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RESUMO  
Este artigo indaga se o termo “leitura” é apropriado para estudos iconográficos/imagens, a 
partir de revisão bibliográfica acerca da metodologia de investigação, sobre a crucificação 
de Cristo, de autoria do historiador e iconógrafo francês Louis Réau. O estudo apresenta as 
diferentes iconografias da crucificação e aponta para uma análise imagética abrangente que 
considere, concomitantemente, os campos de saber da Arte, da Teologia e da fé.  
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SOMMAIRE 
Cet article demande si le terme « lecture » est convient aux études iconographiques/images 
donnée une révision bibliographique de la méthodologie projet de recherche pour la 
crucifixion du Christ, écrit par l'historien et iconographe français Louis Réau. Présente les 
différentes iconographies de la crucifixion  et se réfère au rapport  à une analyse d'imagerie 
qui considère, en même temps, les domaines de la connaissance de l'art, la théologie et la 
foi.  
 
MOTS-CLÉS 
Iconographie; Image; crucifixion de Jésus-Christ 
 
 

 



 
 

 
ANTUNES, Isis de Melo Molinari. Leitura iconográfica / imagem da crucificação de Cristo, In Encontro da 
Associação Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas, 26o, 2017, Campinas. Anais do 26o Encontro da 
Anpap. Campinas: Pontifícia Universidade Católica de Campinas, 2017. p.2553-2567. 

2554 

A Crucificação de Cristo é uma imagem focal para o estudo da iconografia Cristã, 

podendo ser utilizada como parâmetro para a investigação dos outros atores do 

teatro místico. Após a crucificação histórica de Jesus, esse ato foi difundido, em 

seus primeiros séculos por símbolos e, com o recrudescimento das perseguições 

religiosas, cristalizou-se em uma imagem pictórica ou escultural onde se destacaram 

a cruz romana e o homem cravado aos travessões de madeira, que representava 

Jesus em sua pena de morte.  

O estudo minucioso da iconografia2 dos personagens da encenação cristã pode nos 

levar a descobertas extraordinárias de justificação das formas e das cores adotadas 

pelo artesão, artífice ou oficina de artista. Mais ainda: os detalhes de vestuário, os 

tipos de penteados, a posição das mãos, a forma do olhar, a direção da cabeça, a 

postura do corpo, os vestígios esquecidos, os arrependimentos dos artistas, o 

cenário secundário, os outros personagens da cena, o torcido da barba, a escolha 

dos tons de pele, a ausência ou presença de indicações de dor ou de flagelação, os 

estilemas do executor da pintura ou da escultura, os materiais utilizados, a técnica 

empregada, os pigmentos, as bases e os vernizes abrem portas para novas 

hipóteses e para a quebra de paradigmas e, às vezes, para a derrubada de dogmas 

religiosos - mesmo que nada mude para o a tradição religiosa da fé. 

Pela iconografia é possível revelar as crenças vigentes. E se enganam aqueles que 

imaginam ser a iconografia uma disciplina restrita às análises formais ou a meras 

descrições de transposição do visual para o escrito.   

Para a “Imagem da Crucificação de Cristo”, o capítulo 5 da Seção IV do livro 

Iconografia Cristã de Louis Réau será o fio condutor das discussões, que serão 

acrescidas das nossas considerações. As imagens selecionadas foram consultadas 

em sites da internet a partir das indicações do autor Louis Réau. Porém, não é 

possível afirmar que sejam exatamente as suas escolhas, pois existem variações 

tanto da nomenclatura de seus títulos, como diversas versões do mesmo tema, ou 

ainda porque, simplesmente, não apresentavam autoria. No tópico “Considerações 

sobre “leitura” iconográfica/imagens” serão apresentados argumentos para elucidar 

a falta de aparato próprio para a sua análise. 
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Imagem da crucificação de Cristo 

Não se sabe ao certo porque a Cristo foi definida a pena da Crucificação, pois, como 

um cidadão romano, duas penas seriam as mais pertinentes: a do apedrejamento (a 

“lapidação”), ou da decapitação por machado ou espada.  O suplício da crucificação3  

era destinado aos escravos fugitivos ou rebelados contra o seu amo (siplicium 

servite). Para os historiadores, a crucificação de Jesus sobre a colina de Gólgota é o 

fato melhor provado de sua vida. Mas, para Réau, pairam dúvidas se não existiram 

adequações de escritas engendradas pelos Evangelistas para que as profecias 

messiânicas fossem realizadas (RÉAU, 1996, p. 480). 

