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RESUMO: A análise das esculturas em madeira atribuídas ao Mestre Antônio Francisco 
Lisboa, tem demandado a aplicação de novos parâmetros avaliativos e interdisciplinares no 
processo de investigação da técnica construtiva do escultor e sua produção. Dentro desse 
contexto, a História da Arte Técnica, que reúne as ciências humanas e as ciências naturais, 
contribui na caracterização, avaliação, registro de pistas, analogia da técnica e a presença 
de relações dimensionais na fatura de cada escultura e suas correlações. O estudo de caso 
trata dos Cristos pertencentes ao conjunto de sessenta e quatro esculturas, que compõem 
os Passos do Santuário Senhor Bom Jesus de Matosinhos, localizado na cidade de 
Congonhas, em Minas Gerais. 
 
Palavras–Chave 
Escultura em madeira, Antônio Francisco Lisboa, Congonhas. 
 
 
RESUMEN: El análisis de las tallas de madera atribuido a Maestro Antonio Francisco 
Lisboa, ha exigido la puesta en práctica de nuevos e interdisciplinarios parámetros de 
evaluación en el proceso de investigación de la técnica de construcción del escultor y su 
producción. Dentro de este contexto, la Historia de las Artes Técnicas, que reúne a las 
humanidades y las ciencias naturales, contribuye a la caracterización, la evaluación, pistas 
de grabación, la técnica de la analogía y la presencia de relaciones dimensionales en la 
fabricación de cada escultura y sus correlaciones. El estudio de caso se refiere a los Cristos, 
que pertenecer al grupo de sesenta y cuatro esculturas que componen la escalinata del 
Santuario de Bom Jesus de Matosinhos, situada en Congonhas, Minas Gerais.  
 
Palabras clave: La talla de madera, Antônio Francisco Lisboa, Congonhas. 

 
 
 
A importância da análise de esculturas em madeira atribuídas ao Mestre Antônio 

Francisco Lisboa, tem exigido gradativamente, a utilização de processos 

investigativos cada vez mais interdisciplinares, seja no intuito de contribuir nas 

pesquisas realizadas por profissionais capacitados para a investigação e análise dos 

aspectos históricos, formais, estilísticos, iconográficos, iconológicos e técnicos, 

quanto para a apreciação crítica de obras que foram e ainda são atribuídas ao 
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escultor, julgadas a partir da conferência de uma lista crescente de estilemas 

próprios do escultor. 

A proposta de análise dos sete Cristos trata dos estilemas característicos da obra do 

mestre a partir da análise métrica detalhada, avaliando a possível presença de 

padrões, escalas e proporções executadas intencionalmente pelo escultor na fatura 

da obra, e as referências para estabelecer protocolos de estudos sobre sua 

produção. 

Dentre os traços marcantes, mais frequente na face das obras do Mestre Antônio 

Francisco Lisboa a presença de olhos rasgados, com linha inferior em semicírculo, 

mais acentuada que a linha superior; pálpebra mais larga e um pouco saliente em 

sobreposição à parte inferior (nas laterais); o lacrimal saliente e a íris plana (na 

ausência de olhos de vidro); as sobrancelhas altas, arqueadas e em linha contínua 

acompanhando o nariz; o nariz fino com ponta arredondada; presença do sulco 

naso-labial; os lábios com desenho sinuoso (lábio superior com presença do arco de 

cupido), formato pequeno, entreabertos com depressões nas laterais; o bigode 

bipartido saindo junto às narinas ladeando os lábios, formato em parênteses 

flamejante ( pontas salientes); a barba bipartida, frisada, parece nascer de trás para 

frente, em pontas salientes (percebidas sobre as bochechas), fina, finalizada em 

duas espirais à altura do queixo; as marcas de expressão na testa, face e canto dos 

olhos. Além dos estilemas presentes na face, outros caracterizam seu trabalho nas 

vestes, dobras, nas mãos e pés, (FIG.1). 
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Figura 1. Cristo da Ceia – Detalhe da 

presença dos estilemas faciais. Foto – 

Lucienne Elias. 

 

A partir dos estudos realizados sobre esse acervo, buscamos no contexto da 

História da Arte Técnica, que reúne contribuições das ciências humanas e das 

ciências naturais, a base fundamental e metodológica, que congrega o estudo 

histórico, formal e dimensional de cada obra a partir da visão que envolve teorias 

apontadas por Morelli, Alberti, Vitrúvio, Leonardo Da Vinci, além de contextos dos 

estudos das esculturas, a partir dos ensaios da técnica construtiva e os diferentes 

sistemas de medidas para a construção do corpo humano e suas proporções.  

