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RESUMO: O objetivo desta pesquisa é subsidiar os estudos sobre a arte sacra encontrada 
no Brasil, mais especificamente no Estado do Espírito Santo, a partir da análise técnica e 
estilística da talha nas vestimentas das esculturas em madeira do acervo de arte sacra do 
Museu Solar Monjardim, concluída em 2012. Nesse estudo, foi possível comparar seus 
dados com algumas hipóteses sugeridas no trabalho de monografia, em 2009, para a 
identificação da procedência das esculturas, baseando-se, sobretudo, num estudo de 
análise comparativa com peças de outras regiões do Brasil. Para tanto, recorro a Michel 
Lefftz, aplicando a metodologia da Gramática do Drapeado e comparando-a com um estudo 
geomorfológico. Este trabalho contribui, notadamente, para às classificações técnicas e 
estilísticas das esculturas. 
Palavras-chave: escultura; Museu de Solar Monjardim; Arte Sacra. 
 
ABSTRACT: The objective of this research is to support studies on sacred art found in 
Brazil, more specifically in the state of Espírito Santo, from the technical and stylistic analysis 
of the hoist in the garments of wooden sculptures of the collection of sacred art Monjardim 
Solar Museum, completed in 2012. In this study, we compare their data with some 
hypotheses suggested in the work of the monograph in 2009, to identify the origin of the 
sculptures, based mainly on a study of comparative analysis with parts from other regions of 
Brazil. For that, I turn to Michel Lefftz, applying the methodology of Grammar Draped, 
comparing it with a geomorphological study. Given the scarcity of studies on the religious 
imagery in the State of Espírito Santo, this research contributes notably to the technical and 
stylistic classifications of sculptures.  
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1. INTRODUÇÃO. 

 

Esta pesquisa trata os aspectos técnicos e estilísticos de uma série de esculturas 

em madeira – mais precisamente do panejamento – pertencentes ao Acervo de Arte 

Sacra do Museu Solar Monjardim, do Estado do Espírito Santo (atualmente sob a 

guarda do Instituto Brasileiro de Museus, IBRAM). 

Para este trabalho, partimos do pressuposto já avançado por Raquel Teixeira em 

20021 de que o conhecimento das técnicas e dos estilos das esculturas, além de 

permitir estabelecer critérios de conservação e restauração, possibilita sugerir 

hipóteses sobre autorias, datações e origem das peças.   
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Na pesquisa desenvolvida na monografia de conclusão do curso de Artes Plásticas, 

em 20092, houve um primeiro estudo sobre as esculturas do acervo, voltado a sua 

policromia, o que forneceu um material importante para as comparações das 

imagens. A partir disso, foi possível estabelecer nestes trabalhos comparações entre 

a policromia e a talha, aspectos essenciais quando se pretende estudar imagens 

sacras, como nos diz Michel Lefftz3, professor da Universidade de Namur, Bélgica, 

sobretudo considerando que em geral, essas funções são desempenhadas por 

artistas distintos.  

No artigo Análises Morfológicas dos Drapeados na Escultura Portuguesa e 

Brasileira. Método e Vocabulário, Lefftz define a “gramática do drapeado”, para a 

análise do panejamento, a partir da talha da escultura. O drapeado corresponde a 

um conjunto de dobras formadas por uma ou várias partes do tecido. Essas dobras 

são, muitas vezes, ligadas umas às outras, em sequências e seguindo um ritmo. 

Raramente são isoladas; podem ser repetidas ou ter variações de amplitude que 

designam a aparência de sua forma. 

Ainda que a contribuição da talha para a identificação iconográfica não seja muito 

grande (apenas para o tipo de hábito, para a presença ou não de véu etc.), sua 

grande importância é de caráter estético, contribuindo também para a ornamentação 

da obra.  

Conforme o autor Jean-Claude Bonne4,orno e ornare são termos do latim medieval, 

cujo campo semântico designa parcialmente o que nós entendemos por “ornar” e 

“ornamento” em um sentido estético. O ornamento teve, na Idade Média, o sentido 

clássico de material útil ou relacionado ao funcionamento de uma coisa (o mobiliário 

para uma casa, as armas para um soldado) tal como a talha, que pode apresentar 

também diferentes tipos de funcionalidade, neste caso, mais especificamente dos 

drapeados, para as imagens sacras. No barroco, o ornamento está relacionado às 

realidades imateriais ou espirituais (as virtudes do homem e sua alma). Na tradução 

latina do grego, “Ornatus” é igualmente considerado “Cosmos”, designados pela 

Ordem estabelecida por Deus sobre os elementos do Universo5.   