Na iconografia dos Crucificados, ou seja, na tragédia da Morte de Cristo, Réau 

distingue três atos: Cristo com a Cruz nas Costas; Cristo esperando a Morte e a 

Crucificação no Calvário. Para este estudo, interessa, particularmente, a 

“Crucificação no Calvário”. 

O autor analisa duas iconografias para essa cena: “Jesus cravado na cruz “e “Jesus 

morto na cruz” e salienta que os nomes dessas operações deveriam ser: 

Crucificamiento, por se tratar de uma ação; e Cruxifixión, por se tratar de um estado 

(RÉAU, 1996, p.492) - mesmo que na linguagem usual não se aceite tal distinção. 

Estabelecida essa diferenciação, iniciemos com a iconografia do Crucificamiento. 

Sobre essa cena pairam dúvidas entre as fórmulas estabelecidas: ora a cruz está 

estendida no solo, ora está plantada. Para Réau, essa formulação (Figura 1) deu-se 

a partir dos escritos da “Meditações do Pseudo Boaventura”4, que havia copiado do 

“Pseudo Anselmo”5 uma “visão de Santa Brígida”6, ou do teatro dos Mistérios7 

(Paixão de Semur). Mas, para Réau, esse tema é muito mais antigo, antecede o 

século XIV e é encontrado na arte bizantina a partir do século XI (Saltério grego 

Barberini), de onde se difundiu pela arte francesa, italiana e flamenca (RÉAU,1996, 

p. 492).  

Após Jesus ter sido cravado na cruz sobre o solo, ela então é elevada por seus 

executores (Figura 2) - esta fórmula foi adotada depois do Concílio de Trento. Réau 

aponta, então, para essa iconografia, prefigurações do Antigo Testamento: a 

elevação da serpente de Bronze por Moisés. O autor nos lembra de que esse tema 
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foi introduzido na Arte Cristã a partir do Renascimento, e que os estudos anatômicos 

elaborados naquela época serviram para atribuir um realismo preciso relativo ao 

esforço muscular de todos os envolvidos no teatro religioso (RÉAU, 1996 p. 493).  

 
FIGURA 01 – Gerard David (1460-1523) 

Cristo pregado na cruz, c.1480 
Óleo sobre madeira, 48x94  

National Gallery, London, Inglaterra. 
Fonte:  http://www.wga.hu/ Acesso: 08/ dez/ 2016. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 02 – Charles Le Brun (1619 -1690) 
O levantamento da Cruz, 1685 

Óleo sobre tela, 155x 197  
Musée des Beaux-Arts, Troyes, França. 

Fonte: http://theredlist.com/ Acesso: 08/ dez/ 2016. 
 

Na segunda iconografia do cruxificamiento, ao invés de Cristo ser cravado na cruz 

que está deitada sobre o chão, ela é fundida ao solo verticalmente e, então, Jesus 

utiliza uma pequena escada ou apoia seus pés sobre um supeddaneum8. Os 

executores, em algumas ocasiões, estão em degraus mais altos e apoiados no 

travessão horizontal, segurando os braços de Jesus para fixá-los com os cravos na 

madeira (Figura 03). Entretanto, essa iconografia é flutuante, pois em Chilandari 

(monte Athos), dois executores sustentam Jesus pelos braços, que se apoia com um 

dos pés num banco, e o outro em um suppedaneum.  Réau sustenta, também, que, 

http://www.wga.hu/
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embora alguns atribuam esta iconografia às Meditações do Pseudo Boaventura, ela 

também denota origem bizantina (RÉAU, 1996, p. 493). 

 
FIGURA 03 - Fra Angelico (1395-1455) 

Pregando Jesus na cruz, 1441-1442  
Afresco, 169 x134  

Conveto di San Marco, Frocence, Itália. 
Fonte: http://www.wga.hu/ Acesso: 08/ dez/ 2016. 

