiri vários significados de âmbito político e
identitários. Apesar das controvérsias em torno da expressão cultura popular, o
conceito é válido para percepção das práticas culturais valorizadas por diferentes
grupos sociais que encontram nessas celebrações a oportunidade de fazer emergir
os sentimentos, as memórias familiares e as referências histórias num processo
interessante de apropriações e redefinições, mas que garantem a imbricada
composição cultural, quando pretendemos nos reportar a sua origem.
Neste contexto, as concepções de sagrado e profano se imbricam o tempo
todo, e numa espécie de diálogo nem sempre amistoso, resultam em novos
cenários e espaços para projeção dessa memória das celebrações culturais e
práticas de religiosidade popular. Colocado desta maneira, nos afastamos do
conceito de Durkheim, onde sagrado e profano são categorias profundamente
distintas e radicalmente opostos. “ O profano é a representação do que é mais
comum, cotidiano, repetitivo, enfim, daquilo que não deve se misturar com sagrado,
sob o risco de profaná- lo.” (DURKHEIM, 1989, p.70).
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A despeito de que o mundo globalizado pulverizou ou silenciou as
memórias coletivas e sua relação com as festas populares que se esforçam através
dos sujeitos envolvidos em preservar esferas importantes para particularidades
desses ritos e homenagens, as festas populares na Bahia e mais precisamente em
Salvador, vem ganhando outras projeções e práticas sociais. Interessa-nos a análise
destas novas nuances para preservação das construções culturais do imaginário,
das sensibilidades religiosas e das performances diante de objetos que quando
sacralizados assumem novo caráter social.
A partir dessas concepções e para este trabalho elegemos o elemento

Porta, para discussão, considerando sua função cultural e ao mesmo tempo
estética, ao definir os limites do espaço da domesticidade ou neste caso da
sacralidade e do espaço profano. Tanto Durkheim (1989) como Eliade (1998),
consideram que o sagrado pode manifestar-se de diversas formas, em objetos e
elementos da natureza, gestos.
Quase todas as culturas ao definirem os espaços de moradia,
concomitantemente desenvolveram uma preocupação para além de estética em
relação a porta, o lugar de entrada, acesso para privacidade do grupo. Estas
preocupações levaram à criação de ritualísticas próprias para defesa do ambiente,
privacidade e purificação do espaço e daqueles que ultrapassam o ambiente, através
da entrada principal. Durkheim observou em seu estudo sobre a religião que no
pensamento do homem,

existem forças religiosas benfazejas, distribuidoras de todas as
qualidades estimadas pelos homens – vida, sorte, saúde, paz –, em suma,
guardiãs da ordem física e moral; e de forças malfazejas, responsáveis
por multiplicar e espalhar todo tipo de mazelas e agruras aos homens –
miséria, doença, medo e horror (DURKHEIM,1989, p.79).

De acordo com esse princípio, a porta também serve como proteção ao que
há de negativo no mundo exterior, a sua sacralidade e rituais de renovação como
exemplo da Lavagem da Porta Catarina, constitui uma forma atualizada
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antropologicamente analisada de crenças em mazelas e impurezas que podem
advir do descuido com quem adentra a porta e com as energias que por elas
transitam. A Porta está relacionada a alguma divindade feminina e mereceu sempre
cuidados apropriados. Exemplo desta preocupação é em Salvador em comunidadesterreiros que além de celebrarem a magicidade da porta, ou da porteira, reforça sua
magia e mistério com elementos de cunho religioso e cultural (SOARES, 2009).
De modo geral, as pessoas em Salvador reproduzem direta ou
indiretamente este comportamento em relação à representação da porta.
Provavelmente, não se interessam por conhecer a história dessa sensibilidade e
cuidado pelo objeto, mas estão convencidos de sua importância. Ao participar da
festa privada intitulada Lavagem da Porta Catarina em Salvador-Bahia, saímos
convencidos das dinâmicas e redefinições culturais, que nesse contexto passaram a
justificar a festa, a sociabilidade, a questão de gênero, a lavagem simbólica onde o
caráter profano e religioso se comunicam o tempo todo, e o significado do elemento
água como principal veículo de purificação e renovação. Neste artigo, não
abrangeremos todos os aspectos citados, a pesquisa tem caráter preliminar,
permitindo uma reflexão inicial para posterior desdobramentos.

