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RESUMO 

 

 

Esta dissertação apresenta uma análise sobre o retorno da Iconografia 

Bizantina na Igreja Católica Apostólica Romana de maneira particular do Brasil como 

resposta à procura de uma volta às fontes litúrgicas cristãs proposta pelo Concílio 

Ecumênico Vaticano II (1962-1965). Para compreender este fenômeno, 

conheceremos a gênese deste estilo de arte sacra a partir do século IV, os conflitos 

teológicos que surgiram à cerca da representação pictórica de Deus, seu deferimento 

canônico em Concílio Ecumênico no Século VIII e o papel do iconógrafo, aquele que 

escreve ícones, como ministro da Igreja por meio da arte.  Sendo este estilo artístico 

uma expressão da fé católica será conhecido os âmbitos da teologia que a 

fundamentam, o sagrado como uma manifestação do absoluto, e as bases que 

asseguram a contínua presença sacramental daquele que no ícone é evocado. 

Âmbitos filosóficos também são contemplados, assim como sua simbologia 

geométrica sagrada e das cores. Após conhecer os elementos e a história deste estilo 

artístico, é possível analisar a chegada desta arte aos espaços litúrgicos cristãos 

católicos contemporâneos, levando em consideração que estes, assim como os fiéis, 

são marcados por uma cultura barroca devocional. Também é apresentado algumas 

obras artísticas realizadas por iconógrafos brasileiros nas mais diversas regiões do 

país. Foi utilizada a metodologia qualitativa e a bibliográfica, pesquisa de campo e 

entrevistas a mestres iconógrafos e liturgistas.  O objetivo central da pesquisa situa-

se na investigação do forte retorno dos ícones bizantinos, arte do primeiro milênio 

cristão, nas atuais produções pictóricas sacras contemporâneas do Brasil, seja de 

maneira estilizada, seja na técnica tradicional. Adentrando no campo da história da 

cultura oriental e ocidental, em sua comunicação litúrgico-doutrinal, são apresentados 

conceitos sobre arte sacra litúrgica, através de reflexões de alguns autores como: 

Donadeo (1996), Evdokimov (1990), Gharib (1997), Pastro (2010), Floriênski (2012), 

Mondzain (2013), Tommaso (2017), entre outros. 

 

Palavras-chave: Arte Sacra. Iconografia Bizantina. Concílio Vaticano II. 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

 

This dissertation presents a stud on the resumed of Byzantine Iconography in the Roman 

Catholic Church in a particular manner in Brazil as an answer to the search for a return to 

Christian liturgical sources proposed by the Second Vatican Council (1962-1965). To 

understand this phenomenon, we will know the genesis of this style of sacred art from the 

4th Century, the theological conflicts that arose around the pictorial representation of God, 

its canonical deferment in Ecumenical Council in the 8th Century and the role of the 

iconographer, the writer icons, as minister of the Church through art. Because this artistic 

style is an expression of the Catholic faith, it will be known the scopes of theology that 

underlie that, the sacred as a manifestation of the absolute, and the bases that assure the 

continued sacramental presence of the one that in the icon is evoked. Philosophical scopes 

are also contemplated, and sacred geometric symbols and colors too. After knowing the 

elements and the history of this artistic style, it will be possible to analyze the arrival of this 

art in contemporary Catholic Christian liturgical spaces, taking into consideration that 

these, like the faithful, are marked by a devotional baroque culture. Some artistic works are 

also presented that represent some Brazilian iconographers in the most diverse regions of 

the country. It was used the following methodology: the bibliographic method with a 

qualitative approach, field research and interviews with iconographers and liturgists. The 

principal goal of this research is to investigate the strong return of the Byzantine icons, art 

of the first Christian millennium, in current contemporary sacred pictorial productions of 

Brazil, either in a stylized way or in the traditional technique. In the context of the history 

of Eastern and Western culture, in their liturgical-doctrinal communication, concepts on 

liturgical liturgical art are presented through reflections of some authors such as Donadeo 

(1996), Evdokimov (1990), Gharib (1997), Pastro (2010), Floriênski (2012), Mondzain (2013), 

Tommaso (2017), among others. 
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INTRODUÇÃO 
 

 

 A Iconografia Bizantina entrou em minha vida pela via da espiritualidade no 

período em que participava da Comunidade Católica Shalom. Depois pelo caminho 

da arte, quando o Pe. Gerson Rodrigues, da diocese de S. Amaro, enxergando em 

meus desenhos um potencial para a iconografia, me levou ao Atelier “To Aghion 

Mandylion” em São Paulo.  Desde então passei a viver e a contemplar a força desta 

arte para a vida de tantos cristãos e mesmo não cristãos que por ela se sentem 

atraídos nos dias atuais. 

 O mundo religioso em todas as culturas é marcado por manifestações 

artísticas, encontrando o homem nas mais variadas formas e estilos uma maneira de 

exprimir por meio de símbolos, realidades que lhe transcendem. Neste contexto nos 

deparamos com a Igreja Indivisa1 que, após receber a liberdade de existência dentro 

do Império Romano, por meio do Edito de Milão (313 d.C.) promulgado por 

Constantino, e se tonar a religião oficial do Império (380 d.C.) através do Edito de 

Tessalônica promulgado pelo Imperador Teodósio I, refletindo e construindo uma arte 

que manifeste seus dogmas e rituais litúrgicos. 

  Os fundamentos desta arte foram definidos no II Concílio Ecumênico de 

Nicéia (787 d.C.), o último Concílio aceito pela Igreja Indivisa (ocidental e oriental, 

católica e ortodoxa), que teve como tema a legitimidade da veneração aos santos 

ícones. 

 A espiritualidade oriental é algo que tem despertado grande interesse nos 

cristãos do Ocidente, especialmente após o Concílio Vaticano II (1962-1965), que 

exorta os fiéis católicos a um retorno às fontes do cristianismo e à restauração da 

unidade entre todos os cristãos, como nos afirma o Decreto Unitatis Redintegratio: 

“Promover a restauração da unidade entre todos os cristão é um dos principais 

propósitos do sagrado Concílio Ecumênico Vaticano II” (Documentos do Concílio 

Vaticano II, 2001, p. 215,). Inevitável neste retorno às fontes foi o encontro com esta 

                                                             
1 Igreja Indivisa – é como se chama o conjunto das igrejas cristãs de rito oriental e ocidental antes do chamado 
Grande Cisma ocorrido entre as mesmas em 1054. A partir de então, foram separadas em duas: Igreja Católica 
Apostólica Romana e Igreja Católica Apostólica Ortodoxa, quando os líderes da Igreja de Roma e de 
Constantinopla se excomungaram mutuamente. 
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arte canonicamente formada durante séculos como expressão sacramental da fé 

cristã. 

A dez anos atrás fiz o curso de iconografia com os cristãos de Rito Católico 

Oriental Greco-Melquita2, a partir daí passei a pesquisar a teoria iconográfica e a 

exercitar sua técnica. Deparei-me então com o desvelar de uma arte de profunda 

riqueza espiritual-teológico e filosófica, para a Igreja indivisa e para a vida íntima 

daquele que crê.   

Do contato direto com esta arte tornou-se perceptível o ascendente interesse 

por parte de clérigos, leigos, protestantes, artistas, acadêmicos e também de não-

cristãos, pela técnica ou pela arte como caminho de crescimento espiritual. 

A atualidade do ícone é surpreendente. Há um movimento de redescoberta das 

fontes da cristandade e o ocidente cristão cada dia se extasia e surpreende com a 

riqueza dos ícones bizantinos. O interesse nesta arte tem sido um fato no Ocidente, 

sobre isto afirma Dom Fares Maakaroun, Arcebispo Emérito Greco-Melquita de São 

Paulo, em sua Mensagem aos Iconógrafos (2001):  

 

Quem fala do ícone, fala do Oriente, de Antioquia, de Bizâncio e da 
Rússia. Mas, hoje, o interesse pelo ícone chegou até o Ocidente, até a 
América, até o Brasil, que está muito ligado aos Símbolos e aos Mistérios: 
o ícone é a representação visível do que é invisível. (MAAKAROUN, fonte: 
apostila policopiada de iconografia do Atelier “To Aghion Mandylion”, de 
São Paulo). 
 
 

O ícone possui uma regra de criação definida canonicamente pela Igreja. 

Tendo como pátria o Oriente Bizantino, é patrimônio e expressão da Igreja Indivisa, 

Igreja Católica do Oriente e do Ocidente, ortodoxa e latina. Sua elaboração obedece 

a severos cânones (regras iconográficas eclesiásticas), tradições, códigos e sistemas 

de símbolos (cores, gestos, posturas) herdados de formulações e exemplares que 

datam os primeiros séculos cristãos. 

 A técnica canônica possui peculiaridades próprias, que vão desde os materiais 

utilizados que devem ser de origem natural, à geometria “sagrada” utilizada sob 

perspectiva inversa e uma desfiguração proposital da natureza realista. 

                                                             
2 Igreja Católica particular sui iuris, isto é, que embora seja particular autônoma, se encontra em plena comunhão 
com o Sumo Pontífice da Igreja Católica Romana. Esta Igreja utiliza até hoje o rito bizantino e tem o grego e o 
árabe como línguas litúrgicas. 



 
 

12 
 

 Enquanto a arte grega clássica (Séc. VI-IV a.C.) buscava exaltar a beleza física 

do corpo humano, a arte bizantina apresenta em suas representações uma ausência 

total de realismo. Conheceremos como através de uma anatomia que se deforma 

voluntariamente, procura-se revelar uma visão do homem “transfigurado pela luz de 

Deus”. 

 Sobre isso, o filósofo russo e historiador da arte Floriênski (1882-1937), no 

ensaio “A perspectiva inversa” (2012), irá nos instiga ao observar que os pintores de 

ícones ao rejeitarem conscientemente a utilização da perspectiva renascentista, 

almejavam trabalhar certos problemas espirituais que não eram preocupação para os 

artistas do Quattrocento italiano.  

Para compreender esta manifestação artística e sua importância na 

comunidade cristã atual, devemos retornar aos primeiros séculos da Igreja e 

analisarmos a gênese de sua técnica, espiritualidade e teoria. Conhecendo suas 

fontes podemos buscar compreender seu valor na atualidade junto aos espaços 

litúrgicos, assim como a relevância de sua técnica secular junto à comunidade artística 

sacra, em tempos de grandes avanços técnicos no campo das artes. 

Algumas perguntas que giram em torno desta pesquisa são: Qual a relevância 

de uma técnica secular junto aos espaços litúrgicos de um Brasil marcado pela 

tradição barroca e junto à comunidade artística contemporânea de arte sacra pictórica 

católica?  Quais os fundamentos que estão na base desta mudança do espaço 

sagrado de “ontem” em relação aos espaços de hoje?   Como a comunidade cristã, 

especialmente católica, está ou não sendo preparada para receber esta tradição 

cultural? 

Para isso realizamos um estudo do estilo estético/religioso milenar denominado 

iconografia bizantina, sua gênese, características de linguagem, técnica, filosofia 

estética e teologia litúrgica, sua canonicidade e suas marcas culturais. Foi possível 

conhecer e avaliar o retorno desta arte em igrejas católicas do ocidente, a partir do 

Concílio Vaticano II (1962-1965), tendo em vista que, após o cisma entre a Igreja do 

Oriente e do Ocidente em 1054, os ocidentais afastaram-se deste estilo, enquanto os 

cristãos do Oriente permaneceram fiéis, guardando assim as decisões conciliares 

tomada no II Concílio de Nicéia no ano de 787.  

O estilo iconográfico bizantino está fortemente presente nas atuais produções 

pictóricas sacras da contemporaneidade no Brasil, seja de maneira estilizada, seja na 
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técnica tradicional. A pesquisa tratou de questões que pertencem ao campo da história 

da cultura oriental e ocidental, em sua comunicação litúrgico-doutrinal por meio da 

arte. 

No Brasil temos tido nos últimos 10 anos a presença da arte bizantina nos 

espaços litúrgicos e devocionais da comunidade cristã católica.  Encontramos um 

campo aberto para a pesquisa sobre esta arte que passa a se enquadrar dentro da 

cultura brasileira que a nível sacro é marcada pelo devocional espírito barroco que 

marca nossa história desde o século XVII, trazida pelos missionários jesuítas, e tendo 

seu declínio no século XX, especialmente após a realização do Concílio Vaticano II 

(1962-1965). 

Este Concílio nos aponta uma nova concepção do espaço litúrgico, baseada 

nas primeiras comunidades cristãs. Somente uma linha interdisciplinar, que possa 

aprofundar a história desta arte, seu lugar na história da arte, dialogar com a teologia 

e a filosofia, prevendo que a arte é uma poderosa ferramenta educativa, pôde trazer 

uma melhor compreensão deste fenômeno. 

Tivemos como instrumento a pesquisa bibliográfica, com abordagem 

qualitativa, será caracterizada pela compreensão detalhada dos significados e 

características da iconografia bizantina. Foram usadas, entrevistas a mestres 

iconógrafos, além de uma pesquisa de campo por meio de visitas para observação da 

prática em ateliers de iconografia.  

O levantamento bibliográfico inicialmente preocupou-se com a gênese desta 

arte, seu contexto histórico. Em um segundo momento conhecer a sua filosofia e 

teologia, por fim refletir sobre a presença atual dos ícones nos espaços litúrgicos 

católicos. 

 É certo que a iconografia Bizantina ressurge na comunidade cristã pós Concílio 

Vaticano II (1962-1965). Atualmente percebemos um grande interesse no ícone, em 

sua técnica e significação teológica, por parte das mais diversas comunidades cristãs 

no Brasil. Segundo Antunes (2010): “O concílio Vaticano II, ao voltar às fontes (...), 

abre espaço para uma volta da experiência cristã da beleza através da redescoberta 

do ícone na Igreja do Ocidente” (2010, p. 69). 

Conheceremos as duas vertentes do surgimento dos primeiros ícones. A 

tradição da Igreja Católica aponta duas fontes para os padrões do desenho 

iconográfico, uma de caráter teológico aponta São Lucas (Sec. I d.C.) como o primeiro 
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iconógrafo, e outra diz respeito ao Mandilion de Edessa, um tecido milagroso onde o 

próprio Cristo teria impresso sua face, e que desapareceu em 1204 no saque da IV 

Cruzada a Constantinopla.  

Nestes primeiros séculos de formação de uma arte propriamente cristã, 

surgiram muitos embates, tendo em vista que a mesma também revela uma 

superação da proibição veterotestamentária3 da representação de Deus. Nas bases 

dos conflitos haviam questões estéticas, teológicas e políticas. Veremos então a 

comunidade cristã dividida entre iconoclastas (quebradores de imagens) e iconódulos 

(defensores das imagens).  

A luta gerou guerra não apenas no mundo das discussões teóricas, mas houve 

derramamento de sangue, motivada não apenas por questões teológicas, mas 

também revelava a preocupação política no que diz respeito ao poder que a imagem 

possui. O que nos remete a autora Mondzain, que em sua obra afirma que: 

 

Os próprios iconoclastas de modo nenhum renunciaram aos serviços do 
ícone para reinar; ao contrário, mais quiseram apropriar-se de seu monopólio 
e, graças a uma argumentação teológica, privar dele o poder eclesiástico. (...) 
Aliás, a iconografia imperial era abundante e esteve até em plena expansão 
durante a crise, no momento em que o imperador, ordenando a destruição 
das imagens religiosas, espalhou seu próprio retrato. (MONDZAIN, 2013, 
p.33) 

 

Dois dos mais destacados defensores dos ícones neste embate teológico, 

político e filosófico foram, João Damasceno4 (Séc. VIII), que vai cuidadosamente fazer 

a distinção entre dulia (honra relativa e devoção ou veneração) e latria (adoração 

devida somente a Deus). E Nicéforo I5 de Constantinopla (Séc. IX), que defenderá o 

carácter filosófico do ícone e da economia da encarnação de Deus. 

A encarnação do Verbo é a chave do pensamento apologético do ícone. Deus 

se faz homem, e é o próprio Cristo quem se identifica como o ícone do Pai ao afirmar 

no Evangelho de João 14,96 “Quem me vê, vê o Pai”. Ensino este reafirmado pelo 

                                                             
3 Veterotestamentária – Relativo aos livros da Bíblia que compõem o Antigo Testamento. 
4 João Damasceno – Nascido em 675 d.C. na Síria, foi monge do mosteiro de São Sabas, perto de Jerusalém. Por 
seus inúmeros escritos sobre teologia, dogmática e apologética, foi declarado Doutor da Igreja pelo Papa Leão 
XIII em 1890.  
5 Nicéforo I – Nascido em 758 d.C. em Constantinopla, foi um dos secretários de gabinete da Imperatriz Regente 
Irene (reinado de 797-802 d.C). Segundo Mondzain (2013, p. 24), Nicéforo foi o único escritor verdadeiramente 
filosófico sobre os ícones neste período de embates. Os outros como João Damasceno no século anterior 
mantém seus escritos no campo teológico-doutrinal.  
6 Todas as citações Bíblicas foram retiradas da Bíblia de Jerusalém, 2008, Ed. Paulus). 
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Apóstolo Paulo em suas cartas, “Ele é a Imagem7 do Deus invisível” (Colossenses 

1,15).  

O Deus invisível agora possui um corpo humano, um rosto, por isso João 

afirma: “O que ouvimos, o que vimos com nossos olhos, o que contemplamos (...) vo-

lo anunciamos” (I carta de João 1,1b. 3a).  Assim nos diz Spidlík; Rupnik,8A verdadeira 

arte cristã, arte que procede na esteira da comunicação, só é possível com base na 

teologia da encarnação. (SPIDLÍK; RUPNIK, 2017, p.9; tradução do pesquisador) 

Veremos como o II Concílio de Nicéia (787 d.C.), o último válido para a igreja 

do Oriente e do Ocidente, tendo como tema principal a legitimidade do culto aos 

santos ícones, validou os iconódulos, definiu o regimento desta arte e condenou os 

iconoclastas. Este evento ficou conhecido como o Triunfo da Ortodoxia, e até hoje é 

comemorado no calendário ortodoxo, no primeiro domingo da Grande Quaresma.  