 

Abordemos agora a Crucifixión, ou seja, o estado de estar crucificado. A imagem de 

Cristo na Cruz impõe-se ao pensamento de todo o cristianismo, é a figura do 

sacrifício do Deus Redentor e a garantia de sua própria salvação. O lugar tradicional 

dessa imagem é o eixo do coro das Igrejas, o centro do trascoro ou de vitrais axiais 

do presbítero (RÉAU, 1996, p.494). 

Embora pareça uma análise iconográfica simples, pela ampla utilização e consumo 

da Crucifixión no mundo cristão, não é tarefa fácil apreender suas inúmeras 

variações pelos séculos. Trata-se de uma encenação religiosa que é transposta para 

imagens pictóricas ou escultóricas, que caminham lado-a-lado aos princípios 

teológicos vigentes, aos sentimentos religiosos dos devotos e às concepções 

estilísticas de cada época.   

Réau elabora uma ordem cronológica sobre a Crucifixión e pondera que nem 

sempre a presença de Cristo como um humano existiu. Sua presença só é vista a 

partir do século VI, e, até meados do século XI, Cristo na cruz estava representado 

vivo, com os olhos abertos. Depois dessa data, ousou-se a representá-lo morto, com 

os olhos fechados. Por isso, Réau classifica três iconografias da Crucifixión:  O 

cordeiro simbólico, Cristo vivo e triunfal e Cristo morto. 
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O Cordeiro simbólico (Figura 04) aparece comumente nas pinturas dos artistas 

paleocristãos, por volta dos séculos IV e V, que abominavam a imagem da morte 

ignominiosa do Messias cravado na cruz entre dois delinquentes, optando por uma 

ideia de esperança da salvação e pela arte triunfal da época de Constantino. Nas 

catacumbas, os afrescos são representados pelo cordeiro místico. Após a era das 

perseguições9, o cristianismo se converteu na religião oficial do Império, e 

Constantino e Helena levantaram sobre a colina de Gólgota uma grande “cruz 

gemada”10 que é uma crux nuda, ou seja, desprovida da imagem de Jesus e que 

influenciou a elaboração do mosaico da abside de Santa Pudenciana em Roma 

(Figura 05) (Réau, 1996, p. 494). 

 
FIGURA 04 – Autor Desconhecido   

Bom Pastor nas Catacumbas de Calisto (séc. III d.C) 
Roma, Itália. 

Fonte https://pt.wikipedia.org/ Acesso: 08/ dez/ 2016. 
 

 
 

FIGURA 05 – Autor desconhecido 
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Mosaico da Basílica de Santa Pudenciana, aproximadamente de 390 
Roma, Itália.  

Fonte: https://es.wikipedia.org/Acesso: 08/ dez/ 2016. 
 

A segunda iconografia de Cristo é o crucificado vivo e triunfal, com olhos bem 

abertos. Ao invés de coroa de espinhos, há um diadema real, com cabeça erguida, 

peito reto, os braços estendidos horizontalmente, como a postura de uma majestade 

sobre o seu trono. Sobre essa tipologia existem exemplos precisamente datados: 

uma placa de marfim que se encontra no Museu Britânico, um baixo-relevo de 

madeira da porta de Santa Sabina, no Aventino, uma miniatura do Evangeliário sírio 

de Rabbulos (586), uma ampola palestina do tesouro de Monza e um afresco do 

século VIII da igreja romana de Santa Maria, a Antiga, ao pé do Palatino (Figura 06) 

(RÉAU, 1996, p. 494-495). 

 
FIGURA 06 – Autor desconhecido 

Crucificação, entre os anos os anos 741/752  
Afresco ítalo-bizantino 

Santa Maria Antiqua, Roma, Itália. 
Fonte:  https://commons.wikimedia.org/ Acesso: 08/ dez/ 2016. 

 

Algumas iconografias dessa fase são mais comumente encontradas. Uma delas é  o 

Cristo desnudo, descrito pelos textos de Gregório de Tours, por volta de 590. Ela 

informa que, na sua época, na Igreja de Saint Gènes de Narbona, existia um Cristo 

na Cruz que escandalizou pela nudez (RÉAU, 1996, p. 495). E, em Santa Sabina de 

Roma: 

[...] Cristo está representado em atitude orante, seus pés não estão 
cravados e se apoiam no solo, está representado igual que o marfim 
do Museu Britânico, nú, apenas coberto com um estreito cinto 
(subligaculum). Esse tipo perduraria nas miniaturas carolíngias, de 
onde a nudez de Cristo imberbe e juvenil está velada por um cinto 
(Tradução nossa) (RÉAU, 1996, p. 496). 
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Outra iconografia bastante comum, denominada por Réau de “Crucificação do tipo 

Sírio” (RÉAU, 1996, p. 496), teria sido influenciada pelo afresco da Igreja Românica 

de Santa Maria, a antiga, que no século VII estava a cargo dos monges sírios. Nesta 

tipologia, Cristo está vestido com uma larga túnica sem mangas chamada colobium. 