Na análise das talhas das vestimentas das imagens, é proposta uma analogia de 

sua estrutura com as áreas físicas da superfície dos relevos. Proponho essa 
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metodologia pensando em novas possibilidades de nomenclaturas que pudessem 

ser empregadas para descrever os panejamentos das peças. Isso facilita a 

compreensão dos aspectos técnicos e estilísticos da talha, servindo-nos como uma 

forma de auxílio para o seu estudo e para a identificação dos tipos de dobras 

assimiladas por Michel Lefftz.  

Essa relação com a geomorfologia possibilitou o exercício do olhar e uma leitura 

mais apurada e concisa acerca da talha das esculturas no processo de sua análise. 

Portanto, o que foi feito neste trabalho pode ser comparado a uma espécie de raios 

x das imagens para que elas pudessem ser avaliadas.  

Tendo em vista que a policromia influencia na percepção do suporte da escultura, 

para a presente análise, houve a necessidade de “despir” a veste de suas cores. 

Isso, sem afetar os aspectos físicos da camada pictórica. Assim, foram utilizados 

para esse fim protótipos de biscuits das talhas, elaborados com o auxílio da artista 

plástica Mireli Mara Dalmaso de Almeida. Finalizadas as modelagens dos biscuits, 

após secos e pintados, foram fotografados em horizontal e em perspectiva. Depois, 

a qualidade das imagens foi trabalhada em programas de edição, em que ao 

desenhar sobre a foto, procurei dar ênfase ao movimento dos drapeados, retirando o 

fundo da imagem e dando a ilusão da talha em seu formato tridimensional.  

Essa representação com biscuits possibilita mostrar as linhas e as formas dos 

drapeados, e também a estrutura dos volumes indicados aqui como “relevos” 

presentes nas vestes das imagens. O biscuit possibilita uma maior percepção da 

tridimensionalidade da talha. Quando comparada ao período evolutivo proposto por 

Willian Moris Davis na geomorfologia, obtemos um olhar diferenciado sobre a dobra 

do panejamento. Mas, é importante ressaltar que não tratamos aqui da 

geomorfologia no seu sentido evolutivo, mas sim no que concerne à aparência dos 

relevos em nossa percepção visual.  

Tal como as nomenclaturas empregadas para tipologias de técnicas de 

ornamentação, por exemplo, pastilha, punções, dentre outras existentes, vistas na 

pesquisa anterior, em 2009, além do fato da inexistência, até o momento, de estudos 

específicos sobre a talha das vestes das esculturas no Brasil, essa metodologia 

pode auxiliar em futuras pesquisas congêneres. 
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Saliento que quando as fontes primárias estão ausentes ou incompletas, a análise 

formal constitui o único meio de atribuição, e mesmo de datação6. Com esse tipo de 

trabalho, podemos agrupar peças cujas características das dobras sejam 

semelhantes, e, que, por isso, podem ter sido feitas pelo mesmo autor, e também, 

na mesma região, como é o caso das obras atribuídas ao Mestre do Cajuru - MG, 

por exemplo, que apesar de ainda não ter sido identificado, tem esse nome pelo fato 

de as imagens estarem localizadas no Distrito de São Miguel do Cajuru, então, 

supõe-se que ele seja dessa região.  

Além disso, Lefftz diz7 que quando as fontes primárias nos permitem atribuir o nome 

de um autor e uma data à obra estudada, a caracterização do estilo nos dá maior 

clareza acerca do modo de produção de um determinado momento da sociedade. 

Ele cita ainda que há muitos anos a análise do panejamento é utilizada como auxílio 

para a datação, e, às vezes, também, atribuição das esculturas. Por isso, este 

trabalho faz uma análise mais detalhada da talha dos panejamentos. 

Esta pesquisa, então, aborda os “relevos” das imagens a partir de estudos sobre os 

relevos terrestres (planaltos, planícies, depressões, escarpas, montanhas, morros, 

vales, colinas e mares de morros, além das bacias hidrográficas). Essa metodologia 

foi desenvolvida especialmente neste trabalho, a fim de aprofundar nomenclaturas e 

parâmetros de análises e comparações no âmbito da arte sacra. Inclui-se aqui 

pesquisas anteriores, não havendo necessidade, entretanto, de recriá-las, e sim 

ampliar suas possibilidades na aplicação de uma visão mais panorâmica do objeto, 

aumentando os termos técnicos para além de uma área específica, vinculando-os a 

outros campos de conhecimento e promovendo uma interdisciplinaridade nesta área.  

