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RESUMO
As iconografias da Santa Parentela, ancestrais da família de Jesus, fazem parte da
tradição de culto católico e a presente pesquisa é uma investigação no âmbito dos
estudos iconográficos, dos aspectos compositivos e dos processos do último restauro
de quatro pinturas de cavalete executadas em óleo sobre tela. As pinturas, do século
XVIII, se situam no altar de Santa Ana na Catedral Basílica da cidade de Salvador,
Bahia, e são atribuídas ao mestre-pintor António Simões Ribeiro. A investigação
objetivou destacar a importância do conjunto no cenário da arte sacra soteropolitana,
chamando atenção para a rara iconografia da “Santa Ana Benfeitora”. A análise se
deu através do método analítico-sintético, descritivo e explicativo. Os procedimentos
técnicos envolveram a pesquisa bibliográfica e documental formada por livros, artigos
científicos e bancos de imagens de acervos museológicos, tendo como referência o
sistema desenvolvido por Panofsky, além de relacionar os pontos de vista de
interpretação de imagens de acordo com Hans Belting e com Georges Didi-Huberman;
todos eles partiram dos princípios do historiador alemão Aby Warburg, entretanto,
criaram bifurcações interessantes, ampliando as possibilidades de análise de
imagens. A constituição do banco de dados para o desenvolvimento da análise se
baseou no último processo de conservação e restauro sofrido pelas pinturas. A análise
foi feita passo a passo pelo pesquisador, partindo pelos critérios de análise preventiva,
estudos de diagnósticos, até o de reversibilidade dos materiais. A dinâmica laboral
proposta seguiu à risca as etapas para o melhor aproveitamento do tempo e
salvaguarda das obras, assim como fazê-las cognoscíveis. O resultado obtido, para
além do estudo iconográfico, foi a documentação do processo de conservação e
restauro das pinturas, um adendo ao caráter científico da história da arte baiana.
Concluiu-se que a importância dada pelos jesuítas à linhagem feminina da família de
Jesus na Catedral do Salvador apresentou outra leitura da Sacra Parentela, onde o
caráter proselitista jesuíta também era pautado em afirmar o valor da família a partir
da veneração às personagens presentes no altar. E a comparação das obras do
mestre-pintor António Simões Ribeiro com a atribuição das pinturas do altar de Santa
Ana fez-nos perceber tamanha similaridade ao conjunto já comprovado, fortalecendoo.
Palavras-Chave: Iconografia. Sacra parentela. Santa Ana. Pinturas. Restauro.
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de Santa Ana da Igreja do Colégio Jesuítico da Bahia. 132 pp. ill. 2019. Master
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ABSTRACT
The Santa Parentela iconographies, ancestors of the family of Jesus, are part of the
tradition of Catholic worship and this research is an investigation into the iconographic
studies, of the compositional aspects and the last restoration process of four easel
paintings executed in oil on canvas. The paintings, from the 18th century, are located
on the altar of Santa Ana, attributed to the master painter António Simões Ribeiro, in
the Basilica Cathedral of the city of Salvador, Bahia. The research aimed to highlight
the importance of the ensemble in the Salvador’s sacred art scene, drawing attention
to the rare iconography of "Santa Ana Benfeitora" through analytical-synthetic,
descriptive and explanatory method. The technical procedures involved bibliographic
and documentary research, formed by books, scientific articles and museum
collections’ image banks, using as reference the system developed by Panofsky,
besides relating the viewpoints of image’s interpretation in accord with Hans Belting
and Georges Didi-Huberman; All of them started from the principles of the German
historian Aby Warburg, and created, however, interesting bifurcations which expand
the possibilities of images’ analysis. For the database constitution, the last process of
conservation and restoration suffered by the paintings were the basis for the
development of the paintings’ analysis, made systematically by the researcher, starting
from the criteria of preventive analysis, diagnostic studies, until the reversibility of
materials. The proposed work dynamics strictly followed the steps for the best use of
time and safeguarding the works, as well as making them knowable. The obtained
result, beyond the iconographic study, was the documentation of the conservation and
the paintings’ restoration process, an addendum to the scientific character of Bahia’s
art history. It were concluded that the importance given by the Jesuits to the female
family of Jesus in the Catedral do Salvador presented another reading of the Holy
Parent, where the proselytizing Jesuit character were based on affirming the value of
the family from the veneration of the characters present at the altar. And the
comparison of the works of master painter António Simões Ribeiro with the attribution
of the paintings of the altar of Santa Ana made us perceive such similarity to the set
already proven, strengthening it.
Keywords: Iconography. Holy Family. Santa Ana. Paintings. Restoration.
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1 INTRODUÇÃO

A importância dada aos presumidos ascendentes de Jesus, principalmente no
que tange à linhagem feminina, é percebida pela presença de um altar dedicado a ela
na antiga Igreja do Colégio da Bahia, o complexo religioso e intelectual jesuítico, atual
Catedral Basílica.
O ambiente dá espaço para a configuração de personagens que motivaram a
imaginação popular, artística e acadêmica. Essa última com a missão de documentar
a importância teológica e iconográfica das figuras ali representadas.
Constata-se uma situação inusitada diante das imagens, onde surgiram
algumas dúvidas, principalmente por conta da tradição pictórica e escultórica medieval
em representar as personagens de maneira agregada como galhos de uma árvore,
partindo de um tronco e linhagem, que “parte do tórax ou orelha do próprio Jessé”!
(SOUZA, 2002, p. 235).
A árvore real, que em sua copa, aparece em variadas representações, em
algumas, Maria Santíssima com o Menino Jesus nos braços, e em outras, apenas os
reis ascendentes da família de Jesus, como citam os textos bíblicos, com alguns
nomes divergentes, com os ascendentes da família de São José. Na capela dedicada
à Santana, as personagens aparecem isoladas, e com a premissa da Sacra Parentela,
a linhagem da mãe de Jesus.
No presente trabalho, pretende-se analisar o caráter compositivo e estilístico
das pinturas da capela de Santa Anna na Igreja do Colégio da Bahia, cujo retábulo foi
construído na primeira metade do séc. XVIII.
Para isso, a pesquisa foi estruturada e desenvolvida em etapas: o estudo
iconográfico das imagens e seu conjunto e a análise e documentação do processo de
restauro das quatro pinturas.
Para um apuro da pesquisa, a coleta de registros sobre o mestre-pintor Antônio
Simões Ribeiro, artista a quem as pinturas são atribuídas, com análise das cartas de
exames de ofícios mecânicos e suas licenças, possíveis registros de pagamentos pelo
senado; podem assim, indicar que o patrocínio por D. Isabel Maria Guedes de Brito
também incluía as pinturas.
O olhar ainda se debruça sobre as pinturas, gravuras e esculturas
representativas da ancestral família de Jesus, que tenham influenciado a temática nas
pinturas em estudo, identificando comportamentos compositivos. Apoiado nessa
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pressuposição, a análise dos elementos compositivos a partir de desenhos feitos das
pinturas com base nas outras pinturas do mesmo autor comprovou determinadas
atribuições.
Essas pinturas se destacam e permitem-nos “arriscar” a dizer que possuem um
estilo próprio, pois, são muito diversas das demais pinturas de cavaletes e painéis
presentes nas capelas da Igreja do Colégio dos Jesuítas.
Por que os historiadores e críticos que escreveram sobre António Simões
Ribeiro não deram tanta importância à essas pinturas? Um indicativo que chama a
atenção é a luminosidade das suas cores, depois da remoção do verniz oxidado no
processo de restauro, pode-se perceber o brilho das cores e a gestualidade no
emprego das tintas que modelam as personagens e figuras.
Há outros aspectos citados para asseverar a singularidade das quatros
pinturas que disponho como objeto cognoscível, por isso, se faz necessário certo rigor
na observação para uma análise que considere a riqueza do conjunto pictórico em
questão, explorando potenciais narrativas e, assim, estruturando uma leitura
imagética.
Outro fator que me impulsionou a inclinação sobre essas pinturas atribuídas
por Carlos Ott ao mestre pintor português Antônio Simões Ribeiro, foi o fato das
pesquisas existentes sobre o pintor e seus trabalhos citarem sucintamente as pinturas
no altar de Santa Ana.
Embora essas informações sejam de grande relevância para compreendermos
a figura do mestre-pintor, elas ignoram obras que considero importantes no repertório
atribuído ao artista e que poderiam acrescentar preciosas informações sobre o legado,
bem como, da pintura de cavalete óleo sobre tela desenvolvida na cidade de Salvador
na primeira metade do século XVIII.
É de suma importância ressaltar que a Catedral Basílica do Salvador já possui
notórias pesquisas, mas carece de uma investigação mais aprofundada das suas
pinturas, e que a análise destas contribuiria para o desdobramento de diferentes
perspectivas de observação para do fenômeno compositivo pictórico.
A abordagem de análise intentada no atual trabalho compreende os estudos
iconográficos como potenciais recursos para a investigação das pinturas do altar de
Santa Ana abrangendo também as perspectivas dos processos de restauração.
A pesquisa foi dividida em etapas. A primeira é referente à pesquisa
bibliográfica. Nos achados, principalmente através da mediação de literatura
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especializada sobre a tradição das personagens, apontei alguns aspectos importantes
principalmente os relacionados à opulência com que o pintor plasmou a desagregada
sacra parentela.
Na investigação são também relevantes os registros que reportam a saída de
Portugal, a chegada e estadia do artista Antônio Simões Ribeiro na capital da colônia
portuguesa. Neles estavam expostas cartas de exames de ofícios mecânicos,
registros de pagamentos pelo Senado, provisões do governo, alinhamento e vistorias.
Nas pesquisas de campo também foi importante perceber outros sítios onde se
encontram algumas pinturas ou fragmentos atribuídos ao pintor, como por exemplo as
da capela do capítulo no Convento de São Francisco (OTT, 1993) assim como as do
coro na Igreja do Convento do Desterro, documentos de 1745 que atestam a sua
presença na igreja (ALVES,1976).
Na segunda etapa da pesquisa, os documentos e literatura específica obtidos
na primeira etapa serviram para sustentar as análises iconográficas das pinturas. Fezse a comparação dos elementos compositivos presentes nas pinturas da capela com
os elementos da obra do autor e as atribuições, ou seja, o conjunto de pinturas
executadas pelo artista na mesma e outras instituições onde ainda são preservadas.
O processo de restauração das pinturas foi documentado fotograficamente,
assim como o registro de um diário de atividades, uma construção processual. Deuse o estudo da materialidade nos processos de restauração das pinturas, desde o
diagnóstico aos processos de reintegração cromática; e a problemática na
readequação das pinturas ao locus original.
Nesta

etapa,

o

foco

da

questão

foi

as

intervenções

pictóricas, agregações executadas ao longo dos anos, e de que modo os
procedimentos

de

intervenção

restaurativa

anterior

danificaram

e

descaracterizaram muitos detalhes.
Na terceira etapa, tendo os materiais já organizados em algumas análises,
foram comparados dados e registrados em texto, contendo os resultados analíticos
das pinturas e os aspectos revelados a partir do acervo fotográfico coletado ao longo
do processo.
Essas etapas foram necessárias para se alcançar o objetivo geral deste estudo
que é destacar a importância do conjunto pictórico no cenário da arte sacra
soteropolitana, chamando atenção para a rara iconografia da “Santa Ana Benfeitora”.

16
Como objetivos específicos busca-se compreender a apresentação da
ancestralidade de Jesus no altar de Santa Ana, o que difere dos modelos de árvores
genealógicas com base na iconografia da Árvore de Jessé. O processo de restauração
foi fator principal que despertou o interesse pelo conjunto pictórico, razão pela qual
aproveito para, na última seção deste texto, discutir o gosto do profissional, o
restaurador, ao executar a reintegração pictórica na sua autonomia de escolhas
processuais.
Nas Considerações Finais são relatados, de maneira sintética, os principais
resultados onde os desdobramentos dos objetivos da pesquisa aparecem
relacionados.
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2 ASPECTOS HISTÓRICOS DO TEMPLO

Para melhor entendimento e localização, esse capítulo vem a discorrer
brevemente sobre os aspectos arquitetônicos e integrados do templo, isto porque já
existem muitas publicações que se aprofundam nesse tema, principalmente as fontes
primárias que foram utilizadas como suporte para essa narrativa, a obra do Pe.
Serafim Leite, mais especificamente o “tomo V” da coleção, Lúcio Costa e mais
recentemente, da Dra. Ana Maria Carvalho, com “A arte jesuíta no Brasil colonial”.
Figura 1 – Catedral Basílica do Salvador

Fonte: Fotografia do autor, julho 2016.

Nas publicações, é possível encontrar desde a datação do lançamento da
pedra angular, as variadas transformações arquitetônicas, e até alguns processos de
restauro que o templo sofreu desde a sua construção. A finalização da quarta
construção em pedra e cal da Igreja do Colégio Real é datada em 1672, em estilo
maneirista português.
A fachada apresenta características baseadas em outras construções
jesuíticas em pedra calcária, um desdobramento de outros templos jesuíticos como,
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por exemplo, a Igreja de Gesù em Roma, a matriz dos jesuítas onde as volutas no
coroamento ladeando o frontão triangular é uma forte característica. O ornamento das
capelas sucedeu a partir deste ano e foram construídas ao decorrer de 85 anos como
assinala o livro do inventário do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
(IPHAN)1.
Pelo tempo que levou para completar a decoração do interior da igreja, não é
de se estranhar a variedade de estilos nas capelas, apesar da repetição de elementos
iconográficos, como as uvas, parreiras, colunas salomônicas, aves, querubins e putti.
Os retábulos possuem certas peculiaridades, os ornamentos distinguem uns
dos outros; como por exemplo os medalhões entalhados presentes na abóboda da
capela de Santa Ana, onde a folha metálica é colorida por lacas verdes e vermelhas.
Esses elementos ornam a abóboda da capela, tal como joias de gemas coloridas, jogo
cromático que as ressaltam da talha dourada.
Ao percorrer o interior da atual Catedral Basílica percebe-se a planta
estruturada em cruz latina, onde o transepto abriga os retábulos dos santos da
Companhia de Jesus, São Francisco Xavier e Santo Ignácio de Loyola, fundador da
Companhia. Como afirma Lúcio Costa, a planta baixa segue as configurações da
igreja portuguesa de São Roque (COSTA, 2012).
O interior da nave é revestido de mármore e a parte baixa, cerca de 2m em
relação ao pavimento, tem o revestimento de azulejaria portuguesa, em padronagem
conforme a um tapete nas cores azul e amarelo sobre fundo branco que formam
florões devido à justaposição das peças, arrematado por uma cornija seguindo as
cores predominantes.
Os azulejos revestem parte baixa das paredes que compreende o nártex e
interior das capelas laterais e mor, enfim, a padronagem circunda toda a parte interior
da nave preenchendo os espaços entre a baixa cantaria e a talha.

1

Inventário de Bens móveis e integrados, Módulo VII, volume 83.
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Figura 2 – Detalhe da azulejaria do nártex

Fonte: fotografia do autor, junho de 2019.

O Pe. Jesuíta Carlos Bresciani, percebendo a tamanha importância das
pinturas presentes no templo e envolvido com o imenso campo motivacional, escreveu
sucintamente sobre elas como se estivesse a redigir um inventário, descrevendo
sobretudo a localização das pinturas tal como a possível época em que foram
instaladas.
Na igreja, atual Catedral Basílica, existe uma grande coleção de pinturas com
130 peças: duas do séc. XVI, 85 do séc. XVII, 35 do séc. XVIII, cinco do século XIX,
e três de época incerta (BRESCIANI, 2006, p. 11) distribuídas nas capelas da nave,
sacristia.
Essas pinturas, em sua grande parte, têm como suporte a madeira, salvo as
quatro pinturas do retábulo de Santa Ana, as do altar de Nossa Senhora da Conceição;
a Santa Cecília, pintura do coroamento do altar de São Pedro e do coroamento do
retábulo dos Santos mártires, o Cristo Ressuscitado com a bandeira da vitória, isso
sem contar as pinturas decorativas parietais e das cimalhas de pedra descobertas na
última intervenção entre os anos de 2014 e 2018.
Percebemos, em consonância às pesquisas precedentes, que o campo
imagético do templo construído pelos jesuítas nos oferece um
Amplo repertório simbólico, metafórico e emblemático que dialoga
diretamente com o navio simbólico da cristandade que aporta na colônia
lusitana da América, e aqui instala e solidifica a sua Igreja. Como exemplo de
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propaganda e didática na Colônia, os religiosos utilizaram-se de iconografia
calcada no martírio, na dor, na tentação, no pecado, na conversão e salvação.
A relação entre texto e imagem – ut pictura poesis – é constante e aborda a
poética da Sagrada Escritura, a cronística colonial, os sermões, a catequese,
interagindo com o programa iconográfico ali estabelecido. (NEVES, 2015, p.
258).

Para melhor percepção do conjunto pictórico aqui estudado é necessário um
olhar particular para a história e configuração do altar, compreendendo os aspectos
compositivos da talha e esculturas que dialogam com as pinturas.

2.1 O ALTAR DE SANTA ANA NO COLÉGIO DA BAHIA

Em 1733, se iniciou a construção do retábulo do Altar de Santa Ana, como
atesta Serafim Leite. Até então, as paredes estavam nuas (LEITE, 1945).
A obra situada no lado do evangelho, foi patrocinada por pessoas ilustres da
Bahia, mais precisamente, D. Isabel Maria Guedes de Brito, viúva de Antônio da Silva
Pimentel. Contudo, a patrocinadora não participou da inauguração da capela,
falecendo antes, cabendo a sua filha receber as homenagens pela benfeitoria.
Os elogios ao Sr. Pimentel (esposo de D. Isabel), benfeitor da igreja jesuíta,
“homem nobre e mui aparentado nesta terra, insigne benfeitor nosso” (LEITE, 1945),
na carta do Pe. Simão de Vasconcelos, endossam o merecer de um jazigo perpétuo
grátis no interior da igreja.
Esse aspecto nos deixa claro que as benfeitorias da família Guedes de Brito
não foram poucas e começaram antes mesmo das doações de D. Isabel para o
embelezamento da capela, seguido por sua filha única, Dona Joanna, tornando assim,
a capela de Santa Ana uma devoção de tradição familiar.
Para melhor orientação da localização a ilustração abaixo compreende as fotos
dos respectivos altares, capelas e nártex. O altar de Santa Ana está destacado com
bordas vermelhas.

21
Figura 3 – Esquema apresentando a planta baixa da Catedral Basílica com
indicação dos altares
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Fonte: fotografias executas por Luís Paixão 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 e 12; fotografia 10
executada por Belinda Neves; planta baixa por Fernando M. Leal.
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D. Isabel integrou-se ao local de sua devoção. Foi sepultada sob o altar junto
aos restos mortais do seu pai e do seu marido– este falecido em 29 de julho de 1706
(MATTOS, 1971, p. 25) –, no mesmo ano do início das obras do retábulo, 1733. Sob
o olhar da imagem de Santa Ana Mestra, justamente abaixo do degrau de acesso ao
frontão do altar, está localizada a pedra tumular do jazigo perpétuo da família.
Figura 4 – Pedra tumular dos Guedes de Brito

Fonte: fotografia do autor, 2019

A capela dedicada à Santa Ana é uma apoteose às mulheres duma linhagem
que, de um tronco, nasceu a rama (Emereciana), da rama a flor (Ana) e dela Maria;
curiosamente, a benfeitora baiana D. Isabel Maria Guedes de Brito, a mais opulenta
senhora daquela época, oriunda da linhagem de outra personagem ilustre, Catarina
Paraguaçu, a esposa do Diogo Alvares, vulgo Caramuru (MATTOS, 1971).
Através da pesquisa de Gilberto Freyre (FREYRE, 2006, p. 162) se pode
perceber o quanto
À mulher gentia temos que considerá-la não só a base física da família
brasileira, aquela em que apoiou, robustecendo-se e multiplicando-se, a

23
energia de reduzido número de povoadores europeus, mas um valioso
elemento de cultura, pelo menos material, na formação brasileira.