O exemplo mais antigo, segundo Réau (1996, p. 496, tradução nossa) é a famosa 

miniatura do Evangelho sírio de Rabbulos “de onde se vê aparecer pela primeira vez 

os elementos simbólicos de todas as Crucificações posteriores, o Sol e a Lua, o 

Lanceiro, o Porta esponja, os soldados lançando à sorte sua túnica sem costuras” 

(Figura 07). 

Finalmente, a última iconografia descrita por Réau para a Crucifixión é o Cristo Morto 

que começa a aparecer no século XI:  “seus olhos se fecham, sua cabeça cai sobre 

o ombro direito, seu corpo desmorona e flexiona: já não é mais que um cadáver de 

um homem morto em suplício que perde toda a majestade real e que só inspira 

compaixão” (RÉAU, 1996, p. 496, tradução nossa). 

Nessa iconografia, há duas vertentes: uma baseada na teologia bizantina que preza 

pela incorruptibilidade do corpo do Redentor e glorifica um Cristo mantendo-o vivo 

na morte (Figura 08), e outra baseada em um misticismo medieval que se 

desenrolará a partir do século XIII, por influência de São Francisco de Assis, das 

Meditações do Pseudo Boa Ventura e das Revelações de Santa Brígida, com a clara 

intenção de comover os fiéis com o espetáculo de seu padecimento, incluindo 

aspectos de putrefação (Figura 09).  

.  
FIGURA 07 – Autor desconhecido 

Crucificação de Cristo, Evangelhos de Rabbula, 586  
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Códice vellum, Florença , Itália.  
Fontes: http://www.oberlin.edu/ Acesso: 08/ dez/ 2016. 

 

 
FIGURA 08 – Autor desconhecido 

Crucifixo, Cimabue, 1268-1302 
Tempera sobre tela, 336 x 267 

Igreja de São Domingos, Arezzo, Itália. 
Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/ Acesso: 08/ dez/ 2016. 

 
FIGURA 09 - Mathis Gothart Grünewald (1470 -1528) 

Crucificação, 1512-1516 
Oléo sobre tela, 269 × 307 

Musée d'Unterlinden, Colmar, França. 
 Fonte: https://pt.wikipedia.org/Acesso: 08/ dez/ 2016. 

 

O estudo iconográfico da crucificação elaborado por Réau permite-nos projetar uma 

régua de parâmetros de tipologias possíveis observados por ele, que poderá, por 

sua vez, ser utilizada para comparar imagens de crucificados de qualquer recorte 

geográfico previamente determinado. A variável geográfica poderá, portanto, ser 

fixada, mas a variável temporal deverá ser descartada, uma vez que as mesclas 

culturais e o comércio de mercadorias impossibilitaria essa determinante, fato tão 
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bem demonstrado por Réau ao identificar nos crucificados as pré-figurações e 

sobrevivências de tipologias que o inspiraram a exibir esta ou aquela iconografia 

para cada período histórico, justificando as descrições das formas e relacionando-as 

aos temas originários.   

Considerações sobre “leitura” iconográfica/imagens 

Discutir a abordagem da apreensão de imagem sacra resvala em aceitar ou não a 

prevalência da imagem sobre a escrita, ou vice-versa. A palavra “leitura” é 

comumente utilizada pela iconografia ou para a compreensão da imagem.  À guisa 

de reflexões sobre “leitura” e seu deslocamento do cenário das visualidades, uma 

hipótese a ser investigada é a de que o seu uso indiscriminado seja uma das razões 

pelas quais a imagem é considerada mera ilustração.  