Ademais, tendo como referência Valter Casseti8, identificamos que os estudos sobre 

as formas de relevo (geomorfologia) se sobressaíram a partir do século XIX. A 

Geomorfologia é uma área da Geografia que estuda os relevos (formas e 

compartimentos da superfície terrestre), sua gênese, composição (materiais) e os 

processos que nelas atuam. Seu estudo é feito, a partir da atuação de agentes 

endógenos (vulcanismo, terremotos, movimento das placas tectônicas, forças 

tectônicas em geral que alteram a crosta terrestre); e a dos agentes exógenos 

(chuva, vento, geleiras, rios, lagoas, mares, agentes erosivos em geral). O primeiro 
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processo (endógeno) acumula áreas de terra, formando relevos; o segundo 

(exógeno) pode alterar o formato dos relevos, modelando-os por meio de agentes 

erosivos. 

A sistematização da ciência geomorfológica nasceu com Willian Morris Davis, em 

1899, que é precursor da interpretação do ciclo de erosão geográfica nos Estados 

Unidos. Apesar de algumas críticas existentes a sua teoria, optamos pelo seu estudo 

como importante fonte de análise devido à clareza de suas proposições e aos 

esquemas sobre elas encontrados que atenderiam bem ao objetivo aqui sugerido. 

Todavia, repito que o estudo geomorfológico aqui empregado é unicamente 

correspondente a um tipo de análise formal, ou seja, à semelhança geomorfológica 

no que se refere à aparência estrutural dos relevos, visível, por exemplo, no 

esquema apresentado a seguir, onde as dobras de suas camadas, vistas em 

sentido, predominantemente horizontal, são parecidas com a das dobras dos 

drapeados, que nas imagens do acervo do Espírito Santo estão visíveis em posição 

vertical. 

.  

                            Figura 1 - Ciclo ideal com um relevo real moderado.  
                            Fonte: Introdução a Geomorfologia. Acesso em 23 mai. 2012 

 

Para Davis, a água, o vento, o gelo, a gravidade e seu tempo de duração são 

agentes de modelagem e redução da terra que influenciam nas formas de relevos 

esculpidos. A partir disso, ele propõe um tipo de ciclo geográfico que resultaria de 

um processo evolutivo, dividido em três fases: juventude, maturidade e velhice. 

Segundo Davis, o início do ciclo, no estado de juventude, começa com a primeira 

ação da erosão nos relevos, como mostra, a seguir, a Figura 2. 
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                                     Figura 2 - Juventude: a primeira fase do ciclo geográfico.  
                                     Fonte: Ciclo Geográfico. Acesso em 23 mai. 2012. 

Já a passagem para a maturidade ocorre dentro desse tipo de ciclo quando todos os 

traços da superfície inicial desaparecem, como o exemplifica a Figura 3. 

 

                                    Figura 3 - Maturidade: a segunda fase do ciclo geográfico.  
                                    Fonte: Ciclo Geográfico. Acesso em 23 mai. 2012. 

 

Na fase da velhice, haveria uma espécie de peneplanície, interpretada como “quase 

um plano”, com declives muito reduzidos, como se observa na Figura 4. 

 

                              Figura 4 - Velhice ou senilidade: a terceira fase do ciclo geográfico.  
                              Fonte: Ciclo Geográfico. Acesso em 23 mai. 2012. 

 

Podemos observar essa relação dos drapeados das vestes dos santos com a 

Geografia pela própria etimologia da palavra dobra. Segundo o dicionário Priberam, 

essa palavra significa fazer curvar, vergar ou torcer9. Na Geomorfologia, é utilizada 

como um tipo de estrutura curva após uma deformação dúctil da rocha10.  

Posto isso, para o desenvolvimento desta investigação, concordo com Lefftz11, 

acreditando que a descrição, somada, eventualmente a desenhos e esquemas, 

favoreça a análise, uma vez que permite o estabelecimento de critérios mais 

precisos. Ademais, as intervenções pelas quais pode ter passado a escultura 

também devem ser levadas em consideração, já que há peças fragmentadas e 
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outras restauradas que por mais que estejam bem apresentadas esteticamente não 

possuem exatamente todas as características originais. 