Pode parecer superficial, mas as questões ancestrais nesse texto, quando se
trata da família Guedes de Brito, a figura gentia de Catarina Paraguaçu, na linhagem
de D. Isabel, faz uma analogia ao caráter da presença da mulher no sentido da
formação da família brasileira, assim como a presença feminina é de suma
importância no que referencia a ancestralidade no retábulo.
Mesmo num momento em que o povo gentio passa por transformações por
conta da imposição ao cristianismo e o seu modelo tradicional de família. E isso está
em conformidade com os critérios do proselitismo jesuítico.
A tradição católica, requeria que os mais abastados fizessem generosas
doações ao templo, tendo por exemplo as santas mães apresentadas no retábulo aqui
estudado.
E é justamente em Catarina, ancestral de D. Joanna, a manifestação familiar
de uma devoção colonial à mãe de Jesus; Catarina Paraguaçu mandou construir uma
capela em honra à mãe de Jesus na antiga região que hoje constitui o bairro da graça
em Salvador Bahia.
Tendo em conta todo o patrimônio acumulado pelas famílias separadamente,
fica claro que a junção de dois nomes dos donos dos maiores latifúndios da colônia
consolidou-se numa grande fortuna, algo bem constatado na pesquisa de Ferreira
onde detalha a expansão dos Guedes de Brito pelos sertões.
É importante salientar que mesmo num período altamente patriarcal, uma
mulher como D. Isabel ser citada pela sua opulência é um grande marco; além da
consequente menção à sua filha, D. Joanna, cujo poder financeiro era tanto que
mandou criar uma estrada que leva o seu nome, ligando a cidade de Jacobina às
mediações de Bom Jesus da Lapa (FERREIRA, 2008).
São pequenos fatos que comprovam a presença feminina, mesmo tímida, num
ambiente aristocrático de decisões altamente masculinas. E nesses fatos
comprovados, percebe-se de que maneira o gosto de D. Joanna era explícito.
O poderio financeiro de D. Joanna era tamanho que, para suas segundas
núpcias, “comprou com o seu ouro o nubente, vindo de Portugal e família nobre, D.
Manuel de Saldanha da Gama, 18 ou 19 anos mais jovem que a sua senhora”
(MATTOS, 1971, p. 44). O seu contrato de matrimônio foi lavrado ainda em Lisboa
mais tarde sendo ratificado no Brasil.
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Após a morte de D. Joanna, sem herdeiros diretos, D. Manuel herdou toda a
fortuna da família, de acordo com o contrato matrimonial, retornando em seguida para
o seu país. Aqui restou o seu nome, no suntuoso exemplar arquitetônico do século
XVIII, o Paço do Saldanha estendendo à mesma rua o seu nome. Hoje abriga o Liceu
de Artes e Ofícios da Bahia.
Em 26 de julho de 1734, como parte das festividades em louvor a Santa Ana,
com muita pompa, um sermão foi escrito e proclamado pelo padre Manoel Ribeyro na
inauguração da capela oferecido à D. Joanna Guedes de Brito.
Figura 5 – Frontispício do Sermão da Gloriosa Santa Anna, do Pe. Manoel Ribeyro

Fonte: Biblioteca Nacional de Portugal

O sermão com o título: “Sermaõ da gloriosa Santa Anna, Mãy da Mãy de Deus”,
escrito em 1734 e publicado em 1735, aponta detalhes da cerimônia e sobretudo o
“grande patrocínio” da benfeitora. Ribeyro ressaltou que
[...] E não satisfeito o amor de V. S. com as grandes despesas, que no
ornamento da mesma capella, no majestoso do retábulo, com que se vê
ennobrecida, no primoroso das imagens da mesma SANTA, e de seu
gloriosíssimo Esposo S. Joaquim, que nella se venerao, tinha dispendido
a liberal grandeza de V. S. para que nos coraçoens dos moradores desta
grande, e populosa Cidade excitasse novos incendios o amor, e devoção para
com a Senhora SANTA ANNA. (RIBEYRO, 1735).
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Outro fato que vale ressaltar é que o jesuíta professor de teologia nos estudos
gerais, Pe. Manoel Ribeyro, chama atenção para a presença das imagens de Santa
Ana e São Joaquim, no “majestoso retábulo”. Contudo, o retábulo atualmente
apresenta apenas o conjunto Santa Ana Mestra e a Virgem Maria menina; sobre esta
informação criou-se uma grande dúvida de qual teria sido o destino de tais imagens.
Mesmo porque no nicho central foi inserido um tablado que eleva as imagens.
É perceptível a descontinuidade estilista da talha, rompendo a comunicação
entre elementos, notando-se que o objeto fora colocado propositalmente para
aumentar a altura das imagens. Visto que, por não ser fixo ao retábulo, é um adendo
que foi criado em função das imagens, mais especificamente daquelas, e não das
descritas pelo Pe. Ribeyro em seu sermão de inauguração.
Figura 6 – Vista frontal da Capela de Santa Ana antes do restauro

Fonte: Marsou Engenharia

Arrematado de talha dourada, prateada e policromada, o retábulo, além dos
elementos fitomorfos entre a profusão de parreirais e folhas de acanto, faz os atlantes
na predela sustentarem o robusto rendilhado da talha com motivos do ciclo barroco
nacional português (CARVALHO, 2017). Os putti encarnados se agarram aos cachos
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de uvas envolvidos às colunas torsas e fixam os olhares no nicho central, observando
o ato dos ensinamentos matriarcais.
As aves brancas de bicos vermelhos parecem estar ali justamente por conta
das uvas, restando poucos espaços planos na composição. Acima do nicho central
que abriga as imagens de Santa Ana Mestra com sua filha, aparece num óculo pintado
dando sensação de abertura para o céu, a pomba prateada, representando a pessoa
do Espírito Santo, ladeado por quatro querubins.
Na abóboda da capela, na composição movimentada pelas folhas de acanto, o
branco empregado no fundo realça ainda mais os medalhões justapostos, dando
aparência de joias encrustadas no teto. Esses medalhões todos recobertos em folhas
metálicas receberam uma pintura laqueada em verde e vermelho, descobertos
durante a última intervenção, como gemas no centro de cada um.
Figura 7 – Detalhe da abóboda do retábulo após o restauro

Fonte: fotografia do autor

Toda a composição justifica as palavras de exaltação e agradecimento do Pe.
Ribeyro em seu sermão, cujos louvores à Santa Ana exaltam para além da força
intercessora o quanto a avó de Jesus era benevolente com os mais necessitados e
com os religiosos.
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Em todo o sermão não são nominadas as pinturas laterais, nem mesmo a
presença dos avós de Maria, Emereciana e Estolano, o que faz crer que as mesmas
ainda não estariam in loco. Principalmente por as pinturas de notáveis dimensões
ocuparem lugar de destaque colaterais ao retábulo e estarem respectivamente
nominadas. Costa (2010, p. 175) destaca que a pintura sempre ocupou “um lugar
importante na arquitetura interna das igrejas dos jesuítas”, completando e
harmonizando a plasticidade dos retábulos como peças integrantes dos mesmos.
Dois sermões da primeira metade do século XVIII sintetizam a devoção aos
ancestrais maternos de Jesus. O já citado, do Pe. Ribeyro, e outro do ano anterior, o
“Sermaõ da gloriosa Santa Anna Mãy de Maria SS. Senhora Nossa” de 1733 do Pe.
João Alvares Soares em consagração aos moedeiros; este, proclamado na Catedral
da Cidade da Bahia, a antiga igreja da Sé, demolida 200 anos depois.
Pelos textos é muito evidente a forte devoção aos avós de Jesus no século
XVIII, reforçando o caráter de família temente a Deus e complacente à caridade, toda
a lógica familiar é apontada e endossada pelos sermões proferidos na igreja do Real
Colégio da Bahia.
É importante a atenção para uma intersecção dum momento em que a poesia
sobre as moedas (donativos), que aparecem em ambos sermões, também aparece
no texto da Legenda Aurea, diferentemente de todas as representações comumente
encontradas da imagem de Santa Ana, aparecem plasticamente representadas na
pintura do Real Colégio.
O ato de benfeitoria, ou seja, a invocação à “Santa Ana Benfeitora” não era
comumente representada tridimensionalmente, pois, como era de costume, a imagem
da Santa estava sempre evocando os títulos de Mãe, Mestra e Guia no período
colonial brasileiro.
Tais tipologias foram estudadas por Maria Beatriz de Mello e Souza, que
abordou os três tipos iconográficos frequentemente explorados a partir do século XVII
nos importantes centros artísticos da colônia, Santas Mães, Sant’Anna Guia e
Sant’Anna Mestra (SOUZA, 2002), onde a veneração a essas titulações chega aos
nossos dias.
Sendo Salvador a então capital, não é possível deixá-la de fora desse contexto,
visto a quantidade de templos existentes no centro antigo que abrigam uma capela ou
ao menos esculturas da Santa, para além das igrejas dedicadas compreendendo a
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igrejinha situada no bairro do Rio Vermelho, que mais tarde se tornou paróquia, e em
Nazaré, a Paróquia do Santíssimo Sacramento e Sant’Ana.
Com base nos relatos do Sermão aqui estudado pode-se verificar em julho de
2016, durante o processo de restauro após a remoção das pinturas do retábulo o que
se encontrou foi um tabuado apenas com uma base de preparação de tonalidade
avermelhada.
Isso comprova a ausência de possíveis pinturas sobre o tabuado que
ocupassem o mesmo espaço, indicando que os rubros retângulos estavam à espera
das possíveis encomendas executadas possivelmente um ano após a inauguração da
capela a partir da chegada do pintor ao qual o conjunto é atribuído.
Figura 8 – Moldura com o tabuado do retábulo sem as pinturas

Fonte: fotografia do autor

A maneira como estavam fixadas ao retábulo fez Valentim Calderon afirmar que
as pinturas foram executadas “óleo sobre tábuas [sic]” (CALDERON, 1974, p. 36) e
não sobre tela esticada sobre chassi, como é sabido. Dentre as referências
encontradas, Calderon foi o único a olhar para as pinturas da capela de Santa Ana
com mais cuidado, observando, mesmo que suscintamente, os movimentos da
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composição e a estrutura da pintura. O barroquismo presente nas pinturas foi
observado pela dramaticidade dos movimentos do panejamentos.
A partir da sua análise, é possível perceber o distanciamento físico entre o
historiador e as pinturas, por deixar escapar detalhes que mudam o entendimento
quanto ao suporte. Contudo, a sua leitura ressalta a necessidade de um olhar mais
apurado sobre o conjunto, como também torna importante uma investigação sobre a
atribuição de Antônio Simões Ribeiro.
A aproximação do olhar do pesquisador durante o processo do último restauro
fez com que a percepção do altar, principalmente no que tange a revelação dos
espaços onde mais tarde abrigariam as pinturas ainda na primeira metade de século
XVIII, se comportavam. Isso comprova porquê o Pe. Manual não teria nominado as
pinturas na escrita do Sermão, se estivessem presentes, assim as teria relatado.
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3 O MESTRE PINTOR

É importante ressaltar que as atribuições dirigidas a Antônio Simões Ribeiro,
principalmente as executadas na cidade de Salvador, fazem parte de uma análise do
conjunto de elementos compositivos das pinturas. O movimento e constituição do
panejamento, os nimbos, as fisionomias e as flores, agrupam, na primeira metade do
século XVIII, um estilo que se diferencia do que era feito no período anterior.
É arbitrário, sem dúvidas, o método morelliano2 de análise, pois, depois dos
avanços tecnológicos, ficou evidente que, em muitas escolas, uma pintura era
trabalhada por muitos alunos ao mesmo tempo, ou seja, houveram “muitas mãos”
pintando a mesma obra. E por fim, o mestre arrematava os detalhes. O método de
analisar as obras de arte a partir dos detalhes conferindo às autorias acaba causando
muitas polêmicas no contexto historiográfico.
Como também seria muito arbitrário pensar numa escola de pintura baiana no
início do século XVIII, principalmente pela ausência de documentos probatórios.
Entretanto, é notório que se tal estilo de pintura barroca não foi executado por uma
mesma pessoa, é plausível que existisse certa moda na maneira de pintar. Então, a
necessidade de trazer aqui a figura do artista não é apenas para endossar a atribuição
ou conferir-lhe a autoria.
O que é importante é perceber que, no período em que as pinturas foram
confeccionadas, a presença de um artista do porte de Ribeiro estava na Colônia
utilizando-se de técnica pictórica similar à sua, e não era fácil passar pelo crivo do
senado para obter o aval que cedesse o direito de executar os trabalhos.
Antônio Simões Ribeiro, segundo Mello(2002) era, provavelmente, natural de
Santarém, em Portugal, cidade onde desenvolveu muitos trabalhos. A vinda para o
Brasil como mestre-pintor, foi valorizada principalmente sobre seu desempenho no
âmbito da pintura quadraturística3, caixotões e murais (pinturas afresco que não
chegaram aos nossos dias inclusive por razões climatológicas e falta de medidas
conservativas), sendo os trabalhos solicitados pelo Senado em Salvador – BA, atual

2

Giovanni Morelli.
Pintura de tetos onde o pintor imprime trompe l’oeil, técnicas de perspectiva de prolongamento ilusório
da arquitetura de interior, geralmente mantém uma abertura central com a ligação direta com o céu
exposto. Amplamente desenvolvida e discutida por Andrea Pozzo em seu tratado.
3

31
Câmara de vereadores e outras instituições, dentre elas a Santa Casa de Misericórdia,
além de igrejas (MELLO, 2002).
Figura 9 – Detalhe do teto da Biblioteca Joanina, pintura afresco, Coimbra, Portugal

Fonte: Contramapa. Autoria de V. Nunes e A. S. Ribeiro

O período em que viveu na Bahia foi precisamente entre os anos de 1735 e
1755, quando falece. O principal documento que atesta a vinda do pintor para o
Brasil4, trata-se de uma procuração feita pelo mesmo no dia dezenove de janeiro de
1735, dando plenos direitos a sua mulher Elena Caetana de Souza e aos senhores
Dr. João de Almeida e Joseph de Souza Batifolha para tratarem de assuntos
financeiros durante o período da sua ausência (VICENTE, 2011).
Essa data é a principal prova de que as pinturas ainda não estavam na capela
de Santa Ana, visto que pela data de inauguração descrita pelo Pe. Ribeyro confirma
para o ano anterior. Se estavam, teriam chegado antes da vinda do artista para a
colônia. Contudo, o que mais chama atenção é que em nenhum momento foram
mencionadas no sermão proferido no momento da inauguração da capela. E seria
estranho não haver menção ao mestre-pintor.
Apesar de ser considerado “muito perfeito na sua arte” e requisitado para
muitos trabalhos, os quais aparecem em registros de recibos lavrados pelo próprio

4

O documento encontra-se nos anexos.
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(ALVES, 1976, p. 145), existem hiatos documentais que ainda comprometem as
atribuições de algumas obras, e em relação à sua formação, afirma Magno Mello, que
Pouco se sabe da formação artística de António Simões Ribeiro, que só é
citado na Irmandade de São Lucas em 16 de janeiro de 1718... A sua
aprendizagem, circunscrita ao findar do século XVII, constituía-se certamente
dentro de um sistema próximo dos tempos medievais do tipo corporativo.
Iniciou-se provavelmente como figurista tradicional, aprofundado as suas
necessidades dentro de uma estrutura lógica e possível para a época
(MELLO, 2002, p. 225).

O mapeamento das obras de Simões Ribeiro pouco a pouco está sendo
articulado, como Magno Mello e Guiseppina Ragi fazem em suas pesquisas, tecendo
o desenvolvimento da pintura quadraturística influenciada por Baccarelli5 em Portugal
e disseminada pela colônia.
Nas pesquisas, Mello destaca que foram encontrados registros que indicavam
que o pintor já estava em atividade desde 1700 em Coimbra (MELLO, 2002), isso
prova a sua maturidade artística quando chegou à colônia. Os textos apontam também
por onde o artista passou e o que produziu, seja como autor ou colaborador na
execução de pinturas de teto.
As análises dos elementos compositivos da obra, assim como documentos que
comprovam a passagem do artista pelos palácios e igrejas no reino e colônia,
corroboram com o desenvolvimento da perspectiva de quadratura. A partir das
pesquisas, é possível compilar os lugares e possibilidades da passagem artística do
mestre no reino e na colônia.

5

Nos Cadernos de História Victor Serrão e Magno Mello (1995) apontam que: Baccarelli (1682-1745)
– pintor que se instalou a Portugal ainda em finais do século XVII, após aprendizado com Alesandro
Gherardini, e que regressou a Roma em 1718 –, cuja “novidade” na visão da pintura de tetos modificou
radicalmente todo o processo estético que vinha sendo produzido até então.
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Quadro 1 – Trabalhos produzidos em Portugal

Obra
Figurista na sala do Exame Privado
Decoração da igreja de são Martinho
Decoração dos três tetos da Biblioteca Joanina

Origem
Coimbra, 1700
Santarém, 1716
Em colaboração com Vicente Nunes
em 1723
Em 1723, atribuição

Decoração do teto da Capela dos Reitores
Interior da Igreja do convento de Nossa Senhora de
1723
Jesus do Sítio, da Ordem Terceira de São Francisco
Decoração dos tetos da Igreja da Misericórdia de Em colaboração com Vitorino Manuel
Abrantes
da Serra, entre 1727 e 1728
Pintura do intradorso da Sala da Irmandade da
Santa Cruz da Ribeira
Igreja de Santa Cruz da Ribeira
Decoração da cúpula da Igreja de Santa Iria
Santarém
Fonte: elaboração do autor, com informações coletadas em Mello (2002) e Raggi (2016)

Quadro 2 – Trabalhos produzidos no Brasil

Obra
Origem
Pintura do teto da antiga Livraria Jesuíta
Salvador, Bahia, 1735
Sala das venerações do Senado
Salvador, Bahia, pintura desaparecida
Teto da Capela-mor da Santa Casa de Misericórdia Salvador, Bahia, pintura desaparecida
Pintura do coro baixo da Igreja do Desterro
Salvador, Bahia
Quatro pinturas da Capela de Santa Ana da Salvador, Bahia
Catedral Basílica do Salvador
Salão Nobre da Santa Casa de Misericórdia
Salvador, Bahia, atribuição
Teto da Igreja de São Domingos
Salvador, Bahia, 1745
Teto da sacristia do convento de Santo Antônio de Cairu, Bahia
Cairu
Dois painéis na Sala do Capítulo, Convento de São
Atribuição
Francisco
Teto do transepto da Igreja do Convento de São
Salvador, Bahia
Francisco
Fonte: elaboração do autor, com informações coletadas em Mello (2002) e Raggi (2016)

Nota-se ausência de datação e assinaturas nas pinturas da capela de Santa
Ana (tanto na frente quanto no verso), e mesmo depois de análise, durante o processo
de restauro, ainda resta um estudo sobre os elementos compositivos da pintura e sua
paleta e a proximidade estética entre as obras existentes comprovadas e atribuídas,
que veremos nos capítulos subsequentes, onde trataremos dos aspectos formais
repetidos na obra de Ribeiro.
Dentre essas atribuições existem as pinturas do forro do coro da Igreja do
Desterro, onde, por uma breve análise, é possível identificar a sua paleta e maneira,
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principalmente se comparados com outros trabalhos. Recibos encontrados
comprovam os trabalhos desenvolvidos no local pelo pintor (ALVES, 1976, p. 145).
Figura 10 – Pintura do Convento do Desterro em Salvador atribuída a A. S. Ribeiro

Fonte: Tetraktys, Ricardo André Frantz

Os aspectos estilísticos engendram as atribuições e os pesquisadores se
debruçam sobre o repetido formalismo nas pinturas. As flores e guirlandas, os
elementos de vestuários, o posicionamento das figuras e seus gestos, o movimento
dos tecidos fazem com que os aspectos comunguem principalmente com as obras
que foram executadas em Portugal e que ainda sobrevivem revelando a mão de
Antônio Simões Ribeiros nos trabalhos citados.
A partir das pinturas do altar de Santa Ana, é possível apontar as congruências
entre o conjunto e outras pinturas já comprovadas e outras atribuições referidas ao
mestre-pintor.
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3.1 “TAUTOLOGIA6” NA PINTURA DE ANTONIO SIMÕES RIBEIRO

As pinturas são marcadas por inúmeras repetições na composição para além
das peças dos vestuários que endossam tanto das figuras femininas quanto das
masculinas e criam uma relação entre si, muitas vezes repetindo até as cores das
peças, desdobramento de uma paleta reduzida.
Essas observações se estendem para outras pinturas, onde vários elementos
compositivos criam congruências pictóricas num repertório “ribeiriano”.
Figura 11 – Pintura no retábulo – A

Fonte: fotografia do autor

6

A terminologia “TAUTOLOGIA” aqui aplicada vem reforçar o caráter de repetição, redundância.
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Figura 12 – Pintura no retábulo – B

Fonte: fotografia do autor

A natureza se repete, como se todas as cenas acontecessem na mesma
geografia, multiplicando as árvores e flores naquele ambiente. Outro elemento
presente nas quatro pinturas é a nuvem dourada, que, mesmo com a iluminação difusa
e brilhante da pintura, porta o dourado divinal, ajustada com muita proximidade das
personagens.
A atmosfera teatral tautológica une as quatro personagens até mesmo em
alguns elementos arquitetônicos e decorativos nas mesmas cores justapostas. Por
isso, o aspecto formal se faz imprescindível nos argumentos para melhor reflexão
textual.
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3.1.1 Os aspectos vegetalistas e outros motivos

Um signo pertinente que caracteriza a mão do pintor é a presença das flores
nas composições. As camélias estão presentes nas quatro pinturas da capela.
Também conhecidas como Roseiras-do-Japão ou Caméllia japônica, as plantas da
família Theaceae originárias do oriente, foram introduzidas na Europa por botânicos
da Companhia de Jesus pelas rotas comerciais e a partir de então foram estudadas,
manipuladas geneticamente, reproduzidas e disseminadas.
Através da pesquisa mais recente, de 2014, de Liliana Cordeiro, sobre as
camélias, foi desenvolvida uma importante catalogação da espécie e sua
disseminação na Europa, com a particularidade do contexto português na Mata
Nacional de Buçaco.
A espécie foi batizada em homenagem ao botânico jesuíta Joseph George
Camel (1661-1706) (CORDEIRO, 2014). As flores se assemelham muito às rosas,
porém, as suas pétalas imbricadas são mais densas, sendo esta uma família de
variada morfologia e cores.
Nas imagens, elas aparecem de maneira naturalizada em tons de vermelho,
em sua maioria, e em violeta, na tela de Santa Emereciana, que expande em
pequenos pontos de luz a tonalidade que a personagem traz no manto.
As veladuras realçam a delicadeza das pétalas, e as plantas em mimética
organicidade avançam de tal maneira a participarem dos primeiros planos nas pinturas
dialogando com as personagens, também em pequenas composições, em cesta de
vime sobre a balaustrada ao lado de São Joaquim.
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Figura 13 – Detalhe das camélias na balaustrada e cesta, tela São Joaquim – A

Fonte: fotografia do autor

Figura 14 – Detalhe das camélias na balaustrada e cesta, tela São Joaquim – B

Fonte: fotografia do autor
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A rosa-do-Japão faz pensar no representacional na simbologia sagrada do
cristianismo, pois a rosa é comumente conectada à Virgem Maria, que é chamada a
“Rosa sem espinhos” 7, alusão à natureza imaculada, sem pecado original. Isso pode
ser um forte aporte, tendo em vista que a rosa-do-Japão não possui espinhos, e ainda
pode ser associada ao martírio, por trazer a cor vermelha, e a pureza, pela cor branca
(HALL, 1983, p. 354).
É possível encontrar referências das camélias ainda no mesmo sítio, na pintura
do forro da antiga Livraria do Colégio, situada no pavimento sobre a sacristia da igreja.
A pintura de quadratura é defendida por Carlos Ott como oriunda de período anterior
ao século XVIII, executada por um pintor estrangeiro. Contudo, os estudos de Victor
Serrão e Magno Mello (1995), através das correspondências documentais, para além
da maneira do artista, comprovaram que a autoria pertence a Antônio Simões Ribeiro
(BRESCIANI, 2006).
Apesar da pintura estar com o verniz bastante oxidado, é possível identificálas. Lá, as camélias aparecem em profusões de guirlandas, vasos e em pequenas
composições nos lambrequins.

“Rosa senza spine”, in allusione ala sua natura immacolata, cioè senza peccato (tradução nossa no
parágrafo acima): o texto original de Hall (1983) está em língua italiana.
7
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Figura 15 – Detalhe do teto da antiga livraria dos jesuítas, na atual Catedral

Fonte: fotografia do autor

As árvores também são elementos que se repetem nas quatro imagens, e isso
abre possibilidades de interpretações, sendo a principal, a alusão de que as árvores
são como homens (num sentido generalista).
O Fr. Isidório Barreyra, ainda no século XVII, escreveu o Tratado Sobre as
Significações das Plantas, Flores e Frutos. Neste texto, ele aborda filosoficamente e
religiosamente a analogia entre a árvore e a vida humana e ressalta as
[...] Duas principais razões, porque a árvore he figura do homem, consiste em
muito combatida de ventos, & tempestades que a movem a hûa, & outra parte.
Sempre a vida do homem padece tribulações niguem deixa de as ter: os
pequenos passão de continuio, e os grande não escapão delas, e as maiores
arvores são combatidas com a maior fúria de ventos, & mais depressa
quebrão com a força deles... Com tudo, quando aquelas estão firmes, & bem
arreigadas nenhum vento as arranca [...] [sic] (BARREYRA, 1698, p. 10).