O ícone torna-se então arte oficial e litúrgica, pertence, portanto, ao mundo 

ritual, na ordem da anamnese9. Encontra seu lugar na vida eclesial e no espaço 

arquitetônico da igreja, podendo ainda, estar na casa dos fiéis como uma continuidade 

do mistério litúrgico vivido em comunidade na igreja. Dos textos do II Concílio de 

Nicéia, Denzinger traz o seguinte dado: 

 
De fato, quanto mais “os santos” são contemplados no ícone que os reproduz, 
tanto mais os que os contemplam são levados à recordação e ao desejo dos 
modelos originais e a tributar-lhes, beijando-os, respeito e veneração; não, é 
claro, a verdadeira adoração própria de nossa fé, reservada só a natureza 
divina, mas como se faz para a representação da cruz preciosa e vivificante, 
para os santos evangelhos e os outros objetos sagrados, honrando-os com a 
oferta de incenso e de luzes segundo o piedoso uso dos antigos. Pois “a 
honra prestada ao ícone passa para o modelo original”, e quem venera o 
ícone venera a pessoa de quem nele é reproduzido. (DENZINGER, 2007, p. 
218). 
 

Após este período vemos ocorrer aos poucos na história o grande cisma entre 

o Oriente e o Ocidente, sendo datado oficialmente no ano de 1054. Tendo influências 

políticas como propulsor inicial, seria muito superficial resumir o cisma ao filioque10. 

Tendo em vista que a arte sofre influência das forças sócio políticas e 

econômicas vigentes, o cisma e o distanciamento do pensamento ocidental do 

                                                             
7 No grego Eikón. 
8 “La vera arte cristiana,  arte che procede sulla scia della comunicazione, è possibile allora solo sulla base della 
teologia dell'incarnazione. È quindi su una base cristologica che si sviluppa”. 
9 Anamnese – do grego “ana”, trazer de novo e mnesis, memória; fazer memória. 
10 Filioque – controvérsia teológica entre a igreja do Ocidente e do Oriente, com relação à procedência do Espírito 
Santo.  
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oriental, irá gerar consequências na arte e na teologia cristã, que se torna cada vez 

mais enrijecida e fria no que diz respeito à transcendência do mistério. 

 Neste estilo artístico as cores não são aleatórias aos cânones, e devem ser de 

origem natural, adquiridas por meio de pigmentos de origem mineral (carbonatos, 

silicatos, óxidos, etc.) ou orgânica (extraídas de substâncias vegetais ou animais). 

Assim os materiais utilizados são os que constituem o ser humano, sobre esta ideia 

da utilização de elementos que constituem a natureza humana, afirmará Leloup: 

 
O ouro representa o reino mineral; os pigmentos, o reino vegetal; o ovo, 
presente em todas as formas de têmpera, anuncia o reino animal. Mineral, 
vegetal e animal estão presentes tanto no ícone quanto no ser humano, que 
se deixa pouco a pouco figurar (LELOUP, 2006, p. 20). 

 
A composição geométrica não depende da subjetividade do artista. Desta 

maneira, assim como um copista medieval da Bíblia não se considera seu autor, da 

mesma forma o iconógrafo se reconhece como um instrumento de algo maior, da ação 

divina.  

Dentre os grandes iconógrafos, exemplos na técnica e na espiritualidade, 

podemos citar os monges Teófanes o Grego (Séc. XIV d.C.), seu discípulo Andrei 

Rublev (Séc. XV d.C.) e Dionísio de Furná (Séc. XVII d.C.). 

Diferente de uma simples representação, o ícone possui um caráter dogmático, 

é revelação, lugar de manifestação do Sagrado. Por isso precisamos compreender 

como o sagrado se manifesta sob uma realidade concreta. Um grande estudioso das 

religiões que nos auxiliará com seus estudos é Mircea Eliade. 

   Aprofundando o conhecimento dos processos para uma manifestação 

epifânica, poderemos nos aprofundar, conhecendo a teologia da presença, que é um 

dos fundamentos da natureza sacramental do ícone, ligado à relação gerado pela 

homonímia, no rito de santificação como veremos com o autor Paul Evdokimov. 

 Na atualidade os liturgistas que pensam a arte sacra e o espaço celebrativo 

cristão, a colocam em duas categorias Arte Sacra e Arte Religiosa. Conhecer as 

diferenças nos ajudará a compreender os edifícios católicos contemporâneos em sua 

proposta artística. 

 A realização desta pesquisa justifica-se pela quantidade de estúdios, ateliers, 

que tem se multiplicado, assim como de artistas murais que os tem executado no 

interior das igrejas, não só no oriente, assim como no ocidente e especialmente no 

Brasil, onde podemos reconhecer a presença de iconógrafos hoje em todas as regiões 
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de nosso país. Este fenômeno nos leva a refletir sobre a introdução desta arte em 

nossa cultura atual.  
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CAPÍTULO I 
 

ICONOGRAFIA BIZANTINA, TRADIÇÃO E HISTÓRIA 

 
 
 Um dos marcos do Século XX na história da Igreja Católica foi a realização do 

Concílio Vaticano II11 (1962-1965, fig.1). Dentre os vários temas propostos neste 

Concílio estava o “retorno às fontes” do cristianismo. Ao mesmo tempo em que o  

Concílio buscava lançar um olhar para o futuro da Igreja, mediante os desafios da 

cultura moderna em uma sociedade do pós II Guerra Mundial, que se apresentavam, 

dando passos largos em muitas questões, buscava também ouvir os ecos que 

ressoavam de sua tradição, para permanecer fiel à sua essência. 

 

 

 
Fig. 1: Bispos conciliares e seus assessores junto ao Papa João XXIII durante o Concílio Vaticano II. 
Fonte: < https://www.vaticannews.va/pt/igreja/news/2018-03/pe--reginaldo-concilio-vaticano-ser-mais-
conhecido-fieis-leigos.html> 

 

O movimento litúrgico12 teve grande importância neste processo, pois mesmo 

antes do Concílio, já levava estudiosos a pesquisarem às fontes da liturgia. Tendo a 

                                                             
11 O Concílio Vaticano II foi convocado em 1961 pelo Papa João XXIII. No ano de 1962 foi inaugurado 
pelo mesmo Papa e teve seu fim em 1965, já sob o papado de Paulo VI. 
12 Chama-se de Movimento Litúrgico o processo de recuperação dos valores da vida litúrgica da comunidade 
cristã, como celebração do Mistério Pascal de Jesus Cristo, ocorrido entre a metade do século XIX e princípio do 
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Igreja desde os primeiros séculos uma profunda ligação com as artes, vendo-as 

também como canal que conduz o homem a uma experiência do sagrado, e também 

como uma extensão da liturgia, tornou-se inevitável no retorno às fontes um encontro 

com a antiga tradição dos “Santos Ícones Bizantinos”. Sobre isso, Antunes afirma: “O 

Concílio Vaticano II, ao voltar às fontes de uma eclesiologia mais autêntica, abre 

espaço para uma volta da experiência cristã da beleza através da redescoberta do 

ícone na Igreja do Ocidente” (ANTUNES, 2010, p. 69).  

Hoje o interesse nesta arte tem sido um fato no Ocidente, sobre isto afirma Dom 

Fares Maakaroun, Arcebispo Emérito Greco-Melquita de São Paulo, em sua 

Mensagem aos Iconógrafos (2001):  

 
Quem fala do ícone, fala do Oriente, de Antioquia, de Bizâncio e da Rússia. 
Mas, hoje, o interesse pelo ícone chegou até o Ocidente, até a América, até 
o Brasil, que está muito ligado aos Símbolos e aos Mistérios: o ícone é a 
representação visível do que é invisível (Texto policopiado nas apostilas do 
Atelier de iconografia “To Aghion Mandylion”, São Paulo-SP). 
 
 

A palavra ícone vem da raiz grega eikon e significa imagem. Tecnicamente na 

história da arte sacra, a palavra ícone é reservada a uma representação de 

personagens ou eventos sagrados executados quase sempre sobre madeira, 

geralmente portátil, tendo algumas variações de estilo, as mais conhecidas possuem 

origem técnica grega, russa ou copta13. Possui gênero sagrado por ser uma arte que 

serve objetivamente à liturgia cristã.  

O ícone conserva uma regra de elaboração definida canonicamente pela 

Igreja Indivisa e transmitida pelos séculos posteriores. Ela surge como uma superação 

da proibição veterotestamentária 14  de se fazer imagens, possuindo uma técnica 

própria que a diferenciava das representações das divindades pagãs dos primeiros 

séculos da era cristã. 

Tendo como pátria o Oriente Bizantino, é patrimônio e expressão da Igreja 

Indivisa, Igreja do Oriente e Ocidente, que o Papa João Paulo II chamou de dois 

pulmões da Ecclesia na Encíclica Ut Unum Sint (1995). Pede ele em sua Carta 

Apostólica Orientale Lumen, a toda a Igreja que volte à “venerável e antiga tradição 

                                                             
século XX. Os mosteiros beneditinos europeus foram grandes centros de estudos litúrgicos que posteriormente 
alongou-se para outros continentes, influenciando a Reforma Litúrgica ocorrida no Concílio Vaticano II. 
13 Coptas é como são chamados os cristãos ortodoxos da região do Egito e Etiópia, descendestes dos convertidos 
ao cristianismo do século I d.C., que habitavam esta localidade. 
14 Veterotestamentária – Relativo aos livros da Bíblia que compõem o Antigo Testamento. 
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das Igrejas Orientais”, afirmando ser “necessário que os filhos da Igreja Católica de 

tradição latina também possam conhecer em plenitude esse tesouro” (JOÃO PAULO 

II, 1995, p. 6).  

Para compreendermos esta manifestação artística sagrada e sua importância 

na liturgia cristã, devemos retornar aos primeiros séculos da Igreja cristã e analisar a 

gênese de sua técnica, espiritualidade e teoria. 

 
  

1.1  Gêneses do ícone bizantino segundo a Tradição 

 
Desde os primeiros séculos do cristianismo pôde-se observar historicamente 

a gênese de uma arte simbólica cristã.  O surgimento da técnica iconográfica teve 

influência de três gêneros pagãos: as imagens pintadas dos deuses, os quadros dos 

imperadores romanos espalhados em todo império como símbolo de sua presença, e 

os retratos funerários de Fayum15.  E sua fundamentação teórica apoia-se nas quatro 

regiões do mundo antigo. Segundo Wilma Tommaso: 

 
A arte dos primeiros cristãos, assim como o Cristianismo, é o resultado de 
uma evolução que começa com o contato da cultura de quatro regiões do 
mundo antigo: na Palestina, o Judaísmo; na Grécia e países do Oriente 
Próximo, o helenismo; na Itália, o espírito romano e sua concepção de 
Imagem; no Egito, a antiga arte egípcia (TOMMASO in MARIANI, 2011, p. 
73). 

 
Assim como o cristianismo bebe destas fontes na constituição das primeiras 

comunidades e por consequência na construção de sua identidade, da mesma 

maneira a arte que expressa esta nova religião recebe a contribuição destas culturas. 

As obras elaboradas nos primeiros séculos do ícone foram alvo de lutas 

doutrinais e materiais, muito dos ícones produzidos no Século III foram destruídos 

pelas lutas iconoclastas16. No final do século IV, Constantinopla iniciou a cristalização 

de uma arte especificamente bizantina17.  

A forma estabelecida para a representação possui um protótipo que será 

utilizado até os atuais dias para assegurar os padrões geométricos da representação 

                                                             
15 Fayum, cidade do médio Egito, a 130km sudoeste do Cairo. 
16  Os iconoclastas (quebradores de imagens) defendiam a tese veterotestamentária, que proibia a 

representação de realidades divinas, tema que abordaremos melhor no subtítulo “Iconoclastia”.  
17  O nome Iconografia Bizantina remete ao fato de ter tido como centro de difusão a cidade de Bizâncio, 
capital do Império Romano do Oriente. Posteriormente esta cidade foi renomeada passando a chamar-
se Constantinopla; trata-se da atual Istambul, na Turquia.  
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do rosto do Filho de Deus. Trata-se do Mandilion de Edessa ou ainda chamado 

Aqueropita, ou seja, não feito por mãos humanas. Um tecido que de maneira 

sobrenatural passou a portar a imagem do Filho de Deus Encarnado. 

Sobre o milagroso tecido, fala São João Damasceno (Séc. VIII) em um antigo 

documento: 

 
Chegou até nós uma narração transmitida desde o tempo antigo, a saber, que 
Abgar, soberano de Edessa, inflamado de amor divino pela fama do Senhor, 
mandou-lhe embaixadores para pedir-lhe uma visita sua: se ele recusasse, 
mandava que um pintor modelasse a sua imagem. Tendo sabido disso, 
aquele que tudo sabe e tudo pode tomou um pedaço de pano, encostou-o no 
rosto e nele imprimiu a própria imagem. E tudo isto foi conservado até hoje 
(SÃO JOÃO DAMASCENO, apud GHARIB, 1997, p.48). 

 

 Este fato ocorreu, segundo a tradição, por volta dos anos 30 d.C. Abgar V era 

rei de Edessa, sofria de lepra e gota crônicas, doenças essas que o desfiguravam. 

Tomando conhecimento de Jesus e seus milagres, enviou um homem chamado 

Ananias, conhecido retratista, dando-lhe a missão de entregar uma carta a Jesus e 

fazer seu retrato. O artista tendo encontrado Jesus lhe entregara a carta onde o rei 

pede a cura e o convida a com ele morar, pois, sabia que os judeus murmuravam 

contra sua pessoa.  

Enquanto o artista procurava cumprir seu trabalho realizando o retrato, Jesus 

pediu que lhe trouxessem uma bacia de água e uma toalha. Após lavar seu rosto, 

tomou a toalha e ao secar-se nela deixou impressa sua “Divina Face”. A toalha teria 

sido entregue a Ananias com uma carta de Jesus que dizia que considerava bem 

aventurado ao rei por ter acreditado mesmo sem vê-lo. Agradece-lhe o convite de 

moradia, porém, afirma que precisa cumprir sua missão e promete lhe enviar um de 

seus discípulos, de nome Tadeu.  

O rei ao receber o tecido aqueropita é curado (fig.2, pag.22 e fig.3 pag.23) 

com exceção de um ponto de lepra na fronte que foi curada quando Tadeu, já após a 

morte de Jesus, chegando a Edessa leva o Rei e seus súditos para serem batizados18.  

No início do Séc. IV, o historiador Eusébio diz que teve acesso a esta carta e 

a traduziu para a língua siríaca e grega.  Segundo Gharib, “a difusão da 

correspondência no Ocidente era devida à versão latina da História eclesiástica de 

Eusébio, feita por Rufino de Aquiléia no início do Séc. V” (GHARIB, 1997, p.44). 

                                                             
18  O Autor Georges Gharib, no livro Os Ícones de Cristo, história e culto (1997), dedica todo o terceiro 

capítulo, com riqueza de detalhes, à história do Santo Mandilion de Edessa. 
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No ano de 1204, Constantinopla foi saqueada pelas tropas latinas da Quarta 

Cruzada, desviando o curso para aquela cidade, a saquearam roubando todos os seus 

tesouros, dentre eles o Mandilion. Atualmente este tecido permanece desaparecido. 

Existem alguns estudos que procuram confirmar se ele pode vir a tratar-se do Santo 

Sudário, porém segundo a antiga tradição o Mandilion trazia apenas o Rosto de Cristo. 

Alguns afirmam ainda ser este a Sagrada Face de Gênova (ANEXO A, pag.104), 

porém, estudos comprovam que essa imagem trata-se de um ícone pintado e não da 

Aqueropita (não pintado por mãos humanas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fig. 2: Ícone do século X, que se encontra no Mosteiro de Santa Catarina no Monte Sinai (Egito), onde 

aparece a iconografia do Rei Abgar segurando o Santo Mandilion. Fonte:<http://allphoto. 

ru/icon/index.en.html?img=1888 1 &big =on> 
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Fig. 3: detalhe do ícone. 

Fonte: <http://allphoto.ru/icon/index.en.html? 

img=18881&big=on> 

 

A partir do Século XIV, esta tradição perdida no Ocidente revive na 

personagem Verônica (nome que significa verdadeira imagem, vera icona) criada para 

desenrolar a toalha que enxuga a face de Cristo. Não podemos afirmar que Verônica 

tenha existido, não é citada nem nos evangelhos apócrifos, nem nos sinóticos. É uma 

personagem criada para recordar este fato perdido. Sobre este fato, Pastro afirma: 

 
Sabemos que nunca existiu a mulher Verônica nos Evangelhos Apócrifos e, 
menos ainda, nos Sinóticos. Verônica (mulher de nossas procissões da 
Sexta-feira Santa) surgiu da lembrança popular de um fato real, perdido no 
tempo (PASTRO, 2010, p. 198). 

 
Existe ainda outra tradição sobre os primeiros ícones que afirma ter sido o 

evangelista São Lucas o primeiro iconógrafo. Teria tido ele uma visão da Santíssima 

Virgem, onde a Senhora pedia que fosse feita uma pintura em sua memória (fig.4, 

pag.24), transmitindo-lhe todos os passos que deveriam ser efetuados para a criação. 

Ele então teria pintado o ícone conhecido por Odighítria (aquela que indica o caminho, 

http://allphoto.ru/icon/index.en.html?%20img=18881&big=on
http://allphoto.ru/icon/index.en.html?%20img=18881&big=on
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fig.5, pag.25) e um segundo, a Eleousa, popularmente conhecido como Virgem da 

Ternura. Teriam sido eles aprovados e abençoados pela própria Virgem como afirma 

Tommaso: 

 
A Santíssima Virgem os teria visto, aprovado e abençoado, conferindo a tais 
pinturas sua graça e poder espiritual. Os ortodoxos acreditam que, ao 
escrever um ícone, se todas as regras forem obedecidas, esse poder 
espiritual derramado pela Mãe de Deus será retransmitido para o novo 
trabalho (TOMASO in MARIANI, 2011, p. 78). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4: Ícone Creta (Grécia) do Séc. XVI, onde o Apóstolo São Lucas aparece pintando a Mãe de Deus 
com seu Filho.  
Fonte:<http://collections.vam.ac.uk/item/O92632/st-luke-painting-the-virgin-icon-unknown/> 

http://collections.vam.ac.uk/item/O92632/st-luke-painting-the-virgin-icon-unknown/
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O Concílio Vaticano II exorta aos cristãos que: “conhecer, venerar, conservar 

o riquíssimo patrimônio litúrgico e espiritual dos orientais é da máxima importância 

para guardar fielmente a plenitude da tradição cristã” (Unitatis Redintegratio, 2001, p. 