Ao declaramos que pretendemos fazer “leituras iconográficas”, imediatamente 

assumimos essa incapacidade ao saber, de antemão, que não poderemos cumprir 

essa promessa, pois a lógica estabelecida “da leitura” resvala na ideia “das frases 

dos textos escritos” que, ao serem engendradas em determinada ordem, produzem 

“significados”. Ao juntar as palavras pela técnica da “leitura”; as frases, os 

parágrafos e os textos serão apreendidos. Mas, essa significação depende de 

aprendizado a priori das estruturas de formação das palavras, que, por sua vez, 

implicarão progressivamente em outros tipos de conhecimentos mais sofisticados, 

como os da sintaxe e o da semântica, que aperfeiçoarão o entendimento dos 

sentidos “literais” e simbólicos do que se deseja comunicar.  

Mas a imagem não possui a mesma lógica de desvendamento que a linguagem 

escrita. Ou seja, não há uma maneira por meio da qual se possa juntar “b” com “a” 

formando “ba” que tenha similar lógica à leitura das imagens, mesmo considerando 

as teorias formalistas da arte que evidenciam as sintaxes visuais11. Provavelmente, 

não poderíamos usar a palavra “leitura” para as imagens, nem mesmo o termo 

“interpretação”, pois “leitura” e “interpretação” são palavras que remetem ao texto 

escrito. Precisaríamos, então, pensar em termos que ativassem a visualidade, talvez 

os termos: “observar”, “ver”, “perceber”, entre outros.   
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Mas, como compreender as imagens, como torná-las código de comunicação de um 

conhecimento sem intermeios de outras linguagens? Vamos refletir um pouco mais: 

os sentidos humanos propiciam a visualização, a audição, o tato, o paladar e a 

percepção dos odores, fragrâncias etc. Nesse sentido, é notável a prevalência da 

música na difusão do seu conhecimento de uma forma específica, pois somente ela 

encontrou um meio de expressão universal de seu produto, que é a codificação do 

som pelo aparato das partituras a partir das notas musicais – muito mais difundido e 

perene do que outros códigos de comunicação existentes para transmissão das 

realizações humanas, além da escrita. 

Os outros resultados oriundos dos quatro sentidos restantes – e é bom lembrar que 

nos referimos às composições elaboradas para um fim, ora de deleite, ora de 

catequização (pedagógica) –, podem ser esquematizados da seguinte forma: 1.  

Pinturas, esculturas, gravuras, desenho e as noções de profundidade, de relevo e de 

movimento são propiciados pela visão; 2. Calor, textura, dureza, elasticidade, 

aspereza, leveza, etc. são sensações e percepções derivadas do tato; 3. Amargo, 

doce, azedo, agridoce, rigidez, crocância, etc. são sensações de gosto advindos do 

paladar: e, 4. Perfumes e odores originam-se do olfato. Todos esses exemplos são 

apreendidos na sua magnitude sem intermediários, ou seja, não há como dizer que 

o sabor do doce de maracujá com cravo e canela é agridoce e contém notas 

amadeiradas de cravo e de canela com real equivalência, se para isso escrevermos 

um texto explicando o sabor degustado, ou mesmo verbalizarmos oralmente as 

sensações para demonstrar esse sabor para outrem. 

Assim, para os outros sentidos, se a análise for individualizada, sem mesclá-las, não 

há uma linguagem específica que os decifrem, ou que facilitem o entendimento 

daquela demonstração sensorial. Um ponto em comum da finalidade, do objetivo 

dessas sensações organizadas premeditadamente – pois pressupõem uma 

apresentação – é a comunicação de algo. Dessa forma, todas essas construções 

desejam transmitir alguma coisa – mas, deve ser ressaltado e repetido que somente 

em uma dessas demonstrações, na da música, há um meio específico para mediá-

la, as outras utilizam-se da escrita ou da oralidade para descrevê-las e explicá-las. 

A partir de rigor filosófico, seria necessário, pelo menos, a criação de um vocabulário 

específico para a captura das imagens pelo nosso aparato visual. Mas entendemos 
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ser uma tarefa inglória nesse momento, que poderá ser um desafio para próximas 

pesquisas. Como outra alternativa, poderíamos arriscar transmitir a mensagem de 

uma composição pictórica a partir da imagem per se. Mas também consideramos ser 

este outro desastre planejado, pois ainda há necessidade de mais reflexões teóricas 

de nossa parte. Talvez pudéssemos, então, pensar a partir de Aby Walburg (1866-

1929), do seu Atlas de imagens, “Mnemosyne”, “uma história da arte sem palavras”, 

ou ainda “uma história de fantasmas para pessoas adultas”, como comenta Etienne 

Samain, em seu artigo: “Aby Warburg. Mnemosyne. Constelações de culturas e 

ampulheta de memórias” (SAMAIN, 2012, p. 51).   