Estes apontamentos vêm de encontro com a investigação de pistas e métodos 

científicos, que segundo Carlo Ginzburg1, em sua busca pela epistemologia histórica 

e a teoria da construção do conhecimento, evoca um modelo teórico que emergiu no 

fim do séc.XIX. Este modelo apresentado por Giovanni Morelli (Método Morelli) 

ressalta que distinguir atribuições e cópias de obras de arte é uma realidade difícil 

quando não se tem assinatura, apresentam repintes e sofrem intervenções 

inadequadas resultando na descaracterização da obra original. Neste sentido o 

importante é abandonar as características mais óbvias, por serem mais fácil de 

reproduzir ou imitar e vislumbrar os detalhes que a princípio são qualificados como 

menos importantes. Neste sentido ele destaca a realização de esboços anatômicos 
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detalhados de diversas obras, retratando com fidelidade orelhas, mãos, pés, ou 

outros, com o objetivo de construir uma figura “matriz” composta por características 

de cada mestre para uma avaliação comparativa entre os desenhos dos detalhes e a 

constatação das formas na obra do mestre em estudo2. 

Portanto, nas palavras de Morelli, se na obra de um determinado artista for possível 

isolar uma característica formal que só ele utiliza repetidamente, temos um meio de 

assegurar, “de modo experimental”, a presença de suas particularidades. Para 

Ginzburg, as relações entre Morelli, Freud e Holmes, resumem-se no fato de que o 

conhecimento histórico é indireto, deve-se ter acesso às pistas, sinais e observar os 

detalhes mais evidentes e principalmente os pormenores. 

Para Berenson3 o documento, em especial o contrato, não pode determinar 

definitivamente a autenticidade de uma obra, nada garante que a encomenda não 

possa ter sido executada, total ou parcialmente, por um discípulo ou colaborador; ou 

que a obra em questão não tenha sido substituída por outra mantendo as mesmas 

características e qualidade inferior. 

A escolha do estudo de caso apresenta singularidades, como autoria do escultor 

Antônio Francisco Lisboa documentada no Livro 1º de Receita e Despesas relativas 

ao período de 1757-1825, onde constam recibos de pagamentos pela execução do 

conjunto das sessenta e quatro esculturas. Desse conjunto escultórico foram 

selecionadas as sete principais esculturas em madeira policromada, referentes ao 

Cristo da Ceia, Cristo do Horto, Cristo da Prisão, Cristo da Flagelação, Cristo da 

Cana Verde, Cristo da Cruz-às-Costas e o Cristo da Crucificação, (FIG.2). Vale 

salientar que o Mestre Antônio Francisco Lisboa tinha uma oficina composta pelos 

auxiliares  Maurício, Agostinho, Januário e Ana4. 
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Figura 2. Faces de três Cristos: A) Cristo da Prisão; B) Cristo da Cruz-às-Costas; C)Cristo da 

Crucificação. 

 

Este grupo representa o Cristo em sete cenas distribuídas em seis capelas 

construídas para abrigar o conjunto. A cronologia da técnica construtiva das obras 

destaca a fatura do conjunto escultórico em madeira no período de 1776 a 1779, em 

seguida as obras ficaram acondicionadas num galpão. Após a construção de cada 

capela era contratado o policromador para executar o trabalho na cena representada 

e em seguida foram expostas na capela correspondente. A capela da Ceia foi 

construída no período de 1800 a 1809, a Capela do Horto e Prisão foi finalizada em 

1819 e após um intervalo de aproximadamente cinquenta anos, foram construídas 

as três últimas capelas referentes à Flagelação e Coroação de Espinhos, Calvário e 

Crucificação. 

Esta discussão nos remete a história da escultura na qual são apontados diferentes 

sistemas de medidas aplicados nos estudos preliminares para representação do 

corpo humano e as técnicas de prorpoções aplicadas.  

Quando tratamos da estética das proporções abordamos as medidas harmonizadas 

presentes nos seres vivos e em toda natureza. Segundo Beardsley5 (1966), filósofos 

da Grécia Antiga, pontuavam que o estudo da beleza e da filosofia da arte, delineiam 

as belas criações a partir da presença das leis geométricas, pois acreditavam que a 

verdadeira beleza necessariamente exibia harmonia, ou seja, adequada observação 

de proporções, as quais definiam sistemas fixos. 