A firmeza das árvores representadas por Ribeiro realça bastante as suas
raízes, apesar de não serem visivelmente representadas, pois, com troncos estreitos
valoriza no seu desenho o movimento e profusão dos galhos.
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Assim, seria a flexibilidade dos galhos um aporte filosófico nessa interpretação,
em confronto com os movimentos dos figurinos das personagens. E até mesmo se
fizermos uma relação com a fé das personagens aqui estudadas em momentos, a
fúria dos “ventos” tenta abalar, mas permanecem constantes, com olhar contrito à
Revelação Divina.
A mesma estrutura das árvores e arbustos se repetem noutras pinturas
comprovadas e atribuídas a Ribeiro, para isso, podemos observar nas figuras
seguintes.
Figura 16 – Paralelismos entre as pinturas de Santo Estolano e São João Batista

Fonte: Pintura de Santo Estolano, fotografia do autor; Pintura de São João Batista, fotografia
do Tetraktys, Ricardo André Frantz

Nas imagens acima, podemos constatar os paralelismos entre duas pinturas
onde a representação da natureza se repete. Neste caso, a imagem de São João
Batista no coro baixo da Igreja do Convento do Desterro, mesmo sendo em um suporte
diferente das pinturas da Catedral, evidencia o modo pictórico, até mesmo na
representação do horizonte, como se anuciasse a aurora.
A maneira compositiva das árvores (destacadas em amarelo) realça a repetição
na sobreposição das folhas, formando as copas rendilhadas, assim, provocando a
transparência desejada distribuídas em caules delgados na mesma tonalidade das
folhas.
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Os arbustos são densos (destacados em vermelho), sendo iluminadas as folhas
por pinceladas que enaltecem as sobreposições, principalmente destancando os
campos de cores complementares, o vermelho dos mantos sobre o verde dos
arbustos.
A congurência aparece também nos nimbos, o atributo confirma a santidade
das personagens.
A presença de um espelho d’água também é elemento presente nas duas
imagens, contudo, nos dois exemplos, nem mesmo as nuvens que aparecem no plano
superior da pintura não são projetadas no espelho d’água, a correspondência está na
tonalidade azul do céu que é repetida.
Nas imagens, a ação do vento aparece nos trajes. Se observado por essa ótica,
as quatro personagens passaram por grandes provações até receberem de Deus o
merecimento de serem pais mesmo em idades avançadas. Eles se mantiveram firmes
no desejo que, em certo momento, foi revelado por um anjo. Essa relação, com as
árvores ao fundo em contraste com os movimentos dos tecidos, faz a pintura valorizar,
tratando-se do representacional humano em contraponto à vegetação e os outros
elementos naturais.

3.1.2 A arquitetura

Apesar das representações sugerirem ser em uma região rural pela paisagem
com rica vegetação, em três das quatro telas é notória a sofisticação das edificações
que aparecem em segundo plano, mesmo em tom terroso neutro.
Nas imagens de Santa Ana e Santa Emereciana, a composição arquitetônica é
similar, a estrutura do pátio diferencia-se apenas na base baixa da parede, o rodapé
rebate o friso superior do baixo parapeito, enquanto na composição de São Joaquim
o baixo parapeito é formado por uma balaustrada sempre na mesma tonalidade onde
as camélias avançam sobre os elementos arquitetônicos.
Ao alto da parede, nas três cenas, a cortina vermelha anuncia um possível pé
direito que se expande, os caimentos dos tecidos estão presos de tal maneira que a
paisagem se faz revelada.
A cortina que era “inicialmente usada para o ritual de exposição da imagem
sagrada” (BELTING, 2010, p. 613), nas imagens da capela, é plasmada no espaço
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pictórico da revelação, apresentando as imagens de culto. Assim, na história da arte,
para Belting,
A cortina é descerrada para mostrar uma visão reveladora tanto da ideia do
divino quanto a da beleza, simbolizada na perfeição da arte. A cortina enfatiza
a ausência do tipo familiar de imagem sendo usada igualmente para revelar
e ocultar, e permanece como um substituto pintado. A ideia do arquétipo
imaterial, que era sempre incorporado nas imagens, é agora, mesmo se só
na imaginação do artista, feita visível diante de nós. (Ibidem, p. 613).

Figura 17 – Detalhe da arquitetura e cortina na tela São Joaquim

Fonte: fotografia do autor

Não é possível saber se estas construções remetem à residência das
personagens ou a um templo, mas, levando em consideração a informação do poder
aquisitivo do casal, é possível pensar numa referência da sua residência.
Apenas a Legenda áurea informa que Joaquim se manteve recluso em um lugar
perto dos seus pastores, ou seja, no campo, até o anjo lhe anunciar que Ana teria uma
filha que futuramente daria luz ao Filho do Altíssimo.
A imagem estudada não traz essa referência. Já no episódio da Anunciação
não é definido o local. Após os anúncios, o casal se encontra diante da porta dourada
de Jerusalém por determinação do anjo anunciador (VAREZZE, 2003).
Seja pela presença da balaustrada ou das colunas e paredes arrematadas por
rubras cortinas delicadamente terminadas em franjas douradas, informa-se o requinte,
representando o poder aquisitivo das personagens.
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3.1.3 A tipografia

Nas pinturas do altar de Santa Ana, cada imagem traz, abaixo de si, o seu
nome. Eis os atributos que diferem as personagens, importante componente gráfico.
Sem a grafia seria impossível identificá-los, pois, até as poses e trajes são parecidos,
e também se nota a ausência de outros atributos. Assim a tipografia é
Um ofício que trata dos “atributos visuais da linguagem escrita” (Waller, apud
Britton e Glynn, 1987). Ela envolve a seleção e a aplicação de tipos, a escolha
do formato da página, assim como a composição das letras de um texto com
o objetivo de transmitir uma mensagem do modo mais eficaz possível,
gerando no leitor destinatário significações pretendidas pelo destinador
(NIEMEYER, 2003, p. 12).

Por isso é importante pensar o porquê o pintor escolheu tal conjunto de
símbolos gráficos para batizar as imagens. A maneira que seria ajustada cada palavra
ao espaço pictórico e de como seria representada. Desta forma, apresentando cada
personagem ao expectador, deixando clara a importância de cada uma na linhagem
que trouxe Maria ao mundo.
Curiosamente, durante o processo de limpeza das telas, no restauro, foi
constatado pelo restaurador que existiam repinturas sobre a tipografia original. As
intervenções executadas destoavam totalmente da composição, fazendo saltar aos
olhos. Não se sabe quando e quem executou tais intervenções.
A espessura da tinta empregada deixava claro que não havia relação com a
concepção do artista, pois com a sobreposição criou-se uma camada da nova tinta
sem qualquer relação com a plasticidade das pinturas.
Após pequenos testes de estratigrafia surgiram tipografias mais delicadas e
rebuscadas sob aquelas, em tonalidades mais baixas e em conformidade à camada
pictórica desenvolvida pelo artista.
As inscrições originais trouxeram particularidades de um tempo, a grafia dos
nomes dos ancestrais de Maria tal como concebidas no século XVIII, pintadas em
caixa alta (maiúsculas) e de base retangular. Provém da descendência de estrutura
Romana de escrita (NIEMEYER, 2003), com variações no contraste da haste ou fuste
entre grossas e finas de serifas triangulares.
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As serifas, “pequeno filete de acabamento que se estende nas terminações das
hastes dos caracteres” (PEREIRA, 2004, p. 12), acentua o espacejamento entre os
tipos, deixando clara a ausência de Kerning, ou seja, quando a parte da letra se
estende sobre o espaço do caractere seguinte.
O corpo dos tipos, ou seja, a sua altura, só varia nas palavras que designam
santo ou santa, onde aparecem abreviados. E no seu peso, característica relacionada
à espessura do traço, existe variação entre normal/regular e o claro.
De angulação em 90°, os tipos não sofrem qualquer inclinação, o equilíbrio
entre as hastes se acentua justamente pela alternância entre o fuste fino e grosso. No
conjunto Santa Ana, os tipos mantêm o desenho de fuste grosso na primeira parte do
tipo.
A tipografia usada pelo artista apresenta particularidades, todos os nomes dos
santos são finalizados por um ponto de desenho losangular, como se fossem
pequenas frases. Esses mesmos pontos aparecem sobre os tipos “I”, mesmo no início
das palavras e em caixa alta, como por exemplo na inscrição Sto. IOAQUIM (Figura
18).
Figura 18 – Detalhe da tipografia, tela de São Joaquim após o restauro

Fonte: fotografia do autor

De certo, o caractere que chama mais atenção está na tela de Santa
Emereciana. O “R” apresenta a barra (parte central e horizontal do tipo que une dois
fustes) em cauda, formando um pequeno arabesco na região mediana do tipo.
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O pintor trouxe ao símbolo gráfico certa graciosidade que não é repetida nas
outras barras. O simples atributo visual o arremata, diferenciando-o dos demais pela
expressividade das curvas que orna o seu campo central.
Figura 19 – Detalhe da tipografia, tela de Santa Emereciana após o restauro

Fonte: fotografia do autor, 2016

Figura 20 – Detalhe da tipografia, tela de Santa Ana antes do restauro

Fonte: fotografia do autor, 2016
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Figura 21 – Detalhe da tipografia, tela de Santa Ana após o restauro

Fonte: fotografia do autor, 2017

Foi utilizada da mesma fonte para inscrever os quatro nomes, uma firmação da
identidade das personagens, contextualizando-as no espaço e tempo para que foram
concebidas. Tempo em que o latim era uma normativa culta, sendo, até a década de
1960, a língua oficial dos ritos católicos.
Mas é possível perceber um certo erro de grafia na imagem de Santa Ana.
Uma observação embasada em alguns documentos do século XVIII, principalmente
os sermões aqui já citados, permite constatar que o nome deveria estar escrito com
dois “enes” (n). O que poderia ser uma justificativa, para que em certo momento,
substituíssem todos os nomes com outra tipografia, ajustando desse modo a grafia.
É possível considerar que, se o pintor ao qual as imagens são atribuídas viveu
até seus últimos dias na capital baiana e, ainda em pulsante atividade, por que não
teria sido requisitado para retificar a grafia?
Pois, sabendo que a pintura a óleo leva anos para ter a sua secagem por
completo e com o domínio da técnica da pintura faria o ajuste mantendo a tipografia
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concebida e mantendo a plasticidade, desta maneira, a intervenção não afetaria as
demais imagens.
A secagem da pintura é um fator importante. O que conservou a tipografia
original foi justamente isso. A intervenção não afetou a integridade da camada
pictórica, o que leva a crer que foi executada muitos anos após.
Com o mesmo contexto é possível encontrar, em outras produções
direcionadas ao pintor, uma tipografia muito próxima da utilizada nas pinturas da
Capela de Santa Ana. Poderia ser até mesmo a necessidade de significação das
personagens e do espaço que as abrigam de maneira catequética.
Exemplos claros são as inscrições na composição do Triunfo da Sabedoria no
teto da antiga Livraria do Colégio dos Jesuítas, onde versículo do livro de Provérbios8
é citado como justificativa da alegoria à sabedoria apresentada ao centro da
composição, abaixo da personagem alada.

“Sapientia aedificavit sibi domum” (Prov. 9), isso é: “A sabedoria edificou para si uma casa”
(BRESCIANI, 2006, p. 86).
8
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Figura 22 – Detalhe do forro da antiga livraria do colégio dos jesuítas

Fonte: Luís Paixão

Ainda é possível pontuar nas pinturas do salão nobre da Santa Casa de
Misericórdia, que, por decisão do restaurador, mesmo trazendo à vista as tipografias
originais, escolheu por encobrir ligeiramente a tipografia executada numa eventual
intervenção, cuja presença é possível se perceber mesmo à distância.
Na tipografia presente nos caixotões da Santa Casa, existe um diferencial,
percebemos que a utilização dos tipos se alterna entre caixa alta e caixa baixa9
(maiúsculas e minúsculas), o que não acontece nas pinturas da Capela de Santa Ana
da Catedral. Contudo, o sistema de colocar um ponto na linha de base logo após a
palavra permaneceu.

9

A caixa foi estabelecida na escrita latina ainda no reinado de Carlos Magno em 789, no período em
que também foi estabelecido os espaços em branco que deveriam existir entre as palavras, com isso a
escrita passou a ser conhecida como Carolingea (NIEMEYER, 2003).
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Figura 23 – Detalhe da intervenção no teto do salão nobre Santa Casa de
Misericórdia

Fonte: fotografia do autor

A forçosa substituição dos atributos seguiu em outras estâncias, mas no caso
dos caixotões do Salão Nobre da Santa Casa, a tentativa de escrever em maneira
“legível”, não foi sobrepor à original, a palavra foi escrita logo abaixo com tipos em
caixa alta em menor proporção. Onde a tipografia empregada pelo artista fosse
anulada em detrimento de outra em menor dimensão, mas legível aos de então.
Nesses casos tão próximos a nós, é possível perceber a importância dada à
palavra escrita na imagem/pintura. A palavra, a partir da Reforma passou a ser a “nova
doutrinação”, onde “suprimia todos os outros signos religiosos” e “era investida de um
monopólio e de uma áurea sem precedentes” (BELTING, 2010, p. 585).
E depois da Contra-Reforma, nos exemplos aqui estudados, é apresentado
pelo “dualismo palavra-corpo (escrita) e imagem-corpo (retrato)” (ibidem, p. 587) na
composição, percebendo assim, pelo campo dos estudos tipográficos, a corporeidade
dos signos e os elementos que os compõem.
A palavra como firmação e/ou confirmação da iconografia, visto que sem as
suas inscrições e também pela ausência de atributos específicos, seria impossível
identificá-los no conjunto pictórico da capela de Santa Ana.
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4 OLHARES ICONOGRÁFICOS

Em 2006, em contato com o Pe. Jesuíta Carlos Bresciani, pude perceber o quão
é possível explorar esse tema. Em sua publicação “As pinturas da Catedral Basílica
de Salvador, Bahia”, o autor documentou a sua leitura sobre todas as pinturas
presentes na atual catedral, pois, para ele, o objetivo da sua pesquisa foi para “a reta
interpretação e fazê-las conhecidas, projetando-as”, uma espécie de “propaganda”
para despertar o interesse do público para visitar “a mais antiga pinacoteca brasileira”
(BRESCIANI, 2006, p. 12).
O evidenciado barroquismo no panejamento que veste as personagens
especificamente presente nas pinturas da capela de Santa Ana, foi amplamente
explorado nas pinturas barrocas, num desejo ampliado de movimento, e sobretudo, o
domínio artístico de representá-lo na imagem conferindo ao tema pintado um
Grau de fantasia da história sendo contada, da acentuada saturação e fortes
traços estilísticos, o tratamento da musculatura e da pele... O movimento e a
similaridade visual com o real se fez presente no Barroco- num sentido
específico- quando os artistas incorporaram o desejo de aproximar o
espectador da obra que contemplava (TUDELLA, 2017, p. 243).

A teatralidade própria do movimento Barroco é uma, senão a principal
característica empregada nas quatro imagens aqui analisadas. O Barroco foi “uma
cultura da imagem sensível” de objetivos de propaganda (MARAVALL, 1997, p. 389),
e para a igreja católica, um momento de proselitismo, forte ação da Contrarreforma.
Certo que Maravall estava a falar numa revolução cultural, mais precisamente
de um século anterior ao do embelezamento da capela de Santa Ana, mas como a
amplitude da sua publicação abrange também esse tempo, as práticas de propaganda
e educação jesuítica foram constantes até o momento em que foram expulsos da
colônia na segunda metade do século XVIII.
A pintura por si já conotava um poder de proselitismo. Ainda no “século XVII a
pintura se eleva ao papel de modelo para todas as demais artes” (MARAVALL, 1997,
p. 395). Tanto que o termo “pitoresco”, a partir daquele momento muito utilizado na
literatura, reforça o caráter imagético e desdobra-se para outros meios artísticos.
Mais um critério a operar na ação da pintura, o aspecto pedagógico que através
das imagens, faz a comunidade, sobretudo a cristã, memorizar as passagens bíblicas
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e a tradição católica, no caso da pintura que reforça a atribuição da generosidade de
Santa Ana.
A dificuldade de seguir um único método para discorrer sobre as imagens é
grande e, ao decorrer da história, os teóricos sistematizaram e continuam a construir
o seu modo de ver, o que faz com que os novos expectadores dependam do crivo já
institucionalizado principalmente no meio acadêmico.
Por isso, a maneira utilizada aqui para a leitura das imagens tem o intuito de
articular possíveis modos de reconhecer a imagem na literatura qual ela é
apresentada, seja no aspecto formal quanto no da tradição católica. E pensar a leitura
através da tradição passa a ter necessidade de agregar aos aspectos historiográficos,
os vernaculares.
Analisando nos seus aspectos: iconológicos e iconográficos. Abrangendo as
configurações: material, formal, estilística, iconográfica e hagiográfica. No presente
caso, da Santa Ana Benfeitora.
Depois de publicações e anos lecionando em universidades europeia e norteamericana, Erwin Panofsky10 defende o tipo de análise, diferenciando os métodos de
iconografia e iconologia, sintetizando todo o seu discurso em uma tabela, procurando
uma objetivação do ver.
O mesmo método foi amplamente criticado por Didi-Huberman pela tentativa
de Panofsky em engessar a possibilidade de leitura de imagens. Na tabela
reproduzida em publicação “Diante da Imagem”, o historiador francês aponta o
método.

10

Teórico alemão humanista da história da arte do século XX.
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Quadro 3 – Exibição do método de análise que distingue iconografia e iconologia,
de Panofsky

Objeto de identificação

Ato de
interpretação

Equipamento
para a
interpretação

Princípio regulador da
interpretação

I. Tema primário ou natural,
a) factual, b) expressivo,
que constitui o universo
dos motivos artísticos.

Descrição préiconográfica (e
análise
pseudoformal).

Experiência prática
(familiaridade com
objetos e
acontecimentos).

II. Tema secundário ou
convencional, que constitui
o cuniverso das imagens,
histórias e alegorias.

Análise
iconográfica.

Conhecimentos das
fontes literárias
(familiaridade com
temas e conceitos
específicos).

III. Significação intrínseca ou
conteúdo, que constitui o
universo dos valores
“simbólicos”.

Interpretação
iconológica.

Intuição sintética
(familiaridade com as
tendências
essenciais do
espírito humano),
condicionada por
uma psicologia e
uma
Weltanschauung
pessoais.

História do estilo
(investigação sobre a
maneira pela qual, em
diversas condições
históricas, objetos e
acontecimentos foram
expressos por formas).
História dos tipos
(investigação sobre a
maneira pela qual, em
diversas condições
históricas, temas ou
conceitos específicos foram
expressos por objetos e
acontecimentos).
História dos sintomas
culturais ou “símbolos” em
geral (investigação sobre a
maneira pela qual, em
diversas condições
históricas, as tendências
essenciais do espírito
humano foram expressas por
temas e conceitos
específicos).

Fonte: retirado de “Diante da Imagem”, de Georges Didi-Huberman (2013)

Entre aspectos, para além dos formalistas, são discutidos também os
intrínsecos à imagem, relacionando com o ponto de vista de Georges Didi-Huberman.
Apesar de partirem do princípio do olhar sobre a arte, criado por Aby Warbung, criaram
bifurcações e possibilidades diversas e interessantes para análise de imagens,
complementando, aqui, uma a outra.
O olhar warbungniano sobre os seus “catálogos Mnemosine” procurava
articular na sua fala ao sentido histórico das imagens, relacionando possibilidades de
perpetuação das formas e de que maneira a obra de arte influenciava no
desenvolvimento de novas obras, seja nos gestos, volumetria dos panejamentos e
atributos.
Um complexo método de identificar nos aspectos formais características de
pathos, um sentimento intrínseco na obra de arte, e um sentimento relacionado ao
olhar de quem a observa e convive com tal referência.
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O espírito warbungniano vem sendo revisitado e perpetuado por DidiHuberman. Este, por sua vez, procura articular as ideias sobre a história da arte de
maneira mais próxima ao pensamento de Warbung, desarticulando métodos e tabelas
de leitura de uma obra.
Ao contrário de Panofsky que, apesar de ter sido discípulo da Escola de
Hamburgo, foi de contra ao mestre, criando um sistema de identificação e leitura para
a obra de arte compreendendo o método iconológico e iconográfico reduzido após
longa explanação em uma tabela.
Seguindo o pensamento de Panofsky, os aspectos iconográficos se valem de
como a representação de tal imagem foi repetida, propagada e reconhecida, levando
em consideração os aspectos da tradição local em representar tal imagem, em
conformidade à familiaridade com os objetos e eventos (PANOFSKY,1989, p. 38).
Na sua publicação, ele aponta o exemplo da iconografia de Judite, personagem
bíblica do Antigo Testamento que é representada em tal região da Europa portando a
cabeça de Holofernes em uma bandeja e uma espada (JUDITE, 13).
Em dado momento, existia uma grande dúvida de qual personagem bíblica
tratava-se, chegando-se até a cogitar que se tratava de Salomé, contudo, a presença
da espada na composição deixou claro o gosto regional do artista por Judite portar a
cabeça numa bandeja. Neste caso, o objeto “espada”, tornou-se um elemento
comprobatório de qual personagem realmente estava a ser representada.
O atributo espada em tal composição foi o grande diferencial naquela pintura,
mesmo portando a cabeça do inimigo na bandeja, o que cria a possibilidade de ser
comparada a Salomé11.
Judite a personagem bíblica, é um símbolo de carga religiosa e sobretudo
política, pois a personagem é um símbolo de vitória dos judeus sobre os assírios.
A ausência de atributos nas imagens aqui estudadas abriu a possibilidade de
articular olhares sem juízo de valor, percebendo as características de cada autor e
conduzir o olhar sobre a sacra parentela da capela jesuítica de Santa Ana de maneira
ampliada, enfatizando justamente o fio condutor da iconografia da “Santa Ana
Benfeitora”.