Enfim, rendidos ainda à escrita e à oralidade, teremos que concordar meio a 

contragosto que “a palavra” tem sido a maneira mais tradicional e universal para 

dizer algo sobre as sensações e transmitir os fazeres e os saberes dos produtos dos 

sentidos humanos, e que o fato de essa linguagem mediar a compreensão da 

imagem ou de seu programa iconográfico não coloca a imagem como coadjuvante 

de uma cena:  ela pode sim ser o objeto primário de um projeto que desvendará, 

pela visualidade, um sintoma social, um traço de uma mentalidade de um período, 

ou um reflexo das crenças religiosas. Por essa razão, sustentamos a preocupação 

em atribuir à imagem sacra a posição de protagonista para uma a elaboração de 

uma ciência da visualidade. Na esteira desse raciocínio, a escolha de Louis Réau 

(1881 - 1961), Historiador de Arte e iconógrafo de origem francesa, é a justificativa 

para essa tarefa de análise. 

O autor acreditava em instrumentos analíticos precisos para elaborar “leitura de 

imagens” – abominava as interpretações vazias ou as que se fixassem somente em 

análises formais. Mas, para além dessas questões, a imagem sacra era sua fonte 

primária. Ele investigou, além de outros temas, as imagens forjadas pelo 

Cristianismo nos três volumes da sua obra “Iconografia Cristã”, onde elaborou um 

tratado de erudição sobre o tema, desde os seus primórdios, até a imaginária do 

Santo Suplício do século XIX. Senhor de extraordinária destreza e de incansável 

esforço na busca de exemplos iconográficos que foram meticulosamente justificados 

pelas pré-figurações das Escrituras do Antigo Testamento e do pensamento pagão 

da Idade Antiga, é um excelente mestre para qualquer discípulo que queira realizar 

leituras iconográficas/imagens com teor científico estrito. No cerne de sua análise é 
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possível notar o seu criterioso método de investigação para desvendar o significado 

das imagens, por meio da identificação dos temas; a localização e as procedências; 

a datação pela iconografia e os indícios da sobrevivência da Iconografia Cristã na 

arte profana (RÉAU, 2000, p.16-24).   

A leitura de imagens, como visto, não depende apenas da historicidade do fato em 

si, e, deste modo, as fontes históricas são insuficientes para uma leitura iconográfica 

mais abrangente, tendo a necessidade de se fazer um cotejamento com outras 

fontes testemunhais.  Nota-se sem muito esforço que sempre haverá disputa de 

poderes para reclamar para si os campos de saberes, ou seja, de quem é a tutela da 

imagem, e se há autonomia para a composição pictórica. Nesse sentido, teólogos e 

historiadores da arte travaram e travarão batalhas infindáveis para a reivindicação 

da autoria e, nesse dilema, a pesquisa seja de qual área for, germina e floresce.    

Ao serem forjadas pelas mãos do artesão/artista, de antemão, sabemos que as 

escolhas foram planejadas, as omissões foram ponderadas, bem como os 

arrependimentos foram grafados e cobertos pelas camadas de tinta, de forma que 

essas atitudes intencionais ou dignas de atos-falhos são as chaves de leitura para a 

interpretação por múltiplas linguagens e dos pensamentos dominantes daqueles que 

produzem e/ou encomendam as imagens. Portanto, observar a imagem é a primeira 

condição para apreendê-la e fruí-la. 