A Lavagem da Porta Catarina

A lavagem da porta chamada Catarina foi criada pelo proprietário de um
apartamento em bairro residencial em Salvador – Ba. Nascido no Recôncavo baiano,
onde permaneceu por muitos anos, foi influenciado pelas histórias e lendas desta
região. Ele conta que seus pais sempre foram muito receptivos e após mudarem
para a capital baiana, um centro maior para educação dos filhos, a casa sempre foi
um ponto de referência para todas as pessoas da pequena cidade que viviam e que
necessitavam de cuidados de saúde e mesmo abrigando vários primos para
estudarem. Nesse ambiente acolhedor da casa com vários cômodos e quintal com
árvores frutíferas, o nosso entrevistado cresceu em meio a muitas histórias sobre a
cultura local. E sobre suas crenças religiosas acrescenta:
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Sempre fui curioso a respeito de religiões e mitos e minha família nunca
exerceu nenhum grau de limites a que eu conhecesse, conversasse com
pessoas de todas as etnias e crenças. Sempre gostei do oculto e sagrado.
Portanto, sempre convivi com pessoas da estima de minha família que
professavam os cultos afros, pessoas evangélicas, tive professores
agnósticos e ateus. Já adulto, entrei em contato com a crença druida.
Portanto, sou fruto de um caldeirão étnico em que hoje me considero um
espiritualista sem, entretanto, me restringir a uma linha única (Entrevista
cedida aos autores em janeiro, 2017).

O nosso entrevistado tornou-se médico, mas não se desligou das
lembranças da família. Na sua trajetória de vida, foi colecionando objetos e
simbologias que ajudassem na reconstituição do ambiente familiar no seu
apartamento moderno. Assim algumas peças de antiquário foram adquiridas para
reconstituir o cenário da residência dos seus pais, como móveis antigos, louças
importadas, imagens religiosas sacras, pinturas, acrescidas de peças herdadas da
família. A porta do apartamento foi adquirida em um antiquário que tinha sido parte
de uma igreja católica.
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Figura 1: A porta chamada Catarina, 2016. Fonte: Fotografia de Gilvandro Ameida Rosa.

Para o proprietário a porta é o espaço que delimita o acesso ao interior de
um ambiente com múltiplas finalidades e que protege dos visitantes indesejados.
Aqui a porta se constitui em representação de energias espirituais cultuadas pelo
proprietário.
Ele contou que sempre deu importância a porta e que através de leituras
encontrou referências para o desenvolvimento de rituais de purificação com a casa e
em especial com a porta. Uma das referências citadas foi Frazão (2004) que
escreveu o livro A Casa da Bruxa, através de narrativas lúdicas da bruxa Vitalina,
cujos segredos informados foram aplicados pela própria autora em sua casa. A
autora inicia com um capitulo especifico sobre a função mágica da porta: [...] Vitalina
me revelou o primeiro mistério: a porta da sua casa anunciava os bem-vindos e
expulsava os indesejáveis! (FRAZÃO, 2004, p. 14). A porta sempre mereceu atenção
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através de rituais próprios carregados de simbolismos de proteção e expulsão das
mazelas.
Osorio (2004) realizou pesquisa sobre um tipo de religiosidade definida
como bruxaria moderna, dando uma ênfase ao papel da mulher e sua capacidade de
romper espaços tradicionais, através das práticas ritualísticas. Na sua pesquisa, o
autor considerou: “a categoria bruxa” como é uma auto-atribuição dos praticantes
de

wicca,

que

também

se

autodenominam

wiccans,

wiccanos

ou

wiccanianos”(OSORIO, 2004, p.157).
A lavagem da porta tem um sentido de purificação e de representá-la como
uma divindade feminina. A escolha do nome de Catarina para a porta deveu-se a
história da índia tupinambá que teria sido oferecida como esposa por seu pai, ao
náufrago português Diogo Alváres, o Caramuru. A índia adotou o nome cristão
de Catarina e teria tido sonhos com náufragos, e de uma mulher com uma criança
nos braços. E estes sonhos levaram a construção da Igreja da Graça, em Salvador. A
partir dessas referências históricas e míticas o entrevistado relata:

A vida de Diogo Álvares Correia - Caramuru – e sua mulher Catarina
Paraguaçu sempre povoaram a minha mente que os imaginava como no
conto de Robson Crusoé. Já adulto pude perceber a importância deste
casal para a formação da sociedade brasileira. Catarina - a primeira
matriarca deste país, batizada por Catarina de Médici, teve sonhos com
náufragos e seu esposo consegue localiza-los e salvá-los, mas ela
persiste sonhando com uma mulher branca e uma criança nos braços
também náufragos que lhe pede a construção de uma casa na sua vila.
Voltando ao local os homens acham uma imagem de Nossa Senhora com
o Menino Jesus no colo que foi levada para a Vila e é construída a
primeira igreja da Brasil em 1535. Misturam-se história, lendas e
premonição em uma figura feminina mestiça (Entrevista cedida aos
autores em janeiro, 2017).

Mas como surgiu a ideia da Lavagem da porta em um contexto de festa
momesca? Segundo o relato do entrevistado, a tradição de realizar festas vem de
família, e para comemorar o período momesco, sempre recebeu amigos para uma
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feijoada no sábado de Carnaval, entretanto para conseguir agregar mais amigos e
foliões resolveu mudar a feijoada para uma semana antes do inicio do Carnaval.