233).  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 5: Theotokos Odighítria. Século XIV - ícone da iconostase do Mosteiro de São João o precursor 
em Serres, na Grécia.  

Fonte: <http://pemptousia.com/photo/monastery-of-saint-john-the-forerunner-serres-greece/> 
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A importância que a Igreja Católica dá à riqueza de sua tradição, escrita e oral, 

é grande. De maneira particular no Oriente “se recorda que ela precedeu a própria 

escrita dos Evangelhos” (DONADEO, 1996, p.43). Por esta razão está entre as 

colunas que a alicerçam, a saber: Magistério, Sagrada Escritura e Sagrada Tradição, 

pois é consciente de que nem tudo foi escrito, mas foi testemunhado verbalmente e 

transmitido por gerações que depositam sua fé na Encarnação do Filho de Deus. 

 

 

1.2  O iconoclasmo e o II Concílio de Nicéia 
 

Embora durante os primeiros séculos a veneração dos santos ícones não 

fosse um problema, com o passar do tempo no interior da Igreja surgiram grandes 

discussões que tiveram longa duração, sobre a legitimidade desta veneração. A 

questão era profunda, indo além da reflexão estética e adentrando em âmbitos 

teológicos. Dentre as discussões estavam o caráter da natureza humana do Cristo, 

surgindo guerras entre dois grupos, os chamados iconoclastas (quebradores de 

ícones) e os iconódulos (defensores dos ícones).  

Afirma registros históricos que, quando o Imperador Leão III, assumiu 

Bizâncio (717-741), influenciado também pela política árabe-mulçumana, houve 

grande perseguição aos ícones. O imperador Leão era um militar notável em 

competência e intelecto, porém dentre as mudanças administrativas que realizaria, 

ambicionava realizar reformas teológicas e eclesiásticas. 

Recordemos que o imperador possuía dentro da teocracia bizantina o papel 

de vice-rei de Deus, zelando pela paz e prosperidade de seu povo, por meio da 

administração secular, mas também confirmando e tornando lei as decisões 

eclesiásticas. Dele é a decisão final tanto a respeito de assuntos civis, quanto 

religiosos. Como nos apresenta Runciman,  

 
O dever do imperador é definido como a preservação de todas as coisas 
estabelecidas nas Escrituras e a promulgação dos Santos Concílios e das leis 
de Roma. Ao Patriarca é concedida a mais elevada posição, logo após o 
Imperador. Os dois constituem os principais componentes do corpo político, 
cujo bem-estar depende de que ambos trabalhem em harmonia. 
(RUNCIMAN, 1978, p.56) 
 

Leão III, era de origem siríaca, carregando em sua formação semita, aversão 

à imagens e a qualquer coisa que pudesse reacender a idolatria em seu domínio. 
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Neste momento, ícones e relíquias eram objeto de veneração em todo o império, 

algumas como bíblia para os iletrados e outras para reverência litúrgica. 

 Alguns dos Antigos padres da Igreja levantaram questões sobre as imagens 

e a proibição de imagens esculpidas no Antigo Testamento. Outros de formação 

neoplatônica tinham maiores apresso pelas imagens. São Basílio (Séc. IV) afirmava 

que “a homenagem prestada a um ícone transfere-se ao protótipo, e acrescenta que 

um retrato é como se fosse um sermão, um memento 19  de Deus e dos anjos” 

(RUNCIMAN, 1978, p. 57). 

Em 725, o Imperador estava convicto de que as imagens deveriam ser 

excluídas do culto cristão, por sua tradição e por suas superstições, pois acreditava 

que uma certa erupção vulcânica teria ocorrido em Santorim por castigo de Deus. 

Sabendo que as autoridades eclesiásticas não partilhavam de sua opinião, começou 

a agir por meio de discursos e sermões, contava ainda com o apoio do exército. Não 

encontrando muita resposta, partiu a uma ação prática (fig.6 e fig.7, pag.28). Nos narra 

Donadeo que o Imperador:  

 
[...] iniciou fativamente a destruir as imagens sagradas: a primeira ordem foi 
de abater um ícone de Cristo, muito venerado, que se encontrava sobre a 
Porta de Bronze de uma das entradas do palácio imperial. Subitamente 
desencadeou-se a revolta [...]. A hierarquia eclesiástica infelizmente ficou 
dividida e foram muitos os bispos que assinaram decretos iconoclastas 
(DONADEO, 1997, p.16-17). 

 

Este ato gerou um motim popular, ao ponto de o funcionário que executava a 

ordem ser morto por um grupo de mulheres revoltadas. Em 727, o Imperador mandou 

matar os líderes do motim favorável aos ícones, provindos da marinha das costas e 

das ilhas do Mar Egeu, e fechou a Universidade, pois seus professores também 

apoiavam as imagens. 

O Imperador ainda procurou apoio de Roma, da hierarquia eclesiástica e 

enviou tratados contra os ícones ao Papa Gregório II20. À resposta do Papa, foram 

tratados contrários aos seus e à sua política religiosa que já gerava protestos também 

Itália. 

 

                                                             
19 Memento – livro de memórias, de recordações. 
20 Papa Gregório II foi eleito papa em 19 de maio de 715, governou por 16 anos, assumindo em 11 de fevereiro 
de 731 Papa Gregório III. 
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Fig. 6: Página do Saltério Chludov (Séc. IX) criticando a iconoclastia. O artista compara os soldados 
que ferem o Cristo na cruz aos iconoclastas que destroem o ícone. O saltério se encontra atualmente 
no Museu Histórico do Estado de Moscou. 
Fonte: <https://vangogo.co/index.php/2016/07/28/the-crucifixion-and-iconoclasts-khludov-psalter/> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7: Detalhe da imagem anterior 
do Saltério Chludov. 
Fonte:<https://vangogo.co/index.p 
hp/20 16/07/28 / the-crucifixion-
and-iconocla sts-khludov-psalter/> 
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O Papa Gregório III, sucessor de Gregório II, convocou um Concílio da Igreja 

italiana, que resultou na excomunhão dos destruidores de ícones. Runciman (1975, p. 

72) nos traz o dado de que: enfurecido o imperador de Constantinopla “transferiu a 

província da Ilíria, que incluía os Bálcãs ocidentais e a Grécia, do Patriarcado Romano 

ao Patriarcado de Constantinopla”. 

Muitos monges e fiéis defensores dos ícones sofreram violência e morte, e 

grande quantidade de trabalhos foi destruída durante o reinado de Leão III, em 

consequência política perdeu a Itália Bizantina para os lombardos, a Itália se colocou 

contra sua doutrina, e o Papa não mais o ajudaria, embora mantinha ainda relação.   

Após sua morte, seu filho Constantino V, em 741, assume o império decidido 

a manter a luta contra as imagens, com crueldade demoliu muitos monastérios e 

conventos. 

O Sucessor de Constantino V, Leão IV, por influência de sua esposa a 

Imperatriz Irene, nascida em Atenas, procurou a reconciliação com os monastérios. 

Porém reinou 5 anos, seu filho Constantino VI era ainda um menino, assumindo como 

Regente sua mãe, a Imperatriz-Mãe Irene. 

Sendo mulher, a Imperatriz e seu filho por ser muito jovem, não podiam agir 

como pontífices ou teólogos e assim, para buscar uma efetiva restauração da 

veneração aos santos ícones, precisaria atuar por meio da Igreja. Segundo Runciman: 

 
Irene era sincera e piedosamente devotada ao culto às imagens, mas tinha 
que agir com cautela. Inicialmente, era necessário remover os funcionários 
iconoclastas. Os servidores civis tinham que aprender que as graças agora 
dependiam de um respeito apropriado às imagens. (RUNCIMAN, 1978, p.70) 

 

Com a abdicação do Patriarca iconoclasta Paulo em 784, a Imperatriz elegeu 

como seu sucessor Tarásio21 . Este por sua vez escreveu ao Papa e patriarcas 

orientais, convocando um concílio para tratar da questão da veneração aos ícones, 

pedindo ao Papa que marcasse a data.  

O Papa Adriano I, respondeu marcando o evento para o ano de 786 em 

Constantinopla. Porém, uma conspiração militar invadiu a abertura do Concílio que 

ocorria na Igreja dos Santos Apóstolos, ordenando que se retirassem ou seriam 

mortos. O Concílio foi então interrompido.  

                                                             
21 Tarásio de Constantinopla foi Patriarca de 25 de dezembro de 784 até sua morte em 806. 
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Irene ordenou a remoção dos soldados da capital, trocando sua guarda. Em 

787, ela reconvoca o Concílio, nesta altura os representantes papais se encontravam 

na região da Sicília voltando para Roma, quando foram interceptados e levados não 

mais a Constantinopla, mas à venerável Nicéia22. Lá puderam realizar o Concílio, que 

foi assinado pelos delegados romanos e orientais, os bispos bizantinos, além de ser 

presenciado e assinado pela Imperatriz-mãe e seu filho. 

Os iconódulos só obtiveram vitória, neste que foi o VII Concílio Ecumênico que 

teve como tema a legitimidade do culto aos santos ícones 23 . Este evento ficou 

conhecido como Triunfo da Ortodoxia, e até hoje é comemorado no calendário 

ortodoxo, no primeiro domingo da Grande Quaresma. Donadeo noz diz que: 

 

Em 11 de março de 843, primeiro domingo da Quaresma, pôde-se finalmente 
celebrar com solenidade a vitória dos partidários de ícones, conhecida como 
“triunfo da ortodoxia”. Uma festa que foi além do primeiro domingo, com 
textos próprios e belíssimos, onde foram reafirmadas a validade e a 
importância do culto às imagens sagradas – muitos ícones foram carregados 
em procissão. (DONADEO, 1996, p. 74) 

 
A partir deste Concílio, a doutrina, fundamentação teológica e cânones foram 

regulamentados. Nele firmou-se em defesa do ícone perante o movimento 

iconoclasta, não ser uma arte inventada por artistas, mas pela instituição Igreja 

Católica. O carácter artístico particular de cada ícone pertence ao artista, mas sua 

composição, teologia e mensagem são dependentes dos santos padres. 

Desta maneira esta é uma arte essencialmente eclesial, surge na Igreja e 

possui como fim expressar seus mistérios de fé, tendo as Santas Escrituras como sua 

principal fonte. Dependem de sua espiritualidade, doutrina e reconhecimento. Visando 

ser um canal de contemplação da realidade transfigurada, ao qual todo cristão é 

chamado a alcançar. 

 Com tal seriedade o tema foi tratado no II Nicéia que se decretou aos que 

fossem contra, a exclusão da comunhão com a Igreja, como podemos ver: 

 
Aqueles, pois, que ousam pensar ou ensinar diversamente, ou seguindo os 
ímpios hereges, violar as tradições da Igreja, ou inventar novidades, ou repelir 
alguma coisa do que foi confiado à Igreja, como o livro do Evangelho, a imagem 
da cruz, um ícone pintado ou uma santa relíquia de um mártir; (...) nós 

                                                             
22 Atual Iznik, província de Bursa, Turquia. Lá, convocado pelo imperador romano Constantino I em 325, ocorrera 
o I Concílio Ecumênico que tratou da natureza de Cristo e sua relação com o Pai. 
23 “Graças às iniciativas da imperatriz Irene, o iconoclasmo, que no Império Bizantino tinha sido fomentado já 
pelo imperador Leão III desde o ano de 726, lentamente foi repelido; e neste concílio foi solenemente declarada 
a doutrina da Igreja sobre as imagens sagradas” (DENZINGER, p. 218). 
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decretamos que, se bispo ou clérigos, sejam depostos, se monges ou leigos, 
sejam excluídos da comunhão.  
[...] Nós acolhemos as veneradas imagens; nós submetemos ao anátema 
aqueles que não admitem isto... 
Se alguém não admite que Cristo, nosso Deus, é circunscrito segundo a 
humanidade, seja anátema... 
[...] Se alguém não honra estas imagens que são para o nome do Senhor e dos 
seus santos, seja anátema.  
Se alguém rejeita toda a tradição eclesiástica, escrita ou não escrita, seja 
anátema (DENZINGER, 2007, p. 219-220). 
 

Um dos mais destacados defensores dos ícones foi São João Damasceno, 

distinguindo cuidadosamente dulia (honra relativa e devoção ou veneração aos 

símbolos materiais), de latria (adoração devida somente a Deus). Segundo ele e 

outros defensores os ícones salvaguardam a doutrina da encarnação. Deus após 

assumir a carne humana pode ser representado. Sobre isto afirma: 

 

Quando virmos aquele que não tem corpo tornar-se homem por nossa causa, 
então poderemos executar a representação de seu aspecto humano. Quando 
o invisível, revestido de carne, torna-se visível, então representa a imagem 
daquele que apareceu... Quando aquele que é a Imagem consubstancial do 
Pai despojou-se, assumindo a imagem de escravo (Fl 2,6-7), tornando-se 
assim limitado na quantidade e na qualidade por ter revestido da imagem 
carnal, então pintamos (...) e expomos à vista de todos, aquele que quis se 
manifestar. Pintemos o seu nascimento da Virgem, o seu batismo no Jordão, 
a sua Transfiguração no monte Tabor, pintemos tudo com a palavra e com as 
cores nos livros e na madeira (SÃO JOÃO DAMASCENO, apud, DONADEO, 
1996, p. 16-17). 
 

No concílio afirmou-se ainda que negar a veneração aos santos ícones seria 

apoiar a heresia nestoriana (431), que propusera a desunião das naturezas humana 

e divina de Jesus ou ainda a monofisista, que afirmava em resposta à derrota de 

Nestório24 no Concílio de Éfeso, que Jesus só possuía uma natureza, a divina. 

Após a construção da doutrina que asseguraria que o ícone é uma arte de culto, 

que foge da representação natural do homem e de suas paixões, mas que busca 

apresentar uma realidade transfigurada, teológica e doutrinal, a iconografia tornou-se 

uma arte oficial na Igreja. Esta regra vigorou até o cisma de 1054, que dividiu a Igreja 

em Ortodoxa e Católica. Após, o ícone continuou sendo a arte oficial das igrejas 

católicas de rito oriental e ortodoxas. No atual Código Canônico das Igrejas Orientais 

podemos encontrar: 

 
886. Deve conservar-se firmemente a prática de expor à veneração dos fiéis 
cristãos os sagrados ícones e imagens nas igrejas, no modo e ordem 
estabelecidos pelo direito particular da própria igreja sui iuris. (...) O culto das 

                                                             
24 Nestório foi Arcebispo de Constantinopla no ano de 428 d.C. 
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imagens pertence à Tradição da Igreja, ratificada pelo II Concílio de Nicéia, 
pelo Concílio de Trento e pelo Vaticano II.  
(...) Cuide-se também do nível artístico das imagens. (Codigo de Canones de 

las Iglesias Orientales, 1994, p.360; tradução do pesquisador)25. 

 

A Igreja de rito latino após o cisma abriu-se à possibilidade de novas 

manifestações artísticas sacras e religiosas. Esta abertura possibilitou o surgimentos 

de inúmeros estilos artísticos que marcaram a história da Igreja, mas que aos poucos 

foram entrando em decadência no que diz respeito a seu valor litúrgico. 

 

 

1.3  O iconógrafo e a liberdade artística 

 

Aquele que faz ícones é chamado de iconógrafo. Relacionando o nome do 

ofício ao termo “grafia”, procura-se afirmar que este trabalho é uma continuação em 

forma e cores das Sagradas Escrituras. Assim não se diz: “pintar um ícone”, mas, 

“escrever um ícone”. 

De tal maneira a contemplação de um ícone pode ser compreendida como um 

ato de leitura de uma mensagem sagrada que se desvela. Comenta sobre isto Ir. 

Donadeo: 

 
Correspondendo ao escrever, temos o ler o ícone, que concerne a todos nós: 
é o desejo de descobri-lo, compreender e aprofundar, partindo de uma 
atenção respeitosa que nos induz a observá-lo em seu conjunto e em seus 
detalhes, a fim de colher a mensagem global e pessoal [...] Foram escritos 
para testemunhar o invisível, para sustentar nossa fé e esperança, para nos 
ajudar a rezar, para nos transfigurar pela caridade [...] A leitura orante do cone 
nos levará a Deus, suma e eterna beleza (DONADEO, 1997, p. 57). 
 
 

Os grandes iconógrafos eram pessoas de profunda vida contemplativa e 

mística. A vida de oração própria da disciplina monástica, era elemento importante 

para o bom exercício do artista.  

A oração é essencial para que o iconógrafo esteja em comunhão com as 

realidades espirituais e que seja um canal deste encontro para outros por meio de sua 

                                                             
25 886. Debe conservarse firmemente el uso de exponer a la veneración de los fieles cristianos los 

sagrados iconos o imagénes em las Iglesias, em el modo y orden establecidos por ele derecho 
particular de la propria iglesia sui iuris. 
 (...) El culto de las imagénes pertenece a la tradición de la iglesia, ratificada por el II Concilio de Nicea, 
por el Concilio de Trento y por el Vaticano II. (...) Había que cuidar también el mismo nível artístico de 
las imágenes. 
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arte.  Donadeo fala que, “Iluminados pela visão celeste, estes iconógrafos 

testemunhavam o Verbo Encarnado com suas mãos e filosofavam verdadeiramente 

com as cores” (DONADEO, 1996; p. 30).  

Só com a técnica, sua arte torna-se como que sem alma, é necessário que sua 

alma esteja em comunhão com as realidades eternas por meio da oração. Dentre os 

grandes iconógrafos, exemplos na técnica e na espiritualidade, podemos citar os 

monges Teófanes o Grego (Séc. XIV d.C.), seu discípulo Andrei Rublev (Séc. XV d.C.) 

e Dionísio de Furná (Séc. XVII d.C.).  