O estudo in loco do acervo e a representação dessas esculturas, foram feitos, 

primeiramente, a partir de fotografias. Dentre os experimentos para a melhor forma 

de apresentação da talha das imagens, realizei alguns desenhos sobre a escultura, 

utilizando um filme de poliéster, do tipo melinex. Esse material era colocado sobre a 

escultura, que servia como molde para o desenho das talhas. Contudo, essa técnica 

se deparou com os desníveis do corte da talha, o que me fez experimentar outro 

método. A partir da fotografia em preto e branco, fiz os desenhos das esculturas. 

Mas os resultados ainda não suficientes me levaram a reproduzir essas peças em 

programas de edição de imagem (Corel Draw e Photoshop), foi quando obtive um 

resultado mais satisfatório, sendo possível a reprodução dos drapeados em forma 

de biscuit, dando destaque ao volume e conferindo maior fidedignidade às imagens. 

A partir da análise de uma sequência de dobras, é possível identificar um tipo de 

composição. Para isso, as nomenclaturas e esquemas propostos foram baseados 

por Michel Lefftz, em desenhos feitos pelo artista e historiador da arte Pascale Syfer 

d’Olne, em 2002, que podem ser apreciados nos trabalhos do Lefftz, já citados.  

 

2. DESCRIÇÃO ANALÍTICA DOS PANEJAMENTOS DAS VESTES NAS TALHAS 

DAS ESCULTURAS DO ACERVO.  

 

O Acervo de Arte Sacra do Museu Solar Monjardim é composto por 240 peças, 

incluindo cruzes. Dessas, a partir dos aspectos construtivos das esculturas, foram 

selecionadas as imagens para análise. As imagens do acervo são as primeiras 15 

esculturas, apresentadas no capítulo 2 da dissertação de mestrado, possivelmente 

de procedência baiana; em seguida, 6 de grande dimensão, cuja procedência é 

investigada ao longo da dissertação e 2 pequenas, com o nome dos doadores e 

também, bem ornamentadas. A seguir, dois exemplos de escultura (frente e verso) 

que fizerem parte desse tipo de análise: 
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Figura 5 - Papa (frente): madeira; séc. XIX; autoria desconhecida; dimensões: 27x 10,5x 7,5 cm. 

Nesse drapeado do saiote, destacamos dois tipos de dobras: uma com formato de 

um bojo alongado (A2); e outra em forma de ondulação (A1). Lembrando que os 

formatos apresentados nas descrições das roupas das esculturas são termos 

apresentados por Lefftz em suas pesquisas sobre a gramática do drapeado. O 

panejamento é levemente inclinado para a esquerda, com talhas bem definidas.  

Quanto à semelhança geomorfológica, sua característica geográfica distingue-se 

pela analogia com os mares de morro, devido à sequência de elevações dos 

drapeados com vertentes convexas e cume arredondado.  

O ciclo geográfico correspondente é o da maturidade, pois o formato e a disposição 

das elevações estão equilibrados na composição do tecido. 
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Figura 6 - Papa (verso): madeira; séc. XIX; autoria desconhecida; dimensões: 27 x 10,5 x 7,5 cm. 

Nesse drapeado do manto, realçamos três dobras: uma com formato de um bojo 

alongado (A2); uma saliente, cujo topo é achatado (A4); e outra em forma de 

ondulação (A1). Pelas costas, esse manto apresenta dobras largas, com uma faixa 

convexa que desce da cabeça até os pés, deixando-os ocultos. O caimento do 

tecido na finalização das dobras, já na base, tem formato de “U”. O Panejamento é 

vertical; a veste tem ângulo frontal, com talha bem definida e marcada a partir do 

ombro até o início da base. Quanto à semelhança geomorfológica, a característica 

geográfica análoga às áreas de elevação corresponde a uma cadeia de montanhas 

devido às elevações dos drapeados serem mais acentuadas e o cume dos vértices 

mais curvados. Relacionando-a ao ciclo geográfico, a talha dessa escultura 

apresenta dobras bem formadas e com cavidades suaves, sendo esse um perfil do 
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período da maturidade. 

                                  

  

       

Figura 7- São José (frente): madeira; s / datação; autoria desconhecida; dimensões: 28 x 10 x 8 cm. 