A feijoada para encontro dos amigos tornou-se uma feijoada em
homenagem a esta grande dama da minha casa – a porta Catarina – e por
gostar de ritos e encantos passamos a designar “lavagem da Catarina”,
em uma simbologia trazidas dos cultos afros que para purificar e
harmonizar ambientes, inclusive templos cristãos, promovia um ritual de
lavagem, onde o elemento água é o agente purificador. (Entrevista cedida
aos autores em janeiro, 2017).

A lavagem da Catarina inicia com uma decoração na porta que está aberta
para receber os amigos foliões. No interior do apartamento, os foliões têm músicas
alegres, petiscos regionais, bebidas diversas, máscaras, perucas, óculos para
transformarem em personagens da alegria. A folia inicia-se ao meio dia e vai
seguindo até a pausa para feijoada às quatro da tarde. Em seguida, continua a folia
finalizando a noite.
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Figura 2: A porta chamada Catarina decorada para a festa, 2016. Fonte: Fotografia de Gilvandro Ameida Rosa.

Serra (2009, p. 29) considera a importância da tradicional Lavagem do
Bonfim na cultura baiana, mas ressalta não ser a única pois surgiram novas
“lavagens”: “ Elas são paródicas: extrapolam o domínio sacro, afastam-se de sua
fronteira... sem perde-la de vista: só a lembrança irreverente do modelo sustenta a
copia cômica”.
Dentro desta perspectiva, nosso entrevistado nos revelou que ao propor
uma celebração na sua residência como a Lavagem da Porta Catarina considerou os
seguintes aspectos:

Quando fiz o meu apartamento, através meus conhecimento druidas e do
candomblé, desejei, uma porta bonita e imponente para ser a grande
dama da minha casa. Ela me protegeria e me guardaria dos males do
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mundo exterior. Sabendo que precisava cultuá-la, perfumá-la e
presenteá-la, reverenciando seu poder e invocando sua proteção.
Necessita de um nome para batizá-la, nenhum melhor que Catarina, a
grande dama da nação brasileira. A Igreja que ela construiu e onde está
sepultada fica a menos de 100 metros do meu apartamento, no bairro
onde era sua fazenda, onde até hoje tem a fonte que ela banhava-se e que
foi deixada em testamento para os beneditinos (Entrevista cedida aos
autores em janeiro, 2017).

Considerações finais
Os aspectos da vida cotidiana e imaterial constituem elementos da cultura
e vem sendo tema de estudos e pesquisa no campo dos estudos culturais e das
artes. Muitos conhecimentos são passados e nas suas redefinições, evidenciam
formas peculiares de crenças e celebrações festivas. Neste sentido, procuramos
demonstrar expressões da cultura em Salvador-Bahia que no sentido inverso
caminham das ruas para o espaço privado, sem se desprenderem das relações
culturais mais amplas. Religiosidade e festa se entrelaçam e reforçam os laços de
amizade, para além de revitalizar memórias ricas em simbolismos e
representações das culturas em novos contextos.
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O Significado dos murais sacros nas fachadas de igrejas católicas da
cidade de Curitiba
Jéssica Marques de SOUZA (Centro Universitário Curitiba)1
Arildo Camargo (Centro Universitário Curitiba)2

Resumo: Esta pesquisa, desenvolvida por meio de levantamento
bibliográfico e pesquisa de campo, visa discutir a respeito das representações
contidas em murais artísticos presentes nas fachadas de edificações católicas na
região de Curitiba, de tal modo que será dado um enfoque no mural da Igreja da
Nossa Senhora do Carmo, confeccionado em azulejaria e localizado na Vila Hauer,
um bairro residencial da cidade, e o mural com a composição do vitral colorido da
Igreja Nossa Senhora do Rocio, localizada na Rua Chile, do bairro do Rebouças. O
trabalho abordará, inicialmente, uma breve retrospectiva histórica da tradição do
uso de imagens sacras inseridas em templos religiosos, procurando verificar as
funções e influências que incidiram em diferentes momentos da história. Após
essas análises históricas, a pesquisa contará com uma compreensão atual do
significado de ainda se manter tais representações no contexto religioso.

Palavras-chaves: Arte Mural; Mural urbano; Arte Sacra.

INTRODUÇÃO

O uso de produções muralista em espaços internos e externos de
edificações católicas sempre foi constante desde o início da propagação da fé cristã.
1