11 Personagem do Novo Testamento que pediu de presente de aniversário a cabeça de João
Batista ao Rei Heródes.
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O historiador e professor Valentim Calderon descreve apenas os aspectos
formais e cores, se aproximando do método formalista de Wöfflin, consistindo nas
polaridades compositivas da pintura, e não se aprofunda na narrativa nem nos
aspectos iconológicos. Mas faz excelente aporte sobre a teatralidade predominante
nas cenas, apontando as características explícitas da presença do gosto barroco nas
composições, sendo a questão do misterioso vento a dominante do discurso.
Carlos Bresciani, apesar de ter elaborado uma publicação enumerando todas
as pinturas da catedral, faz apenas explanações compositivas das obras apoiado nas
questões levantadas por Calderon e não leva em consideração as diversas
intervenções sofridas durante todos esses anos nas restaurações precedentes, que
de certa maneira, as descaracterizaram ao ponto de camuflar a maneira como o artista
as desenvolveu, e contudo reforça a presença do artista em questão na Catedral
Basílica, citando algumas vezes o professor Calderon.
Após percorrer as publicações que portam em respectivos bojos a genealogia
de Maria na Catedral Basílica, a pesquisa percorre um caminho até Portugal para
perceber de onde surgiram possíveis inspirações para tal temática e sua recorrência.

4.1 A SACRA PARENTELA

A idade média foi palco de criação de modelos de instituições, decisões
arbitrárias quanto à literatura escrita sobre a vida de Jesus, se teria sido inspirada (os
canônicos) ou não (os apócrifos) pelo Deus cristão, e o Concílio de Nicéia, em 325
d.C., foi um deles (VALENTE, 2017, p. 15).
A partir dessas normativas, muitos evangelhos ficaram de fora do Novo
Testamento, o qual conhecemos (PIÑERO, 2002, p. 12). E nesses concílios o
catecismo católico foi desenvolvido como parâmetro para reger a fé e comportamento
dos cristãos católicos.
Esse tema desdobrou inúmeras literaturas que se ocupam em tentar
desvendar os mistérios das árvores genealógicas. Com a temática na Alta Idade
Média, surgindo inúmeras pinturas que tinham como intuito de tornar visível a
formação da sagrada família.
A história dos ancestrais de Jesus divide opiniões até mesmo nos evangelhos
canônicos, onde os evangelistas Lucas e Mateus seguiram pelo lado paterno, embora
as divergências estejam, sobretudo, nos nomes listados. No que tange à tradição
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hagiográfica em torno da parte de Maria, na edição Gracea Menaea aparece uma
coletânea de biografias medievais com a vida dos santos (VALENTE, 2017, p. 21).
Partindo da visão sobre a ancestralidade materna de Jesus, é possível ainda
encontrar literatura sobre os seus bisavôs. Neste ponto há também divergências
quanto aos nomes. O Gracea Manaea fala em Nathan, Sermão do padre Juan de Eck
fala em Stollanus. Quanto aos femininos, na mesma ordem Maria, Emerentia ou
Isméria. Ainda há referência, O jardim carmelitano, que descreve a relação da família
de Santa Ana e o Carmelo, traduzida para o português em 1741 pelo Frei Estavam de
S. Angelo.
A Legenda Áurea do arcebispo de Gênova no século XIII (publicação com a
vida dos santos e santas) traz a história da Santa Parentela baseado no ProtoEvangelho de Tiago. Esse texto vem afirmar que os pais de Jesus eram descendentes
do Rei Davi, ou seja, de ambos lados Jesus descendia de uma linhagem real, o que
também revelam os Evangelhos de Mateus e Lucas, e mesmo com algumas
discrepâncias em relação a alguns nomes, o nome do rei Davi aparece nos dois.
Mateus começa a sua narrativa já no capitulo 1 pela origem de Jesus Cristo,
sintetizando em três principais nomes logo no primeiro versículo: “Jesus Cristo, filho
de Davi, filho de Abraão” (MATEUS, 1:1); fazendo o percurso de Abraão até Jesus.
Por sua vez, Lucas descreve no sentido inverso e partindo de Jesus a narrativa chega
até o primeiro homem segundo a bíblia, Adão.
Dentre esses nomes está uma figura importante e muito explorada, Jessé, pai
do rei Davi. A representação da Árvore de Jessé surgiu no ocidente, nos finais do
século XI, como a representação da imagem do Cristo na copa da árvore, mas a partir
do século XIII a representação foi modicada e onde aparecia somente a imagem do
Cristo, passou a ser representada Maria com o menino Jesus, justificado pela
popularidade da “devoção marial” (GONÇALVES, 1986).
Em muitas iconografias, Jessé aparece como base de onde parte um tronco
genealógico. Na arte portuguesa, o sentido catequético foi explorado em muitos
suportes, desde iluminuras de breviários e códices a retábulos, como, por exemplo, o
retábulo da igreja do convento de São Francisco na cidade de Porto.
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Figura 24 – Árvore de Jessé, retábulo da igreja de São Francisco, Porto, Portugal

Fonte: Postal da Igreja de S. Francisco do Porto

Em um artigo sobre o assunto, Flávio Gonçalves apresenta o desenvolvimento
arbóreo, onde, da figura de Jessé, deitado em “sono premonitório”, parte um tronco e
as suas ramificações apresentam as personagens da ancestral família de Jesus;
convenções

iconográficas

latentes

nas

referências

artísticas

portuguesas,

principalmente entre os séculos XVII e XVIII. Ele afirma que
Sobre tudo no século XVII, o tema se espalhou de note a sul, com predomínio
nas regiões do Alentejo e de Entre-Douros-e-Minho. Multiplicou-se entre nós
precisamente na época em que no estrangeiro>>ia desaparecendo. Por isso
a Árvore de Jessé se pode considerar um típico da nossa iconografia religiosa
da Contra-Reforma. É mais um elemento a destacar naquele período tão rico,
e tantas vezes original, da arte portuguesa. (GONÇALVES, 1986, p. 238).

Na composição citada, a imagem de Maria com o menino aparece acima da
imagem de José no mais alto ponto da copa arbórea, tal como na pintura de Mostaert
do século XV. As personagens aparecem trajando vestimentas da época,
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personificando a sacra parentela como pessoas de então, salvo a Virgem Maria, que
aparece como uma rainha soberana endossando manto cintilante rosado e coroada.
Figura 25 – Árvore de Jessé, Jan Mostaert (c. 1475-1555), de 1485, óleo sobre
madeira 89 x 59 cm

Fonte: Rijksmuseum, Holanda

Para entender melhor toda a ramificação de maneira sucinta, uma tabela foi
criada por Valente na publicação “A Misteriosa Família de Jesus” (2017), onde depois
de uma vasta pesquisa, análises textuais e imbricações, ele pôde montar uma
sequência que expõe as vertentes e fontes dos nomes. Esse trabalho ajuda a perceber
as conciliações quanto aos critérios: Apócrifos, Canônicos, Hagiográficos e Históricos
relacionados à genealogia de Jesus.
O Quadro 4, apresentado na página a seguir, se trata de uma adaptação do
modelo desenvolvido pelo autor, exposto na tabela em sua publicação. A descrição
das fontes originais, onde puderam ser encontradas as informações, podem ser
exemplificadas da seguinte forma: o grupo das fontes denominadas como “A” se
referem aos apócrifos, as fontes “B” se referem aos textos canônicos, o grupo “C” se
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refere às hagiografias e as fontes do grupo “D” se referem ao que foi coletado pelas
exegeses dos historiadores.
Quadro 4 – Relação com nomes relacionados ao parentesco de Jesus, com base
em diferentes fontes

Parentes de Jesus
Vínculo
Fontes/Fundamentos
Nathan, Stollanus, Eliud
Bisavô (p/mãe)
A, C, D contraditórios.
Maria, Emerentia, Isméria
Bisavó (p/mãe)
A, C, D contraditórios.
Mathan
Bisavô (p/pai)
B: Mt 1, 15-16 e Lc 3, 23-24.
Jacob ou Heli
Avô
A, B (idem), C E D.
Ana e Joaquim
Avós
A, C e D. Pais de Maria.
Maria
Mãe
A, B, C e D.
José
Pai (afetivo)
A, B, C e D.
Fonte: adaptado de tabela publicada por Antônio S. Valente (2017, p. 151)

A tabela criada por Valente é extensa, compreende mais dezessete nomes,
parentes de segundo e terceiro graus. Primos e “meios-irmãos”, que geraram na
historiografia grandes conflitos entre os pesquisadores e até mesmo na própria Igreja,
separada em 1054 d.C., durante o chamado Cisma do Oriente, quando a Instituição
católica se dividiu, devido à natureza de Jesus, (se divina ou humana), Teotokos ou
Cristotokos12. Além disto, também havia discordância em relação à titulação de
“Imaculada” (aquela que não conheceu o pecado) de Maria, algo que se alia à
possibilidade de ela ter dado à luz outros filhos. (VALENTE, 2017).

12

Teotokos, do grego Mãe de Deus. Cristotokos, também de origem grega Mãe de Cristo.
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5 QUATRO FIGURAS, QUATRO VOZES EM UNÍSSONO

Após análise das literaturas tradicionais que sustentam as identidades das
personagens aqui estudadas, não é perceptível nas pinturas a variação temporal entre
elas. Estão dispostas na capela, alinhadas verticalmente pela questão hierárquica,
principalmente por serem apresentadas individualmente em cada imagem.
Figura 26 – Vista frontal do altar de Santa Ana após a intervenção de restauro.

Fonte: fotografia do autor, 2019

Por isso faz-se a analogia com quatro vozes distintas, que seriam diferentes
tessituras em um canto uníssono, cada uma com sua característica própria, nominada.
Também enfatizaria a pausa que tem sua importância, como numa pauta musical,
visto que todas as personagens aparecem com os lábios cerrados, em uma pausa.
A pintura narrativa é um “lugar cênico” plástico, onde o artista plasmou a
dramaticidade de um momento iluminado, pois, para enxergar a matéria, é necessária
uma iluminação seja de qualquer natureza. Por isso, “se há um lugar cênico a ser
percebido visualmente, deve haver luz” (TUDELLA, 2017, p. 19).
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Figura 27 – Imagens dos quadros de Santo Estolano, São Joaquim, Santa
Emereciana e Santa Ana, postas lado a lado

Fonte: fotografia do autor, 2017
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Como numa ópera, com quatro personagens solistas expondo a sua ária, estão
os planos divinos de salvação através de uma Virgem (ISAÍAS, 7:14). Eu as chamo
de solistas, pois a revelação divina foi anunciada isoladamente, tanto entre Estolano
e Emereciana, quanto Joaquim e Ana, que estavam dispersos quando lhes foi
anunciada a vinda do filho tão desejado.
O que as ligam para além da maneira pela qual estão dispostas na capela, os
respectivos casais de frente um para o outro, é o ambiente. A atmosfera em que elas
estão apresentadas, as repetições dos elementos compositivos levam a crer que se
trata da mesma geografia, em distintos enquadramentos, trazendo a “mise en scene”13
como principal fator de ligação entre o conjunto pictórico.
Em conformidade ao espaço teatral, assim como nos apresentam as pinturas
barrocas, falando em grosso modo, a cena iluminada na pintura é formada de muitos
elementos “onde e quando a ação ocorre, podem ser sugeridas qualidades visuais
simbólicas para o possível tratamento de cada ação, lugar, tempo, ou atmosfera”
(TUDELLA, 2017, p. 19), e a atmosfera é um ponto que articula as quatro imagens.
A tonalidade empregada na atmosfera paisagística reporta à aurora, assim
como as montanhas azuladas no último plano dão a entender que o sol está por vir.
Mas, o primeiro plano da pintura é altamente iluminado, há uma luz diurna difusa pelo
canto superior esquerdo da cena que se propaga por todo o ambiente, parece por
momento partir da nuvem dourada14.
Como poderia quando o sol ainda por nascer com o céu plácido e azulado
evidenciar uma única nuvem de tonalidade tão expressiva? No livro do Êxodo, a
presença da nuvem aparece como proteção divina que está a guiar o povo à terra
prometida.
A atmosfera matinal coloca ao observador tais evidências para este fenômeno
que poderia ser chamado de metafísico. Na imagem de São Joaquim a projeção da
sombra do corpo pictórico é muito sutil e o pavimento não reflete toda a densidade
estrutural do corpo.

13

Termo que vem do teatro, quer dizer aquilo colocado em cena, também muito utilizado na teoria
compositiva do cinema.
14 A divinal nuvem dourada está presente nas quatro pinturas da Capela, uma possível presença de
Deus Pai ou a “voz anunciadora”, o anuncio das concepções são narrados de maneira miraculosa, o
de Maria na Legenda Áurea, assim como a de Santa Ana, é feito no Jardim Carmelitano aos seus
respectivos pais.
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Ao mesmo tempo em que a personagem parece estar num ambiente interno,
num pátio ou loggia, a luz propagada acusa a presença de um ponto de luz num
campo não diegético à sua frente, no alto esquerdo, muito mais expressiva que a luz
do segundo plano, uma paisagem campestre onde é repetida a presença de um lago.
A tonalidade empregada na atmosfera paisagística reporta à aurora, assim
como nas montanhas azuladas no último plano dão a entender que o sol está por vir.
Como poderia o sol estar a pino ao primeiro plano com o céu plácido e azulado
evidenciar uma nuvem de tonalidade tão expressiva? A atmosfera matinal coloca ao
observador evidências para esta divergência temporal condensadas no mesmo
momento.
Mas, o primeiro plano da pintura é altamente iluminado, há uma luz diurna
difusa pelos cantos superiores das cenas que se propaga por todo o ambiente. A
variação do ponto de onde parte a luz sugere uma comunhão ao espaço expositivo,
ou seja, a capela, e é justamente da luz natural que ilumina a nave do templo. Fazendo
crer que a luz exterior pudesse invadir o espaço pictórico, desta maneira, iluminando
o primeiro plano da pintura.
A arquitetura se faz subjacente à personagem, o pavimento se estende
formando uma grande massa em tom terroso muito próximo ao tom do arenito. Logo
após, emerge um baixo peitoril elaborado por linhas horizontais a criar uma
profundidade necessária na concepção de distanciamento dos planos.
As muretas invadidas por ramos de camélias vermelhas ou análogas,
desdobradas em pétalas luminosas a espalhar de forma sutil a tonalidade do manto,
a natureza se mistura ao ambiente arquitetônico.
Ao lado da mão nesta parede, existe um campo de sombra que contrapõe a
luminosidade do primeiro plano e da paisagem ao fundo. Este lado é finalizado por
uma cortina vermelha. Mas a cortina não se estende pela parede, se comportando
como um bandô (algo que sugere a continuidade da parede) finalizando o drapeado
numa coluna.
É a única imagem onde o fuste de uma coluna aparece, como se
simbolicamente a figura de São Joaquim continuasse a sustentar o plano divino.
Entendendo que, religiosamente falando, a simbologia antiga para coluna como afirma
Hall “representava a força e a firmeza do espírito (APOCALIPSE, 3:12), e passou a
ser um atributo da fortaleza e constância” (HALL, 1983, p. 108).
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A fé do pai de Maria foi reacendida num momento de reflexão ocorrido após o
escárnio dos seus conterrâneos por ele ser estéril, mas a revelação do plano divino o
informou que seria pai, mesmo numa idade já avançada. O anúncio o fortaleceu.
Na composição do Santo Estolano, a paisagem é totalmente pastoril
valorizando elementos da natureza, onde um lago em segundo plano espelha a
luminosidade celeste, mas curiosamente a nuvem não é refletida apesar da sua baixa
posição.
O mesmo lago pode ser constatado na composição de São Joaquim, uma
justificativa pode estar vinculada ao fato das imagens masculinas pertencerem a um
mesmo quadrante colateral ao retábulo, evidenciando um critério de continuidade
espacial apesar de estarem dispostas em posição latitudinal.
Elementos geográficos fazem as personagens comungarem dum mesmo
espaço, para além do físico, como o pictórico onde a vegetação é sempre viçosa, de
aspecto primaveril, acusado pela copa das árvores que parecem brotar a cada dia
numa constante renovação.
Eis que na geografia escolhida para ambientar as personagens se repetem até
mesmo as camélias, assim como a nuvem, elas parecem ser atemporais e trazer muito
significado à composição.
No caso da presença das flores, a esperança, como afirma Hall (HALL, 1983,
p. 177), a esperança pelo Salvador, o Ungido que estaria ainda por vir, o mesmo
anunciado em todo o Antigo Testamento pelos profetas, aqui apresentado pela
narrativa pictórica das personagens solistas contundentes nos escritos apócrifos e da
tradição católica.
Quatro vozes distintas, dois casais que acreditam no silêncio, o necessário para
poder escutar a divina voz anunciadora nos milagres que estão por vir. A relação aqui
apresentada por voz implica-se na identidade de cada personagem. Eles, mantendo
o dorso em frontalidade, aguardam o momento de exultarem seus benditos cânticos,
as maravilhas que a voz de Deus os anuncia.
A pausa numa composição musical tem a sua importância, é um instante
contemplativo que aguarda a nota seguinte. Assim agem as personagens solistas em
bocca chiusa, aguardando pelo seu momento. Uma característica pertinente nas
quatro personagens, os lábios fechados e avermelhados e olhares atentos.
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5.1 PAIXÃO SEGUNDO EMERECIANA, A PRECURSORA

O fio condutor desse subcapítulo, sob a sombra de Didi-Huberman, alinhava o
pathos em rubros detalhes. Fragmentos de tecidos e adornos vermelhos, tecido por
pincéis e técnicas pictóricas em diferentes tempos, uma paixão comum, a
verbalização da vinda do Ungido anunciada pelos profetas... Em Santa Emereciana,
modelo de virtude, assim declarada no Jardim Carmelitano; nos ornamentos da capa,
usa do vermelho para destacar as benfeitorias como ato hereditário. Anunciada digna
de ser progenitora de Jesus tal como a sua filha, Santa Anna.
E tratando de virtudes, tal como a literatura carmelitana que evoca à linhagem
matriarcal; a poucos passos da igreja do antigo colégio jesuítico, o tecido recalcado
“ribeiriano” desdobra-se, como destaca o historiador Carlos Ott (1982).
Atravessando a Praça dos restos mortais da antiga e Primaz Sé (o templo
destruído), numa outra antiga ordem, no salão nobre da Santa Casa de Misericórdia,
as virtudes personificadas e outros modelos sacros de virtude católica coroam as
ideias de quem a percorre.
Ali, centralizada e de frente para o observador, está “Charitas”, a endossar o
escarlate passional e pela extensão dos caixotões justapostos, desdobra-se o
vermelho partido de uma paleta análoga. Visto que, aos estudiosos das técnicas de
pintura, é de praxe desenvolver a partir de uma cor inúmeras tonalidades apenas
acrescentando pigmentos, para clarear ou escurecer o tom, assim como as cores
análogas da sua paleta.
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Figura 28 – Charitas, teto salão nobre da Santa Casa, Salvador

Fonte: fotografia do autor, 2017

As tais tonalidades se repetem, indiscutivelmente, em todas as pinturas,
mesmo no século XVIII, em época de restrições de pigmentos e, observa-se que, a
escolha do modo de como deve se comportar na composição depende do gênio
criativo de cada artista e ele o repete, como seu caráter artístico identitário.
Assim como a figura de Santa Ana da Catedral, a virtude “Charitas” repete o
fato de ser a única das virtudes acompanhada de personagens secundários,
coadjuvantes do ato benevolente e passional da caridade.
Seria uma firmação feminina num período colonial brasileiro? Pode ser, visto
que na Bahia, naquele período, a benfeitora da capela, Isabel Maria Guedes de Brito,
era a senhora mais opulenta e não mediu auxílio monetário para o embelezamento da
capela. Mas, é também questão de tradição na pintura visto que “[...] na antiguidade
era difundido a utilização da figura humana, geralmente feminina [...] como
personificação de conceitos abstratos” (HALL, 1983, p. 421).
Sem dúvidas, quem as executou detinha tais conhecimentos, e justamente a
caridade de portar trajes com padronagens elaboradas reforça que a virtude dos mais
abastados está a vista, isto é, partilhar e fornecer cuidados aos mais carentes e
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desprotegidos. Tal como Emereciana foi benevolente aos carmelitanos, doando parte
dos seus bens, a história se repete.
Alguém pensou, em certo ponto, em Santa Emereciana, porque Santa Anna se
fez presente em algum momento, mas a presença de Emereciana suscitava outras
narrativas que estão atreladas à tradição católica, que antes de ser católica era
carmelitana e, ainda, antes disso, são judaicas, por questões temporais,
antropológicas e sociológicas, e que em certo momento despertou em um monge
residente do Monte Sagrado a discorrer sobre tais fatos e agrupá-los num sistema
genealógico abordando com ênfase o caráter feminino.
Incorporando reflexões que suscitaram uma análise do pré-anúncio da paixão
de Cristo configurados na imagem da página anterior (Figura 27). Pode parecer muito
pretencioso enxergar os sintomas da paixão de Cristo em uma imagem sem atributos
aparentes, sem símbolos.
Mas, por tratar-se de um estudo que amplia as possibilidades de leitura, uma
pequena reunião de fatos memoráveis que perpassam a forma, o iconográfico, de
zona de conforto onde “os aspectos de leituras iconográficas desenvolvidos por
Cassier e Panofisky tratava-se apenas de forma às formas, através de uma única
função formal” (DIDI-HUBERMAN, 2013, p. 222), deu espaço à leitura de aspectos
sintomáticos.
Ela sabe que vai existir... A partir disso, a consciência é dolorida, constrói a
dor... A paixão como sofrimento, que viria a se concretizar gerações após, sofrida pelo
judeu bisneto de Emereciana e registrada pelos evangelistas, projeta-se com
narrativas em alguns pontos divergentes, mas que em seu âmago está a matriz para
as quatro escritas oficializadas. Isso porque ainda os Evangelhos apócrifos trazem
outras narrativas que foram consideradas fantasiosas ainda no Concílio de Elvira15 no
século IV.