O drapeado do manto frontal dessa escultura apresenta quatro tipos de dobras: um 

tipo labiado, em forma de lábio, labelado (A5); outra em forma de ondulação (A1); 

uma nervurada (A3); e outra em forma de bico (ave) ou em V (A8).  

O panejamento é anguloso; parte do manto cobre o ombro direito da escultura e 

desce sobre o braço, amparado pela mão direita. O caimento da dobra cruza a 

outra ponta do tecido e desce inclinado para a direita, compondo uma cavidade com 

formato de gota.  

Em relação à semelhança geomorfológica, a dobra da parte mais volumosa do 

manto, abaixo do braço esquerdo, é associada a uma montanha. Em outras áreas, 

a suave inclinação da talha ocasiona leves aprofundamentos no entalhe, por isso 

formando depressões. Devido à verticalização dos entalhes no tecido, aludimo-los 
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ao relevo no ciclo da maturidade. 
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Figura 8 - São José (verso): madeira; s / datação; autoria desconhecida; dimensões: 28 x 10x 8 cm.  

No drapeado desse manto, identificam-se três dobras: uma saliente, cujo cimo é 

achatado (A4); uma em forma de ondulação (A1); e outra com o formato de um bojo 

alongado (A2).  

Pelas costas, o manto apresenta dobras assimétricas, dispostas tanto no sentido 

vertical, quanto no transversal. Inicialmente, as dobras são elevadas, mas, em sua 

finalização, levemente aplainadas. Na altura do ombro, do lado esquerdo, o manto 

se vinca, deixando aparente sua parte interna, o que confere maior volume a essa 

área.  

No que tange à semelhança geomorfológica, sua característica geográfica é similar 

à de um planalto devido à talha proeminente com áreas espaçadas mais na altura 

do ombro e com formação de morros e montanhas ao longo do tecido. A talha 

disposta com regiões de ondulação nos remete ao ciclo da maturidade. 

 

3. CONCLUSÃO. 

Como podemos observar nos exemplos dados, esta pesquisa revelou a 

possibilidade do uso de protótipos de biscuits para uma reprodução mais fiel das 

dobras da talha das esculturas, o que também permitiu identificar os detalhes dos 

drapeados das vestes e nomeá-los segundo as classificações propostas por Michel 

Lefftz, em 2004 e 2006, além de relacioná-los às características da geomorfologia. 

Em face disso, foi possível estabelecer comparações entre os predicados 

identificados no acervo em estudo e em acervos de outras regiões do país, mais 

precisamente, do Estado da Bahia e do Estado de Minas Gerais. 

As diferenças de entalhamento identificadas em imagens cuja vestimenta possui 

características estilísticas semelhantes em sua camada pictórica comprova que a 

policromia e a talha de uma escultura podem, realmente, ser feitas por pessoas 

diferentes que assumem papéis específicos na feitura da imagem, portanto, há que 

se ter um cuidado especial na sugestão de hipóteses acerca de suas origens. Sobre 

a feitura de esculturas, citamos o que Beatriz Coelho escreve: “Depois de terminada 

a talha e colocados os olhos, a imagem ia para as mãos do pintor, que, em geral, 
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era também dourador e se encarregava de aplicar todas as camadas da 

policromia12”. 

Assim, as análises permitiram a identificação de que as imagens mineiras 

examinadas apresentam mais dobras do tipo nervuradas do que a talha das 

imagens do acervo espírito-santense. Esse tipo de entalhamento formado por 

arestas de drapeados nervurados acaba conferindo maior rigidez ao panejamento, 

apesar da sequência de dobras e a disposição de seus formatos conferirem 

movimento ao tecido. Quanto à talha das esculturas do Espírito Santo, são mais 

curvadas e lisas, mais semelhantes às esculturas baianas, não excluindo, 

entretanto, a sugestão de que uma Nossa Senhora do Rosário do acervo deste 

Estado, seja proveniente de Minas Gerais ou de Portugal por apresentar em sua 

veste a técnica de ornamentação pastilha. Sendo assim, friso que esses dados 

auxiliam em avanços de hipóteses acerca do local de procedência e da origem do 

acervo estudado. 

O que também comprovamos, a partir desses estudos, é a necessidade de um maior 

cuidado com o patrimônio Histórico do Espírito Santo, já que a possibilidade do 

conhecimento da história desse Estado, e mais precisamente desse acervo, pode 

despertar o interesse das partes competentes, e mesmo da população em geral, 

para que essas peças religiosas que fazem parte da nossa cultura sejam 

preservadas. 
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