Acadêmica do 7° período do Curso de Arquitetura e Urbanismo e Pesquisadora do Grupo de Pesquisa Arte Mural e Arquitetura
(UNICURITIBA);
2
Prof. Mestre do UNICURITIBA. Pesquisador líder do Grupo de Pesquisa Arte Mural e Arquitetura (UNICURITIBA), Co-autor e
orientador do trabalho.
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Inicialmente inserida no contexto medieval, apresentava como função de
aproximação do fiel com as histórias religiosas além do próprio ensino aos adeptos
do culto. No entanto, com o passar dos séculos, essa função foi sofrendo
transformações, apesar de que, ainda hoje se percebe o uso de murais com motivos
religiosos revestindo fachadas de igrejas católicas, reforçando o papel de
importância que tais representações ainda possuem.
Como foco de pesquisa, serão analisados dois murais executados nas
fachadas das Igrejas Nossa Senhora do Carmo, na Vila Hauer, e na Igreja Nossa
Senhora do Rocio localizada no bairro Rebouças, ambas instaladas no perímetro
urbano da cidade de Curitiba.
Propõem-se investigar os motivos pelos quais os murais ainda são tão
presentes em fachadas religiosas de edificações contemporâneas, geralmente
utilizando recursos técnicos e elementos compositivos formais semelhantes ou
idênticos àqueles utilizados nas igrejas em períodos anteriores, ainda que suas
funções se mostrem bastante distintas quando comparados aos anteriores.
O artigo parte de uma pesquisa qualitativa e quantitativa, uma vez que será
necessário realizar tanto pesquisas de campo, a fim de coletar informações com os
padres e membros das paróquias sobre a produção muralista presente nas igrejas,
quanto desenvolver pesquisa teórica acerca da arte parietal religiosa na história da
arte e da arquitetura, ponto primordial da pesquisa para estabelecer uma análise
entre as representações imagéticas recentes e aquelas utilizadas em outros
períodos da história.

ARTE SACRA

Ao resgatar a origem da aplicação da arte mural de caráter sacro em
edificações arquitetônicas, depara-se com várias etapas da história da arte, sendo
que seu início se deu a partir da arte cristã primitiva, período da história onde se fez
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presente o início das perseguições aos cristãos, entre os anos 64, governo do
Imperador Nero, e 305, governo de Diocleciano.
As obras eram realizadas em paredes laterais e teto das catacumbas, local
onde era depositado o corpo dos mártires da época. Utilizando, de maneira
simbólica, as representações cristãs, como o peixe, uma das simbologias de maior
preferência na época, e que remete à expressão IesousChristos, TheouYios, Soter,
que significa “Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador”.
Após anos de perseguições, os cristãos ganharam apoio de imperadores e
governos, e com isso entraram em uma nova fase, tanto no setor político quanto
artístico. Esse novo capítulo da história religiosa cedeu espaço para a arquitetura,
onde foram iniciadas as construções de basílicas, com características de grandes
salões. Paralelamente a essas mudanças surgiram inúmeras críticas ao uso de
pinturas sacras dentro desses locais, pois remetiam a ídolos pagãos, condenados
pela Bíblia.
Gombrich (2008), afirma que alguns fiéis consideravam as pinturas
religiosas úteis porque ajudavam a congregação a recordar os ensinamentos
bíblicos, uma vez que tais ensinamento eram revividos por estes sempre que
observavam seus monumentos sagrados.

O papa Gregório Magno, que viveu no final do século VI, seguiu essa
orientação. Lembrou àqueles que eram contra qualquer pintura que
muitos membros da Igreja não sabiam ler nem escrever, e que, para
ensiná-los, essas imagens eram úteis quantos os desenhos de um livro
ilustrado para crianças. Disse ele: “A Pintura pode fazer pelos analfabetos
o que a escrita faz pelos que sabem ler” (GOMBRICH, 2008, p. 135).

No período entre os séculos V e XIII, houveram nítidas mudanças nas
características dos murais, antes produzidos de maneira simples e sutil, utilizando
de simbologias, agora buscava uma nova diretriz para essas imagens, conferindo a
função de propagação da fé para todos.
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As formas de compor os murais estavam restritas ao propósito que
Gregório apresentou, ou seja, as imagens deveriam apresentar as cenas de maneira
clara e sagrada, sem que o observador se desviasse desses princípios ao analisar a
obra. As características presentes na arte cristã medieval, ao primeiro olhar,
remetem a uma pintura fria e rígida, formando uma mistura do primitivo com o
refinado, consideradas precursoras em quesitos de representações dos ícones
cristãos.
Durante a evolução da arte bizantina, em 754, iniciou-se uma nova fase do
mural sacro. Seguindo os mesmos preceitos do Papa Gregório, passou-se a arte
como um dos mediadores da fé cristã. Mesmo utilizando de certas características
gregas, como as vestes, faces e gestos, as imagens agora obtinham outras
convenções artísticas.
Uma característica marcante nas representações pictóricas bizantinas foi a
frontalidade, que exigia do observador respeito e veneração, destinados não apenas
aos santos, mas também aos seus imperadores, muitas vezes retratados de forma
a serem percebidos como personagens celestiais.
Outra característica da arte bizantina se fez presente na utilização dos
mosaicos, tanto para revestimentos das basílicas, como para uso nas composições
muralistas no interior desses locais de culto.
Já a arte românica, desenvolveu-se no império romano ocidental em meio a
séculos de guerras, pobreza e caos para as civilizações da Europa. Para a igreja
este período foi considerado um recomeço, tanto para a arquitetura como para a
arte.
Nesse momento, de acordo com Gombrich (2008, p. 181), o artista não
estava empenhado em uma imitação de formas naturais, como era o caso do
período bizantino, ao invés disso, se preocupava tão-somente com a disposição de
tradicionais símbolos sagrados, necessários em tudo que ele necessitava ilustrar.
Dessa forma, descartavam toda a ideia de representação tal como se vê, dando
liberdade à produção da imagem, mas ainda assim, seguindo os preceitos sagrados.
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Como produção pictórica de paredes, o período românico adotou o afresco,
técnica muito mais barata do que os mosaicos bizantinos, além de ser passível de
ser executada por pessoas que não eram necessariamente especialistas do ofício.
Assim, as paredes das catedrais foram inundadas por imagens sacras, onde:

“A figura de Cristo, por exemplo, é sempre maior do que as outras que a
cercam. Sua mão e seu braço, no gesto de abençoar, têm as proporções
intencionalmente exageradas, para que esse gesto seja valorizado por
quem contempla a pintura. Os olhos eram muito grandes e abertos, para
significar intensa vida espiritual. O colorismo realizou-se no emprego de
cores chapadas, sem preocupação com meios-tons ou jogos de luz e
sombra, pois não havia a menor intenção de imitar a natureza.”
(PROENÇA, 2001, p. 61).

Gombrich (2008, p. 183) também endossa essa ideia, observando que os
artistas não se sentiam mais obrigados a estudar e imitar as reais gradações de
tonalidades cromáticas que ocorrem na natureza, estavam livres para fazerem suas
escolhas. Talvez essa liberdade também explique a dramaticidade presente em
diversas representações do período, fato enfatizado por Janson (1993, p. 420), em
sua análise dos afrescos da Igreja de St.-Sarvin, Guartempe.
No final do período românico, surge a arte gótica com suas exuberantes
catedrais, munidas de novas tecnologias tais como arcos ogivais, arcobotantes e a
abóbada nervurada, além dos vitrais, o que fez com que o interior das igrejas se
tornassem intensamente iluminadas. O vitral, de acordo com Proença, é o aspecto
arquitetônico que mais atrai a atenção, quebrando a dureza das pedras da
construção devido às projeções de cores que estes deixam transparecer.
De certa forma, como tudo foi se modificando com o tempo, a pintura
também acompanhou este processo, com novas características que já prenunciava
o renascimento, tais como a busca do realismo, que passou a compor as
representações pictóricas desse período.
É quase impossível falar sobre a pintura gótica sem citar Giotto, um dos
pintores que surtiu grande influência neste período artístico; Gombrich (2008, p .201),
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afirma que os italianos estavam convencidos de que uma época inteiramente nova
da arte fora inaugurada com o aparecimento deste grande pintor.
Uma das principais características da pintura de Giotto era a identificação
dos santos com os seres humanos de aparência bem comum, dando ênfase a sua
importância e destaque a ele (humano) na pintura. Outra característica, inaugurada
por ele, foi a arte de simular a ilusão de profundidade na superfície plana.

“Para Giotto, essa descoberta não representou apenas um estratagema a
ser exibido como tal, ela habilitou-o a mudar toda a concepção da pintura.
Em vez de usar os métodos de escrita pictórica, ele criou a ilusão de que a
história sagrada estava acontecendo diante dos nossos olhos. (...). Não
descansou enquanto não reformulou tudo isso em seu pensamento: como
se portaria um homem, como agiria, como se impressionaria (...). ”
(GOMBRICH, 2008, p. 201).

Durante o período gótico já se previa uma nova perspectiva, ou um
renascimento, e seguindo tais premissas surgia a Idade Média, século XVI. Isso
surgiu graças ao pensamento de busca dos italianos de reatar o que foi perdido na
idade das trevas como a arte, o saber e a ciência, propondo a inauguração de uma
nova era, buscando se basear nos ideais do período clássico.
Um dos grandes nomes do renascimento foi Filippo Brunelleschi, arquiteto,
pintor e escultor, sendo o pioneiro nesse período, tendo grandes feitos na área de
arquitetura, e também foi de grande influência para a pintura, desenvolvendo, com
maestria, a técnica da perspectiva, através de regras matemáticas e de geometria.
Logo a soma das técnicas de claro-escuro, perspectiva e realismo
fundiram-se, e criaram uma nova etapa para a pintura. O jogo de contrastes reforça
a sugestão de volume dos corpos, sendo essa combinação um dos fatores
responsáveis por ampliar o realismo das pinturas.

“Deve ter sido uma experiência comovente para os fiéis de Genebra, ao
contemplarem esse novo retábulo pela primeira vez, vendo os apóstolos

Anais VI ENEIMAGEM III EIEIMAGEM
Londrina. UEL, 2017.

ISBN: 978-85-7846-445-5
Disponível online em: http://www.uel.br/eventos/eneimagem/2017

como homens iguais a eles, pescando no lago da sua cidade, com o Cristo
ressuscitado milagrosamente postado na praia que lhes era familiar para
trazer-lhes ajuda e consolo. ” (GOMBRICH, 2008, p. 245).