Segundo a Enciclopédia católica, trata-se de uma reunião de bispos “realizada no início do século IV
em Elliberis, ou Illiberis, na Espanha. Foi, até onde sabemos, o primeiro concílio realizado na Espanha
e contou com a presença de dezenove bispos de todas as partes da Península. O ano exato em que
foi realizado é uma questão de controvérsia sobre a qual muito foi escrito. Algumas cópias de seus Atos
contêm uma data que corresponde ao ano 324 de nosso cálculo; por alguns escritores, o conselho foi
designado para aquele ano. Hardouin sugere 313, Mansi 309 e Hefele 305 ou 306, colocaria a data
consideravelmente mais cedo, de 300 a 303, antes da perseguição de Diocleciano. O principal bispo
presente no conselho foi o famoso Hosius de Córdoba. Vinte e seis sacerdotes também são registrados
como sentados com os bispos. Seus oitenta e um cânones foram, no entanto, assinados apenas pelos
bispos. Esses cânones, todos disciplinares, lançam muita luz sobre a vida religiosa e eclesiástica dos
15
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A paixão da tela da Santa, a concisa narrativa do sofrimento que a pintura
passou para restabelecer-se e voltar ao seu retábulo contribui para esse olhar, isto
porque, como restaurador das pinturas, estive em contato regular com a pintura por
bastante tempo e percebendo a cada interferência, cada transformação.
Estar diante da pintura da santa não foi somente o tratamento conservativo de
massa pictórica sobre um tecido produzido no século XVIII, muito além de um contato
visual, foi descobrir pouco a pouco as suas feridas que não vão cicatrizar jamais,
mesmo porque a intervenção aplicada no restauro cabe indiscutivelmente à utilização
de materiais reversíveis que apenas estabilizam essas feridas e para que elas não se
expandam, como um “curativo maquiado”, para além, proporcionar certa visualidade,
uma leitura geral, e que permitam identificar quando observado de privilegiada posição
onde houve a intervenção, sem acrescentar, mas acrescentando.
Sim, é dicotômico e muito mais que isso, é dialético, porque cada intervenção
causa danos por mais que sejam minimizados pelos cuidados e sensibilidade
profissionais do conservador/restaurador.
As temperes, assim como o tratamento dado à pintura na intervenção anterior,
criou chagas perenes, maculou a imagem na qual a atual intervenção pode somente
atenuar as lacunas, costurando-as com fios de Paralóid B-7216 e linho antigo,
enxertando assim, pedaços de outro tempo para estabilizar lacunas presentes.
Os cravos que a prendiam no chassi (estrutura onde a tela é esticada e fixada),
já altamente oxidados, causaram feridas e cicatrizes perenes, tanto quanto, e
principalmente os pregos usados para a fixação da pintura ao seu posto “retabular”. A
imagem sofre continuamente de cicatrizes que jamais serão apagadas mesmo sendo
amenizada pela atual intervenção e por ter a certeza que da sua linhagem, esse
pathos, essa paixão, se repete em cada momento que alguém de olhar aguçado a
observa.
Na leitura sobre as pinturas da Catedral do Pe. Bresciani, o autor descreve as
imagens de maneira muito superficial, contextualizando apenas com as passagens

cristãos espanhóis às vésperas do triunfo do cristianismo. Eles lidam com casamento, batismo, idolatria,
jejum, excomunhão, cemitérios, usura, vigílias, freqüentação da missa, as relações dos cristãos com
os pagãos, judeus, hereges, etc. assim como o mais antigo decreto eclesiástico positivo relativo ao
celibato do clero”.
16 Resina acrílica utilizada para consolidação e proteção de objetos e obras de arte (catálogo CTS,
tradução nossa).
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bíblicas, contudo, quando chega à Capela dedicada à Santa Ana, duas imagens
apesar de nominadas, ou melhor, duplamente nominadas17, chega a equivocar-se
quanto às personagens.
Assim nomeada, “Sta. Emereciana” em tipografia bastante legível, em matiz
cinza-esverdeado e compactamente neutro. O nome se destaca ao fundo, um pouco
abaixo da personagem, onde aparece localizado. Importante destacar que esta
inscrição é o principal atributo representado na imagem que garante identificar a
Santa, pois, sem ele, possivelmente, esta obra seria mais uma que representaria uma
santa desconhecida.
O autor não soube discorrer sobre a Sacra Parentela. Relacionou Santa
Emereciana a uma mártir homônima do século IV, irmã de Santa Inês e o Santo
Estolano, não soube identificar, apesar de muita investigação (BRESCIANI, 2006, p.
67).
Os bisavôs maternos de Jesus não são nominados nos evangelhos, por
conseguinte, são quase ignorados atualmente, salvo algumas produções escultóricas
e pinturas medievais que, com seguintes Concílios, se tornaram tradições que
perderam espaço para as imagens canônicas. O cerne das narrativas sagradas
dessas personagens se relaciona com o Carmelo, desde a criação da ordem pelo
Profeta Elias, e perpassa pela relação dos bem abastados financeiramente de
linhagem real que pertencem à árvore genealógica de Jesus.
A devoção foi registrada pelos frades carmelitanos, traduzida em português
pelo Fr. Estevan de San Agnelo18, em 1741, atrelada aos Escritos apócrifos de Tiago,
primeira fonte e sequenciada pela tradicional Legenda Áurea.
O parentesco se confirma na tradicional história registrada com e no Monte
Carmelo. Mas é possível, principalmente quando é visitada a literatura especializada,
neste caso O Jardim Carmelitano, e para isso é necessário voltar a um “momento

17

Isso porque em dado momento intervencionaram sobre as pinturas numa tentativa de aportuguesar
os nomes dos santos que originalmente estavam pintados em latim e em primeiro plano em tonalidade
bastante discreta em relação às grosseiras camadas de tintas aplicadas com o auxílio de um
normógrafo, essas repinturas foram removidas pela última restauração. Todo o processo foi
acompanhado e registrado pelos técnicos do IPHAN-BA (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional).
18 A ordem Carmelitana foi fundada por ordem de Deus na região da antiga Fenícia pelo profeta Santo
Elias como relata o livro de Reis e registrada também nas publicações do Jardim Carmelitano disponível
na plataforma https://books.google.com.br em completo.
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apócrifo” da Sacra Parentela, onde Emereciana, após uma consulta aos monges,
ainda voltando para sua casa, é anunciada que da sua linhagem viria o Cristo.
E a história há de repetir-se em sua linhagem por mais duas vezes. Apesar da
genealogia de Jesus ser escrita pelos quatro evangelistas, estes descrevem apenas
sobre a linhagem masculina da figura de José como descendente do Rei Davi. A
escrita da tradição dá ênfase ao caráter feminino.
O estranhamento nessa imagem de Santa Emereciana faz se apresentar pelos
gestos, a fazer que vejam as palmas das suas mãos, como se dissesse
complacentemente: “Eis-me aqui!”, ou simplesmente, ao guiar uma visita “podes
entrar!”.
Muito diferente das inúmeras apresentações barrocas de “anunciação” (em que
geralmente aparecem as figuras do anjo Gabriel e Maria) e isso me remete à fórmula
pathos, como elaborada por Aby Warburg. Nas pinturas estudadas, a imagem do anjo
é ressignificada não aludindo à literatura, ou personificando a representação do anjo
anunciador.
Na imagem em questão, a nuvem dourada reforça a repetição na gestualidade
da anunciação, em tempo e composição diversos, cunhando uma Pathosformel
(CAMPOS, 2017). O termo
[...] Foi cunhado com o intento de abordar a fórmula pathos. Ele estaria
atrelado à pós vida das formas, em especial à repetição na gestualidade
humana. Contudo, ao analisar tal repetição gestual, Warburg abordava a
quase constante inversão de significado do mesmo gesto. Como um braço
erguido pode, numa dada imagem, expressar protesto e, em outra,
celebração (CAMPOS, 2017, p. 10).

A expressão facial da Santa sugere representar um instante que finaliza por um
movimento plácido e atônito ao mesmo tempo, o ato a faz deslocar-se em um estado
reflexivo, inebriado em um mistério, como se algo estivesse a ser revelado. Sabia ela
do desfecho? É uma solista, dividida entre a atenção que estabelece com a nuvem e
o observador.
A chamo de solista pois aparece só na imagem, apesar de estar integrada num
retábulo onde às outras imagens criam uma correspondência histórica.
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Figura 29 – Santa Emereciana, Capela de Santa Ana, Catedral Basílica do Salvador

Fonte: fotografia do autor, 2017

Muitas das antigas imagens líneas ou pictóricas representam a ancestralidade
aqui referida em grupo hierárquico. Na maioria das imagens que se é possível
vasculhar pela plataforma web, a configuração se repete como um cânone, como se
não houvesse sentido de estar desmembradas, a existência de uma depende da outra
justificando-se mutuamente.
Numa delas, a que se encontra na Ordem Terceira de Nossa Senhora do
Carmo no Rio de Janeiro, Santa Emereciana aparece na estrutura como uma coluna,
no seu braço direito Santa Anna e no esquerdo, Maria com o Jesus menino no colo,
ligados como único bloco, quase que condensadas.
Como confere O jardim Carmelitano, a Santa endossa o hábito da Ordem
carmelita, um atributo que não foi utilizado por Antônio Simões Ribeiro na pintura do
altar de Santa Ana.
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Figura 30 – Santa Emereciana

Fonte: https://www.igrejanscarmorj.com.br

Outra variação da iconografia dedicada à santa está na ala dos pintores
flamengos no Museu do Louvre, onde é possível encontrar uma pintura sobre madeira
de Jan Provost, datada cerca de 1500, onde Emereciana aparece em momento de
Leitura num plano americano, ponto de vista em que numa imagem a personagem é
enquadrada do joelho para cima (BORDWELL; THOMPSON, 2009).
O corte do plano americano enfatiza o ato da leitura e a sua indumentária reflete
o vestuário da época em que foi representada, trazendo características do maneirismo
pictórico flamengo.
A única imagem na qual a encontrei só e sem algum atributo à sua santidade,
apenas a sinalética do artista trazendo em caixa alta a sua autoria e especificando
que se trata da mãe de Santa Ana.
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Figura 31 – Santa Emereciana, por Jan Provost, Museu do Louvre, 1493

Fonte: Museu do Louvre

Já nas imagens da capela de Santa Anna, o artista desmembra dos coletivos
as personagens da sacra parentela e as articula em certo diálogo frontal das esposas
com seus respectivos maridos por uma divina interlocução.
Aqui a tradição católica do Jardim Carmelitano, na qual Santa Ana dividia seus
bens com os mais necessitados, cruza-se com a historiografia das mulheres e
benfeitorias pelas ordens religiosas, assumindo deste modo misericórdia como
principal virtude.
Cobertas ou vestidas do rubro passional de uma paleta “tautológica”, as
personagens femininas “ribeirianas” multiplicam-se: no desenho, a mesma atmosfera,
flora e estruturas compositivas. Basta pousar o olhar um pouco abaixo de Santa
Emereciana e encontrará sua filha, Santa Anna, de maneira contemporânea à sua,
num mesmo lócus ou até, uma extensão, em que as cornijas de tais janelas são a
talha do Barroco Nacional português que se expande pela abóboda.
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São janelas num espaço pouco iluminado, a capela carece de luz artificial para
melhor contemplação do teatral barroco e abre espaço para cenas a transportar o
olhar para além daquelas paredes.
A senhora robusta em seus trajes opulentos, de carnação leitosa e contornos
rosados, de lábios fechados e avermelhados, de olhos castanho-escuros que sugerem
um olhar contido no além, iluminado pela nuvem anunciadora, aquém de quem a
observa.
Esse olhar reflete o vermelho escarlate presente em seu traje e reflete sobre
tudo o rubor do tecido duma cortina, onde encontrei repetidamente um pathos latente
em muitas das pinturas que trabalhei. A memória uniu blocos cromáticos não apenas
de imagens plásticas, mas também literárias. Esse tecido torcido e volumétrico que
vai além de um arremate para quem conhece a famosa cena sinóptica, aqui
especificamente em João, 1919:
[...] Foi então que Pilatos levou Jesus e mandou que o flagelassem. E os
soldados, tendo entretecido uma coroa de espinhos, colocaram-na na cabeça
dele puseram-lhe à volta uma capa púrpura e aproximavam-se dele e diziam
“Salve, rei dos judeus”!” e davam-lhe bofetadas. E Pilatos saiu de novo lá para
fora e disse-lhes: “Eis que vo-lo trago, para que saibais que não encontro nele
qualquer culpa”. Jesus saiu então para fora, com a coroa de espinhos e a
capa de púrpura. E Pilatos diz-lhes: “Eis o homem”. (BÍBLIA, 2017, p. 401).

Manto, motivo pelo qual os soldados escarneceram do judeu coroado de
espinhos, bisneto de Emereciana (a capa do soldado foi ressignificada em manto,
estabelecendo assim um contexto régio). O vermelho real que envolve o corpo
açoitado, sofrido em tantas outras imagens estáticas ou cinemáticas. O sentido
passional é convertido aqui para uma hermenêutica “cromática”. O que para muitos
seria apenas a figuração de uma cortina, a sua repetição causa desdobramentos da
cor e movimentos. É o que envolve a epifania da paixão, a manifestação do sague
sagrado, num momento em que o dito “rei” é apresentado aos seus “súditos”.
Como afirma Heller na sua publicação sobre A psicologia das cores (2012),
cada comunidade tem uma interpretação para o vermelho, e nos vinte e três tópicos
sobre a cor, uma unanimidade é o efeito passional que ela exerce. Seja positivo ou

19

F. Lourenço, Bíblia, Novo Testamento / Os quatro Evangelhos (2017). A tradução dos quatro
evangelhos do grego para o português, pelo filólogo Prof. Dr. Federico Lourenço; a mais recente
tradução desse gênero comentada sem escopo religioso. O autor faz questão de trazer uma maior
possibilidade de entendimento em suas notas.
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negativo, muitos fatores são imbricados aos efeitos sagrados, psicológico, existencial
e político produzido desde a antiguidade (HELLER, 2012) como um recalque, a
repetição de algo que não basta.
Outra referência imagética que urde nessa recorrência laboral está na
crucificação de Matthias Grunewald20, tábua central do Retábulo de Issenheim,
pintada entre 1509 e 1515 para a igreja do mosteiro da Ordem de Santo Antônio
Abade (DAVIES et al., 2010). Um aporte imagético da anunciação à Emereciana que,
da sua descendência, viria o Salvador.
O volumétrico vermelho está lá, num campo no lado esquerdo do painel, no
traje de João, o apóstolo amado, que sustenta a mãe de Jesus a desfalecer de dor ao
ver o seu filho morto. O rubro pathos envolve a Virgem, o seu corpo contorcido
projetado para trás como se sentisse todos os espinhos espalhados sobre o cadáver
filial.
Nesta imagem, apesar de não representar os avós de Jesus, se fazem
presentes seus parentes mais próximos, maternos, sendo totalmente anacrônico, pois
no episódio da crucificação de Jesus, João Batista já havia sido degolado, e mesmo
assim como o precursor e anunciador do Cristo, Grunewald, o coloca em cena com
uma inscrição que revela ao mundo o “Eis o Cordeiro de Deus” (JOÃO, 1: 29-34).
À Emereciana também é revelado que da sua descendência viria o “Cordeiro”,
contudo a nuvem é muda, os sinais gráficos que compõem a imagem estão a designar
o nome da bisavó de Jesus. A dramaturgia do vermelho acompanha as imagens
sacras, a tonalidade do sacrifício se faz presente nas obras remetendo sempre a
paixão, o sofrimento, a morte.

20

Matthias Grunewald, pintor germânico (c. 1475-1528). Nascido em Wurzburg, trabalhou para o
arcebispo de Mainz, sua obra mais famosa é um tríptico conhecido pelo nome de retábulo de Issenhein.
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Figura 32 – Retábulo de Issenheim, cópia executada pelo autor21

Fonte: fotografia do autor, 2008

Retornando ao primeiro momento, ainda da anunciação à Emereciana, em que
a nuvem dourada divide o espaço com a cor do invólucro sentimental, se abre a
possibilidade de colocá-lo lado a lado, o sofrimento verbalizado, o lógos22, pois, “no
princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e Deus era o Verbo”23, costurada
ao momento em que o Verbo volta para Deus, falecendo gerações adiante.
Em Emereciana, o artista parece condensar num instante tal revelação
catatônica, a eminência ou anúncio de um ser sublime/divino, que está por vir; e ainda
para além, o derramamento do seu sangue como prova de amor. Dela, a nuvem

21

Retábulo de Issenheim. O original do pintor alemão Matthias Grünewald, elaborado entre 1512 e
1516.Contudo, a pintura acima pela técnica de cópia do autor foi executada por em Itália em 2008 por
Luís Paixão.
22 Ibid., p. 319. O vocábulo grego logos tem duas acepções básicas. São elas: a) aquilo por qual se
exprime um pensamento racional (o que em latim se poderia traduzir por verbum, vox ou oratio),
portanto “verbo”, “palavra” ou “discurso”; b) aquilo que leva a própria formulação de um pensamento
racional (em latim ratio), portanto a razão.
23 Ibid, p. 319.
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dourada, não sai do antigo arquétipo24, não há nada além de uma nuvem que reflete
o dourado da atmosfera matinal analogamente refletida no drapeado da cortina
vermelha, um sintoma passional.
Justamente nas bordas da pintura onde os reais cravos, numa anterior
operação restaurativa, transpassaram-na sobre a nuvem e a cortina para fixá-la ao
tabuado do retábulo, fazer-se vista.
Figura 33 – Detalhe do quadro de Santa Emereciana

Fonte: fotografia do autor, 2017

A nuvem só aparece porque a cortina está parcialmente suspensa, num
momento de revelação; a mesma revelação que ilumina a cabeça da personagem. O
nimbo que circula a sua fronte espalha raios densos e delgados que imaginariamente
convergem do ponto central da sua face, o canto esquerdo. Se fosse traçado de
maneira arbitrária de fora para dentro chegaria a tal ponto de fuga, segundo os
princípios de Alberti25.
Eis que se estabelece a prerrogativa da santidade de Emereciana, para além
da titulação... Algo de divino unge e circula as suas ideias, partindo do entorno da

A mão “Dextra”, símbolo mais antigo do Deus Pai. Como exemplo: Mestre de Taull, Fresco de São
Clemente de Taull - mão de Deus (detalhe), cerca de 1123 d.C. Museu Nacional de Arte da Catalunha.
25 Teórico renascentista. Foi arquiteto, escritor, pintor e escultor italiano. Escreveu dez tratados
sistematizando a perspectiva, apresentando normas de proporções ideais humanas. Como afirma
Vasari na publicação de 1550: Le vite dei più eccellenti pittori, sultori e architetti.
24
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cabeça em tom branco translúcido, os raios aos esmaecerem capturam a tonalidade
da nuvem, os polos divinais se comunicam cromaticamente.
Se considerado que a pintura foi projetada para ser vista de baixo, o autor
ponderou perspectivamente o caso e a executou de tal maneira que o expectador a
pudesse contemplá-la realisticamente obedecendo às possíveis distorções.
Assim, a grande massa pictórica modulada, no campo central da imagem,
apresenta aspecto triangular se contornada, ou até mesmo, se alguém ligar os pontos
imaginários da cabeça para os ombros. Se traçada uma linha vertical no centro da
composição, justamente no canto interno do olho direito, como um eixo imaginário,
vê-se que a composição se aproximaria do sistema maneirista de Alberti sobre a
pintura de figuras humanas, mais especificamente, os retratos.
Geralmente,

as

personagens

em

evidência

“ribeirianas”

aparecem

centralizadas ou apoiadas sobre um eixo imaginário assim como as imagens barrocas
brasileiras no que consiste a volumetria dos tecidos teatralizados nas esculturas
fixadas em seu eixo por peanhas.
No entendimento do historiador Carlos Ott, quando sugere o desequilíbrio das
figuras na pintura (OTT, 1987), o tratamento do panejamento inflado em contraponto
à gestualidade traz instabilidade às personagens, principalmente no que tange às
femininas, em que nem mesmo os pés ou aspectos volumétricos que ressalte
contraposto não aparecem, como se a figuras estivessem a ser levitadas causando
assim a teatralização dos gestos.
Total justaposição do anuncio profético ao momento da consumação, um
pathos nomeado por “vento”, que faz do tecido um campo representacional de uma
dor, num campo extremamente teatral amplamente explorado no período barroco,
como destaca Calderon quando cita que
O estilo destas pinturas revela um gosto acentuado pelo planejamento
barroco, onde amplas roupagens parecem agitadas por ventos misteriosos
que convertem as ricas fazendas em caprichosas volutas ou dobras com
aspecto de papelão ou madeira entalhada (CALDERON, 1974, p. 37).

Isso afirma o quanto as figuras do representacional barroco estavam atreladas
ao campo teatral, e o pathos presente na imagem reforça o caráter catártico e
proselitista utilizado nas mesmas, uma maneira de aproximar e fixar na memória dos
iletrados a tradição católica.
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5.2 SANTA ANA, MODELO DE BENFEITORA

Santa Ana inclina-se aos necessitados, assim como narrado na Legenda Áurea
doou parte de seus bens aos mais necessitados e a outra parte ao templo
(VARAZZE,2003). A imagem de uma mulher em trajes carregado de barroquismo,
opulentos e esvoaçantes, de lábios fechados e avermelhados, enfatizando a sua ação
e não o que lhe é dito.
Dona de um olhar castanho-escuro e contemplativo, percebe como reflexo
num espelho no olhar de quem recebe a sua doação de um exemplo de acolhimento
e caridade.
Aqui, o papel social é enfatizado, fazendo com que a imagem atinja o seu
objetivo, não somente o de disciplina teológica que se atrela aos “conceitos com os
quais os teólogos têm respondido às práticas religiosas... mas também da sociedade,
que se expressa na religião e por meio dela” (BELTING, 2010, p. 3), e, para além,
alcançando níveis de discussão que abrangem campos artísticos, estéticos e
conceituais.
A Santa Ana, diferentemente das outras personagens do conjunto pictórico, não
contempla a nuvem dourada, tampouco um espaço além como se procurasse de onde
parte a voz que está a lhe anunciar algo. Ela contempla as duas avermelhadas
personagens genuflexas ao seu lado direito, duas personagens femininas.
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Figura 34 – Santa Ana “Benfeitora”

Fonte: fotografia do autor, 2017

O ato de doação chama atenção principalmente por estar representado através
de moedas, assim como destaca a tradição. As personagens genuflexas estavam
necessitadas de ajuda financeira. Alimentos não foram representados, mas moedas.
A representação de moedas aparece também no claustro da igreja de São
Francisco, justamente um contraponto à benfeitoria uma reflexão sobre a avareza e
os problemas que o dinheiro pode trazer.