Por encarar esta arte como um caminho de espiritualidade, tanto aquele que 

irá executar o trabalho quanto os materiais por ele utilizados passam por uma 

preparação. O iconógrafo realiza jejuns e orações como foi descrito acima, também 

abstinências e pede a benção sobre seus instrumentos. Vejamos uma das orações 

ensinadas pelo iconógrafo Dionísio de Furná (1971): 

 
Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, que, indescritivelmente, existis na natureza 
divina e que para a salvação do homem, misteriosamente, Vos encarnastes 
no seio da Virgem Maria, Mãe de Deus; ó Vós que não desdenhastes ser 
circuncidado [...] Deus, Senhor de todas as coisas, iluminai e instruí a alma, 
o coração e o intelecto de vosso servo (Nome) e dirigi as suas mãos para 
pintar de modo irrepreensível e perfeito a vossa imagem e a imagem da Mãe 
Imaculada e de todos os vossos santos, para a vossa glória, alegria e beleza 
da vossa Santa Igreja e para a remissão dos pecados daqueles que veneram 
e beijam com devoção estes ícones, prestando honra ao original. Livrai-o de 
toda influência diabólica de modo que ele cresça em todos os vossos 
mandamentos, por intercessão de Vossa Mãe Imaculada, do glorioso e santo 
apóstolo evangelista, São Lucas, e de todos os santos. Amém (FURNÁ, apud, 
DONADEO, 1996, p. 42). 
 
 

A missão do iconógrafo é escrever em cores o mundo transfigurado, por isso 

deve estar unido à tradição, dedicar-se em seu início a copiar modelos antigos e zelar 

para ter uma vida moldada por valores evangélicos. Aconselha-se que, “O pintor de 

ícones deve ser humilde, dócil, piedoso, pouco falante, não zombador, não briguento, 

não invejoso, não beberrão, e não gatuno, deve conservar a pureza da alma e do 

corpo” (DUCHESSE, apud, DONADEO, 1996, p. 46). Sua vida deve estar em 

concernência com as realidades que expressa em sua arte. 

O iconógrafo nos ritos orientais é identificado como um ministro da Igreja e 

deve cumprir fielmente os cânones desta arte. Estar unido à tradição significa manter 

os olhos no acervo teológico da tradição escrita e oral, assim como ser fiel às normas 

da arte sacra, definidos pelos Padres da Igreja e pelos Concílios.  
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Não é comum que o iconógrafo assine sua obra, pois se considera, assim 

como o material utilizado, apenas um meio, um instrumento para que o Espírito Santo 

Verdadeiro Iconógrafo, realize seu trabalho. 

 
O verdadeiro ícone não é deixado à livre fantasia do artista, mas segue uma 
tradição eclesial que, pouco a pouco, criou diversos tipos, uma vez que a 
tradição é também algo de vivo que se transmite. Por isso, raríssimas vezes 
são conhecidos os nomes dos iconógrafos, pois o ícone, antes de ser a 
expressão de uma intuição ou impressão pessoal, é o fruto de uma tradição 
eclesial na qual o artista se insere voluntariamente, dócil ao Espírito Santo, 
para pintar aquilo que, antes dele, já fora longamente meditado e 
pacientemente elaborado (DONADEO,1997, p. 18). 
 
 

A criação não depende da subjetividade do artista. Desta maneira, assim 

como um copista medieval da Bíblia não se considera seu autor, da mesma forma o 

iconógrafo se reconhece como um instrumento de algo maior. A criação subjetiva fará 

com que a arte seja reflexo das paixões daquele que a executa. 

Deve o iconógrafo buscar expressar não sua piedade pessoal ou impressões 

sentimentais particulares, o original, mas a verdade objetiva da revelação divina, que 

une por consequência toda a Igreja. Caso contrário a imagem por ele executada perde 

ser carácter litúrgico.  

 Em uma visão ocidental pode parecer que o artista perde sua liberdade de 

criação, porém, ao se avaliar comparativamente os ícones pode se perceber nuanças, 

mudanças no ritmo da composição, linhas, matizes e cores feitas com liberdade pelo 

artista, desta forma expressando uma característica pessoal, sem cair no 

subjetivismo. Toda esta construção foi acompanhada pela Igreja em processo 

histórico, gradual, teológico, tendo como ápice para definição o II Concílio de Nicéia 

chamou o ícone de revelação em cores. 
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CAPÍTULO II 
 

O SAGRADO E A TEOLOGIA DA PRESENÇA NO ÍCONE 

 
 

 O II Concílio de Nicéia compreendeu que Palavra e Imagem se completavam. 

Jesus Cristo que é o Logos26, o Verbo encarnado, é também o ícone27, a imagem do 

Pai28. Agora a Palavra não tem apenas uma voz, mas um rosto. Assim, após o “triunfo 

da ortodoxia” 29  que definitivamente reconheceu a possibilidade de uma estética 

teológica, ou seja, “que a glória divina se manifeste sob a forma de matéria e possa 

ser percebida nela” (MARIOTTI, p. 568), ícone e Sagrada Escritura passaram a 

caminhar em plena consonância, ambos a serviço da Revelação, profundamente 

arraigados no mistério da Encarnação.  

 Paulo em sua carta aos Colossenses afirmará sobre Jesus: “Ele é a imagem 

do Deus invisível”30. São João Crisóstomo, Arcebispo de Constantinopla (381-407 

d.C.), em seus três tratados pela defesa dos santos ícones, no período iconoclasta, 

aprofunda a questão da superação da proibição veterotestamentária da representação 

do Deus invisível, demonstrando que o inacessível tornou-se acessível. O Concílio de 

Calcedônia (451 d.C.)31 afirmará que: 

 

O ícone não representa tão-só a natureza divina, nem só a natureza humana 
de Cristo, mas representa a sua Pessoa, a pessoa de Deus-Homem que 
reúne em si ‘sem mistura nem divisão’ as duas naturezas (DONADEO, 1996, 
p. 17). 

 
São João Damasceno (675-749 d.C.), também em combate aos iconoclastas, 

ensina que “os ícones nos relatam em figuras o que os Evangelhos nos contam em 

palavras” (KALA, 1995, p.12). 

                                                             
26 “No princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus” (Evangelho de São João 1,1). No 
grego:   Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος, καὶ ὁ λόγος ἦν πρὸς τὸν θεόν, καὶ θεὸς ἦν ὁ λόγος. Logos: “ὁ λόγος”: palavra, 
verbo, verbo. 
27 “Ele é a Imagem do Deus invisível, o Primogênito de toda a criatura” (Colossenses 1,15). No grego: ὅς ἐστιν 
εἰκὼν τοῦ θεοῦ τοῦ ἀοράτου πρωτότοκος πάσης κτίσεως. Ícone/imagem: “εἰκὼν”. 
28 “Quem me vê, vê o Pai” (Evangelho de São João 14,9b). 
29   “Triunfo da ortodoxia” ou “Festa da ortodoxia” é celebrado até hoje no primeiro domingo da Grande 
Quaresma no calendário litúrgico da Igreja Católica Oriental e da Igreja Ortodoxa. Celebra a derrota do 
iconoclasmo e a admissão oficial dos santos ícones.  
30 Cl 1,15 
31 Concílio que encerrou as discussões cristológicas que permearam os três concílios ecumênicos anteriores: 
Nicéia (325), Constantinopla (381) e Éfeso (431). Neste concílio, o monofisismo que negava a natureza humana 
de Jesus foi condenado. 
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O ícone passa então a fazer parte da economia eclesial, não tendo apenas 

valor didático, como as pinturas do período renascentista, que foram chamadas de 

Bíblia pauperum, como já citamos, mas tendo valor dogmático, indo além de um valor 

complementar da Palavra, mas sendo Palavra escrita em cores. Pe. Mariotti afirma 

que: 

 
Estas imagens não têm apenas valor didático ou comemorativo dos mistérios 
salvíficos, nem se contentam com suscitar simplesmente a devoção, mas 
possuem valor dogmático verdadeiro e específico e ocupam lugar de primeiro 
plano e específico na economia eclesial (MARIOTTI, 1993, p. 569). 
 

 Precisamos assim, compreender o ícone também como Revelação, de tal 

maneira que fora desta concepção torna-se difícil a apreensão de sua força epifânica. 

A I Carta de João afirma:  

 

O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com nossos olhos, 
o que contemplamos, e o que nossas mãos apalparam do Verbo da vida – 
porque a Vida manifestou-se: nós a vimos e dela vos damos testemunho. 
(Bíblia de Jerusalém, 1993, p.2124)  

 
A comunidade cristã desta maneira comunica não apenas o que ouviu, mas o 

que viu, o Verbo Encarnado e sua glória tabórica32, de maneira que todos por meio 

desta experiência possam, assim como Maria de Magdala após encontrar Jesus Cristo 

em seu corpo ressuscitado, comunicar aos discípulos: “Vi33 o Senhor, e as coisas que 

ele lhe disse”34. 

 Pensar o ícone como Revelação é adentrar na economia da salvação, na 

experiência de absoluto, onde aquele que experimenta reconhece uma presença 

misteriosa que se revela. Para Queiruga “há uma tomada de consciência da presença 

do divino no mundo [...] seu sentido se experimenta como ‘totalmente outro’, sua 

essência como revelação” (QUEIRUGA, 1995, p. 21-22).  

 Toda experiência sagrada para ser comunicada necessita ser expressa, seja 

verbal ou simbolicamente, em um processo que identifique o fato experienciado ao 

                                                             
32 O Evangelho de Mateus 17,1-9, narra Jesus sendo transfigurado no monte Tabor, tornando-se radiante de luz 
diante dos Apóstolos, Pedro, Tiago e João. 
33 “Este verbo ‘ver’, utilizado na forma ativa ou mais frequentemente na passiva, é regularmente empregado  
para falar das aparições de Cristo ressuscitado (20,18.25.29; Lc 24,34; At 9,17; 13,31; ICor 15,5-8). É o verbo 
usado para falar das aparições de Deus (Gn 12,7; 17,1; At 7,2), dos anjos (Ex 3,2; Lc 1,11; 22,43; At 7,30), e dos 
seres celestes (Mt 9,4; Lc 9,30). Cristo ressuscitado voltou ao mundo celeste.” (Comentário da Bíblia de 
Jerusalém, p. 1893). Notemos que vem ao encontro com o pensamento iconográfico, trata-se da visão do homem 
transfigurado, não em uma realidade terrena, mas gloriosa.  
34 João 20,18b 



 
 

37 
 

transmitido. O crivo da inspiração divina é o pressuposto, especialmente no período 

patrístico para autenticar a veracidade da revelação. 

 A Igreja nos primeiros séculos, ao tratar da revelação nas Sagradas Escrituras, 

pôs grande ênfase na inspiração, de maneira que se foi acentuando a intervenção 

direta de Deus na redação da Escritura, sendo o ser humano visto como um mediador, 

um instrumento divino.  Comparado a um instrumento musical, o homem é visto como 

cítara de Deus, pensamento comum entre os padres gregos; ou como seus órgãos 

corporais (boca de Deus, mão de Deus). 

 Embora possua alguns problemas, este pensamento é fruto de uma época e foi 

talvez um modo de assegurar alguns aspectos fundamentais da revelação como de 

origem divina, de tal maneira que encontramos tal pensamento em alguns grandes 

nomes como São Jerônimo, São Gregório Magno e Santo Tomás de Aquino.  

 O Concílio Vaticano I recolhe de Trento a afirmação de que os livros sagrados 

são escritos por inspiração divina e que por isso tem a Deus como autor, como vemos 

na Constituição dogmática “Dei Filius”:  

 
Segundo a doutrina da Igreja universal, definida pelo santo sínodo de Trento, 
está contida “nos livros e nas tradições não escritas que, recebidas pelos 
Apóstolos da boca do próprio Cristo ou transmitidas como que de mão em 
mão pelos próprios Apóstolos sob o ditado do Espírito Santo, chegaram até 
nós”. (...) Escritos sob a inspiração do Espírito Santo, têm Deus por autor e 

como tais foram confiados à mesma Igreja (DENZINGER, 2007, p. 645)35. 

 

O Vaticano II, tratando o tema com cuidado, apresentou os autores humanos 

não apenas como escritores de um ditado divino, mas demonstrando que autoria 

divina e humana não está em concorrência e que não anulam a compreensão de que 

estes autores são instrumentos, termo este tão recordado nos documentos da Igreja.  

Como nos afirma Karl Rahner:  

 

Não se trata de uma instrumentalidade de secretário, em face do autor. Trata-
se de uma autoria humana que permanece perfeitamente intata e opera 
animada por uma força causal divina, sem ser, contudo, limitada por ela 
(RAHNER, 1967, p.18). 
 

 Esta concepção de inspiração divina afeta diretamente a iconografia cristã 

exatamente pelo fato de ela ser concebida não apenas como uma simples pintura, 

                                                             
35 secundum universalis Ecclesiae fidem a sancta Tridentina Synodo declaratam continetur ‘in libris scriptis et sine 
scripto traditionibus, quae ipsius Christi ore ab Apostolis acceptae, aut ab ipsis Apostolis Spiritu Sancto dictante 
quasi per manus traditae, ad nos usque pervenerunt’. (...) sed propterea, quod Spiritu Sancto inspirante conscripti 
Deum habent auctorem, atque ut tales ipsi Ecclesiae traditi sunt. 
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mas como uma “escrita” inspirada, em cores, uma continuação da Sagrada 

Revelação. Afirma Evidokimov: 

 
Segundo uma antiga tradição, São Lucas foi ao mesmo tempo evangelista e 
o primeiro iconógrafo. Suas duas inspirações, e seu duplo carisma inspirado 
por Deus lhe estende este título, ambos a serviço da verdade evangélica. (...) 
Então a inspiração do evangelista e do iconógrafo, sem serem idênticas, são 
semelhantes no plano da revelação do mistério (EVDOKIMOV, 1990, p.181, 

tradução do pesquisador)36. 

 

 Aquilo que a os sagrados escritos revelam em letras, o ícone revela em cores, 

revelação esta que é repleta de Presença de Deus e possui dimensão histórico-

salvífica e escatológica. É o próprio Espírito que usa o iconógrafo (seu instrumento) 

para revelar a face visível do invisível. 

 Recordamos que os ícones não tem a assinatura de seus escritores na frente 

e por vezes nem na parte traseira, de maneira que em muitas das antigas obras não 

se é possível afirmar quem seria o escritor, tornando possível apenas a especialistas, 

após análise, afirmar possivelmente a que escola pertença. Este procedimento 

baseia-se na ideia de que o grande autor é o próprio Espírito Santo, aquele que é 

capaz de fazer o infinito passar assumir uma forma. 

O Sagrado é uma realidade que se mostra em uma ordem diferente do profano, 

do cotidiano, do usual, em uma hierofania37, podendo assumir para isto formas.  

Na atualidade não é fácil num primeiro olhar compreender como para alguns 

o sagrado possa se manifestar em pedras, pão ou, especificamente no caso do ícone, 

em um pedaço de madeira pintado com pigmentos e ouro, de acordo com uma técnica 

antiga.  

A postura do homem religioso perante estas manifestações do sagrado não é 

ato de veneração à pedra como tal, ao pão como pão, ou da prancha de madeira 

pintada enquanto peça de arte, mas enquanto hierofanias, enquanto mostram algo 

que já não é pedra, pão, madeira pintada, mas paradoxalmente, o Sagrado.  

É um paradoxo o fato de que em uma hierofania um objeto torna-se outra 

coisa sem deixar de ser ele mesmo, continua no meio cósmico que o envolve. Um pão 

                                                             
36 Secondo un’antica tradizione, s. Lucas fu al tempo stesso evangelista ed il primo iconografo. Le sue 

due ispirazioni, i suoi due carismi ispirati da Dio allo estesso titolo, erano al servizio dell’única veritá 
evangelica. (...) Cosí l’ispirazione degli evangelisti e quella degli iconografi, senza essere identificate, 
sono affini sul piano delle rivelazioni Del mistero. 

 
37 Compreende-se por hierofania a: “manifestação do desconhecido, revelação (grego), manifestação 

do Sagrado em alguma coisa, através de alguma coisa (grego)” (Pastro, 2010, p. 71). 
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eucarístico, por exemplo, por ser sagrado não é menos pão: mantêm-se com as 

características, composição e sabor de pão. Para quem reconhece o objeto como 

sagrado existe uma transmutação de realidade natural em realidade sobrenatural. 

Pastro afirma neste sentido que: “O ‘Sagrado’ se manifesta no ritmo da vida humana” 

(PASTRO,1993, p. 54). 

O espaço não é homogêneo para o homem religioso, mas apresenta “roturas”, 

cortes, interrupções. Existem porções de espaço diferente de outros. Quando há uma 

hierofania, o homem se descobre não apenas rompendo com a homogeneidade do 

espaço, mas adentrando em uma realidade que é absoluta, e ali encontra o centro, 

um ponto fixo para sua existência, como nos lembra Eliade: 

 
A manifestação do sagrado funda ontologicamente o mundo. Na extensão 
homogênea e infinita onde não é possível nenhum ponto de referência, e por 
consequência onde orientação nenhuma pode efectuar-se – a hierofania 
revela um “ponto fixo” absoluto, um “centro” (ELIADE, 1970, p. 27). 
 

 O espaço profano é composto por espaços homogêneos, neutros. Porém, não 

podemos afirmar que aja um espaço puramente des-sacralizado. O comportamento 

religioso não pode ser abolido por completo. Existem no homem não religioso valores 

que lembram a não-homogeneidade, a manifestação hierofânica em um espaço. A 

feliz lembrança de um lugar especial na infância ou de uma cidade em que se viveram 

momentos felizes com a pessoa amada pode retirar estes lugares da homogeneidade, 

tornando-os “sagrados”, saem do cotidiano e revelam outra realidade.  

Constata Eliade que, “algo da concepção religiosa do Mundo se prolonga ainda 

no comportamento do homem, profano, bem que ele nem sempre tenha consciência 

desta herança imemorial” (ELIADE, 1970, p. 48). O encontro com o Sagrado permite 

que o homem estabeleça um centro fundante, em meio ao caos da vida ele encontra 

um ponto fixo e passa a viver realmente, orienta a sua vida em vista de um centro 

ontológico único. 

 Isto não significa que o homem não religioso não o encontre, não existe mesmo 

no homem não religioso uma vivência puramente des-sacralizada. Porém, não temos 

uma experiência que conduz a um centro constante. Eliade afirma que neste caso, “Já 

não é possível nenhuma orientação, porque o ponto fixo já não goza de um estatuto 

ontológico único; aparece e desaparece segundo as necessidades diárias” (ELIADE, 

1970, p. 48).  



 
 

40 
 

 Alguns lugares procuram marcar objetivamente esta ruptura de espaços. 