Nesse período um dos modais foi o humanismo, tendo em vista a
valorização do homem e da natureza, em certa demonstração de liberdade; neste
sentido os pintores começaram a assinar suas obras, remetendo ao individualismo,
mesmo para obras sacras.
Entre os séculos XVI e XVII, a igreja passou por inúmeras mudanças,
conhecidas como Reforma e Contrarreforma. Nesse período, novamente a arte é
vista como um meio de propagar o catolicismo e ampliar sua influência, porém
agora muito mais emocional, como será passível de se conferir durante todo o
período denominado de barroco.
Para que isso acontecesse, a arte foi levada para outro nível. Agora a busca
era entre o equilíbrio e a razão, predominando as emoções ao invés do racionalismo
nas obras.

“(...) as características da pintura barroca podem ser resumidas em
alguns pontos principais. O primeiro é a disposição dos elementos dos
quadros, que sempre formam uma composição em diagonal. Além disso,
as cenas representadas envolvem-se em acentuado contraste de claroescuro, o que intensifica a expressão de sentimentos. Quanto ao assunto,
a pintura barroca é realista, mas a realidade que lhe serve de ponto de
partida não é só a vida de reis e rainhas de cortes luxuosas, mas também
a do povo simples. ” (PROENÇA, 2001, p. 104).

ARTE MURAL

A arte está envolvida diretamente na história e desenvolvimento da
humanidade, sendo capaz de influenciar culturas, expressar e transmitir
conhecimento, e até mesmo de fornecer um breve entendimento de cada evolução.
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Logo, subentende-se a arte como um dos meios das civilizações refletirem suas
identidades.
De acordo com Fischer (1959, p.9), a arte serve como um meio de colocar o
homem em estado de equilíbrio com o mundo que o rodeia – eis uma ideia que
contém em si o reconhecimento parcial da natureza da arte e da sua necessidade. E
já que não se pode esperar um permanente equilíbrio entre o homem e o mundo
que o cerca, mesmo na sociedade mais desenvolvida, a ideia sugere também que a
arte foi necessária no passado da mesma forma que sempre continuará sendo.
Gombrich (2008, p.39), também corrobora com esse entendimento da arte
ao citar que, se aceitarmos que a arte significa no exercício de atividades tais como a
edificação de templos e casas, a realização de pinturas e esculturas, ou a tessitura
de padrões, nenhum povo existe no mundo sem arte.
Ao estudar as fases evolutivas da arte, depara-se com as diversas
modalidades que esta possui, entre tais modalidades encontra-se a produção
muralista. No dicionário a palavra ‘mural’ está relacionada à superfície do muro ou
parede, sendo esta uma característica primordial da arte muralista, pois se
compreende como arte mural toda pintura, composição, ou tecnologia inseridas
diretamente sobre a superfície da parede dentro do contexto artístico.
Fabris possui uma compreensão de arte mural mais ampla com os
pensamentos de Léger:

“Além das paredes coloridas, o artista pode colaborar com a arquitetura
através de decorações com cores livres. Léger prefere o termo livre à
abstrato, pois acredita que a cor “é verdadeira, realista, emotiva em si
própria, [...]; vale por si, como uma sinfonia musical, é uma sinfonia
visual; harmoniosa ou violenta, deve, de qualquer modo, ser aceita. Aliás,
as multidões modernas estão já acordadas para isso, já habituadas, pelos
cartazes, pelas vitrinas, pelos objetos apresentados isoladamente no
espaço”. Ao perder “a moldura, a dimensão pequena, a qualidade móvel e
individual”, a pintura mural de cores livres tem condições de “destruir a
morna sobriedade de certas obras de arquitetura” (...). ” (FABRIS, 2000).
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Na arte sacra o muralismo acontece com total participação. Desde a arte
cristã primitiva, mesmo sofrendo diversas transformações junto com a igreja, o
mural se comportou como uma grande característica dessas edificações. Uma das
justificativas abordadas em relação ao uso do muralismo, de acordo com Gombrich
foi “Se Deus, em Sua misericórdia, pôde revelar-Se aos olhos dos mortais na
natureza humana do Cristo, por que não estaria também disposto a manifestar-Se
em imagem?”, esta foi uma das defesas à imagem, da igreja, no período bizantino.
Atualmente, os murais sacros persistem nas igrejas católicas, dispostos
tanto na parte externa, como interna, com inúmeras técnicas de composições, cores,
estilos e tamanhos.

MURAIS EM IGREJAS CATÓLICAS CURITIBANAS

Ao observar Curitiba, capital do estado do Paraná, há a presença de uma
grande variedade de murais urbanos espalhados pela cidade, executados em
técnicas e materiais diversos, sendo muitos deles de artistas renomados da cidade.
Nesse contexto, também estão presentes na capital paranaense, produções
de arte urbana de características sacras dispostos em vários santuários de culto
católico. Como já observado, o uso de murais em igrejas acompanha a trajetória
histórica da religião, ainda que seu sentido original tenha perdido força, se
comparado aos valores atribuídos a ela no período medieval. A fim de evidenciar tais
mudanças, observou a produção de duas igrejas católicas localizadas na cidade
capital paranaense.