A B C 
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Esta avaliação também pode utilizar a referência do Cânone ou Cânon que tratam 

de regras ou modelos de onde se inferem normas representativas de determinadas 

proporções, sejam sistemas de medição que combinam dimensões maiores ou 

detalhadas. (BAUDRY, 1978). 

Dentre estes modelos de Cânones artísticos temos o Cânone Egípcio, o Cânone 

Vitruviano, o Cânone Bizantino, Cânone Gauricus, Cânone Cennini, o Cânone 

Bárbaro, Cânone Leonardo Da Vinci6, Cânone Científico. Cada um apresenta 

características e regras específicas.  

No Cânone Egípcio as medidas do corpo são representadas em um sistema 

quadriculado7, cada parte do corpo tem seu enquadramento específico. Para os 

antigos egípcios o Cânon é uma grade quadriculada composta por dezoito quadros, 

e posteriormente composta por vinte e dois quadros. 

O Canon Vitruviano que imita o sistema de medição romana que utiliza as unidades 

proporcionadas pelo pé, cotovelo, de palma e admite a existência de uma 

pluralidade de valores canônicos em comparação com diferentes níveis usados na 

arquitetura. Os artistas do Renascimento, com a exceção de Alberti, adotavam ou o 

Cânon Vitruviano ou o Cânon Bizantino e em alguns casos tentam conciliá-los. 

Podem ser classificados em descendentes diretos de Vitruvius todas as formas de 

unidades de medida do comprimento total de membros do corpo e do grupo em 

ordem de magnitude, (o Homem de Vitruvius – onde o corpo pode se inscrever em 

um círculo cujo centro8 é o umbigo). 

O Cânone Bizantino é um cânon modular codificado, que expressa o corpo com 

suas principais medidas, representadas pela multiplicação de um módulo 

correspondente à do próprio módulo, ou seja, a face apresenta três zonas, igual a 

um comprimento do nariz. Já o corpo é dividido em oito partes que correspondem às 

articulações naturais, enquanto a nona parte é dividido pelas peças adicionais: por 

exemplo o solidéu. Este sistema é tomado como base para estudos de Cennini, de 

Gauricus, e outros. 

O Canon por Cennini também é modular dividindo o corpo humano em oito lados e 

dois terços. Este sistema é caracterizado pelo fato de que ele divide os 
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comprimentos de face, com marcos, do estômago e do umbigo, mantendo como um 

centro de cálculo do corpo a púbis. 

Para Gauricus o cânon modular divide o corpo humano em nove partes e como 

parte adicional a calota craniana, o pescoço e altura do pé. 

O álbum de Villard de Honnecourt compilado durante a 1ª metade do séc. XIII 

menciona uma série de estudos com destaque para os desenhos didáticos com 

esquemas geométricos para facilitar a representação de homens e animais, trata do 

projeto de construção da forma com características essenciais do rosto, as linhas 

indicando a direção em que se movem os membros, os principais contornos 

determinados pelo artista na construção de uma obra levando em conta a estrutura 

anatômica, (FIG.3). 

O Cânone de Leonardo Da Vinci tenta conciliar Vitruvius e o método modular, refere-

se ao método de frações comuns, sem rejeitar completamente a divisão do corpo em 

nove ou dez lados, isso reflete transformações orgânicas do Cânon levando em 

consideração o movimento e também como diferencial, parâmetros como a idade, 

sexo e tipos sociais, (o Homem de Da Vinci). 

 

 

Figura 3 - Estudos com destaque para os desenhos 

didáticos com esquemas geométricos, álbum de Villard de 

Honnecourt. Fonte – Baudry, 1978. 
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O Cânone Científico é estabelecido por medições em seres vivos e corresponde à 

antropometria9 moderna, a cabeça é tomada como um módulo. O resultado é 

considerado Cânon Curto quando a cabeça está contido menos do que 7 vezes e 

meia a altura do corpo; Cânon Médio quando está contido sete vezes e ½ a altura do 

corpo e Cânon Fino quando a cabeça está contida oito vezes a altura do corpo. 

Na análise Biométrica, segundo Prado (2004), a comunidade científica tem 

publicado grande número de pesquisas de Faces Humanas, que consta 

principalmente da aplicação de técnicas de medidas das características formais 

intrínsecas à face, referentes à medida de padrões e das características individuais, 

como proporções entre características que podem identificar ou autenticar uma 

pessoa, tendo como vetor principal o reconhecimento de padrões conferidos a cada 

ser humano. 