Apontando para o futuro, estabelecemos um tripé analítico para o estudo da 

Iconografia Cristã, em síntese e por dedução do que foi apresentado neste artigo: 

Arte, Teologia e Fé devem andar pari passu, de mãos dadas. Com o aparato teórico 

da Arte será possível analisar as imagens sacras em seus aspectos formais, 

considerando um mesmo tema e as suas modificações sofridas pelo tempo de uso e 

de consumo; a Teologia, instrumentalizada pelos escritos dos Concílios Ecumênicos, 

auxiliarão no entendimento sobre de que maneira a ideia religiosa chegou às mãos 

dos oficineiros/artistas para a confecção das imagens; e, finalmente, a Fé, traduzida 

e absorvida a partir das Escrituras, dos textos Apócrifos e das Legendas Áureas, 

representará a recepção da ideia que distorce ao seu bel prazer tudo o que foi 

esquadrinhado pela Arte e Teologia, assinando coletivamente as variações ou até 

inaugurando novas iconografias cristãs. 
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Notas 
1
 Artigo elaborado para as disciplinas:  Arte Sacra e o fazer artístico-artesanal do Gótico ao Barroco 

Internacional. Docente: Profª Adalgisa Arantes Campos (Pós-Graduação em História/FAFICH-UFMG) / 
Preservação de escultura devocional: história, técnica e critérios. Docente: Profª Maria Regina Emery Quites 
(Pós-Graduação em Artes/EBA-UFMG), 2º semestre de 2016, com adaptações para esta publicação. 
2
 Concordamos com a acepção de Réau que esmiúça as definições de Iconografia ao buscar na etimologia o seu 

significado original. ICONOGRAFIA deriva do grego (eikôn, imagem e graphein, descrever), logo é uma ciência 
que descreve as imagens. Pondera que o termo Iconologia seria mais apropriado para englobar a “ciência das 
alegorias”, que ao bem da verdade se aproxima mais da “ciência das imagens”. Réau defende que o iconógrafo 
não deva se limitar à descrição exaustiva. Ele deve ir mais além: tentar classificá-la e interpretá-la (RÉAU, 2000, 
p. 13). Talvez tenha adotado o termo Iconografia, mesmo assegurando a amplitude da Iconologia, pois 
abominava o caráter subjetivo que as interpretações suscitavam nas leituras das imagens, dos temas ou dos 
programas imagéticos, e, de fato, recusava todo o tipo de especulação e acreditava em instrumentos precisos de 
análise. Procurava destacar “numa perspectiva histórica, a significação e o pensamento que presidem à 
organização do culto das imagens” dando “mais ênfase às mutações das práticas cultuais e à história das ideias 
religiosas” (LICHNTENSTEIN, 2005, p. 67). 
3
 Este suplicio espantoso era essencialmente romano, mas de origem Persa. Havia sido inventado para que o 

condenado não sujasse a Terra, consagrada a Ormuz e por isso sacrossanta (RÉAU, ANO, p. 480, tradução 
nossa). Obs.: Ormuz é considerado o Deus do bem para os Persas. Fonte: 
http://www.sohistoria.com.br/ef2/persas/p2.php; acesso em 11/dez/2016. 
4 Pseudo-Boaventura é o nome dado ao conjunto de autores de diversas obras medievais de teor devocional 
que por muito se acreditou serem de autoria de Boaventura (em italiano: Bonaventura, nascido Giovanni di 
Fidanza, foi um teólogo e filósofo escolástico medieval nascido na Itália no século XIII) como se ele "fosse o 
nome de um certo tipo de texto e não uma afirmação de autoria". Como é claro que diversos autores estiveram 
envolvidos, o termo "pseudo-boaventurano" também é utilizado. Muitas obras atualmente tem um autor 
reconhecido de forma geral, mas o mais famoso texto do tipo, chamado "Meditationes Vitae Christi", permanece 
sendo creditado a Pseudo-Boaventura. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Pseudo-Boaventura. Acesso 
em 08/dez/2016. 
5
 Sobre Anselmo: Nascido em 1033, no montanhoso vale de Aosta, norte da Itália, desde muito cedo, Anselmo 