IGREJA NOSSA SENHORA DO CARMO
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Na cidade de Curitiba existem inúmeros murais de conteúdo sacro, entre
eles o mural da Nossa Senhora do Carmo, que compõe um dos objetos de estudo
desta pesquisa e está posicionado na fachada lateral direita da igreja que recebe o
mesmo nome.
O mural, de autoria da artista Olga Siqueia, foi executado em 2004 na
técnica de azulejo cerâmico e totaliza 135 peças quadradas, tendo estas em média
45 cm x 45 cm, que em seu conjunto formam a imagem da Nossa Senhora do
Carmo segurando o menino Jesus.
O mural em estudo, apresentado na figura 1, aponta para uma
representação da nossa Senhora do Carmo, que ocupa o centro da composição. Sua
simplicidade formal, aponta para a decodificação imediata de seu conteúdo pelo
observador, impedindo que haja qualquer tipo de ruído no reconhecimento de seu
conteúdo
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Figura 1. Mural Nossa Senhora do Carmo, localizado junto à Igreja do Carmo de Curitiba.
Fonte: Acervo pessoal.

Deve-se entender que o nome dessa figura religiosa aponta para duas
características distintas no contexto católico. Primeiro “Nossa Senhora”, que
vincula-se diretamente ao nome da Virgem Maria, mãe de Jesus, e logo depois a
palavra “Carmo”, que remete a ordem dos carmelitas.
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De acordo com o Arcebispo de Curitiba, Carmo, corresponde ao monte
Carmelo, em Israel, onde o profeta Elias se refugiou. A palavra Carmo ou Carmelo
significa jardim. Daí a presença dos elementos florais sustentados pelo anjo,
localizado acima da imagem de cristo.
Os carmelitas era um grupo de pessoas que viviam de maneira humilde
sem grandes conquistas, no monte Carmelo, século XII, até serem expulsos, devido
à perseguição dos muçulmanos, e começarem a se espalhar por toda a Europa,
disseminando seus princípios e fé.
Uma das características da ordem do Carmo, e que é possível observar no
mural, é o escapulário. De acordo com o Santuário do Carmo de Curitiba, ele é
composto por duas peças de pano, de cor marrom, unidas entre si por dois cordões.
A palavra “escapulário” indica uma vestimenta que os frades usavam sobre o hábito
religioso, durante o trabalho manual. O escapulário junto com o manto branco, que
no mural aparece na Nossa Senhora do Carmo com um tom alaranjado, são
símbolos repassados pela própria Virgem, que segundo eles remetia a missão
profética de viver seguindo o evangelho a todos os carmelitas e devotos dessa
ordem.
Ainda observando as imagens inseridas no mural, há a presença de uma
coroa e de várias estrelas que a circundam, elementos estes posicionados sobre a
cabeça da Nossa Senhora do Carmo. Todos, em conjunto, remetem a ideia de que a
figura deve ser traduzida como uma rainha, que atua tanto no céu como na terra.
A figura de Jesus vestido com um manto branco, também reforça a ideia de
missão profética, já intitulado pela Nossa Senhora do Carmo. Mas não é apenas
esse significado que a presença de Cristo transpõe para o mural; ele aparece como
o menino, trazendo a ideia da Nossa Senhora como a figura de Mãe da humanidade.
Outro detalhe na composição da figura de Jesus é a sua posição da mão direita,
passando assim a mensagem de benção para o observador.
Toda a cena acontece com os ícones sobre uma espécie de trono em estilo
gótico, sendo este posicionado acima das nuvens. Esse detalhe faz analogia ao
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paraíso e acentua a missão dos carmelitas e seus devotos: levar os ensinamentos
de Jesus para todo o mundo.

IGREJA NOSSA SENHORA DO ROCIO

O segundo mural analisado encontra-se na Igreja do Rocio em Curitiba,
localizado na Rua Chile, Bairro Rebouças, uma antiga zona industrial da cidade.
O mural está posicionado na fachada posterior da igreja, sendo sua
composição feita em vitrais coloridos, que é possível ser observado tanto no interior
do santuário como no seu exterior, devido à sua transparência.
Os vitrais se tornaram fortes características da igreja católica,
principalmente após o período da arte gótica, com a possibilidade de criar grandes
áreas de iluminação natural.

“Os vitrais estão para as catedrais góticas assim como os mosaicos estão
para as basílicas bizantinas. Enquanto os mosaicos criaram um ambiente
austero e solene, os vitrais, deixando passar a luz do sol pelos pequenos
pedaços de vidro cores diversas, criaram um ambiente sereno e
multicolorido. “ (PROENÇA, 2001, p. 68).