81

Figura 35 – Painel “variado é o domínio do dinheiro” claustro da Ordem Primeira de
São Francisco, Salvador, Bahia

Fonte: fotografia do autor, 2019

Apesar dos problemas metafísicos de iluminação da composição, a não
correspondência da iluminação exterior com a do espaço representado, uma repetição
da pintura de Santa Emereciana (sua mãe). A pintura da genitora de Santa Ana está
posicionada acima da sua, um reforço dos critérios de hierarquia aplicados na
disposição das imagens do conjunto.
A nuvem dourada, como um vetor aponta para sua cabeça, a ilumina num
nimbo, chancelando a sua santidade para além da designação sob a figura. O
gerúndio aqui empregado nessa narrativa reforça o caráter de um instante plasmado,
de um exemplo seguido e a ser seguido, a caridade como gesto perene. Natureza de
um atributo que não foi explorado em outras representações, nem bidimensionais,
nem tridimensionais.
Com base no sistema de leitura iconográfica Panofiskiano, a procura por
referências imagéticas para o entendimento da complacência de Santa Ana, aqui
pictoricamente apresentada, encontra ressonância nas literaturas tradicionais, o “ut
pictura poesis” isso porque a iconografia aqui descrita não é habitualmente utilizada.
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Mesmo à sombra da curiosidade que motivou a procura por essa
representação, os questionamentos surgem a cada instante, e conduzem às
possibilidades sobre a existência plástica donde o artista absorveu e projetou a pintura
sobre essa ótica.
Caberia uma solicitação da possível patrocinadora, como representação
perpétua do seu ato benfeitor? Ou mesmo uma indicação narrativa pelos jesuítas?
Visto que à ordem cabia a educação e conhecedores da tradição escrita, é plausível
que os “lentes”, doutores em teologia, conhecessem as literaturas que salientavam as
benfeitorias de Santa Ana e São Joaquim. O que se pode confirmar nos sermões
citados nos capítulos anteriores.
O altar deveria ser um espaço catequético onde a pureza de Maria fosse
justificada pela sua ascendência desde o Concílio de Nicéia e depois de tantos,
afirmada no Tridentino.
Intitulada Santa Ana Guia e/ou Mestra, aparece em muitas invocações e
iconografias popularmente conhecidas. A Santa Ana Guia aponta o sentido do
caminho a ser percorrido, algumas vezes traz consigo o livro, uma analogia a
sabedoria, e a pequenina imagem de Maria que é tomada pela mão.
Guiada pela sabedoria materna, qual prometeu a filha para servir ao templo,
assim o fez até alcançar a idade de doze anos, momento que estivera a cumprir as
escrituras.
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Figura 36 – Santa Ana Guia, Ordem Primeira de São Francisco

Fonte: fotografia do autor, 2019

O nicho central do retábulo apresenta a escultura Santa Ana Mestra, sentada a
ensinar, e a sua aluna mais atenta os desígnios do Deus judaico. Na representação
de Santa Ana Mestra da capela, o livro está aberto com a inscrição das saudações
condensadas do anjo Gabriel e de Isabel, prima de Maria que aparece no Evangelho
de Lucas, escrita em latim: “AVE MARIA GRACIA PLENA DOMINUS TECUM
BENEDICTA EST” (LUCAS, 1: 30,42)26.
O amor maternal e sapiente da vontade de Deus, de tê-la escolhido como mãe
do Cristo, e apesar de ter mais duas filhas Marias de casamentos subsequentes, a
bendita é aquela que está a sua esquerda. (VAREZZE, 2017).

26

“Salve Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo, Benditas és” (tradução nossa).
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Figura 37 – Santa Ana Mestra, nicho central do altar da catedral

Fonte: fotografia do autor, 2019

A composição pictórica difere das invocações nominadas acima. Para
completar a configuração de caridade se fazia necessário um contexto, um gesto.
Para isso aparecem as personagens coadjuvantes que se prostram ao ato de
virtuosismo, apresentam tons análogos como um bloco num patamar mais baixo.
São duas personagens anônimas, assim pode ser dito porque apenas Santa
Ana é nominada em tipologia criada para o conjunto. A curiosidade paira sobre elas,
o que faziam num ambiente palaciano? Apenas para pedir esmolas, ou estavam
sendo também acolhidas? Simbolicamente a “Charitas” está ali, não acompanha das
crianças como na representação da Santa Casa, mas por mulheres em trajes terrosos.
O sentido de “ut pictura poesis”27, partindo de cada movimento do olhar sobre
as imagens torna-se mais pertinente, o sentido da retórica através das imagens. Num

27

Segundo o E-dicionário de termos literários a expressão usada por Horácio na sua Arte Poética (c.
20 a. C.), que significa “como a pintura, é a poesia” e que, apesar de não possuir um significado
estrutural, veio a ser interpretada como um princípio de similaridade entre a pintura e poesia. A
afinidade entre as duas artes já fora mencionada por Plutarco, o qual atribuiu ao poeta Simónides de
Céos o dito segundo o qual “a pintura é poesia calada e a poesia, pintura que fala” (De gloria
Atheniensium, 346 F). Na mesma obra (17 F – 18 a), Plutarco esclarece ainda que tal comparação se
baseia no facto de pintura e poesia serem, supostamente, imitações da natureza, princípio este que se
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sentido humanista que se consolida na simbologia para os iletrados, como afirma
Pifano, que “de modo geral, predomina no universo colonial derivada da ContraReforma de que as imagens visuais se destinam aos iletrados, substituindo o texto
bíblico” (PIFANO, 2007, p. 510).
A tonalidade empregada nas personagens faz debruçar para um sentido
psicológico do seu uso. A simbologia dos tons terrosos conota que as imagens
femininas estão em situação que enfatizam a carência.
Na psicologia das cores, Eva Heller (2012) destaca um capítulo específico para
a tonalidade, conceitualmente está a representar a impureza, partindo da premissa
que quanto mais saturada, mais pura é a cor, assim, teoricamente, o marrom é
resultado da mistura de várias cores. O estudo comprova que desde a idade média o
Marrom era a cor das roupas dos pobres, dos camponeses, escravos, servos
e mendigos. Pois a vestimenta marrom era apenas a vestimenta sem
tingimento de resíduos de lã e pelo de cabra, cervo e lebre, filados com linho
e cânhamo crus e pardacentos. Numa época em que as roupas de cores
luminosas eram símbolo de status, as roupas não tingidas denotavam
claramente uma condição inferior. (HELLER, 2012, p. 259).

As carnações das personagens proporcionam um grande contraste em relação
à carnação jovem “porcelanizada” de Santa Ana. É importante ressaltar que as
literaturas onde a mãe de Maria é citada sempre chama a atenção para a sua idade
avançada, uma forte contradição na pintura atribuída a Ribeiro.
As mulheres receptoras da oferta, possuem bronzeado de errante, dum
avermelhado autóctone. O fato também que nos faz lembrar do contraste de tonal das
peles entres os europeus e ameríndios, o branco e o encarnado, um encontro
protagonizado na talha dos retábulos da igreja dos jesuítas plasmado numa das telas
da capela de Santa Ana.
Assim como Freyre aponta, que “longe dos padres quererem a destruição da
raça indígena: queriam era vê-la aos pés do Senhor, domesticada para Jesus’’
(FREYRE, 2006, p. 218). Ali aos pés da avó de Jesus, mesmo sem trajes típicos
indígenas, faz pensar numa hipotética relação de representação desse encontro, visto
que os jesuítas tinham por primazia a catequese.

revelaria fulcral nas reformulações sofridas pela analogia entre ambas as artes ao longo da Antiguidade
clássica.
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Em trajes simples a formar uma disparidade na maneira que cobre a pele, ao
momento que a protagonista deixa à vista somente o rosto e as mãos. As terrosas
figuras admitem a sua vulgaridade, numa pose onde aparece muito dos seus braços,
suas pernas e calçados firmados ao pavimento, enquanto Santa Ana parece pertencer
a um plano sublime onde a barra da sua rubra túnica não repousa, flamula.
O panejamento dessa composição é marcado pela ausência de padronagem,
o que difere das outras personagens, apesar da luminosidade das cores endossada
pela avó de Jesus, o que caracteriza o seu poder aquisitivo, os brocados e bordados
foram anulados dando espaço ao brilho próprio do cetim. Mesmo assim, a volumetria
nas sucessivas dobras vem a reforçar o caráter teatral do conjunto, uma característica
bastante presente nas pinturas do século XVIII.
Tendo presente a enfática nas linhas diagonais repetidas na composição;
sendo que essas linhas muitas vezes são inscritas pelo contraste cromático e em
outras situações pela justaposição nos gestos das personagens, é possível observar
que as linhas imaginárias convergem para o lado esquerdo da pintura.
O recorte da cortina no canto superior direito, o seu tom de vermelho provoca
um grande contraste com os elementos subjacentes, o mesmo é repetido no desenho
da barra da sobre túnica, formando um campo luminoso entre a cortina e a parte
inferior da túnica da Santa. O citado campo luminoso é justamente a área formada por
duas paralelas que o separa das áreas análogas ao vermelho, da cortina expandido
para as personagens coadjuvantes.
Os gestos coadjuvantes são contorcidos seguindo as duas personagens
genuflexas, onde o posicionamento das pernas enfatiza todo sentido da construção
pictóricas em linhas diagonais, contraposto com a direção para onde olham
atentamente: o semblante iluminado de Santa Ana.
Seguidos pelos blocos pictóricos dos panejamentos. Esta ilusão de movimentos
nos tecidos, como numa teatralização barroca, faz o observador indagar: de onde vem
essa corrente de ar que dá corpo a estes tecidos sobrepostos? A representação é
quase um instante fotográfico, mas não de um registro instantâneo, pois, o ato criativo
se acentua ao vermos a vegetação que acompanha a personagem em planos
subsequentes nem esboçar uma possível presença de brisa.
O artista aqui parece condensar num instante, uma ação que sugere a
eminência ou anúncio de um ser sublime/divino, que está por vir. A eminência do
divino pode ser percebida, também, na nuvem que se destaca na representação do
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céu. Ela é bipartida através de uma abertura crescente (se aproxima dos 45º) de onde
sai um clarão em tom amarelado.
A projeção da sombra do corpo pictórico é muito sutil, o pavimento não reflete
toda a densidade cromática proposta que os corpos expressam. Ao mesmo tempo em
que elas parecem estar num ambiente interno, ou até mesmo num pátio ou loggia, a
luz propagada acusa a ausência de uma suposta cobertura no recinto, muito mais
expressiva que a luz do segundo plano, uma paisagem campestre.
A arquitetura se faz subjacente à personagem, o pavimento se estende
formando uma grande massa em tom terroso muito próximo ao tom do arenito. Logo
após, emerge um baixo peitoril elaborado por linhas horizontais a criar uma
profundidade necessária na concepção de distanciamento dos planos.
A mureta é adornada por ramos de camélias de miolos púrpuros e pétalas
luminosas rosadas a espalhar de forma sutil o brilho da túnica rosada. Na parede,
situada no lado esquerdo da personagem, vê-se também preciosa luminosidade,
representada num corte longitudinal.
Através desta área iluminada é possível perceber a espessura da parede –
própria das antigas construções, contudo não é representada uma pedra sequer ou
até mesmo um emassamento de que conote separação, é uma parede com reboco
contínuo.
Nesta parede existe um campo de sombra que contrapõe a luminosidade do
primeiro plano e da paisagem ao fundo. Este lado é finalizado por uma cortina
vermelha, na mesma tonalidade da túnica.
Mas a cortina não se estende pela parede, se comportando como um bandô –
algo que sugere a continuidade da parede. O lado oposto é aberto e deixa ver uma
paisagem pastoril, de baixa vegetação, salvo o conjunto de árvores e arbustos que
formam uma faixa verde um pouco acima da metade da pintura.
Nesse conjunto de árvores uma destaca-se devido a posição que ocupa – ela
pareia a altura da Santa, de maneira estratégica para realçar a carnação,
acrescentando-a luminosidade.
Se considerado que a pintura foi projetada para ser vista de baixo, o autor
ponderou perspectivamente o caso e a executou de tal maneira que o expectador a
pudesse contempla-la realisticamente obedecendo as possíveis distorções.
Assim, a grande massa pictórica modulada no campo central da imagem
apresenta aspecto triangular se contornada, ou até mesmo, se ligar os pontos
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imaginários, partindo da cabeça da santa para o patamar formado pela volumetria do
manto em consonância ao nível que as personagens secundárias aparecem.
Esta sugestão triangular presente na representação do bloco das
personagens, possibilita uma leitura particular, onde o triângulo poderia ser percebido
como uma grande seta em direção ao céu.
A triangulação sugerida aparece no encontro dos olhares. As duas
personagens contemplam o que há de sublime da ação. Como se através da retina
da personagem espelhasse o seu ato de benfeitoria, fazendo a ação se replicar na
mesma cena muitas vezes. Tanto quanto do olhar das beneficiadas para Santa Ana,
do olhar de Santa Ana para elas e o que está para além da imagem, o observador da
cena.
Figura 38 – Triangulações presentes na pintura de Santa Ana

Fonte: fotografia do autor

Outra característica que essa forma possibilita à pintura é o equilíbrio entre as
partes, como na poética maneirista ajustada à modulação dos tecidos barrocos.
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O equilíbrio se estende às temperaturas zonais da pintura, seja entre o tom
terroso e quente do espaço arquitetônico que é encimado pela cortina, seja
relacionado à paisagem campestre fria do terceiro plano.
“Santa Ana Benfeitora” é uma figura muito rara, pouco explorada da maneira
pictórica e citada apenas no Evangelho apócrifo de Tiago, Legenda Aurea e o Jardim
Carmelitano. Literaturas que reforçam o caráter da tradição católica.
Na pintura de Santa Ana é a poesia quem fala, num momento em que ainda
não se encontrou na cidade em que a abriga referências plásticas como exemplo para
sua existência. O mesmo referencial poético é observado nas figuras masculinas da
capela, os casais estão de frente um para o outro, mas, sem se perceberem.

5.3 AS FIGURAS MASCULINAS NUM APOTEÓTICO FEMININO

Santo Estolano e São Joaquim, os respectivos nomes aparecem na parte
inferior das pinturas, assim como também foi explorado nas pinturas europeias que
representam a Sacra Parentela concebidas na Idade Média. Mesmo porque se não
estivessem nominados colocaria ao expectador uma imensa dúvida principalmente
por não portarem qualquer atributo.
Mesmo com a tradição católica em festejar esses santos, os ancestrais de
Maria, a mãe de Jesus, essas referências não existem na Bíblia, aparecendo em um
evangelho apócrifo de autoria de Tiago.
Partindo dessa premissa, o Pe. Carlo Bresciani no livro “As pinturas da Catedral
Basílica de Salvador, Bahia” relata que “não se sabe quem seja este Santo Estolano,
apesar de muita investigação” (2006, p. 67). O mesmo acontece com a Santa
Emerenciana, ele a descreve como possível mártir romana do IV século. Ficou
percebido então que o autor desconhecia parte da literatura tradicional onde tais
personagens aparecem e que, diferentemente dos livros canônicos, trazem a
linhagem parental.
É percebido nestas telas o quanto a paleta de cores utilizada pelo artista é, de
certo modo concisa, porém sem criar um cânone apesar da grande luminosidade das
cores. Elas se repetem, passeiam de pintura em pintura configurando outro elemento
e até mesmo repetidos nas mesmas peças, sendo o vermelho, cor atribuída aos
nobres e mais ricos, nas cortinas e mantos masculinos, pertinente, apesar de ter sido
utilizado em matizes diversos, o rubro campo cromático aquece a cena.
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As simulações de tecidos existentes nas pinturas chamam a atenção
principalmente pelo fato de cada personagem ser caracterizado por um padrão
diferenciado, cada túnica apresenta cor e variação do ornamento têxtil. A repetição
das flores e elementos paisagísticos, os galhos se expandem sobre o conjunto a criar
um diálogo, acusando a ligação das personagens, uma comum proveniência.

5.3.1 O desenho das personagens

O nimbo que circula as frontes espalha raios densos e delgados que
imaginariamente convergem do ponto central da sua face, o canto do olho direito. Se
fossem traçadas linhas de maneira arbitrária, se chegaria a tal ponto de fuga, assim
como nas figuras femininas. Algo de divino unge e circula as suas ideias, partindo do
entorno da cabeça em tom branco translúcido, os raios ao esmaecerem capturam a
tonalidade da nuvem, os polos divinais se comunicam cromaticamente.
Considerando que as pinturas foram projetadas para serem vistas de baixo, o
autor ponderou perspectivamente cada caso, e as executou de tal maneira que o
expectador a pudesse contemplá-las obedecendo às possíveis distorções de um
plano contrapicado28, apesar de que a terminologia veio a ser utilizada no campo
cinematográfico e aplicada tecnicamente na captura de cenas e projetos de
storyboard29.
As pinturas atribuídas a um pintor de perspectiva de teto à maneira de
representar uma imagem vista pelo observador posicionado em um nível mais baixo,
e para tal, era necessário um entendimento científico sobre a perspectiva, por conta
das distorções causadas em decorrência do ponto de visão do observador.
A cabeça está a ser vista de baixo, Santo Estolano ainda mais acentuado,
principalmente por saber que está por localizar-se num ponto mais alto. Assim, a
grande massa pictórica modulada no campo central da imagem apresenta aspecto
triangular se contornada, ou até mesmo, se alguém ligar os pontos imaginários da
cabeça para ombros e consequentemente os braços, uma solução bastante

28

Termo utilizado no cinema quando a câmara é colocada a um nível mais baixo que o que contém a
direção normal do olhar de um personagem, de forma a captar o objeto que está a ser filmado de baixo
para cima. Este ângulo provoca o aumento de estatura e importância de um personagem, de forma a
colocá-lo numa posição dominante e forte.
29 Roteiro desenhado como auxilio para filmagem de cenas.
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renascentista. O que deixa claro que os artistas do renascimento continuavam a ser
admirados e seguidos
Esta sugestão triangular presente possibilita uma leitura particular, onde o
triângulo poderia ser percebido como uma grande seta em direção ao céu, induzindo
o observador a alçar cada vez mais a visão e contemplar o ponto para onde eles fitam
olhar.
Figura 39 – Detalhe de Santo Estolano

Fonte: fotografia do autor

Diria, um ponto que vai além das telas, um elemento central do retábulo; acima
da imagem de Santa Anna, no centro do retábulo, há outra nuvem, porém, ao centro,
a pomba do Espírito Santo está lá, configurada como nos anúncios do Novo
Testamento convergindo o olhar das personagens à simbólica presença de Deus.
Outra característica que essa forma possibilita à pintura é o equilíbrio entre as
partes, como na poética maneirista. Se traçada uma linha vertical no centro da
composição, justamente no canto interno do olho direito, como um eixo imaginário,
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vê-se que a composição se aproximaria do sistema maneirista de pintura de figuras
humanas, mais especificamente, os retratos, apesar de não dar a impressão que
estão a acompanhar com o olhar.
Geralmente, as figuras aparecem centralizadas ou apoiadas sobre um eixo
imaginário que equilibra cada composição, assim como as zonas em vermelho
escarlate, aparecem em movimentos flamulares ao centro e na parte superior a
concretizar a presença do ar, o que fez o Pe. Bresciane perguntar-se de onde viria tal
vento misterioso (2006, p. 69).
Os senhores barbudos de lábios avermelhados, bochechas coradas e de olhar
para o alto, trazem a mão direita ao peito, num gesto de admiração e aceitação pela
escolha e graça divinal. Ao mesmo tempo em que aceitam a graça volvendo o olhar
para a esquerda distante, dividem a atenção com o observador em corpos
estruturados na descansada frontalidade, contraposto que sustenta a densa massa
pictórica.
Para percebermos a repetição na gestualidade das personagens masculinas
com maior ênfase, foi necessário “esvaziar” a massa pictórica das imagens. O
desenho delas nos reforça o entendimento matricial que as duas comungam.
Figura 40 – Desenhos dos Santos Estolano e Joaquim

Fonte: desenho do autor
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Obedecendo um padrão criado pelo artista, é possível perceber a repetição nas
personagens do vestuário, posicionamento das mãos direitas, posicionamento dos
pés e até as alturas.
Se não fossem nominados e estivessem deslocados das suas cornijas, me faria
cogitar que fossem estudos para uma mesma personagem, como se estivessem
concebidas a partir de único spolvero30.
Um desenho matricial, uma mesma ideia imagética configurada numa absoluta
feminilidade, não somente pela delicadeza dos gestos, mas por todos os aspectos
condensados numa capela dedicada às ramificações de uma árvore onde a
importância da natureza feminina é latente.

5.3.2 Os elementos dos panejamentos

Os padrões têxteis simulados nas pinturas da Capela de Santa Anna formam
um dos principais fatores que indicam um caráter estilístico plausível na paleta do
artista, para além das inscrições que aparecem abaixo dos seus pés que as nominam.
Na simulação, partindo do conceito discutido e muito explorado pelo filósofo
francês Jean Baudrillard na publicação Simulacros e Simulações, percebe-se que as
configurações nos padrões das indumentárias explorados nessas pinturas são
imitações do real, não somente observando a volumetria, mas os efeitos compositivos
dos padrões dos brocados e/ou adamascados explorados pelo pintor com tecidos de
brilho acetinado.
As imagens dos bisavôs de Jesus portam uma paleta de cores similares nas
túnicas azul claro e dourado, onde os padrões fitomorfos dourados se repetem
criando, assim, um grande ponto luminoso no centro das pinturas. A maneira como as
pinceladas se comportam produzem a sensação de tecidos bordados com fios
dourados.
A leitura dos presentes padrões conota no rebatimento de uma figura fitomorfa
em declive, o que Gombrich (2012, p. 88) chamaria de “a gota”.