Podemos citar o exemplo simples de uma Igreja que possui um átrio38 na entrada. O 

átrio que separa a rua do interior da igreja tem esta função de ser fronteira, o limiar 

entre duas realidades, entre dois modos de ser, profano e sagrado.  

 O limiar passa então a ter uma função importante, passa a ser símbolo e veículo 

de passagem. A vida profana transcende após esta passagem e neste lugar em que 

o sagrado se revela se torna possível a comunicação com O absoluto, com Deus. É a 

porta para o “Alto” e por ela o homem pode ser visitado pelo Eterno, passando de um 

modo de ser a outro. Eliade salienta, sobre a percepção desta ruptura: 

 
basta confrontar o comportamento de um homem não religioso em relação 
ao espaço em que vive, com o comportamento do homem religioso para com 
o espaço sagrado – para surpreendermos imediatamente a diferença de 
estrutura que os separa. (ELIADE, 1970, p. 58). 
 

 Na tradição iconográfica cristã, após o devido ritual, os santos ícones passam 

de um modo de ser a outro, tornam-se objetos de acesso ao transcendente e indicam 

a sacralidade do lugar onde estão presentes, tanto igrejas quanto na casa dos crentes.  

Eles são tidos literalmente como uma abertura para o eterno, sinais ou janelas 

que se abrem e revelam um ponto fixo, ajudando o homem de fé a encontrar o centro. 

Sobre isto afirma Licari: 

 
O ícone, segundo os gregos, é “deuterótypos” do “protótipo”, isto é, “reflexão 
da realidade de Deus”, porque dá a composição cromática uma dimensão 
transcendente enquanto supera a nossa realidade para fazer presente a 
realidade de Deus. Na civilização pós-moderna, na qual o olhar do homem 
recebe constantemente imagens cada vez mais violentas e profanas, o ícone 
se propõe como “lugar de encontro” entre a nossa humanidade e a infinita 
misericórdia de Deus (LICARI, 2010, p. 34). 

 
 O ícone se apresenta como uma janela onde se revelam verdades eternas, um 

limiar entre o sagrado e o profano, dele não faz parte o caos, nem os “demônios”. 

Somente dentro desta compreensão podemos entender a postura de um cristão em 

veneração aos santos ícones. Caso contrário não passaria de atos supersticiosos no 

                                                             
38 Regina Céli no livro Arquitetura e Liturgia, O local da celebração (2001), dá-nos a seguinte definição de átrio: 
“Hall, átrio ou vestíbulo é o lugar que dá entrada ao templo.  É o que separa o exterior do interior (...). O átrio dá 
idéia de passagem, de limiar entre o conhecido e o desconhecido, a luz e as trevas. É o lugar que prepara para o 
Mistério e convida para entrar. Simbolicamente, é o umbral entre o caos e a ordem”.  
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sentido literal da palavra39. Macario Crisocefalo (1300-1382), Metropolita da Filadélfia, 

em um antigo relato descreve sobre esta atitude de veneração: 

 
Beijamos com toda a disposição da alma a representação da forma Homem-
Deus, uma vez que, de fato, como diz São João Crisóstomo, quando vemos 
representada a efígie divina, do momento em que cremos, volta-se do céu, 
sobre nós, os seus olhos; veneramo-la e prostramo-nos, imploramos, pedindo 
o perdão (de nossos pecados). Honramos a imagem da Senhora de todos, a 
Mãe de Deus, e beijamos as efígies de todos os santos. Ao seu contato 
recebemos a santificação e a força contra o inimigo, fortalecidos na alma e 
no corpo. (...) Nós conservamos inalteradas as tradições não escritas dos 
Apóstolos, guardamos intocáveis as disposições escritas dos Santos Padres, 
todas, mas, sobretudo, as concernentes aos ícones divinos (CRISOCEFALO, 
apud, DONADEO, 1997, p.26). 

 
  Segundo Eliade, o momento religioso é cosmogônico, onde a revelação do 

absoluto se dá no sagrado. A consagração de um território ou objeto é sua 

cosmisação. É encontrado em várias religiões este processo de consagração tendo 

como exemplo a Criação do Universo pela divindade, a transformação do Caos em 

Cosmos. É uma atitude que procura assemelhar-se ao universo exemplar criado por 

Deus e de sua santidade participar.  

 Na iconografia bizantina é muito claro este processo de cosmisação inspirado 

na criação do universo. Segundo uma linha da tradição, o trabalho com os ícones deve 

ter como início, após a preparação da madeira, a aplicação do fundo de folhas de 

ouro, simbolizando o ato de Deus sobre o caos no primeiro dia da criação, “Deus disse: 

‘Haja luz’, e houve luz” (Gn 1,3).  

Este versículo fala não da luz do sol, da lua ou estrelas, pois estas foram criadas 

apenas no quarto dia, mas da luz incriada, a própria luz de Deus que ordena todas as 

coisas, neste sentido o iconógrafo antes de iniciar a pintura, aplica o ouro, 

simbolizando a luz eterna. 

 No segundo momento inicia-se a pintura da natureza, plantas, animais, vestes, 

simbolizando todo o reino natural criado e após a pele do ser representado. Assim 

como no final da criação Deus inicia a modelar o homem do barro, assim o iconógrafo 

começa a aplicar a cor terra que servirá de base para a pele. 

 A Sagrada Escritura diz que, “Iahweh modelou o homem com a argila do solo, 

inflou em suas narinas um hálito de vida e o homem se tornou um ser vivente” (Gn 

2,7). Desta forma após aplicar o tom terra, inicia o clareamento progressivo da pele, 

                                                             
39  Superstição – 1. Sentimento religioso excessivo ou errôneo, que muitas vezes arrasta as pessoas ignorantes 
à prática de atos indevidos e absurdos. (Dicionário Brasileiro da Língua Portuguesa – 1977) 
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também chamado de “carnação”. Este passo recorda o hálito de vida soprado por 

Deus. 

 Desta maneira notamos o processo de cosmogonia, a transformação do caos 

em cosmos, e o surgimento de uma “nova criação”, em abertura plena ao divino, assim 

como o mundo ao ser criado por Deus. Constata Eliade: “Ora, este universo é sempre 

réplica do Universo exemplar criado e habitado pelos deuses: ele participa, portanto, 

da santidade da obra dos deuses” (ELIADE, p. 36). 

 Este lugar de hierofania e rotura do universo se tornam para o homem religioso 

“o centro do mundo”. Todas as coisas estão ordenadas em função deste centro. É ele 

quem produz um sentido sólido a sua vida. Eliade afirma que, “o homem religioso 

experimenta a necessidade de existir sempre num mundo total e organizado num 

Cosmos” (ELIADE, p. 44). É fruto da sede ontológica, uma busca pelo ser absoluto. É 

na fundação do mundo sagrado que o homem sai do esvaziamento gerado pelo caos, 

que o dissolve no não-ser absoluto e depara-se com o Real. 

 
 
2.1 TEOLOGIA DA PRESENÇA 

 
 

Um antigo manuscrito do Monte Athos40 aconselha ao iconógrafo que exerça 

seu ministério com o dom do temor de Deus, por ser esta uma arte transmitida pelo 

próprio Deus41. A igreja no oriente reconhece o ícone como sacramental da presença 

pessoal. Por esta razão possui um ritual próprio que deve ser realizado por um 

sacerdote que o consagrará instituindo-lhe sua função litúrgica e seu mistério 

teofânico42, a partir de então se torna um ícone milagroso, pleno da Presença e canal 

da graça santificante como afirma Evidokimov: 

 
Uma imagem, no qual o sacerdote tenha verificado se seguem as normas 
dogmáticas, sua conformidade com a tradição e o nível suficiente de 
expressão do artista, torna-se, com a resposta divina à epiclese do rito, “ícone 
miraculoso”. “Miraculoso” significa: pleno da presença, sua testemunha 

                                                             
40 O Monte Athos ou Monte Santo é uma “república teocrática” localizada em uma ilha da Grécia, habitada por 
cerca de 1500 monges distribuídos em vários mosteiros ortodoxos. Como se trata de uma república monástica 
masculina, só pode entrar no território homens e animais do sexo masculino. Em seus antiquíssimos mosteiros 
estão guardados preciosos tesouros da iconografia bizantina, assim como antigos manuscritos de místicos e 
mestres espirituais que nele habitaram. 
41 “Consiglia il timore di Dio, perché si tratta di un’arte divina tramessa a noi da Dio stesso” (Evdokimov, p. 181). 
42 Teofania – Manifestação de Deus; revelação da divindade. 
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indubitável e “canal da graça e do poder santificador” (EVIDOKIMOV, 1990, 

p. 182; tradução do pesquisador) 43. 

 

Todo seu valor teofânico não está na pintura em si, mas em sua participação 

no totalmente outro. Desta maneira, o ícone não encerra nada em si, mas como que 

por irradiação manifesta uma presença sagrada. O ícone se encontra na mesma 

realidade simbólica da Palavra e do gesto litúrgico. É cheio de vida espiritual. 

O mundo representado no ícone é aquele que foi atingido totalmente pela graça 

salvadora e por isto é um mundo espiritualizado. Tudo nele apresenta a vida banhada 

pela glória de Deus, a natureza, as construções, a ausência de movimento, de 

sombras, a rigidez facial, a postura solene das figuras em uma quietude que é dotada 

de energia, do dinamismo do Espírito como afirma Galignani: 

 
Sob o silêncio dos corpos é sugerido e você pode ver o dinamismo do Espírito 
que dá a vida a todos os membros, em particular nos rostos, que são o local 
de maior concentração espiritual. Os corpos estão a participar da ordem do 
universo visto pela ótica da fé, ou seja, visão de sua forma espiritualizada. 
Portanto, os corpos esticam-se e dobram-se se submetendo à estrutura da 
composição, às linhas que levam até o centro espiritual do ícone 

(GALIGNANI, 1981, p. 44; tradução do pesquisador)44.  

 
 

Toda a escrita iconográfica procura tornar visível o mundo imaterial, desta 

maneira, em sua figuração de um mundo sobrenatural, o ícone se torna o lugar desta 

presença pessoal, cheio de força, assim como os símbolos litúrgicos, conduzindo 

aquele que o contempla a um encontro, em um processo espiritual semelhante ao do 

acolhimento da Sagradas Escrituras. 

Em consonância com os Santos Evangelhos o ícone revela o mistério, torna-se 

lugar da presença de Deus que desperta no íntimo de cada fiel uma experiência 

transformadora. A liturgia é cercada de símbolos que manifestam a presença 

salvadora, o ícone está entre aqueles que traz a presença pessoal que se difere da 

presença sacramental. 

                                                             
43 “Un’immagine, della quale il sacerdote há verificato La correttezza dogmática, la conformitá Allá tradizione e 
il livello sufficiente di espressione artística, diviene, com la risposta divina all’epiclesi Del rito, <<icona 
miraculosa>>. <<Miraculosa>> significa: piena di presenza, sua testimonianza indubitabile e <<canale della grazia 
che ha forza santificatrice>>.” 
44 Sotto l'immobilità dei corpi è insinuato e si intravede il dinamismo dello Spirito che vivifica tutte le membra e 

in particolare i volti che sono il luogo della maggiore concentrazione spirituale. I corpi partecipano all'ordine 
dell'universo visto nella fede, vale a dire, intuito nella forma che assumerà quando sarà spiritualizzato. Perciò i 
corpi si allungano e si curvano sottomettendosi docilmente alla struttura compositiva, alle linee che portano al 
centro spirituale dell'icona.  
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É importante esta diferenciação entre presença pessoal e presença 

sacramental, pois o ícone não encerra a presença em si, mas a manifesta como que 

por irradiação por uma graça especial e semelhança com o protótipo, enquanto que 

no sacramento nos deparamos com uma presença tópica, está “ali”, na coisa em si.  

Nesta perspectiva podemos compreender uma frase comum no meio 

iconográfico: “o ícone é janela para o eterno”. Podemos afirmar que em um o divino 

se torna “visível” por meio de, é uma janela, enquanto no outro afirmamos o divino 

está ali, como no caso da Eucaristia. 

Há um fato histórico que pode nos ajudar na apreensão desta presença. Um 

diálogo entre o grande artista Picasso 45  e um grande pensador de sua época 

Malraux46, que conversam fascinados sobre a escolha de Bernadete, a vidente de 

Lourdes47, sobre a imagem da Virgem Mãe de Deus que se assemelhava à Senhora 

que lhe aparecia.  

 
Diálogo entre Picasso e Malraux: 
“- Já lhe falaram da imagem da Virgem que apareceu para Bernadete? 
- Que Bernadete? – Pergunta Picasso. 
- Aquela de Lourdes. Ela viu a Virgem na gruta. Entra para o convento. Almas 
piedosas lhe enviam todo tido de estatuetas de são Sulpício. Ela as joga em 
um armário. Estupefação da superiora: “Minha filha, como é que você pode 
colocar a Virgem Santa em um armário?” “Porque não é ela, minha madre!’ 
Reestupefação”. “Ah?... e como ela é?” “Eu não consigo explicar para a 
senhora...” Então, a superiora escreve para ao bispo, que traz grandes álbuns 
com as principais imagens da Virgem, as do Vaticano. Ele lhe mostra imagens 
pintadas por Rafael, Murillo, etc. Não se esqueça de que tudo isso aconteceu 
durante o Segundo Império, que ela é uma jovem camponesa, pastora creio 
eu, que certamente só viu, em seu vilarejo afastado, imagens de mau gosto 
da Virgem, barrocas com mais exatidão. Ela meneia a cabeça negativamente, 
dizendo sempre que não. Ao acaso, entre as páginas, surge a Virgem de 
Cambrai, um ícone. Bernadete se levanta, com os olhos arregalados, ajoelha-
se: “É esta monsenhor!” 
Então Malraux conclui: 
- Eu tinha lhe dito que A Virgem de Cambrai era um ícone. Retocada, 
enfeitada com ondas de anjinhos, mas sem nenhum movimento nem 

                                                             
45 Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno María de los Remedios Cipriano de la Santísima 

Trinidad Ruiz y Picasso, ou simplesmente Pablo Picasso (Málaga, 25 de outubro de 1881 — Mougins, 8 de abril 
de 1973), foi um pintor, escultor, ceramista, gravador em xilogravia, litografia, gravura em metal (nos processos 
de buril, água-forte e água tinta) espanhol  tendo também desenvolvido a poesia. Foi reconhecidamente um dos 
mestres da arte do século XX. É considerado um dos artistas mais famosos e versáteis de todo o mundo, tendo 
criado milhares de trabalhos. 
46 André Malraux (Paris, 3 de novembro de 1901 — Créteil, 23 de novembro de 1976) foi um escritor francês de 
assuntos políticos e culturais. Foi enterrado no Panteão de Paris, local destinado a personalidades notáveis da 
França. É além de um grande escritor um grande pensador da época. 
47 Em Lourdes, uma cidade com população em torno de quatro mil habitantes, no dia 11 de fevereiro de 1858, 
Bernadete disse ter visto uma aparição de Nossa Senhora numa gruta denominada "massabielle", o que 
significa, no dialeto birgudão local - "pedra velha" ou "rocha velha" - junto à margem do rio Gave, aparição que 
de outra vez se lhe apresentou como sendo a "Imaculada Conceição", segundo o seu relato. 
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profundidade, sem nenhum ilusionismo. O Sagrado. E Bernadete nunca tinha 
visto um ícone... 
Picasso pergunta: 
- Você tem certeza? 
- As cartas do bispo foram publicadas. E, quem ganharia alguma coisa com 
uma mentira desse tipo? 
- Uma intriga dos cubistas!... De qualquer maneira, eu gostaria bastante de 
ver essa imagem da Virgem... 
- A imagem continua em Cambrai. Vou lhe enviar uma foto dela (...) 
- Que a menina a tenha reconhecido, é engraçado... – murmura Picasso. Mas 
que os bizantinos a tenham inventado, é surpreendente também. Enfim!... 
Será necessário refletir sobre isso. É interessante, muito interessante. 
(LELOUP, 2006, p. 9-10). 
 
 

É realmente questionador o fato de Bernadete não reconhecer a Virgem em 

representações que para as regras da arte clássica ou acadêmica são consideradas 

as mais belas. Parece que a imagem que Bernadete contemplou no ícone de Cambrai 

(ANEXO B, pag. 105), reconhecendo nele a Senhora que lhe aparecia, não segue 

uma ordem pautada na representação natural. Podemos nos questionar se Bernadete 

viu no ícone como que uma fotografia da Virgem ou se reconheceu ali uma presença, 

a presença misteriosa que emergia e a fazia afirmar, “é esta”. Neste caso a segunda 

opção vem ao encontro com a força manifesta que estudamos. 

 

 

2.2 RELAÇÃO DE HOMONÍMIA E A TEOLOGIA DA LUZ 
 
  
 O fim do processo de escrita de um ícone bizantino é marcado pela inscrição 

do nome ao qual o mesmo representa, e de pinceladas em pontos estratégicos da 

face e do corpo do santo com a cor branca pura, passos estes que trazem profundo 

simbolismo sagrado. 

 A evocação da presença espiritual do personagem representado nos ícones 

bizantinos também se dá por relação de identidade gerada a partir da epígrafe48, da 

inscrição do nome. A relação de homonímia49 se dá com a partilha do nome santo 

nele apresentado. 