tende ao caminho da fé e da investigação que brilhantemente tomaria pelo resto de sua vida. No século XI, a 
Idade Média atingia seu período mais fecundo, firmando-se na expansão católica, no término definitivo das 
invasões bárbaras e na ascensão da cultura resgatada já desde os esforços de Carlos Magno. É nesse contexto 
que surge Santo Anselmo da Cantuária, um dos mais importantes pensadores medievais, considerado "o pai da 
Escolástica". Trilhando o sólido caminho de Santo Agostinho, Anselmo seguia também o seu credo ut intelligam, 
ou "creio para entender". Essa postura, que permeia toda a fase inicial da Escolástica, afirma que o homem só é 
capaz de apreender as coisas quando assistido pela fé. Nenhum problema nessa época tem sentido sem, antes, 
partir da fé, do conhecimento superior, do divino, que é o que dá segurança às investigações filosóficas.  Fonte: 
http://educacao.uol.com.br/disciplinas/filosofia/santo-anselmo-da-cantuaria-argumento-ontologico-provoca-
discussoes-ate-hoje.htm; acesso em 10/dez/2016.  
6
 “Estava coroado de espinhos. O sangue corria pelos olhos, orelhas e barba; tinha as mandíbulas distendidas, a 

boca aberta, a língua sanguinolenta. O ventre fundido lhe tocava as costas como se já não tivesse intestinos” 
(Tradução nossa) (RÉAU,1996, p. 498). 
7
 Misterio, en el contexto teatral europeo, es el drama religioso medieval que pone en escena pasajes de las 

Sagradas Escrituras y, con preferencia, de la vida, pasión y muerte de Jesucristo. Por su carácter arcano, 
simbólico y mágico, los misterios medievales pueden considerarse herederos de los rituales celebrados en 
Eleusis (cerca de Atenas), en la antigua Grecia y continuados posteriormente por el Imperio romano.1 Su 
precedente más inmediato en la dramaturgia de la Edad Media europea fueron los Milagros, más breves y 
profanos.2 Su práctica y desarrollo fue común en gran parte de Europa entre los siglos XIII y XVI. Se 
representaban inicialmente dentro de los templos o en sus pórticos, y más tarde en las plazas de las 
poblaciones. Fonte: https://es.wikipedia.org/wiki/Misterio_(teatro); acesso em 10/dez/2016.  
8
 Supedâneo: (latim tardio suppedaneum, -ii , de pedaneus, -a, -um, que tem comprimento de um pé). 

Substantivo masculino. 1. Banco que se coloca debaixo dos pés. = ESCABELO, PEANHA; 2. Estrado em que o 
padre põe os pés quando celebra missa; 3. [Figurado]  Base; suporte "supedâneo", in Dicionário Priberam da 
Língua Portuguesa [em linha], 2008-2013, https://www.priberam.pt/DLPO/suped%C3%A2neo. Acesso 
26/nov/2016. 
9
 Os séculos II e III (até o ano de 313) na História do Cristianismo são marcadas pelas perseguições do Império 

Romano e pelo sangue derramado dos mártires. Com o Edito de Milão (em 313) a liberdade religiosa é 
concedida no império e haverá somente uma perseguição contra os cristãos, a do Imperador Juliano, que os 
próprios cristãos chamarão o Apóstata (+363). Este evitou, porém, a ação sangrenta. Não queria mártires. 
Preferiu retirar os privilégios dos cristãos, destituí-los dos cargos públicos, fechar-lhes as escolas, combate-los 
no plano intelectual (MATOS, 2009, p.67-73). 
10

 Cruz gemada ou crux gemmata em latim é uma forma de cruz típica da arte paleocristã e medieval na qual a 
cruz ou ao menos sua parte frontal está decorada por pedras preciosas ("gemas"). Fonte: 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cruz_gemada. Acesso 26/nov/2016. 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_italiana
https://pt.wikipedia.org/wiki/Teologia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Filosofia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Escolasticismo
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11

 Sobre Sintaxes Visuais há inúmeros autores para confrontar os estudos que intencionam relacionar “ palavra e 
imagem” ou que propõem abordagens de leituras formais utilizando a estrutura da linguagem. A seguir poucos 
exemplos: DONIS A. Dondis, “Sintaxe da Linguagem Visual”; Tradução de Jefferson Luiz Camargo, São Paulo: 
Martins Fontes, 2007; ARNHEIM, R. Arte e percepção visual: uma psicologia da visão criadora. São Paulo: 
Edusp, Pioneira, 1989; WÖLFFIN, Heinrich. “Conceitos Fundamentais da História da Arte: o problema da 
evolução dos estilos na arte mais recente”. Tradução: João Azenha Júnior. São Paulo: Martins Fontes, 2000. 
GOMES FILHO, João. “Gestalt do objeto: sistema de leitura visual da forma”. São Paulo: Escrituras, 2009. 
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