A partir desses apontamentos a metodologia definida para a análise dos Cristos, 

apresenta a coleta de dados dimensionais das esculturas a partir da análise da obra 

de corpo inteiro (abrangendo altura, largura e profundidade), a área da cabeça e sua 

relação com o corpo, face e medições no sentido vertical a partir da demarcação do 

eixo central (como áreas da extremidade da fronte ao queixo, extremidade da base 

do nariz ao queixo, linha do nariz até a linha do lábio superior, abertura da boca, e 

outros), face e medições no sentido horizontal (linha da extremidade lateral das 

têmporas, linha da extremidade dos olhos, linha da extremidade da asa do nariz, 

extremidade da boca, e outros), face e medições na região dos olhos (linha vertical e 

horizontal da região interna dos olhos, extremidade do olho direito ao início do olho 

esquerdo e vice versa, e outros), face e medições na região lateral (profundidades 

laterais do nariz, orelhas). Para estas medições os instrumentos necessários foram o 

Paquímetro mecânico, o Paquímetro digital, o Estadiômetro, o Metro maleável. 

Para cada obra foi preparada um check-list com descrição da obra, aspectos 

históricos, formais, iconográficos e iconológicos, estado de conservação para 

estabelecer possíveis intervenções estruturais, contextos dos ensaios das técnicas e 

ferramentas usadas para esculpir, técnica construtiva, nomenclatura das partes do 

corpo humano, os diferentes sistemas de medidas para a construção e avaliação do 
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corpo humano, suas proporções e a elaboração da Ficha Técnica Métrica com 

aproximadamente 58 itens aferidos para cada um dos sete Cristos. Vale ressaltar 

que ocorre uma variação na análise devido a representação iconográfica de cada 

Cristo e consequente características construtivas presentes em cada escultura. 

A composição da Ficha Técnica Métrica foi pautada em padrões presentes na 

análise Biométrica da face e nos diversos modelos de estudo dos Cânones. Estas 

referências serão aplicadas como parâmetros avaliativos de leitura e identificação de 

detalhes de cada escultura.  

Os Cristos apresentam características representativas diferenciadas, cada escultura 

foi executada com um aspecto peculiar que diferencia uma obra da outra, sendo 

apontada a presença de escultura escavada na parte posterior, executada em meio 

corpo, com suporte em madeira maciça. Na visão global os Cristos foram 

executados em madeira, com um bloco principal e pequenos blocos 

complementares. Os Cristos da Ceia, Horto, Prisão e Cruz-às-Costas apresentam as 

mãos executadas em blocos separados com encaixe macho e fêmea. Os Cristos da 

Flagelação, Cana Verde e Crucificação apresentam as mãos esculpidas junto aos 

braços, sendo que o Cristo da Flagelação e o da Crucificação apresentam um bloco 

principal e dois blocos referentes aos braços encaixados. Todos os sete Cristos 

apresentam secção facial para a colocação dos olhos de vidro, os quais apresentam 

similaridades da fatura com exceção dos olhos do Cristo da Cruz-às-Costas, 

(QUADRO 1). 

QUADRO 1 
Características gerais das esculturas dos Cristos 

 
Cristo 

 
Representação 

 
Posição 

 
Vestes 

 
Olhos 

 
Similaridades na 
representação 

Ceia Meio corpo/ 
escavado na 

região posterior 

Frontal  Túnica e 
manto 

Vidro do tipo 
calota 

Face, mãos e 
pés 

Horto Corpo inteiro/ 
escavado em 

duas partes na 
região posterior 

Frontal 
de 
joelhos  

Túnica e 
manto 

Vidro do tipo 
calota 

Face, mãos e 
pés 

Prisão Corpo inteiro Frontal Túnica e Vidro do tipo Face, mãos e 



   

 

3562 

 

23º Encontro da ANPAP – “Ecossistemas Artísticos”  

15 a 19 de setembro de 2014 – Belo Horizonte - MG 

 

em pé  
curvado 
para 
frente 

manto calota pés 

Flagelação Corpo inteiro Frontal 
em pé  

Perizônio Vidro do tipo 
calota 

Face, mãos e 
pés 

Cana Verde Corpo inteiro Frontal 
assentad
o  

Túnica e 
manto 

Vidro do tipo 
calota 

Face, mãos e 
pés 

Cruz-às-
Costas 

Corpo inteiro Frontal 
voltado 
para a 
esquerda  

Túnica e 
manto 

Vidro sem 
determinar 
tipologia 

Face, mãos e 
pés 

Crucificaçã
o 

Corpo inteiro Frontal 
deitado  

Perizônio Vidro do tipo 
calota 

Face, mãos e 
pés 

 