                                                             
48 Epígrafe é o nome dado a inscrição obrigatória do nome do santo representado no ícone. 
49 Homonímia – Provém de homônimo, que significa palavra escrita e pronunciada do mesmo modo com um 
sentido diferente. Nicéforo irá denominar relação de homonímia aquela gerada no ícone a partir da inscrição 
do nome. 
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 Para melhor compreendermos esta relação precisamos recordar que na cultura 

judaico-cristã o nome está ligado à essência ou em termos filosóficos à “ousia” 

(substância). Segundo Maria Donadeo: 

 

Devemos ter presente a importância do “nome” no Antigo Testamento: ele 
não é apenas um sinal distintivo ou um título, mas uma comunicação com a 
substância do original. Com a inscrição, o ícone está ligado ao seu protótipo, 
de quem foi feita a representação. (MARIA DONADEO, 1996, p. 58) 

 

  O Catecismo da Igreja Católica afirma que “o nome é o ícone da pessoa” (CIC50 

2158, 2000, p. 566). Assim no ícone o personagem está e não está presente, 

encontra-se enquanto em participação de uma realidade totalmente outra, pura 

alteridade, espiritualidade mimética51, garantido a identidade. Mondzain aponta na 

homonímia uma relação de intimidade essencial e relativa, e afirma que: 

 

Os homônimos não tem identidade real, mas, em virtude de jurisdição da 
economia, dispõem de uma identidade de direito que só pode ser entendida 
do ponto de vista da mimese. O nome não é uma convenção abstrata, isolada, 
arbitrária. Ele é sustentado pela autoridade da voz que designa e na qual 
repousa o projeto da similitude. (MONDZAIN, 2013, p. 142)  

 

 Desta maneira, sem o nome da pessoa sagrada, o ícone fica incompleto. A 

inscrição deve ser feita em uma das línguas litúrgicas orientais: grego, siríaco, copta, 

entre outras. Mas já se adota o uso de línguas modernas. Mesmo assim, algumas 

abreviações gregas são conservadas quando se trata de Jesus Cristo “IC XC” 

(IHCOVC XPICTOC) (fig.8, pag.47), da Mãe de Deus “MP ØY” (MHTHP θEOY), (fig.9, 

pag. 48) e também na cruz desenhada no nimbo do Cristo, onde se mantém as três 

letras gregas: Ο (ômicron), Ω (ômega) e Ν (ny), abreviação que faz referência a 

apresentação de Deus a Moisés no Antigo Testamento52 que pode ser traduzido 

como: Eu sou o Existente ou Aquele que é. 

                                                             
50 CIC – Catecismo da Igreja Católica 
51 Mimese – no sentido de semelhança. 
52 “Disse Deus a Moisés: “Eu sou aquele que é”. Ex 3,14 
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Fig. 8 - Ícone Santo Mandylion. Autor: o pesquisador. Escrito realizado para a exposição “Santo 
Sudário: entre a fé, a arte e a ciência” no museu de Arte Sacra de São Paulo, no ano de 2018.  
Fonte: acervo do pesquisador. 
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Fig. 9 – Detalhe do ícone da Anunciação (2018). Autor: o pesquisador. Escrito realizado para a capela 
das Irmãs Servas de Nossa Senhora de Fátima em Belo Horizonte-MG.  
Fonte: acervo do pesquisador. 
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No caso do ícone do Cristo, onde aparecem suas mãos, podemos encontrar 

a chamada benção grega (fig.10). Neste caso os dedos são posicionados de tal 

maneira que fazem também a evocação do nome santo por meio do diagrama grego 

“IX XC”, seguindo o mesmo fundamento de homonímia. Assim direciona o livro Manual 

de arte sacra do monastério do Monte Anthos (séc. XVIII): 

 
Quando você faz uma mão de bênção, não una os três dedos juntos, mas 
junte o polegar apenas com o dedo anelar; o dedo indicador e o dedo médio 
formam, o nome IC; com efeito o indicador forma o I, o dedo que está ao lado 
dele curvado forma o C; o polegar e o dedo anular que são juntados 
lateralmente e o mindinho que é próximo formam o nome XC; de fato a 
obliquidade do dedo mínimo, em pé ao lado do dedo anular, forma a letra X; 
o mesmo dedo mínimo, que tem uma forma curvada, indica precisamente o 
C; por meio dos dedos, portanto, o nome XC é formado e, por essa razão, 
pela divina providência do Criador de todas as coisas, os dedos da mão 
humana foram modelados dessa forma e não eram mais ou menos, mas em 
quantidade suficiente para formar esse nome. 53  (FURNÁ,  2014, p. 301; 
tradução do pesquisador). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
Fig. 10 – A mão que abençoa.  
Fonte: https://www.ecclesia.com.br/biblioteca/iconografia/o_tipo_iconogra 
fico_ do_pantokrator.html 

 

                                                             
53 Quando fai una mano benedicente non unire le tre dita insime, ma unisci il pollice con l'anulare soltanto, il dito 
dritto, quello chiamato indice, e il medio formano il nome IC; infantti l,indice forma la I, il dito che gli è accanto 
incurvato forma la C, il pollice e l'anulare che si uniscono di traverso e il mignolo che è accanto Quando fai una 
mano benedicente non unire le tre dita insime, ma unisci il pollice con l'anulare soltanto, il dito dritto, quello 
chiamato indice, e il medio formano il nome IC; infanti l,indice forma la I, il dito che gli è accanto incurvato forma 
la C, il pollice e l'anulare che si uniscono di traverso e il mignolo che è accanto formano il nome XC; infantti la 
obliquità del mignolo, stando accanto all'anulare, forma la lettera X; lo stesso mignolo, che ha forma curva, indica 
appunto per questo la C; per mezzo delle dita quindi si forma il nome XC, e per questo motivo dalla divina 
provvidenza del Creatore di tutte le cose le dita della mano umana furono modellate cosí e non furono di piú o 
di meno, ma in quantitá sufficiente per formare questo nome. 

https://www.ecclesia.com.br/biblioteca/iconografia/o_tipo_iconogra%20fico_%20do_pantokrator.html
https://www.ecclesia.com.br/biblioteca/iconografia/o_tipo_iconogra%20fico_%20do_pantokrator.html
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 O ícone ainda é chamado de arte da luz, e busca irradiar àquele que o 

contempla a luz da graça divina. Sua escrita ocorre em um processo de iluminação, 

do escuro para o claro, até chegar ao ponto máximo de luz. Nisto se revela a ação 

salvífica de Deus sobre o ser humano que parte das trevas à luz.  

 Representando o mundo espiritual, todo santo representado no ícone está 

revestido de luz simbolizado pelo ouro. A claridade parece também emanar do íntimo 

do ser, não provém de fora, manifestando-se em pinceladas brancas sobre pontos da 

pele, especialmente do rosto daquele representado. 

 A teologia da luz, também chamada da glória, no ícone é inspirada na 

Transfiguração de Jesus no monte Tabor54, a energia de Deus que se manifesta é 

Luz. Para a teologia oriental cristã a essência de Deus e as energias de Deus são 

coisas diversas. Jesus afirma: “Eu sou a luz do mundo” Jo 8,12; e sobre os homens 

diz: “vós sois a luz do mundo” Mt 5,14. A carta de João ainda declara: “Deus é luz e 

nele não há trevas” 1Jo 1,5. 

 O ser humano neste caminho espiritual só pode tornar-se luz por participação 

na luz de Deus, a luz do primeiro dia da criação, chamada de luz incriada55, a luz do 

tabor, ou ainda a luz do oitavo dia 56 , a luz da ressurreição. Trata-se da Luz 

escatológica que ilumina todos os santos na Nova Jerusalém apresentada no 

apocalipse: “A cidade não precisa do sol ou da lua para a iluminar, pois a glória de 

Deus a ilumina, e sua lâmpada é o Cordeiro” Ap 21,23. 

 O ícone propondo-se como uma janela para o eterno, trata desta visão 

espiritual. Por esta razão não existe no ícone um ponto de luz, tampouco sombras, 

pois aquele ali representado está todo imerso na luz divina, este processo é percebido 

tanto no passo a passo pictórico, quanto após sua finalização (fig.11, 12, pag.52 e 13 

14, pag.53). 

                                                             
54 “Seis dias depois, Jesus tomou Pedro, Tiago e seu irmão João, e os levou para um lugar à parte sobre uma alta 
montanha. E ali foi transfigurado diante deles. Seu rosto resplandeceu como o sol e as suas vestes tornaram-se 
alvas como a luz”. Mt 17, 1-2 
55 No livro do Gênesis, no primeiro dia da criação Deus diz: “Faça-se a luz” Gn 1,3; porém a criação do sol e das 
estrelas só acontece ao quarto dia, “Deus disse: que haja luzeiros no firmamento para separar o dia e a noite (...) 
Deus fez os dois luzeiros maiores: o grande luzeiro como poder do dia e o pequeno luzeiro como poder da noite, 
e as estrelas(...) Houve uma tarde e uma manhã: quarto dia” Gn 1, 14-19.  
56 Na criação do mundo segundo o gênesis Deus descansa no sétimo dia (sábado). Após a ressurreição de Cristo 
no domingo, para os cristãos deu-se início uma nova criação, por esta razão a referência não a um novo primeiro 
dia da semana, mas o surgimento de um novo dia, sob uma nova luz. 
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 Por isso o processo de “escrita” do ícone é chamado de clarificação 

progressiva. Primeiro se aplica o ouro, no ícone o ouro não é símbolo de luxo ou 

requinte, mas da luz incriada, a luz que emana de Deus e as cores são aplicadas das 

mais escuras e terrosas, em um processo de velatura, até as mais claras, revelando 

o avançar da luz de Deus sobre o fiel. Segundo Evdokimov: 

 

No ícone nunca há uma fonte de luz, porque a luz é o seu assunto: o sol não 
se acende. Pode-se dizer também que a contemplação da Transfiguração 
ensina a cada iconógrafo a pintar mais como a luz do que com as cores. 
Também em termos técnicos, o fundo dourado do ícone é chamado de "luz", 
e o método pictórico é chamado de "clarificação progressiva". (...) Assim, a 
aparência de uma figura segue uma progressão que reproduz o crescimento 
da luz no homem. (EVDOKIMOV, 2002, p. 188, tradução do pesquisador57) 

 
 As últimas pinceladas são de branco puro formando algumas linhas, nos 

pontos de maior força espiritual do ícone. O branco não é propriamente uma cor, mas 

a soma de todos elas. No ícone da Ressurreição, a túnica de Cristo é desta cor. Os 

primeiros cristãos, ao serem batizados, vestem-se com vestes brancas, como símbolo 

do seu novo nascimento para a nova vida transcendente. 

 No fim de um processo iconográfico deve um sacerdote reconhecer se tudo 

está de acordo com a tradição e realizar a benção de santificação para que se torne 

então um objeto de culto, é esta a última parte do processo que confere ao ícone seu 

valor sagrado. 

 Podemos perceber que para a cultura iconográfica sacra bizantina a 

manifestação sagrada nesta arte não ocorre apenas por convenção cultural no que 

diz respeito aos traços que compõem a imagem de Cristo ou dos santos, mas existem 

fundamentos teóricos profundos que transitam entre a filosofia, a teologia e a mística 

na reflexão sobre a experiência religiosa, sacra que a mesma pode gerar. 

 
 

 
 
 
 

                                                             
57  Sulle ícone non c’è mai una sorgente di luce, perchè la luce è il loro soggetto: non s’illumina il sole. 

Si può anche dire che la contemplazione della Trasfigurazione insegna ad ogni iconógrafo a dipingere più 

com la luche che con i coloori. Anche in termini tecnici, il fondo d’oro dell’icona si chiama “luce”, e il método 

pittorico si chiama “chiarificazione progressiva”. (...) Così l’apparizione di una figura segue uma 

progressione che riproduce la crescita della luce nell’uomo. 
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Fig. 11 – Fotos da progressão de 
clareamento do ícone Virgem da Ternura ou 
Eleousa (parte 1). Autor: o pesquisador. 
Processo realizado no ano de 2011. Fonte: 
acervo do pesquisador. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 12 – Fotos da progressão de clareamento 
do ícone Virgem da Ternura ou Eleousa 
(parte 2). Autor: o pesquisador. Processo 
realizado no ano de 2011. Fonte: acervo do 
pesquisador. 
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Fig. 13 – Fotos da progressão de clareamento 
do ícone Virgem da Ternura ou Eleousa (parte 
3). Autor: o pesquisador. Processo realizado no 
ano de 2011. Fonte: acervo do pesquisador. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 14 – Fotos da progressão de 
clareamento do ícone Virgem da 
Ternura ou Eleousa (parte 4). Autor: o 
pesquisador. Processo realizado no 
ano de 2011. Fonte: acervo do 
pesquisador. 
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2.3 A simbologia geométrica e das cores 
 

 

A geometria do desenho iconográfico inverte a perspectiva, fazendo com que 

o tempo e os lugares convirjam para um só ponto, que se situa à frente da imagem 

(fig.15). Essa perspectiva única cria um sentido diferente do espaço, distorcendo-o. 

As paisagens e os edifícios são desenhados desta forma, para conduzir o espectador 

a sentir que é o único receptor da mensagem, tendo a sensação de um movimento 

contínuo para frente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 15 - Exemplo de perspectiva inversa nos ícones.  
Fonte: FLORIÊNSKI, Pável. A perspectiva inversa. São Paulo: Editora 34, 2012, p. 23. 

 

Notável é o fato de que os ícones que de maneira mais violenta, rompem com 

as normas de perspectiva linear, pertencem aos grandes mestres da iconografia, 

provando que não são involuntários, mas apresentam uma nova forma de percepção 

da realidade. Segundo Floriênski, tais “defeitos”, encontrados por vezes também em 

partes do corpo, conduzem a uma sensível superioridade: 

 

Os ícones mais criativos para a percepção artística direta sempre revelam 
algum “defeito” de perspectiva. Os ícones que mais atendem a um manual de 
perspectiva não têm alma e são maçantes. Se nos permitirmos simplesmente 
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esquecer, por um tempo, as exigências formais da perspectiva, a 
sensibilidade artística direta nos dirigirá ao reconhecimento da superioridade 
dos ícones que violam a perspectiva. (FLORIÊNSKI, 2012, p. 24) 

 

Alguns historiadores podem pensar que o ícone é uma arte primitiva e por isto 

possui alguns “defeitos” em seu desenho. Porém, ao avaliarmos a obra dos grandes 

mestres iconógrafos, é perceptível que se trata de um ato consciente no proceder 

artístico e que as obras que de maneira menor fogem à quebra das regras de 

perspectiva são de iconógrafos de categoria inferior. 

O ícone não utiliza a expressão naturalista do espaço, não copia a natureza, 

nem a relação entre dimensões dos seres e das coisas. Sugere a representação 

esquemática do mundo, geralmente através de formas mais geométricas. Kala nos 

apresenta: 

 
Latente na composição de um ícone há uma sutil geometria e formas puras: 
curvas (círculo), verticais e horizontais (quadrado) e diagonais (triângulo). 
Estão todas entrelaçadas em um conjunto harmonioso. É a linguagem da 
geometria sagrada (KALA, 1995, p. 20). 

 

 Diferente da arte grega clássica a iconografia bizantina não busca exaltar a 

beleza física do corpo humano, ao contrário, há uma ausência total de realismo. Sua 

mensagem é espiritual e sua visão é a do homem e da realidade transfiguradas pela 

luz de Deus. 

 Tradicionalmente os corpos apresentam uma anatomia que se deforma, uma 

esbeltes que lhes retira a aparência carnal, revelando a superioridade das forças 

interiores, o desapego das coisas terrenas e o mergulho no silêncio e na paz. Sobre 

esta primazia da beleza interior, afirma Licari: 

 

Os corpos humanos na arte icônica são representados altos e longilíneos, 
desprovidos de volume. Os corpos são magros, acentuando a superioridade 
do espírito sobre a carne. Uma crítica comum ao ícone é a imobilidade da 
imagem. Essa consideração denota uma falta de familiaridade com as regras 
estabelecidas que regem a arte da iconografia bizantina, pois a ausência de 
movimento simboliza a Hagia Irene, a “Santa Paz”. Qualquer movimento 
brusco expressa o estado de agitação do homem e de sua pecaminosidade 
(LICARI, 2010, p. 46). 

 

 Raros ícones mostram muito do corpo, a ausência de volumes é proporcionada 

pelas roupas, que também lhes retiram qualquer conotação sexual. A maneira como 

as partes do corpo são desenhadas expressam uma rica simbologia, vejamos 

algumas: 
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 A cabeça 

 A cabeça não segue em proporção as outras partes do corpo. Por vezes é 

representada maior (fig.16), nela está a fonte da inteligência e da sabedoria, é 

receptáculo da luz do Espírito Santo. 

 A cabeça feminina costuma estar coberta por um manto que lhe oculta os 

cabelos, que na iconografia antiga pode denotar sedução. Tanto a cabeça masculina, 

quanto feminina, assim como a dos anjos, são circundadas por um disco dourado de 

ouro, pois estes estão imersos na luz divina.  

 Nela está o rosto que é o centro espiritual do ícone, comumente estão 

representados em frontal, revelando uma presença, um encontro. Às vezes podem 

estar em três quartos, mas ainda assim seus olhos podem ser vistos voltados para 

frente. 

 Apenas aqueles que não alcançaram a santidade se encontram sem o disco 

dourado na cabeça e são representados de perfil, nunca de frente, é o caso dos ícones 

onde aparece Judas Iscariotes ou outros personagens que têm papel secundário, 

como os pastores no ícone da natividade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Fig. 16. Tipo iconográfico Cristo 
Menino ou Emanuel. Fonte: 
acervo do pesquisador. 
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 Os olhos 

 Os olhos nos ícones são grandes (fig.17), expressivos, encaram o observador, 

parecem interrogar, são um convite ao homem de fé. Em relação aos padrões 

antropométricos da arte ocidental clássica, parecem estar fora de proporção em 

relação a cabeça, emoldurados por grandes sobrancelhas. 

 É comum que o observador tenha a sensação de estar sendo visto diretamente 

por estes olhos, não importando o ângulo ao qual o contemple. Ao andar parece que 

os olhos acompanham o movimento. É um olhar que vigia e penetra as profundezas 

da alma do espectador.  

 Acredita-se que esses grandes olhos expressivos podem ter sido inspirados 

nos retratos pintados nos sarcófagos de múmias encontradas em El Fayum58, no 

Egito, pois possui idênticas características. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 17 – O desenho dos olhos nos ícones 

bizantinos.  Fonte: acervo do pesquisador. 

 

 

 A boca 

 É na boca que se encontra o sentido do paladar, que nos permite experimentar 

os mais diversos sabores. Por meio dela podemos erguer palavras de louvores a 

                                                             
58 Retratos de Fayum é o nome moderno a um retrato pintado sobre madeira em múmias do Egito Romano, 
datam do século II. 
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Deus, nos comunicarmos com Ele e com os irmãos. Nela podemos encontrar palavras 

de bênçãos, de edificação e também palavras que destroem. Com ela ainda se pode 

trocar um dos carinhos mais apreciados pelos amantes, o beijo, de maneira que 

alguns filósofos gregos a consideravam a parte mais sensual do corpo. 