Posicionado intencionalmente para o Norte, o mural forma, através das
cores dos vidros e perfis metálicos pretos, a imagem do Cristo crucificado no centro,
além de várias imagens no entorno, simbolizando a história bíblica da crucificação.
Certamente a cena da crucificação se afirma como imagem principal do
trabalho. Nela figuram vários pontos a serem analisados separadamente, como a
palavra “INRI” destacada na parte superior da obra, que remete a nomeação de
Jesus em latim, IesusNazarenuRexludeorum, significando Jesus Nazareno Rei dos
judeus.
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O cálice dourado é outro símbolo presente na composição. Nele, escorre o
sangue de Jesus crucificado. Imagem que remete ao sacrifício feito pelo filho de
Deus para alcançar toda a humanidade, um ato de salvação através do sofrimento.
Hoje, para celebrar esse momento de suma importância para os cristãos ocorrem
as eucaristias nas igrejas, que é o ato de beber o vinho em uma taça, remetendo ao
sangue de Jesus, em busca da salvação.

Figura 2. Vitral presente na Igreja Nossa Senhora do Rocio, no bairro Rebouças, Curitiba.
Fonte: Acervo pessoal.
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CONCLUSÃO

Durante toda idade média, o segmento da arte muralista, inserida no
contexto religioso, manteve a função de propagar e ensinar religião. No entanto,
com o decorrer dos séculos, essa função se mostrou cada vez menos importante e o
mural sacro assumiu um caráter muito mais próximo da função decorativo.
Mesmo durante o período barroco, onde se encontra igrejas católicas com
tetos e paredes completamente revestidas por imagens sacras, percebe-se que seu
objetivo não é mais o de ensinar religião. Na arte barroca, o conteúdo didático da
imagem sacra cede espaço para o apelo emocional, a fim de resgatar as ovelhas
desgarradas após o advento da Reforma Protestante (1517).
Após observar o que os murais das igrejas analisadas retratam e buscam
repassar aos fiéis, surgiram algumas ideias que talvez respondam o motivo pelo
qual os murais sacros continuam figurando tão fortemente nas paredes das igrejas
contemporâneas.
Desde o período bizantino até hoje a arte não se separou do conjunto da
igreja, não só falando da igreja no sentido religioso, mas também do construtivo,
ainda que suas características plásticas tenham mudado bastante ao longo da
história.
Ainda que hoje não se necessite de construções dotados de grandes pés
direitos com o objetivo de contribuir na propagação do som, uma vez que as caixas
acústica, microfones e amplificadores corroboram para isso, os projetos de igrejas
católicas ainda insistem em preservar a monumentalidade de tais santuários.
Assim, se a monumentalidade ainda é vista como elemento identitário da
igreja católica, da mesma forma, a arte mural também se mostra como elemento
indissociável desta arquitetura. Haja visto que, mesmo não a utilizando como feito
de ensino religioso direto aos fiéis, os murais estão presente como forma
caracterizadora desta religião. Como a ponte entre os valores tradicionais e os
contemporâneos.
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Alambert cita, em outro contexto, porém totalmente ligado com simbolismo,
que a imagem marca o imaginário do século, tornando-se quase uma imagemsímbolo.
Outro aspecto a ser pensado sobre os murais é a possibilidade de sua
extinção na cultura católica. Qual o tamanho do impacto que a falta desses murais
teria sobre a igreja?

“Quanto mais vezes tivermos visto uma história representada em arte,
mais firmemente nos convenceremos de que ela deve ser sempre
representada de forma semelhante. A respeito de temas bíblicos, em
especial, os sentimentos são passíveis de se manifestarem com inusitada
veemência. Embora saibamos que as Escrituras nada nos dizem sobre a
aparência física de Jesus, e que Deus não pode ser visualizado em forma
humana, e apesar de sabermos terem sido os artistas do passado que
criaram pela primeira vez as imagens a que nos acostumamos, algumas
pessoas tendem a pensar que o afastamento dessas formas tradicionais
equivale a uma blasfêmia.” (GOMBRICH, 2008, p. 29).

Mesmo comprovando que o objetivo da inserção de imagens sacras em
igrejas católicas, nada mais tem a ver com as funções de outrora, estes mantém,
ainda que em proporções menores, o poder de ensinar religião. A presença da
imagem da Nossa Senhora do Carmo e todos símbolos que a compõem causam um
impacto ao observador através da comoção e empatia. O mesmo caso ocorre com o
mural da igreja do Rocio e seu vitral em forma de cruz, aquele símbolo transmite
significados importantes para os fiéis, logo se entende que o mural sacro ainda
preserva parte da sua função primitiva.

“A arte, (...) é parte ativa da experiência comum de uma época, de sua
cultura: é parte da estrutura de sentimento dessa época, que se
transforma conforme é tensionada por novas experiências ativas.”
(ALAMBERT, 2008, p. 97).
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“A pintura deve desafiar o espectador [...] e o espectador, surpreendido,
deve ir ao encontro dela como se entrasse em uma conversa.” (PILES, 1676, apud
MANGUEL, 2006, p. 9).
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