Baseado nas características gerais o quadro à cima apresenta o levantamento inicial 

para definição de parâmetros para a tomada de medidas em locais representados, 

comuns ao grupo escultórico. Estes pontos comuns são região da cabeça 

(trataremos a face), as mãos e os pés. Partimos para a avaliação das principais 

linhas faciais, as quais são a base para a análise secundária do detalhamento das 

sobrancelhas, olhos e área interna, barba, distância de finalização da barba, dentre 

os demais itens, (FIG.4). 

 

 

B) Ponte Nasal 

A)Extremidades laterais 
das têmporas 

C) Extremidades da 
asa do nariz 

D) Extremidades da 
boca 
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Figura 4. Face do Cristo da Flagelação e as áreas iniciais de medição, no sentido 

horizontal. 

 

Apresentamos quatro itens de análise com os principais eixos analisados segundo o 

estudo Biométrico e as principais linhas de avaliação e reconhecimento da face, 

(QUADRO 2). 

 

QUADRO 2 
Relação métrica entre dados coletas – Exemplo de análise de quatro parâmetros 

dimensionados da face (linhas horizontais), realizadas no 
 Cristo da Ceia e no Cristo do Horto 

LOCAIS DE 
ANÁLISE 

EQUIPAMENTO CRISTO 
DA CEIA 

CRISTO 
DO HORTO 

DIFERENCIAL 

A)Extremidade 
lateral dos olhos 

Paquímetro Digital 132 mm 
13,2 cm 

106.74mm 
10.6 cm 

25.26 mm 
2,526 cm 

B) Ponte Nasal 

 

Paquímetro Digital 92.71 mm 
9,271 cm 

135 mm 
13,5 cm 

42.49 mm 
4,249 cm 

C) Extremidade da 
asa do nariz 

Paquímetro Digital 31.78 mm 
3,178 cm 

30.79 mm 
3,079 cm 

0.99 mm 
0,099 cm 

D) Extremidade da 
boca 

Paquímetro Digital 41.49 mm 
4.149 cm 

49.54 mm 
4.954 cm 

8.05 mm 
0,805 cm 

 

As planilhas com todos os dados coletados estão em processo de análise, 

comparação e verificação comparativa, sendo desenvolvidas planilhas estatísticas 

para a formatação das considerações quanto a similaridades, aproximações e 

discussão da fatura do escultor, assim como a verificação da presença de Cânones 

em cada um dos Cristos.  

Também se encontra no período de formatação o banco de dados com todas as 

informações e os protocolos metodológicos para contribuir com novas análises, 

auxiliando no estudo de estilemas, formatando os aspectos característicos da 

caligrafia escultórica do Mestre Antônio Francisco Lisboa, neste grupo em estudo.  

Mediante todo o contexto apresentado, buscamos resultados que possam auxiliar 

nas interpretações das obras do mestre escultor, dentro de um conceito que pode 

nos apontar pistas na investigação da caligrafia presente na escultura autoral. 
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Notas 

                                                           

1 GINZBURG, 1980 

2 SILVEIRA, 2013. 

3 BERENSON, 1947. 

4 OLIVEIRA, 2002. 

5 BEARDSLEY, 1966. 

6 El Tratado de la Pintura por Leonerdo Da Vinci, y los tres libros que sobre el mismo arte escribió: 
Leon Bautista Alberti. MDCCLXXXIV, (1784). 

7 Quadriculado - Sistema de linhas retas horizontais e verticais, espaçadas, que se cruzam em 
ângulos retos em uma formulário com certo número de carreiras, a partir da qual é possível construir 
figuras proporcionalmente determinadas. Linhas de grade do Cânone Egípcio corresponde a 
diferentes partes do corpo: tornozelo, joelho, etc. A grade de egípcios que predetermina o 
desenvolvimento de formas não deve ser confundido com a técnica de transferir um um desenho em 
outros meios de comunicação. 

8 Centro do homem - O ponto que é aproximadamente o centro do corpo humano, o centro da 
natureza está localizado no umbigo por Vitruvius. 

9 Antropometria - técnica de medição de diferentes partes do corpo humano. 
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