 Os iconógrafos ao “escreverem” os lábios os fazem discretos, pequenos, 

pintam-no quase como uma linha com dois pequenos triângulos (fig.18). Mantêm-se 

sempre fechada, pois a oração do coração é silenciosa. Tal gesto lembra-nos ainda 

as Escrituras que afirmam: “Toda criatura esteja em silêncio diante do Senhor” (Zc 

2,17). 

 Há ainda uma ausência de sorrisos nos santos ícones, a tradição antiga 

(platônica) reconhecia uma relação entre o sorriso e as paixões ou afecções da alma. 

Assim os santos mantêm-se serenos, distantes das paixões, imergidos no silêncio e 

na paz de Deus. 

 

 O nariz 

 Nos Santos Ícones são apresentados como um longo filamento que liga os 

olhos à boca (fig. 18). É feito de maneira a impedir a entrada dos ares do mundo 

material e permitir que se capture a fragrância do sagrado, o hálito do Espírito que flui 

do interior do santo até a boca e deve invadir todo o seu ser. 

 

 

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 18 – Desenho do nariz e boca nos ícones bizantinos. 
Fonte: acervo do pesquisador. 
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 As orelhas  

  As Orelhas nos santos ícones podem ser representadas de acordo com dois 

padrões que possuem simbologia específica: 

 Representadas em tamanho grande, especialmente em alguns santos, por 

exemplo, São José, São João Teólogo, São Francisco (fig.19), simbolizando a 

atenção constante destes santos aos apelos divinos. 

 Na grande maioria dos casos, as orelhas são representadas em tamanho 

pequeno, quase invisíveis, mostrando apenas o lóbulo enquanto o resto fica coberto 

pelos cabelos ou pelo manto. Desta maneira querem ressaltar que estes santos 

guardaram-se dos ruídos do mundo e mantiveram-se atentos à voz de seu interior. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 19 – Ícone de São Francisco de Assis. 

Fonte: https://cristina659.wixsite.com/-mirabileydio/archivio--icone- 

https://cristina659.wixsite.com/-mirabileydio/archivio--icone-
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 O queixo e o pescoço  

  Nos Ícones o queixo é marcante, incisivo, tanto nas figuras masculinas 

quanto femininas. O pescoço é sempre muito alongado e por vezes parece inflado 

(fig.20) significando ser o canal do ar do Espírito que flui do interior e sobe até a boca. 

  No caso dos ícones de Jesus ganha um sentido ainda mais especial, onde 

Cristo, desta maneira, se revela pronto para soprar sobre o contemplador este ar do 

Espírito que lhe enche o colo. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 20 – Ícone O Cristo 
Salvador (Séc. XV), atualmente 
no Museu Tretyakov, em 
Moscou, Rússia). Autor Andrei 
Rublev (nasc. entre 1360-1370, 
morte entre 1420-1420), é 
considerado um dos maiores 
iconógrafos da história. 
Fonte: https://en.wikipedia.org/ 

wiki/File:Rublev%27s_saviour. 
jpg 

https://en.wikipedia.org/%20wiki/File:Rublev%27s_saviour.%20jpg
https://en.wikipedia.org/%20wiki/File:Rublev%27s_saviour.%20jpg
https://en.wikipedia.org/%20wiki/File:Rublev%27s_saviour.%20jpg
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 Nos ícones as cores dos pigmentos que serão utilizados não são escolhidos 

ao acaso pelo iconógrafo, mas em uma arte simbólica, teológica, tudo é carregado 

de sentido, tudo comunica, inclusive as cores. Algumas são reservadas para 

personagens específicos e contribuem para a universalidade da mensagem de fé 

que o ícone traz. 

 As partículas de pigmentos naturais utilizados no ícone absorvem muito 

mais luz dos que os sintéticos, isso ocorre porque seu tamanho varia e é maior do 

que os artificiais. Isto favorece para que possa refratar a luz em um nível maior do 

que o meio que as rodeia para fora da pintura, irradiando a cena. Este é um fator 

importante, tratando-se do ícone que em vários aspectos está ligado à luz como 

vimos anteriormente. 

 O iconógrafo deve conhecer e respeitar os cânones das cores, 

entenderemos alguns significados agregados às cores: 

 

 O ouro ou o amarelo 
 

  A admiração pela luz do sol remonta às culturas mais antigas que o 

relacionavam com a força da divindade. Nos ícones todo o fundo ou o nimbo deve 

ser dourado, processo realizado com a aplicação de folhas de ouro verdadeiro, que 

se possível devem ser brunidos até conseguir seu brilho máximo, simbolizando a 

glória resplandecente de Deus.  

 O ouro é um elemento nobre, por isto reservado para significar a 

manifestação divina, não pode ser confundido nesta arte com luxo ou ostentação. 

Na ausência de ouro, podem ser utilizados pigmentos de cor amarela.  

 Especialmente o manto de Cristo e da Virgem Mãe de Deus, e em alguns 

casos arcanjos e santos podem ser decorados com algumas linhas de ouro, o que 

é chamado de assist (fig. 21, pag.62). Representam a força espiritual que emana do 

interior do representado.  

 Na Virgem Mãe de Deus são colocadas três estrelas de ouro, uma na testa 

e uma em cada ombro, atestando sua virgindade antes, durante e após o parto. Uma 

referência também à Santíssima Trindade, por esta razão quando a Virgem aparece 

segurando o menino Jesus, ele cobre a terceira estrela, eles mesmo é a estrela. 
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 O branco  

 O branco é gerado pela união de todas as cores, é símbolo da vida que vence 

a morte, da luz da vida nova. No ícone da Transfiguração ou da Ressurreição a túnica 

de Cristo é toda desta cor. Desde os primeiros cristãos, até hoje, aqueles que 

receberão o batismo vestem-se com vestes brancas, sinalizando o novo nascimento 

em Deus. 

 
Fig. 21 – Ícone Cristo em Glória (Séc. XV). Nele podemos perceber nos detalhes da veste as linhas de 
assist. Fonte: acervo do pesquisador. 
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 O preto 

 Esta cor ao contrário da anterior é gerada pela ausência total de luz, a 

carência de cor. É símbolo das trevas, da morte, sem a luz a vida não pode 

prosseguir. Esta cor é usada para os demônios, os condenados, o inferno, podemos 

também encontra-lo na gruta da caveira aos pés da cruz, também na gruta da 

natividade do Senhor, onde ele resplandece com a luz em meio as trevas. 

 

 O vermelho e o púrpura  

 Muito comum nas vestes de Cristo, da Virgem e de santos é a cor vermelha. 

É a cor da energia vital, da entrega, do amor sacrifício, por isso é muito comum ser 

encontrada nas vestes dos santos mártires. 

 Outro significado de grande relevância para a iconografia está na cor púrpura, 

na verdade formado por tons que transitam entre o vermelho e o azul. No passado 

esta era uma cor valiosa e rara, pois era extraída de um crustáceo do Mar Vermelho. 

Por esta razão se tornou símbolo da nobreza, era reservada em Bizâncio às vestes 

imperiais e posteriormente às sacerdotais. 

 Assim a cor vermelha ou suas variantes púrpura, são encontradas 

constantemente nas vestes do Cristo e de sua Mãe. A cor azul que comumente a 

acompanha possui um conceito importante, como nos fala Ir. Donadeo: 

Quem pinta através de modelos anteriores, geralmente respeita o 
simbolismo que está ligado a algumas cores: por exemplo, temos o 
vermelho e a púrpura como símbolos do divino, enquanto o verde e o azul 
são símbolos do terreno. Portanto, Jesus Cristo é quase sempre 
representado com a túnica de púrpura (o divino inerente a sua pessoa) e 
um manto azul (a humanidade que ele assumiu na Encarnação). A Mãe de 
Deus tem uma veste azul de criatura e o seu manto de púrpura lembra a 
sua extraordinária vizinhança ao divino. (DONADEO, 1996, p.56) 

 

 O azul 

 A simbologia da cor azul pode variar, quando se trata de Deus Criador 

representa o infinito, o celeste. Quando presente em Jesus ou na Mãe de Deus 

como vimos na citação à cima, é símbolo da humanidade. Assim, vemos a bela 

interpretação do azul que cobre o manto do Cristo, revelando que Ele revestiu-se 

de humanidade, enquanto o interior mantém o púrpura da divindade. Ao contrário 

vemos a Virgem com o manto azul e o véu púrpura, pois sua humanidade foi 

revestida com a sombra do Altíssimo (fig.22, pag. 64). 
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 As pinturas renascentistas foram perdendo esta simbologia, tornando 

comum encontrar a Mãe de Deus coberta com o manto azul, simbolizando o céu. 

Os ícones onde a Virgem se encontra com o manto azul são tidos como do 

período decadente da iconografia. 

Fig. 22 – Ícone Deesis. O tipo Deesis é comumente formado pelo Cristo Pantocrator ao Centro e nas 

laterais, a Theotokos Mãe de Deus e o Profeta João Batista, ambos em posição de intercessão. Fonte: 

Acerco do pesquisador. 
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 O verde 

 Símbolo da regeneração, da primavera espiritual, da esperança é a cor 

verde que resulta da combinação do azul e do amarelo.  Para a iconografia está 

ligado à renovação espiritual. 

 É comum encontrarmos esta cor nos ícones de profetas e santos ligados a 

obras de conversão, por exemplo no manto do profeta João Batista e outros que 

anunciaram a vinda de Cristo (fig. 22, pag. 67). Nos ícones da infância de Cristo 

também podemos o encontrar usando veste verde neste caso sinal de juventude e 

vitalidade.  

 

 O marrom 

 Esta cor é resultado da mistura dos pigmentos de cor vermelho, azul, branco 

e preto. Seu significado está relacionado às coisas da terra, por isto é utilizado na 

base da pele das imagens que serão representadas. Recorda que o homem veio do 

“pó e ao pó retornará”59. 

 Também pode significar humildade. No caso da Virgem Mãe de Deus, 

podem ser encontrados exemplares, onde o véu ao invés de púrpura esteja na cor 

marrom, neste caso significa que ela é a terra fértil onde o Salvador foi plantado. 

      

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
59 Gênesis 3,19 
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CAPÍTULO III 
 

O ÍCONE NA IGREJA DO BRASIL CONTEMPORÂNEO 
 

 

 Para compreendermos a arte cristã bizantina na cultura contemporânea 

brasileira, é necessário retrocedermos ao processo de catequização de nosso país 

que ocorre dentro de um período onde a arte se faz mais religiosa do que sacra, o que 

no decorrer do capítulo poderemos compreender. 

 A iconografia bizantina é uma arte sacra no mais profundo sentido do termo. 

Alguns afirmam que a redescoberta de seu valor na atualidade seja um dos caminhos 

para o retorno à unidade da Igreja Cristã. Porém é uma arte que não faz parte da 

construção estética cristã do povo brasileiro, de seu imaginário religioso. Como se dá 

então este retorno? 

Em 1965, com o Concílio Ecumênico Vaticano II, é que a Igreja renova vários 

aspectos de sua ação e repensa a prática litúrgica, o que afetará sua arquitetura e sua 

arte. Neste contexto, vemos aos poucos o ícone voltar aos espaços celebrativos, 

tornando-se referência que influenciará os novos estilos artísticos pensados para o 

espaço litúrgico e dividindo o conceito de arte cristã em arte sacra e arte religiosa. 

 

 

3.1 A arte Sacra Católica no Brasil no Pós Concílio Ecumênico 
Vaticano II 

  
Nosso país é marcado pela arte sacra barroca60, trazida pelos portugueses e 

espanhóis, especialmente pelos missionários da Companhia de Jesus (os padres 

jesuítas, ordem esta fundada por Santo Inácio de Loyola em 1534, logo após o 

“descobrimento” do Brasil pelos portugueses em 22 de abril de 1500), encontrando 

neste território espaço para as missões de catequização dos nativos.  Segundo 

Pastro: 

 
O próprio nome “brasileiro” foi expressão jesuítica após a chegada dos 
primeiros escravos negros: Brasilis (indígenas), brasílicos (europeus aqui 

                                                             
60  O termo barroco foi dado a este estilo artístico pelos críticos da época com uma caráter depreciativo, 
significando, disforme, grotesco. 
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nascidos), e negros=Brasileiros. A miscigenação gerou o Brasileiro. 
(PASTRO, São Paulo: Paulus, 2010). 

 
 Este estilo artístico surge na baixa renascença e vigorou na vida da Igreja 

católica em geral a partir do século XVI, XVII, é o período pós Concílio de Trento 

(1545-1563) que foi convocado pelo Papa Paulo III (1534-1549), continuado pelo Papa 

Júlio III (1550-1555) e encerrado pelo Papa Pio IV (1559-1565).  

 O Concílio de Trento foi o mais longo da história da Igreja, movido pela 

conturbada ação contra o protestantismo nascente. Por esta razão emitiu muitos 

decretos disciplinares e documentos sobre a doutrina, teologia, sacramentos e 

tradição, em caráter apologético. 

No campo artístico podemos afirmar que o barroco foi uma resposta ao 

movimento de Reforma Protestante, atingindo nos espaços católicos a arquitetura e 

as decorações dos espaço litúrgicos, trazendo aos espaços suntuosidade, volumes, 

jogos de luz e claro, monumental, dramática, uma arte carregada de apelo emocional 

(fig.23, pag.68). Sobre as revoluções deste período afirma Farthing: 

 
O cristianismo ocidental foi dividido e a Igreja Católica tentou recuperar sua 
autoridade combatendo a fé protestante, reformulando-se e expressando os 
novos conceitos por meio da arte. As estratégias dessa Contrarreforma foram 
anunciadas durante o Concílio de Trento (1545-1563), que enfatizou a 
divulgação dos ideais religiosos por meio das imagens, com mais exatidão na 
representação das narrativas bíblicas e com obras que podiam despertar um 
fervor religioso renovado. (FARTHING, p. 212-213, 2011) 

 

 As raízes brasileiras são marcadas por esta arte religiosa, o Brasil se formava 

juntamente com ela, surgindo assim, três expressões no estilo Barroco brasileiro: o 

Barroco da Corte, o Barroco Jesuítico e o Barroco Popular. 

 O Barroco da Corte é marcado pelo trabalho de grandes mestres na pintura, na 

estatuária, na arquitetura e na música, espalhando-se pela costa brasileira. O Barroco 

Jesuítico é mais despojado embora refinado, usava de elementos da própria fauna e 

flora local em meio aos simbolismos artísticos, em uma arquitetura formada por 

espaços largos e silenciosos. Pastro acredita ser esta expressão do barroco dotada 

de uma nobreza de espírito:  

 

(...) o requinte de um simbolismo de forte influência do humanismo clássico 
europeu, geométrico, racional e extremamente decorativo. A técnica 
arquitetônica será sempre refinada, pois grandes nomes do humanismo 
europeu, na arquitetura, nas letras, na música, eram convertidos e tornavam-
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se jesuítas. Se o Brasil tem uma nobreza de espírito, ela se reflete e está 
“escondida” nessas formas, cores e sons. (PASTRO, p. 182, 2010) 

  

Fig. 23 – Assunção de Nossa Senhora. Autor: mestre Ataíde, localizada no teto da Igreja de São 
Francisco na cidade de Ouro Preto-MG, Brasil.  

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Mestre_Ata%C3%ADde 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Mestre_Ata%C3%ADde
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Um dos mais destacados artistas do barroco brasileiro foi Antônio Francisco 

Lisboa (1730-1814), conhecido popularmente por Aleijadinho. Graças à exploração do 

ouro a terra de Minas Gerais liderou o movimento artístico da nova colônia na metade 

do século XVIII, neste período Aleijadinho realizou seu trabalho de arquiteto e escultor. 

Dentre inúmeras obras se destaca a Igreja de São Francisco de Assis (fig.24), 

em Ouro Preto-MG, misturando barroco e rococó, o artista desenhou a planta, os 

objetos de decoração, as imagens dos santos, e os móveis litúrgicos. 

 

Fig. 24 – Igreja de São Francisco, Ouro Preto-MG. Obra de Aleijadinho, desde seu projeto à sua 

estatuária e talha. Fonte: https://www.cidadeecultura.com/igreja-de-sao-francisco-de-assis-em-ouro-
preto/ 

 

O barroco deixou marcas em muitas igrejas em sua arquitetura e arte, 

buscando ser a imagem do triunfo da igreja tridentina em contraposição a Reforma 

Protestante.  Refletiu o pensamento de uma época que deixa de encontrar 

legitimidade com a realização do Concílio Ecumênico Vaticano II, que mergulha em 

busca da essência do ato celebrativo cristão na vivência dos fiéis dos primeiros 

séculos.  

https://www.cidadeecultura.com/igreja-de-sao-francisco-de-assis-em-ouro-preto/
https://www.cidadeecultura.com/igreja-de-sao-francisco-de-assis-em-ouro-preto/
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 A arte sacra é uma extensão da ação litúrgica dos cristãos, por isso assim como 

a liturgia foi refletida durante o concílio, consequentemente a arte da Igreja é 

examinada e questionada em sua essência. Segundo Antunes: 

 

O Concílio Vaticano II (1962-1965) foi um grande divisor de águas na liturgia 
e na arte sacra. A concepção de Igreja passou de uma “sociedade perfeita” 
para a de “Igreja povo de Deus”, comunhão e participação de todos os fiéis: 
a sacralidade não está nas pedras materiais da Igreja, mas na comunidade 
cristã. (ANTUNES, 2010, p. 31). 

 

O conceito eclesiológico que volta ao centro afirma ser a Igreja o lugar de 

comunhão do povo com seu Deus, e o espaço onde este povo se reuni deve revelar 

a alegria desta comunhão mística, sagrada, que a todos acolhe, de maneira objetiva. 

Não pode parar no sentimento gerado pela suntuosa ilusão das formas, mas revelar 

a verdade da fé por meio da Beleza. 

Dentro do pensamento cristão, a Beleza por si só possui valor supremo, ela se 

impõe, não possui motivos, faz parte da categoria do ser e não das aparências. Esta 

ideia encontra fundamento nos filósofos Platão61  e Plotino62  e foi incorporado ao 

pensamento teológico cristão por Tomás de Aquino63. 

Para Tomás de Aquino, a Beleza, a Bondade e a Unidade são categorias 

transcendentais. A beleza então está na contemplação do um, do verdadeiro e do 

bom, realidades do ser que se revelam nas formas. Assim, em linguagem religiosa 

cristã, a beleza é a manifestação da glória divina, de Deus em si e de Deus nos seres 

por ele criados, de maneira invariável. 