30

Técnica de perfurar o papel com o desenho que será usado como matriz na pintura, comumente
utilizado nas pinturas murais como base para a transposição do desenho. Com o auxílio de pigmentos
em pó dentro de um pequeno saco de tecido, trabalhando com leves batidas sobre o papel perfurado,
desta maneira imprimindo o desenho sobre o suporte desejado.
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Figura 41 – Imagens expondo os detalhes do panejamento de São Joaquim e
Estolano

Fonte: fotografia do autor, 2017

Isso faz perceber que o pintor era consciente do poder aquisitivo das
personagens (como descritos nas literaturas específicas: Legenda Áurea e Jardim
Carmelitano, sobre a tradição dos santos católicos) não somente buscando reproduzir
o caráter decorativo recorrente nas imagens sacras da mesma época, independente
se o santo pregava pobreza ou não.
Pois, se fizermos uma breve observação na maneira utilizada para o
estofamento das imagens do séc. XVIII, com e sem reserva de douramento, padrões
fitomórficos e volutas (FAUSTO, 2010), um exemplo seria a imagem de Santa Ana
mestra, no nicho central do retábulo.
O sistema adotado pelo artista se diferencia, aplicando um padrão contínuo nos
panejamentos sem evidenciar uma área específica com maior decoração consonante
com a moda artística empregada “na Bahia, como a talha e a escultura, deixa de ter a
suave maleabilidade, a moleza das fazendas, das carnes, dos couros, para imitar os
duros contornos, as posições estereotipadas e violentas das imagens joaninas”
(CALDERON, 1974, p. 37).
Cada personagem está estabelecida pelo padrão têxtil e cores luminosas,
esses padrões se convertem em signos poéticos, já que cada um comunica pelas
peças repetidas no vestuário masculino tal como um signo-imagem, a naturalidade
representativa desses tecidos é o fator que movimenta cada cena, cada pintura.
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As figuras masculinas trajam túnicas curtas sobrepostas e cintadas, enquanto
as femininas, longas. As túnicas bordadas sugerem o poder aquisitivo das
personagens pela qualidade dos padrões.
Esta simulação sugere entender que sejam trabalhadas com fios dourados
sobre tecidos nobres, a afirmar uma variedade material, o que Gombrich nomina de
“sentido de ordem” (2012, p. 64), porque a decisão de usar tal material, nesse caso,
massa pictórica em cores e texturas alternadas sobre um fundo liso monocromático,
deve ter precedido o produto acabado.
A estrutura desses padrões são basicamente volutas fitomórficas e compostas
por rebatimento, o motivo é duplicado simetricamente, quando analisados
isoladamente.
Exemplos de signos ornamentais, como os encontrados nas pinturas
analisadas podem ser vistos facilmente em manuais de ornamentação, principalmente
nas publicações de Alexander Speltz (Estilos de ornamento, 1994) e Owen Jones (A
gramática do ornamento, 1986), que relacionam os motivos ornamentais às suas
perspectivas proveniências, que ainda hoje dão suporte técnico aos artistas e
estudantes.
O rapport31 é o intuito do artista, contudo, os motivos aparecem com sutil
alternância compositiva, valorizando muito mais a volumetria do tecido e o contraposto
da personagem que a representação modular do gabarito, assim como utilizado nos
estofamentos das imaginárias em madeira, bastante empregado no acervo barroco
brasileiro.
Os elementos se repetem obedecendo à espontaneidade da representação da
volumetria do tecido, indo contra aos critérios compositivos de um padrão têxtil
elaborado por ajuste e repetição, pois, nos bordados pictóricos presentes nas
imagens, os critérios geométricos são pouco explorados.
Mesmo pensando numa possibilidade de representar cada tecido de maneira
planificada, anulando a volumetria do panejamento, a percepção de cada composição
seria totalmente confusa. Pois, para o artista foi interessante ajustar a padronagem à

31

Na área do Design de Superfície e Estamparia, o termo Rapport é traduzido, tanto em inglês como
em português, como Repeat ou Repetição. No entanto, Rapport não é simplesmente repetição e uma
boa parte das explicações tradicionais não esclarece bem o conceito, o que acaba gerando confusão.
Rapport seria um tipo especial de repetição, de um módulo com encaixes perfeitos, projetado para
alcançar um resultado específico.
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volumetria corporal de cada personagem, valorizando deste modo o desenho bordado
pelo pincel ao contraposto explorado nas duas, seja em Santo Estolano ou São
Joaquim.
Talvez, mais próxima do sentido de horror vacui, um aspecto bastante estudado
por Gombrich no seu Sentido de ordem (1979). O rapport aqui é explorado mais como
um preenchimento do vazio resultante, um design inquieto, desobedecendo qualquer
possibilidade de tabulação, algo que só é percebido após análise duma possível
planaridade desses tecidos.
O que justifica a presença das flores associadas às volutas na composição, e
o barroquismo na representação, imbricando os drapeados de maneira que a
distorção provocada pelos movimentos naturalizados das personagens seja ajustados
ao corpo, não importando as poses das personagens, desta maneira, é possível
afirmar que
[...] Um maior naturalismo também conduz a uma maior liberdade nos
motivos...em muitas culturas, tentaram espalhar flores por todo o campo em
uma profusão e variedade que não teriam sido concedidas a formas não
interpretadas [...] Podemos testar essa interação entre forma e significado [...]
o designer inquieto [...]. Sabemos que as flores são isentas das demandas de
ordenação [...] O pano pode ser usado em qualquer direção sem parecer
distorcido. (GOMBRICH, 2012, p. 159).

Curiosamente, as personagens masculinas portam túnicas mais requintadas e
elaboradas que a femininas, as respectivas esposas, com bordados e cores
específicos para cada uma.
As duplas túnicas curtas, com altura um pouco abaixo dos joelhos, valoriza a
presença dos calçados, uma configuração muito próxima dos coturnos.
Os calçados que São Joaquim endossa são mais requintados, possuem uma
decoração com fitas azuis num desenho remetendo às sandálias tipo gladiadoras
(esse modelo ainda hoje é encontrado no repertório dos calçados femininos).
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Figura 42 – Detalhe da pintura São Joaquim

Fonte: fotografia do autor, 2017

Há mais um detalhe em que os figurinos comungam: são os bordados
presentes nas finalizações das bainhas, quer seja nos mantos ou nas túnicas, eles se
repetem em todas as pinturas, como um padrão estilístico agregando valor ao
movimento das peças, as variações tonais em amarelo e ocre conotam bordados com
fios de ouro.
Perceber o conjunto pictórico, da maneira que foi executado e exibido nesse
texto, dependeu unicamente da intervenção de restauro realizada. Os detalhes
encobertos foram revelados para além da sua coloração. Foram percebidas as suas
estruturas frontais e posteriores.
A partir do olhar técnico, o último capítulo do texto se debruça sobre o registro
de particularidades desconhecidas ou pouco exploradas, que podem ser até mesmo
correntes pela ausência de informação sobre a estrutura das pinturas, que, por falta
de registro anterior, não chegaria ao observador.

98
6 OS PROCESSOS DE RESTAURO DAS PINTURAS

A possibilidade de atuar como restaurador das pinturas trouxe-me a
possibilidade de percebê-las de maneira mais aprofundada. Isso permitiu que a
pesquisa não se pautasse apenas em aspectos visuais, mas sobretudo compositivos,
constatados manualmente. O que foi um excelente aporte, que poucos pesquisadores
tiveram essa possibilidade.
Entender que após quase 300 anos da execução das telas, o rigor técnico e
qualidade de execução foram imprescindíveis, um fator que assegura a longevidade
das mesmas, aliados, é claro, por um sistema de conservação e condições
fenomenológicas de umidade e iluminação favoráveis.
Pois, sendo a base de preparação aglutinada por cola animal, em condições
análogas, poderiam sofrer danos irreparáveis, desde ataque de xilófagos e outros
insetos aos fungos, comprometendo toda a base da camada pictórica. A iluminação
adequada também é um fator importante, mesmo porque o excesso de luz natural ou
artificial direta causa o esmaecimento das cores e oxidação dos vernizes (MAYER,
2015).
Os processos de intervenção em pinturas se modificaram bastante nos últimos
40 anos; o que compreende o período desde a última intervenção, a diferenciação
ocorreu principalmente nos procedimentos e materiais utilizados.
Contudo, para se adquirir a noção da estrutura de uma pintura sobre tela é
importante que o responsável pela execução do restauro conheça e domine em base
os procedimentos antigos utilizados nas produções, conhecimento que reforça todo o
caráter pedagógico que apoia quaisquer intervenções nesse âmbito.
Como afirma Viñas, “a restauração é o conjunto de atividades materiais, ou de
processos técnicos destinados a melhorar eficácia simbólica e historiográficas dos
objetos” (VIÑAS, 2010, p. 80), sempre levando em consideração que, para cada
diagnóstico, a cura da patologia pode diferenciar os procedimentos escolhido e até
mesmo a ordem de execução, o que difere dos procedimentos pictóricos.
Durante os cursos de longa duração de conservação e restauro de pinturas,
tanto a graduação quanto os técnicos, os alunos são submetidos a estudos complexos
de execuções de novas pinturas utilizando os antigos métodos, copiando detalhes de
obras antigas de suportes variados.
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Deste modo, passa-se a compreender toda a estrutura de uma pintura nos
mais diversos suportes e seus comportamentos, assim, o apuro do olhar técnico é
estimulado tal como a destreza são necessários para os processos de combinações
e misturas de cores associados aos inúmeros exercícios importantes no ato de
reintegração cromática.
Após uma análise, antes de serem removidas do local de origem, percebi que
as pinturas necessitavam de fortes intervenções, os chassis estavam comprometidos
por ataques de insetos xilófagos e sua baixa espessura e instabilidade causaram
fortes deformidades no suporte, o cânhamo.
Isso porque o tabuado onde estavam fixadas também estava um tanto
comprometido, sem contar que a antiga fixação das pinturas na capela erroneamente
procedidas por pregos (já bastante oxidados) perfuraram as extremidades danificando
as suas bordas, provocando alteração da camada pictórica original e verniz e suporte.
Figura 43 – Detalhe de um dos ângulos danificados, preparado para reintegração
cromática

Fonte: fotografia do autor, 2016
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Chegando ao cerne do assunto abordado por este capítulo, é interessante
ressaltar que, pelo restaurador, era muito comum até a década de 1960, que as
pinturas restauradas fossem reintegradas com tinta a óleo. Contudo, a tinta deveria
passar por um processo até que realmente pudesse vir a ser utilizada. Aplicada sobre
camadas de papel absorvente para que o óleo fosse retido, sobrava o pigmento e a
carga, assim, diluídos por solventes e misturados, se procedia com a reintegração
cromática.
Desta mesma maneira, as pinturas da Capela de Santa Ana foram reintegradas
em 1969, quando sofreram intervenções as telas e painéis da Catedral Basílica do
Salvador. Para além, é preciso registrar a remoção das repinturas que as
descaracterizavam, onde até a ortografia e tipografia das atribuições das imagens
foram alteradas.

6.1 A ESTRUTURA DAS PINTURAS

Compreender a estrutura de uma pintura sobre tela faz-se necessário para
poder discorrer sobre os danos que ela possa sofrer com a ação do tempo. A
qualidade da pintura depende totalmente dos procedimentos preparatórios do suporte
aplicados pelo artista para manter a sua estabilidade, desta maneira os efeitos e
texturas também dependem de como essa preparação foi executada.
O trato inicial do tecido que compreendem as sucessivas lavagens, esticá-lo
prendendo ao chassi e posteriormente a aplicação de encolagem, a depender de
como o executor proceda essa etapa pode aumentar ou diminuir a vida da pintura.
No caso das pinturas do altar de Santa Ana todas as imagens possuem uma
base de preparação de boa qualidade, o que permitiu uma intervenção mais profunda,
no caso a remoção do antigo reentelamento.
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Figura 44 – Tela de Santa Emereciana após a remoção do antigo reentelamento.

Fonte: fotografia do autor

Antes de iniciar o processo de pintura, o artista imprimiu uma preparação magra
de tom avermelhado, isso é perceptível a olho nu, pois as seguidas veladuras em
algumas partes revelam tal preparação, principalmente nas regiões superiores das
telas onde o azul celeste é mais delicado. Outro fator que acusa a preparação
vermelha foi a deterioração das bordas causadas pelos pregos oxidados que
prendiam as pinturas ao retábulo.
A paleta reduzida não fez das pinturas de menor qualidade de execução. O
artista imprimiu o mesmo processo pictórico nas quatro imagens. Repetindo
cuidadosamente cada tonalidade, dando a sensação que as quatro pinturas foram
produzidas ao mesmo tempo e uma ao lado da outra. Seguindo a sequência pictórica
dos elementos compositivos.
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6.2 INTERVENÇÕES

Os processos de intervenções precedentes nas pinturas da Capela de Santa
Ana escondiam muito dos detalhes originais, assim como partes da carnação das
personagens.
Durante a última intervenção, foi resgatado muito do que estava escondido pelo
antigo emassamento de obturação de lacunas. Essas fissuras labirínticas em sua
grande parte foram causadas pelo antigo processo de reentelamento32, apesar da
proporção das antigas obturações, não houve muita dificuldade em removê-las, pois,
já estavam bastante alteradas e enfraquecidas.
Figura 45 – Detalhes de Santa Ana, antes e depois dos processos de limpeza

Fonte: fotografia do autor, 2016

O grande problema na antiga intervenção foi que, para esconder as fissuras e
para plasticamente manter uma homogeneidade da camada pictórica, o restaurador
tomou por escolha preencher as lacunas de modo que elas não pudessem ser

32

Esse procedimento consiste na fixação da pintura executada sobre tela num outro suporte de mesma
origem usando o método mais apropriado para cada caso, restabelecendo assim a estabilidade do
suporte original.
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percebidas, avançando de tal maneira que em muitos pontos cobriu o campo pictórico
original da peça, isso conota um falso, pois um olhar despreparado não consegue
constatar que não se trata de um mau procedimento do artista, considerando uma
intervenção.
A partir das próximas imagens fica possível constatar tais intervenções. Até
mesmo antes do processo de limpeza química, era possível constatar as intervenções
precedentes.
A tinta utilizada já se encontrava bastante oxidada, facilitando assim apontar
onde seriam removidas as antigas intervenções. Mas, seria de grande valia também
observar as obras com a luz ultravioleta, pois ela acusa claramente por meio do
rebatimento dos raios, onde a pintura sofreu interferência, e o registro fotográfico
desse processo facilita observar de maneira mais criteriosa antes de qualquer
utilização de solventes.
Figura 46 – Detalhe do processo de remoção de antiga intervenção

Fonte: fotografia do autor, 2016

104
Figura 47 – Detalhe do processo de remoção de antiga intervenção

Fonte: fotografia do autor, 2016

O antigo emassamento foi realizado por uma preparação ainda utilizada no
campo do restauro. A preparação de cola proteica e sulfato de cálcio, o gesso em pó.
Esse processo consiste em hidratar a cola, que originariamente é sólida e granulosa;
depois de hidratada com água e aquecida em banho-maria, a esta solução é
acrescentado o gesso de secagem lenta, próprio para este procedimento.
Essa solução serve para obturar as lacunas existentes no suporte sendo
aplicada por pincel ou por espátula artística, à medida que se apresenta seca pode
ser nivelada, sempre a um nível mais baixo que o original e obedecendo à textura do
entorno, pois, sobre esta, camadas subsequentes existirão.
Esse método mantém os princípios da reversibilidade, sendo um dos principais
critérios para escolha de materiais utilizados na restauração de obras de arte
defendidos pela filosofia do restauro científico. Constantemente acontecem grandes
debates que giram em torno da escolha dos materiais utilizados, por isso
[...] Qualquer material acrescentado deve essa qualidade: que possa ser
removido em qualquer tempo. Existem materiais, em especial os utilizados
recentemente, cujo envelhecimento são desconhecidos e podem causar
problemas irreparáveis com o passar do tempo se tiver que removê-los por
efeito da incompatibilidade com os mesmos materiais da obra restaurada.
Além disso, podem descobrir materiais de restauração que possam substituir
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os antigos em uma futura intervenção (FERNANDES apud VIÑAS, 2010, p.
108).

Antes do processo de limpeza química das pinturas, foram feitos testes de
umidade e solventes em áreas pequenas na extremidade das obras; começando dos
solventes mais fracos até o mais forte, a depender da sua eficácia. Assim constatandose qual o melhor e compatível solvente para cada matiz, pois para cada família de cor
há uma força diferente e os pigmentos, com o passar do tempo tendem-se a
dissociarem do aglutinante, tornando-os mais frágeis, principalmente os azuis e
vermelhos.
Como é possível observar nas fotos seguintes, a remoção do verniz oxidado
executado na tela São Joaquim configura o primeiro tratamento na camada pictórica,
a partir desse momento as nuances são reveladas, a sua originalidade e,
consequentemente, a identificação das reintegrações e repinturas, tornam-se mais
evidentes revelando as inúmeras obturações.
Figura 48 – Detalhes do antigo emassamento durante o processo de limpeza
química

Fonte: fotografia do autor, 2016

Entendendo que a base de preparação da pintura é mais antiga e que o
processo de envelhecimento muda suas características químicas pela absorção de
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óleo, a nova intervenção de obturação sempre se comportará de diferente maneira,
deste modo, nunca será homogênea à antiga, com esse sistema, a estrutura da antiga
preparação se mantem preservada.
O método utilizado na atual intervenção utilizou-se do carbonato de cálcio em
substituição ao gesso, apesar de ser um pigmento conhecido por Branco de Espanha,
o resultado esperado não se altera e mantém as mesmas características da solução
procedida com o gesso.
Após o nivelamento das obturações, as mesmas recebem uma base de
preparação com um matiz próximo daquele utilizado pelo artista na pintura original.
Essa é uma das características importantes a ser observada, desta maneira a
intervenção de reintegração pictórica torna-se facilitada, pois durante a execução o
restaurador por meio da sua experiência em colorimetria ajusta a tonalidade da
intervenção àquela circunstante.
É impossível elencar esse trajeto sem citar os procedimentos utilizados
anteriormente, entendendo que naquela época, finais da década de 1960, existiam
poucos equipamentos de auxílio para o trabalho e escassez de materiais específicos,
isso com base nos registros do Prof. Rescala (RESCALA, 1985, p. 286). Isso reforça
e justifica os novos métodos e materiais que foram utilizados, como por exemplo, a
tinta à base verniz para a reintegração pictórica, que só passou a ser utilizada nos
primórdios da década de 1980.
As tintas utilizadas atualmente são facilmente encontradas no mercado
específico em grande variedade de cores, têm a sua base altamente reversível,
resinas e pigmentos finos e puros, onde os efeitos de oxidação, que tornam as cores
amareladas com o a ação do tempo, não atingem esse tipo de tinta.
Isso se dá por conta do médio utilizado, ou seja, a resina cetônica é mais
resistente à ação do tempo. O manual desenvolvido pela empresa italiana CTS de
produtos artísticos e de conservação e restauro explica com propriedade todos os
compostos utilizados na fabricação dos materiais. Assim como a estrutura e
comportamento físico-químico.
Para um bom desenvolvimento do trabalho, é importante que o restaurador
tenha ao alcance uma paleta com grande variação de cores, permitindo facilitar o
alcance aos matizes desejados, visto que a cor que circunda a lacuna a ser
reintegrada já sofreu a ação do tempo e a sua variação tonal é quase milimétrica.
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Ainda é possível produzir artesanalmente cada cor, hidratando o pigmento com
solvente mineral isento de óleo e misturando com o bálsamo do Canadá, uma resina
ou até mesmo com a própria resina cetônica, ambas diluídas em solventes específicos
e altamente voláteis. Contudo, a tinta possui um tempo de secagem muito curto e deve
ser armazenada em recipiente hermeticamente fechado.
Durante a consulta, notou-se que as literaturas especializadas deixaram claro
o período que as pinturas sofreram intervenções; segundo o banco de dados do
IPHAN, as pinturas sofreram intervenções entre os anos de 1968/69, coordenado pelo
Prof. João José Rescala (BALTIERE, 2016, p. 146).
Dessa intervenção foi possível perceber e listar tais procedimentos utilizados:
a reentelamento executada à base de cera-resina quente; substituição dos antigos
chassis de madeira por outros de qualidade duvidosa, redimensionamento das
pinturas acrescentando às bordas emassamento e utilização de tinta óleo na
reintegração cromática. “A título de esclarecimento, a tinta à base de óleo era a mais
usada para os retoques naquele momento”. (BALTIERE, 2016, p. 126)
No que tange ao falso histórico que as pinturas carregavam, ou seja, quanto
às repinturas em que foram alteradas as grafias e as tipografias as quais identificam
as personagens, vale salientar que, pela ausência de equipamentos e análise mais
aprofundada, não é possível afirmar em qual período foi executada. Seria necessária
análise laboratorial que comprovassem que os pigmentos e aglutinante utilizados
fossem da mesma procedência dos que foram utilizados para a antiga reintegração
cromática.
O aspecto que mais chamou a atenção foi a maneira grosseira que quiseram
dar ênfase às inscrições, atualizando a grafia dos nomes usando tinta branca e
espessa, muito distante dos aspectos da tipografia utilizada pelo artista, e ao se
aproximar da pintura, era totalmente visível a intervenção, mesmo sem o auxílio de
lentes específicas para tal procedimento.
As características originais tipográficas foram totalmente alteradas. Esses
atributos são os principais que diferem as personagens, e se por um acaso houvesse
constatada uma grande perda, seria impossível identificá-los.
Foi perceptível, durante os testes de remoção das intervenções dos entornos
das inscrições, que existiam tipografias mais delicadas e rebuscadas sob aquelas, em
tonalidades mais baixas, próprias da paleta do artista e no nível da pele pictórica.
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Inscrições estas que traziam particularidades de um tempo, a grafia dos nomes, tal
como concebidas no século XVIII.
Aqui retorno a mais um termo cunhado por Warbung, o Nachleben, que “seria
a pós vida da imagem” (CAMPOS, 2017, p. 10). A pintura resgata o seu aspecto
original, num ato quase arqueológico de remoção de camadas que escondiam a leitura
cultural, assim revelando o aspecto mais próximo de quando a pintura foi concebida.
Figura 49 – Identificação da repintura e processo de remoção

Fonte: fotografia do autor, 2016

Aproveitando que as pinturas estavam faceadas para manter a integridade,
devido a translado e movimentações, foi removida a reintelação antiga e toda a cera
que ainda permanecia no verso.
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As pinturas, depois do processo de limpeza química e mecânica, passaram
por um processo de planificação entre vidros e papel mata borrão para atenuar e
corrigir as ondulações, durante alguns meses.
Os processos subsequentes foram: enxertos das lacunas com tecido e a
reintelação com a pasta fiorentina sintética, tensadas em chassi de cedro de cunhas
ajustáveis, emassadas e niveladas as lacunas, como foi descrito anteriormente, e
recebeu uma base de preparação à base de tempera guache. Antes da reintegração
foi aplicado verniz de saturação para separar a parte conservativa da intervenção
pictórica.
Os métodos escolhidos para reintegrar as lacunas foram a seleção cromática
nas bordas e lacunas de maiores dimensões e, para as de média e pequenas
proporções, o método mimético, seguindo as direções das pinceladas do artista aliado
ao tratteggio, assim, com certa proximidade, é possível constatar onde houve a
intervenção.
Assim, o método escolhido para desenvolver a reintegração cromática
dependeu de uma série de fatores e escolhas, as quais, em seu maior peso, resultou
da técnica que o restaurador dominava e o seu gosto acabou imprimido na
plasticidade das pinturas, mesmo que temporariamente.
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Figura 50 – Aplicação do verniz final

Fonte: fotografia do autor

Por fim, as pinturas receberam uma camada de verniz final aplicada com pistola
e compressor para homogeneizar as cores e protegê-la, visto que ao secar, as tintas
utilizadas na reintegração pictórica tendem a permanecer foscas. Assim, após a
aplicação do verniz a leitura pode ser feita sem interrupções.
Para acompanhamento e melhor entendimento do processo de restauro o
quadro seguinte ilustra todas as intervenções sofridas pelo conjunto pictórico e suas
respectivas datas.
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Quadro 5 – Cronologia do processo de restauro das quatro pinturas

Igreja
São
Santo
Joaquim
Estolano

Santa
Emereciana

Etapas do processo

Santa Ana

Diagnóstico
Faceamento e remoção do altar
Limpeza mecânica

06/07/2016
07/07/2016
27/09/2016

idem
10/07/2016
19/07/2016

idem
07/07/2016
12/08/2016

idem
07/07/2016
31/08/2016

Remoção dos pregos e chassi

27/09/2016

19/07/2016

12/08/2016

31/08/2016

Remoção da antiga reentelamento

27/09/2016

12/08/2016

01/09/2016

Limpeza mecânica e térmica da
cera

28/09 a
06/10/2016

19/07/2016
20/07 a
05/08/2016

15/08 a
17/08/2016

01/09 a
19/09/2016

Limpeza química
Remoção de antigas intervenções
pictóricas

07/10/2016

09/08/2016

18/08/2016

20/09/2016

11/10/2016

11/08/2016

19/08/2016

26/09/2016

13/10 a
26/10/2016
26/10/2016
28/11/2016
29/11/2016
22/12/2016
23/12/2016
09/01 a
20/01/2017
31/01/2018

15/08 a
01/11/2016
17/10/2016
01/11/2016
03/11/2016
28/11/2016
19/12/2016
20/12 a
29/12/2016
idem

23/08 a
24/10/2016
24/10/2016
01/11/2016
03/11/2016
09/11/2016
10/11/2016
12/12 a
20/12/2016
idem

26/10 a
04/11/2016
25/10/2016
05/11/2016
07/11/2016
08/11/2016
29/11/2016
30/11 a
09/12/2017
idem

Período de planificação
Costura de enxertos nas bordas
Reentelamento
Fixação no chassi
Emassamento e nivelamento
Verniz de saturação
Reintegração cromática
Verniz final

Fonte: elaboração do autor

6.3 O GOSTO NA REINTEGRAÇÃO PICTÓRICA

O Kantismo, como base epistemológica formalista no restauro, presente na
ideia de gênio e gosto, pode ser apropriado pelo restaurador, por isso, aqui busco uma
articulação desses dois conceitos fundamentais da obra Crítica do Juízo, de Kant
(1790). Estes podem estar presentes nas decisões, no que tange aos procedimentos
de reintegração pictórica (ou seja, de uma pintura), mais precisamente no trabalho de
conservação e restauro.
No âmbito do restauro, muitas alternativas de procedimentos são agregadas a
priori, principalmente quando não são utilizados recursos tecnológicos para melhor
análise da pintura que sofrerá intervenção.
As quatro pinturas do altar de Santa Ana passaram por um longo período de
intervenção, e devido a uma prematura análise de um especialista, elas não estariam
inclusas nas intervenções pelas quais passou toda a capela, pois, a seu ver, estavam
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em bom estado. Contudo, após uma análise mais aprofundada, constatou-se a
necessidade de intervir, principalmente quando foram removidas do retábulo.
Ao analisar, como profissional da área específica, um parecer sobre o trabalho
desenvolvido no conjunto, é impossível não se sentir atingido pelo exercício do gosto.
Como afirma Gonçalves, “antes de Kant, autores como Hume e Burk haviam
considerado o gosto como um sentimento do belo” (GONÇALVES, 2016, p. 111).
O gosto está predominantemente ligado às intervenções conservativas,
principalmente na maneira na qual o tratamento da peça será desenvolvido. E o belo
está intrínseco no resultado da intervenção conservativa, mesmo que muitas vezes os
mecanismos de referência desenvolvidos para separar visualmente a ação do
restaurador sobre a obra não sejam respeitados, para o observador desprovido de
formação e informação sobre o tema ele terá, a priori, a beleza plástica como
parâmetro de belo.
A literatura específica que dá suporte à tarefa prática, ética e formalista no
restauro, nem sempre é utilizada, apesar de muitas vezes ser citada. Nos muitos
procedimentos, eles são desenvolvidos a partir das paixões, muitas vezes deixando
de lado os equipamentos tecnológicos para averiguar o real problema e causar o
mínimo de dano possível, acreditando apenas no caráter empírico da execução ou
tarefa do restauro.
Como Kant desenvolveu literatura para criticar dentro da própria crítica e isso o
colocou na vanguarda do seu meio, como aponta o pensamento de Greenberg
analisado por Gonçalves.
O restaurador precisa participar constantemente de um “sentido de vanguarda”
semelhante, não de total ruptura com tudo o que já foi proposto, pois cada caso é um
caso, cada patologia numa obra é única, tido que cada peça é única, no sentido de
refletir nas ações propostas e desenvolvidas na estagnação de tais patologias e sua
cura, assim como, na ordem da plasticidade da peça.
Pensar numa crítica do gosto já é algo amplamente discutido, mas aqui não é
o propósito no ato da criação artística, no âmbito da conservação e restauro, o caráter
artístico está atrelado aos procedimentos técnicos e não criativos e interpretativos.
A dimensão interpretativa é aplicada justamente quando a perda compromete
a leitura da peça, daí cabe ao restaurador uma efetiva pesquisa em antigos registros,
sejam eles escritos ou fotográficos, para nortear os procedimentos, não cabendo
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invenções, ponto que Brandi (2006) já defendia e que continua sendo propagado pela
teoria contemporânea do restauro de Viñas (2010).
Mesmo que pareça tautológica a literatura específica, há de se perceber que a
tecnologia avança a cada dia, nos trazendo equipamentos de salvaguarda dos bens
artísticos cada vez mais imprescindíveis para a excelência nos procedimentos
restaurativos.
Existem métodos que devem ser rigorosamente executados principalmente na
fase de diagnóstico, porém, existe um espaço de liberdade nas categorias estéticas e
materiais aplicados ao restauro por onde passeia o gosto do restaurador-executante.
Inúmeras discussões, como se sabe, foram e ainda são estabelecidas no que
tange à reintegração pictórica nas obras de arte em relação às perdas por danos
eventuais de conservação ou climatológicos.
Muitos teóricos, em suas produções literárias sobre os critérios de reintegração
de uma pintura, criam importantes bases separando o modo de intervenção, conforme
sejam obras de veneração e/ou culto segundo o caráter da estética e das obras de
exposições museógrafas e seu caráter de historicidade (BRANDI, 2006).
Além de todos os documentos que regem, ou servem de base, para o ato de
conservar e restaurar, vai-se além do caráter estético da obra; muitas vezes os
trabalhos são mais discutidos com os requerentes do que acerca dos procedimentos
em si.
Isso porque na maioria das situações, por serem peças de devoção, o
proprietário prefere que prevaleça a plasticidade da obra, deixando ao máximo
imperceptível a intervenção, ao contrário dos museus que tem em seu caráter
pedagógico o fator principal na peça a ser exposta, preocupando-se com a
historicidade e o valor artístico que a obra carrega.
Existem algumas alternativas de intervenção na modalidade pictórica que se
distinguem em três aspectos: com base no tratteggio são subdivididas em: seleção
cromática, abstração cromática e, por fim, a reintegração mimética (BRAGA, 2003, p.
148).
O Instituto Central de Restauro, idealizado por Argan, foi criado na década de
1930 em Roma, sob a direção de Cesare Brandi, a partir de uma concepção crítica do
restauro, elaborando um método de intervenção direcionado às pinturas facilmente
identificável.
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A técnica do tratteggio utiliza-se da tinta aquarela sobre a lacuna já tratada e
em sentido vertical, o que a diferencia pela técnica e sentido de pincelada original
empregada, e como afirma Brandi, esse sistema de reintegração consiste em criar
harmonia no campo legível da obra, permitindo a leitura total da camada pictórica sem
que haja interrupção na sua visualização e, ao mesmo tempo, respeita a distinção do
original (BRANDI, 2006).
As tonalidades empregadas nas eventuais lacunas dependem do matiz que a
circundam, recompondo e respeitando, assim, os aspectos lineares e de passagem
de tonalidades, e consiste em evitar qualquer ação de copiar ou imitar, falsificar e ou
competir com o original, vindo a compor a superfície para homogeneizar a leitura da
obra, executada de um modo autônomo diferente do original, mas que só é percebida
pela aproximação do observador à obra, permitindo que à certa distância não se
perceba a intervenção, desse modo:
Deve-se reduzir o valor saliente que a lacuna assume em relação à figura
efetiva, que é a obra de arte. Assim posto, é claro que as soluções caso a
caso, que a lacuna exigirá, não divergirão do princípio, que é o de reduzir o
realce na percepção da lacuna como figura... Será necessário remover
qualquer ambiguidade da lacuna, ou seja, evitar que ele seja reabsorvido pela
imagem, o que só a enfraqueceria... Será necessário graduar o tom da lacuna
de modo a criar-lhe uma situação espacial diversa dos tons expressos na
imagem lacunosa (BRANDI, 2006, p. 89).

O processo de seleção cromática consiste em reconstituir a lacuna da camada
pictórica com inúmeros traços curtos e justapostos executados por um pincel de
número 01, de ponta sutil, obedecendo ao movimento que compõe a figura em
questão, criando assim uma vibração ótica a partir de combinações de cores puras
justaposta.
Deve-se ter consciência dos valores plásticos e gráficos do original (obra).
Utiliza-se a posição vertical se o fundo for plano, horizontal ou sobre um elemento que
sugira horizontalidade, como, por exemplo, uma moldura ou elemento compositivo.
Utiliza-se as pinceladas circulares se a configuração for de uma lacuna de efeito
espiralado e oblíqua e se pode desenvolver sobre uma dobra de um panejamento.
(CASAZZA, 2003, p. 31).
Importante salientar que esse processo é comumente empregado em casos
onde existam pequenas perdas e em situações que seja possível completar a figura
atingida pela ocasional perda.
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Esse processo é baseado nos estudos pictóricos desenvolvidos em
movimentos artísticos de vanguarda tais como o pontilhismo francês e o divisionismo
italiano, movimentos artísticos em que o artista se detém no estudo físico sobre a
ótica, maneira em que uma cor se comporta ao lado da outra e por incidência da luz,
e o olho humano se encarrega de misturá-las criando os efeitos de volumetria.
A partir desse método é possível desenvolver muitos matizes usando uma
paleta reduzida, mais precisamente o ciano, amarelo cádmio, magenta, preto e branco
se diferenciando bastante de uma pincelada contínua, vulgarmente dita “chapada”.
(CASAZZA, 2003).
Figura 51 – Detalhe de Santa Ana após o restauro

Fonte: fotografia do autor, 2017

As grandes perdas relacionadas à ação do tempo e intervenções nas pinturas
suscitaram pensamentos que discutem parâmetros intervencionais a respeito das
grandes lacunas. Com a necessidade de distinguir a intervenção que a obra sofreu do
que há de original na obra, Umberto Baldini desenvolveu, a partir do tratteggio, uma
maneira de neutralizar as grandes perdas pictóricas em uma obra.
Nas suas publicações, reúne práxis metodológicas de reintegração cromática,
nominada de abstração cromática, e vale a pena ressaltar que o intuito não é refazer
o que foi perdido, isso conotaria um falso, principalmente se a imagem tenha sofrido
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grandes perdas; o intuito é apenas neutralizar o campo visual das áreas afetadas pelo
emassamento, permitindo uma melhor leitura nesse contexto.
Isso porque uma grande lacuna já conota uma nova figura como é amplamente
discutido na psicologia da Gestalt. E muita das vezes não existem registros
fotográficos que possam guiar o restaurador em relação ao desenho exato que existia
no lugar da perda.
Como afirma na publicação Il restauro pittorico, Onella Casazza, sobre os
princípios de Baldini quanto à abstração cromática, fortalecendo que requer uma
consistência crítica em seu modo de uso:
[...] Se define “abstração” a faculdade da mente em distinguir as
singularidades sensíveis de um objeto, pensando a cada uma
independentemente das outras e dando a cada uma a existência [...] diremos
que por “abstração cromática” definimos a qualidade dos olhos de distinguir
uma da outra, cada cor de uma policromia e de poder coloca-las juntas
independentemente uma da outra e dando a cada existência própria. Deverei
utilizar a abstração cromática quando a conotação da lacuna é de tal
proporção que não seja possível utilizar o método de seleção cromática, para
isso a aplicação diferenciada de cada método [...] sendo utilizada quando
existe uma necessidade em criar um campo neutro, quando não existe
possibilidade de qualquer reconstrução figurativa do tecido pictórico, não
inventando o que foi perdido (CASAZZA, 2003, p. 9, tradução nossa)33.

No contexto soteropolitano no campo do restauro, é quase impossível
encontrar alguma peça que porte essa tipologia de intervenção. Tem-se a cultura da
reintegração mimética, a que “copia” o sistema de pinceladas aplicado pelo artista,
assim dando total homogeneidade, sem que se perceba onde a peça sofreu
intervenção, mesmo em peças onde a perda da camada pictórica é muito grande
Os processos de intervenções precedentes nas pinturas da Capela de Santana
escondiam muito dos detalhes originais, assim como partes da carnação das
personagens.
Durante a intervenção, foi resgatado muito do que estava escondido pelo
emassamento de obturação de lacunas da intervenção precedente, as fissuras
labirínticas em sua grande parte foram causadas pelo antigo processo de reintelação,
apesar do grande volume em áreas das antigas obturações, não houve muita
dificuldade em removê-las, pois, já estavam bastante alteradas e enfraquecidas.

33

O texto íntegro encontra-se na publicação Teoria del restauro e unitá de metodologia de Umberto
Baldini de 1978, para essa tradução livre foi utilizada a referência de Casazza, por ser uma publicação
mais recente e corrigida e por ser proveniente da mesma editora.
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No último procedimento, a intervenção pictórica de preenchimento das lacunas
gerou uma discussão com os fiscais da obra e o corpo técnico do IPHAN sobre qual
a melhor maneira para solucionar a problemática das variadas técnicas que poderiam
ser empregadas na execução. Assim, retorna-se para o problema do gosto, e mesmo
que a experiência estética seja contundente, os modelos no restauro existem para
serem seguidos, independente das faculdades e talentos dos restauradores.
Aí, onde Gonçalves, desenvolvendo o pensamento sobre a obra de arte em si,
fala do produto do gênio citado por Kant, “uma obra exemplar que sem derivar da
imitação, possa servir aos outros como justa medida” (GONÇALVES, 2016, p. 139).
Ou seja, de modo geral, faço uma ponte com os modelos de reintegração cromática
apresentada por Baldine e reeditada por Casazza, mesmo não se tratando de modelos
de obras de arte sugeridos por Kant, que, entretanto, seriam modelos utilizados para
o tratamento das obras de arte.
Esses modelos estão a guiar o gosto, concomitantemente, com o juízo que
decidirá qual a melhor proposta para cada situação. Mesmo que em alguns casos a
perda da camada pictórica original apresente consideráveis dimensões, ainda se deve
ponderar o local de origem da peça e seu caráter devocional.
As telas que compõem a Capela de Santa Anna estão integradas ao culto de
devoção e, mesmo com a distância entre o observador e a peça seja considerável, a
reconstituição dessas lacunas deveria manter a plasticidade da pintura.
Diferentemente do processo de reintegração pictórica precedente, que foi
utilizado à maneira mimética e com tinta a óleo, o atual processo foi embasado, não
no gênio criativo do restaurador, mas nas faculdades desenvolvidas num juízo, que
não agregou à pintura uniformidade totais a ponto de muito próximo das pinturas não
distinguir o original da intervenção, mas o processo de seleção cromática,
favorecendo-se dos modelos preexistentes aplicados no sistema conservativo.
Conservar o máximo de originalidade da peça respeitando o gênio plastificado
pelo artista, onde os traços curtos e sutis da reintegração cromática baseiam-se na
trama pictórica empregada pelo autor da pintura. Em movimentos que comungam com
os limites da perda pictórica preenchido com a nova obturação, suscitando do gênio
curador do restaurador a sensibilidade sem esquecer-se dos modelos éticos que
fundamentam o ato de conservar e restaurar a obra de arte.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Estar em contato com as pinturas da Capela de Santa Ana não foi somente um
ato técnico de um profissional do restauro, foi sobretudo, a possibilidade de conhecer
a obra intimamente – um privilégio.
Poder contar com conhecimento técnico e a experiência de restaurador
permite outras perspectivas e aguça questionamentos ímpares que se aliam ao
caráter do pesquisador. Foi a partir deste contato que o conjunto pictórico se tornou
objeto cognoscível da minha pesquisa.
A possibilidade de transportá-las do seu espaço de veneração para que
pudessem receber os devidos cuidados no ateliê de restauro montado pela Marsou
Engenharia no museu da Catedral (piso superior da sacristia), me permitiu conhecer
certas características que dificilmente seriam cognoscíveis sem este contato direto.
Mesmo tendo a autoria atribuída ao mestre Antônio Simões Ribeiro, depois de
uma análise mais detalhada, não foi encontrado nenhuma assinatura ou referência de
datação.
Em nenhuma das quatro pinturas a óleo executadas sobre o cânhamo, após
remoção da antiga reentelamento, limpeza mecânica e química, que consistiu na
remoção da mistura de cera e resina utilizada no procedimento precedente, não foi
encontrado vestígio de assinatura e/ou datação que comprovasse a autoria das
pinturas.
O pintor português de quadratura deixou um enorme legado na então colônia
brasileira. Os trabalhos comprovados e atribuições dão corpo a essa obra, onde as
pesquisas se debruçam nas questões estilísticas do artista, sendo um dos principais
campos para a análise comparativa em sua obra.
As quatro pinturas da capela de Santa Ana fazem parte de imenso grupo de
pinturas presentes na Catedral Basílica, com um grande diferencial por terem sido
executadas sobre tecido e não painel de madeira, como a grande parte listada.
A misteriosa família de Jesus sempre despertou muita curiosidade de
suposições durante a história, principalmente pela ausência de registros tidos como
canônicos.
Trata-se de uma apoteose ao “sim”; o “sim” dito por Santa Emereciana, o “sim”
por Santa Ana e, por fim, o “sim” dito por Maria Santíssima. Tal aceitação dos
desígnios divinos propagou-se de tal maneira que o próprio Jesus disse “sim” e aceitou
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beber do cálice, fazendo da vontade do Pai a sua (MATEUS, 26:42), dando a vida
para cumprir a promessa de salvação da humanidade.
Desta forma, o “sim” foi plasmado num espaço abobadado, coberto por talha
dourada e policromada, num rendilhado sustentado por colunas salomônicas, que
costura na tradição católica a devoção medieval à sacra parentela.
As literaturas que abordam com maior abrangência a genealogia de Maria
estão no Evangelho apócrifo de Tiago, e nas literaturas tradicionais da Igreja Católica,
a Legenda Áurea e O Jardim Carmelitano. Todos eles incorporam a natureza divina e
humana de Jesus sem deixar escapar as questões proféticas relacionadas à
descendência do Rei Davi.
E para isso, a arte como meio de catequização recorreu às representações da
Sacra Parentela, nela a tradição pictórica e escultórica medieval em representar as
personagens de maneira agregada como galhos de uma árvore, partindo de um tronco
e linhagem. Muito se distancia o campo representacional presente na Capela de Santa
Ana da Igreja do Colégio dos jesuítas.
Pensar e redigir sobre aspectos numa imagem, que a priori parecem ser
irrelevantes para a maioria das pessoas, é uma rasgadura da memória de quem a
escreve, sim, no sentido que a urdidura das imagens aqui apresentadas, é tecida por
vida, momentos em que a arte se fez presente nas mais variadas paixões e seus
sintomas nas mais simples situações.
Ao analisar o caráter compositivo e estilístico das pinturas, a pesquisa
estruturou-se e desenvolveu-se em etapas: o estudo iconográfico do conjunto pictórico
e a documentação do processo de restauro das quatro pinturas.
Durante o período de pesquisa iconográfica, a procura por referências que
teriam servido de modelo para as pinturas foi constante. As gravuras e esculturas
encontradas, que representam a ancestral família de Jesus, se distanciavam cada vez
mais das estudadas. A iconografia, entretanto, se aproximava cada vez mais das
pinturas relacionadas ao pintor nas estruturas compositivas, nas cores e elementos
presentes nas imagens.
A ausência de referências iconográficas me fez asseverar a singularidade das
quatro pinturas, se fez necessário certo rigor de observação e poética para respaldar
a riqueza do conjunto pictórico em questão, explorando potenciais narrativas.
Para isso, foi buscado da arte para falar sobre arte, imbricando os aspectos
historiográficos com a leitura compositiva pessoal alinhada aos escassos registos
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sobre as imagens. Como suporte analítico, respaldei-me nos estudos de Aby
Warbung, Erwim Panosfsky, Didi-Huberman e Hans Belting, relacionando o potencial
teórico de cada autor para tal leitura iconográfica.
Empreendeu-se uma pesquisa bibliográfica através da mediação de literatura
especializada sobre a tradição das personagens associado ao poder aquisitivo dos
ancestrais de Maria, principalmente os relacionados à opulência com que o pintor
representou a sacra parentela mariana.
Investigou-se os registros que reportaram a chegada e estadia do artista
Antônio Simões Ribeiro na capital da colônia portuguesa. Neles, as cartas de exames
de ofícios mecânicos, registros de pagamentos pelo Senado, provisões do governo,
alinhamento e vistorias.
O processo de restauração das pinturas foi documentado fotograficamente,
também como suporte do registro num diário de atividades, passo-a-passo. O estudo
das possibilidades de uso de materiais nos processos de restauração das pinturas,
desde o diagnóstico aos processos de reintegração cromática; além da problemática
na readequação das pinturas ao loco original, por conta da nova estrutura, o chassi
ajustável, para manter a estabilidade da pintura. Antes as pinturas estavam fixadas
por pregos ao retábulo, o que causou perda e furos nas bordas.
Para finalizar a discussão sobre o conjunto, aproveitei para discutir o gosto do
profissional, o restaurador, ao executar a remoção de antigas intervenções e
reintegração pictórica. Todo o processo foi discutido com os técnicos do IPHAN,
responsáveis pelo acompanhamento do processo.
Durante o processo de restauro e depois da remoção das sujidades,
intervenções sobre a tipografia e verniz oxidado, a luminosidade do tecido destacouse, o brilho cintilante obtido pelas pinceladas rápidas e precisas de branco de chumbo
ocreado do artista quase como uma pintura “alla prima” foi restabelecido, assim como
as denominações originais de cada personagem.
O último capítulo abordou o gosto na reintegração cromática, trazendo o dilema
do restaurador em escolher qual técnica será executada para reestabelecer a leitura
da pintura
Restabelecidas ao local de origem, as imagens recuperaram a sua dignidade,
e desta vez, com uma iluminação adequada, é possível contemplá-las. Os pregos
oxidados não são mais os algozes, agora elas estão fixadas de maneira que a
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qualquer momento e sinal de deterioração possam ser removidas para devidos
cuidados.
A singular sacra parentela baiana reúne uma sequência de atributos já
nominados que a faz singular, restando uma dúvida: quais seriam as referências
imagéticas do artista? Mas, depois de toda a revisão bibliográfica, é claro que a
benfeitoria atribuída à Santa Ana fica evidente na tradição hagiográfica, mesmo
quando a veneração foi reprimida pelo Concílio de Trento, a tradição da linhagem da
mãe de Jesus firmou-se no tempo, ocupando o espaço no retábulo da Catedral
Basílica de Salvador.
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