Os edifícios religiosos católicos em sua forma, arquitetura, arte, precisam 

manifestar a beleza e o jeito de ser da Igreja em concordância com o tempo e lugar, 

sem perder sua identidade, mantendo o que é essencial. Os projetos atuais têm que 

ser construídos levando em consideração a eclesiologia deste tempo e a liturgia 

pensada a partir do Concílio Ecumênico Vaticano II. 

Os edifícios de rito religioso cristão devem ser um sinal que aponta para a 

Jerusalém celeste, e torna manifesta o Corpo Místico de Cristo, do qual ele é a cabeça 

                                                             
61 Platão (428-427 a.C. – 348-347 a.C.), filósofo do Período Clássico da Grécia antiga. Fundador da Academia de 
Atenas, juntamente com seu mestre Sócrates e seu discípulo Aristóteles ajudaram a construir as bases da 
Filosofia Ocidental. 
62 Plotino (205-205 d.C.- 270), grande filósofo grego, é considerado pai do neoplatonismo clássico que teve 
grande influência na antiguidade tardia. 
63 Tomás de Aquino (1225-1274), foi um frade da Ordem dos Dominicanos na Itália, suas obras tiveram grande 
influência na filosofia e na teologia do Ocidente, especialmente na tradição conhecida como escolástica. 
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e o conjunto dos fiéis reunidos o seu corpo. Segundo a Conferência Nacional dos 

Bispos do Brasil, em seu estudo 106 (Orientações para projeto e Construção de 

Igrejas e disposição do Espaço Celebrativo): 

 

A igreja sempre possui essa dupla finalidade: remete-nos às coisas do alto, à 
Jerusalém do céu, e reúne a comunidade dos fiéis ao redor de Cristo, cabeça 
deste corpo, constituído de muitos membros. Sempre nos remete a uma 
realidade mística, divina e humana. (ESTUDO DA CNBB 106, 2013, p.13) 

  
O espaço litúrgico têm que ser mistagógico64, isto significa, deve conduzir ao 

mistério, educa a fé e promove a oração. Precisa revelar a centralidade do Cristo e 

unir os cristãos em um só corpo místico. Neste espaço a igreja celeste (espiritual) e a 

terrestre se encontram, nela tudo é sagrado, as pessoas, as paredes, os móveis, a 

arte. 

A celebração do mistério pascal é a fonte prima da vida eclesial, comunitária e 

da arte dos cristãos. Fazer memória de seu Senhor é algo fundante na concepção de 

um itinerário mistagógico. 

 Necessariamente diferencia-se de todos os outros em sua forma e essência. 

Não é apenas um lugar de reunião, ali Deus ensina seus filhos e a eles se dá como 

sacrifício e alimento, é um espaço de transfiguração, onde o silêncio fala e tudo 

comunica, testemunha, revela. 

 A Constituição Sacossanctum Concilium (SC) que trata sobre a sagrada liturgia 

foi o primeiro documento aprovado pelo Concílio Vaticano II. No que diz respeito a 

arte irá afirmar ser uma nobre ação do espírito humano e começará a sinalizar a 

existência de uma arte religiosa e de uma arte sacra, considerando a segunda seu 

alto cimo. Vejamos: 

 

122. Entre as mais nobres atividades do espírito humano estão, de pleno 
direito, as artes liberais, e muito especialmente, a arte religiosa e o seu mais 
alto cimo, que é a arte sacra. (...) É esta a razão por que a santa mãe Igreja 
amou sempre as artes liberais, formou artistas e nunca deixou de procurar o 
contributo delas, especialmente para fazer com que os objetos atinentes ao 
culto fossem dignos, decorosos e belos, verdadeiros sinais e símbolos do 
sobrenatural. (DOCUMENTOS DO CONCÍLIO VATICANO II, 2001, p. 76) 

 

O mesmo documento preocupa-se com exageros e a produção de artes que 

não condizem com a fé. Para isto pede que os bispos contribuam para a formação 

                                                             
64 Mistagogia, palavra de origem grega, formada pela junção de mist (Mistério) + agogia (conduzir). 
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dos artistas sacros, que os clérigos recebam formação à cerca da história da arte 

sacra e sua evolução.  

Os seminários e escolas de formação cristã hoje ainda encontram-se carentes 

no que diz respeito a uma formação estética sacra, o que acaba gerando abusos em 

algumas construções e decorações, descaracterizando-as. 

O Concílio Vaticano II aconselha que se mantenha a prática do uso de imagens 

no espaço sagrado, porém em número comedido, rompendo com a grande quantidade 

do barroco, isto para evitar o surgimento de devocionismos. Ainda pede que sejam 

retiradas das Igrejas as obras que ferem a doutrina da fé ou que são de mau gosto, 

ao afirmar: 

 

124. Cuidem os Ordinários que, promovendo e incentivando a arte 
verdadeiramente sacra, visem antes à nobre beleza que à mera 
suntuosidade. (...) Tenham os bispos todo o cuidado em retirar da casa de 
Deus e de outros lugares sagrados aquelas obras de arte que repugnam à fé 
e aos costumes, à piedade cristã e ofendem o verdadeiro senso religioso que 
pela deturpação das formas, quer pela insuficiência, mediocridade e 
simulação da arte. (DOCUMENTOS DO CONCÍLIO VATICANO II, 2001, p. 
77) 

  

 Todo esse cuidado com o espaço sagrado vem da consciência que a Igreja 

adquiriu à cerca do papel da arte no decorrer de sua história. Para ela a arte possui a 

nobre missão de ser testemunha e facilitadora do mistério.  Mergulhando na tradição, 

na teologia, nas Escrituras e na cultura cristã universal e particular, deve gerar uma 

experiência, comunicar e por meio da Beleza conduzir o homem a uma epifania. 

Diante do estilo sacro barroco, contemporânea ao Concílio, surgiu 

necessariamente a reflexão sobre um novo ou renovado estilo artístico e arquitetônico. 

A busca do verdadeiro sentido da liturgia apaziguou a antiga necessidade de 

defender-se e mostrar-se soberana diante dos inimigos da fé católica, e trouxe à tona 

a categorização da arte cristã em duas, sacra e religiosa.   

 

 

3.2 A diferença entre Arte Sacra e Arte Religiosa 

 

 Embora toda a arte com temática cristã possa ser definida por um leigo no 

assunto como arte sacra ou religiosa, as reflexões pós-conciliares levaram a arte cristã 

católica a ser classificada nestas duas categorias com diferenças essenciais. 
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 Quando analisamos as imagens cristãs do Séc. IV ao X percebemos uma 

diferença fundamental com relação às imagens do período renascentista e barroco, 

não estamos falando neste momento da técnica, mas da imagem em si, de sua 

comunicação. O artista plástico Cláudio Pastro nos convida a analisar da seguinte 

maneira: 

 

Perguntamos: Estão numa mesma linha o Cristo de Monreale65 e o do Juízo 
Final da Capela Sistina66? Estão numa mesma continuidade a Mãe de Deus 
de Torcello67 e a Assunção de Tiziano68? As figuras de Santo Apolinário69 em 
Classe [Ravena] têm o mesmo modo de ser das de Rafael 70  ou Dürer? 
(PASTRO, 2010, p. 113). 

  

Ao observar estas obras comparando-as para além da técnica, parece que o 

fenômeno gerado é de uma outra ordem, fundamenta-se na transcendência, no ser 

objetivo de Deus que se dá, se revela, enquanto a imagem devocional ao contrário 

surge da imanência. 

Desde Platão a filosofia trata deste tema, conceituando que transcendência se 

trata de uma realidade imaterial, suprassensível, metafísica, faz referência a algo que 

está fora, a cima de si. Ao contrário, imanência permanece no material e sensível, tem 

em si mesmo seu princípio e seu fim. 

Compreende-se por Arte Sacra ou imagem de culto, aquela que não procede 

do subjetivismo de um artista, mas está relacionada com a realidade objetiva da 

revelação de Deus, não depende dos sentimentos humanos. 

A Arte Litúrgica ou Sacra, não busca representar na teatralidade ilusória do 

naturalismo o Cristo, mas sinalizar sua presença. Por isto a importância que seu 

reconhecimento seja eclesial, brota da Igreja, revela a fé. Assim define Pastro: 

 
A imagem de culto não procede da experiência interior humana, mas do ser 
objetivo de Deus. Ela se põe à disposição “d’Aquele que é”, para que Ele fale 
dentro da Economia da Salvação. (...) A imagem de culto vem da 
transcendência e está dirigida à transcendência, enquanto a imagem de 
devoção surge da imanência, da interioridade. O sentido da imagem de culto 
é que Deus se faça presente (PASTRO, 2010; p.114-115). 
 
 

                                                             
65 Anexo C, pag. 106. 
66 Anexo D, pag. 107. 
67 Anexo E, pag. 108. 
68 Anexo F, pag. 109. 
69 Anexo G, pag. 110. 
70 Anexo H, pag. 111. 
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 A imagem sacra ou de culto possui autoridade em si mesma, conduz o homem 

à adoração, a mergulhar no mistério. O que se revela não é a qualidade técnica do 

artista que a fez, mas o Sagrado que surge e se impõe. Está ligada objetivamente ao 

dogma, à hipóstase71 divina. 

   A imagem devocional por sua vez não revela de forma objetiva o Sagrado, 

não possui autoridade. O artista se mantém preocupado com a ilusão, a perspectiva, 

a profundidade, o realismo, ignorando por vezes a linguagem sagrada dos símbolos e 

da Presença.  A experiência particular e o sentimento piedoso são exaltados. É fruto 

da subjetividade, da interpretação humana ou da piedade popular. A preocupação não 

está na forma, no conteúdo da fé, mas no gosto pessoal.  

 Podemos analisar esta diferença tomando um Cristo crucificado do artista 

russo Nikolai Ge (1831-1894), obra de 1892 (fig.25, pag. 75), e um ícone do crucificado 

(fig. 26, pag.76), obra de 2017, escrito pelo italiano Ivan Polverari para a Paróquia 

Nossa Senhora do Rosário, em Fursi Siculo-Itália.  

 É perceptível que um centraliza a pintura no drama, na dor, no desespero, no 

suposto fracasso da cruz, enquanto o segundo revela um Cristo que embora esteja 

na cruz mantém uma postura nobre, de olhos abertos, pouco sangue, o sangue da 

abertura no peito mais parece uma fonte, ele dá sua vida ninguém a toma72, revela o 

mistério daquele que mesmo morto vive. 

 Percebemos ainda esta diferença formal quando analisamos algumas obras 

de arte do período renascentista, e encontramos pinturas de Cristo com rosto de um 

bebê europeu abastado ou imagens da Virgem Maria com o rosto das ricas matronas 

da época. A beleza passa então a depender do gosto particular, prende-se no 

sentimento perdendo o senso místico e a expressão objetiva da fé, desassociando-se 

desta maneira do Mistério litúrgico. Segundo o Teólogo Evidokimov,  

 

Pode-se dizer que toda obra puramente estética se forma em tríptico cujos 
quadros são formados pelo artista, obra e espectador. O artista executa a 
obra e o som das teclas de sua mente suscita uma emoção de admiração na 
alma do espectador. Ao mesmo tempo está contido neste triângulo o 
imanentismo estético. (...) Ao contrário a arte sacra do ícone transcende o 
plano que age sobre a sensibilidade (Evdokimov, 1990, p.183; tradução do 

pesquisador)73. 

                                                             
71 Referente a substância, natureza ou instância particular da natureza de Deus. 
72 “Por isso o Pai me ama, porque dou minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou 
livremente. Tenho poder de entrega-la e poder para retomá-la”. (Jo 10,17-18) 
73 Si può dire che ogni opera puramente estetica si svolge in trittico, i cui pannelli sono formati dall’artista, 
dall’opera e dallo spetatore. L’artista esegue l’opera, suona su tutta la tastiera del suo genio e suscita 
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Fig. 25 – Calvário, obra de Nikolaj Nikolaevič Ge.  

Fonte: http://digitalrainbowproductions.weebly.com /la-crocifissione-nella-storia-dellarte.html 

  

 Tal trabalho requer que o artista dialogue com as realidades do sagrado que 

ele deseja plasmar e que possua capacidade para encarná-las em meios sensíveis. 

Faz sentido desta maneira a importância que a tradição dá ao fato do iconógrafo ser 

reconhecido como um ministro, alguém que está inserido na Igreja, dela recebendo a 

                                                             
um’emozione di ammirazione nell’anima dello spettatore. L’insieme è racchiuso in questo triangolo 
dell’immanentismo estético. (...) Invece l’arte sacra dell’icona trascende il piano emotivo che agisce sulla 
sensibilitá. 
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benção e os instrumentos necessários para que embebido do dogma possa expressá-

lo, como vimos no primeiro capítulo. 

 

Fig. 26 – Ícone do Crucificado (2017). Escrito do iconógrafo italiano Ivan Polverari, mestre no laboratório 
de iconografia cristã Mater Dei, na Itália.  

Fonte: https://laboratoriomaterdei.wordpress.com /2017/03/16/il-crocifisso-di-ivan-polverari-una-nuova-
icona-per-la-parrocchia-s-maria-del-rosario-di-furci-siculo/  

  

 No período da Contrarreforma, com a busca da unidade da Igreja diante do 

perigo das doutrinas protestantes, os decretos conciliares de renovação litúrgica 

acabaram motivando inconscientemente o surgimento do devocionismo, o culto ficou 

carregado de formalismos e o povo ficando cada vez mais alheio.  
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 Possivelmente quem participou de alguma missa no período pós-conciliar 

possa testemunhar o controverso fato: enquanto o padre rezava as orações próprias 

da missa em latim, o povo sem compreender o que era dito, se limitava a rezar o terço 

esperando a hora de falar algumas respostas decoradas, ou a fazer orações 

devocionais junto aos altares dos santos. Segundo Tommaso: 

 
O Concílio remetia ao papa o cuidado de promulgar os livros litúrgicos. 
Todavia, a adoção do latim como língua obrigatória da liturgia romana, se, 
por um lado favoreceu a unidade da religião católica, por outro causou não 
pequeno prejuízo, na medida em que o povo, que já não entendi ao latim, se 
alheava do culto e tendia para as celebrações externas da religiosidade 
popular e das procissões. Perdia-se o aspecto vivencial da teologia da liturgia 
e caía-se no formalismo e exteriorismo sentimental da religiosidade popular, 
multiplicando o culto aos santos e recorrendo à celebração sentida da Paixão 
e dos Passos do Senhor. (TOMMASO, 2017, p. 162) 

 

 É neste momento que vemos o crescimento de imagens de Cristo 

ensanguentado, flagelado, das Virgens chorosas, do uso de perucas de cabelo natural 

sobre as imagens (fig.27) na tentativa de torna-las mais parecidas com a realidade. 

Na prática cristã surgem muitos novenários74, procissões e outros atos que fazem 

parte da religiosidade popular, que possuem seu valor na dimensão devocional do 

cristão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 27 – Detalhe de um Cristo flagelado, estátua de 
roca em tamanho natural, com peruca de cabelo 
humano na Matriz de Sabará-MG. 
Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Igreja_Matriz_de 
_Nossa_Senhora_da_Concei%C3%A7%C3%A3o 

_(S abar%C3%A1) 

                                                             
74 Novenário - celebração ou devoção que tem a duração de nove dias em honra de algum santo. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Igreja_Matriz_de%20_Nossa_Senhora_da_Concei%C3%A7%C3%A3o%20_(S%20abar%C3%A1)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Igreja_Matriz_de%20_Nossa_Senhora_da_Concei%C3%A7%C3%A3o%20_(S%20abar%C3%A1)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Igreja_Matriz_de%20_Nossa_Senhora_da_Concei%C3%A7%C3%A3o%20_(S%20abar%C3%A1)
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 A busca das origens da liturgia e da arte cristã, feita pelo Concílio Ecumênico 

Vaticano II procura melhorar o sentido do mistério, que não é oculto, mas objetivo, 

profundo e que abre ao homem uma realidade inesgotável e transcendente. Constata 

Quintaz sobre este papel da arte sacra: 

 
Para uma arte rigorosamente sacra não basta certa fascinação, nem o 
sentimento de um valor universal; é necessário que ao mesmo tempo em que 
fascina, estremeça até as fibras mais íntimas de nosso ser. Deve sugerir a 
presença desse duende misterioso que espreita todas as janelas e as duas 
portas - de entrada e de saída - de nossa existência (QUINTAZ, 1993, p. 104). 

 
 A arte sacra deve estar estritamente ligada ao mergulho no mistério, a 

experiência do numinoso, do mistério “tremendum e fascinante”. O Sagrado envolve 

o homem e ele se sente criatura diante do inacessível, do majestoso, do numinoso.  

 Esta experiência faz parte especialmente da categoria religiosa. A 

denominação numinoso é usada pelo filósofo da religião Rudolf Otto (1985), para falar 

deste caráter exclusivamente religioso do sagrado. Categoria esta que foge à 

compreensão, que é difícil de definir. Perante ela o homem se limita a descrever. 

Nesta concepção Birck ressalta que: 

 
Esta categoria não pode ser objeto de compreensão através de conceitos, 
mas pode ser objeto de estudo. Que dizer, não é possível passar a um 
interlocutor um conceito de numinoso, mas podemos chamar-lhe a atenção 
para encontrá-lo em sua vida íntima e aí se torna consciente. 
(...) O numinoso é o núcleo, o elemento primário na experiência religiosa. Este 
núcleo é inacessível conceitualmente. (BIRCK, p. 25, 31, 1993). 

 
 Desta maneira, a experiência estética que ocorre na arte sacra fala diretamente 

à alma, toca-lhe nas realidades últimas de sua existência e o insere no mistério. Por 

isto gera um sentimento que causa “tremor interior”, por revelar a grandeza de uma 

realidade toda outra, que sem o rejeitar apresenta-se tão maior que chega a fugir à 

teorização racional. 

 A arte sacra contemporânea tem buscado responder a estas categorias que a 

separam da religiosa devocional. Não é propósito ao fazer isso desvalorizar uma em 

detrimento da outra, mas afirmar o lugar ou missão que cada uma possui. A uma os 

espaços litúrgicos, mantendo conformidade com o mistério e os dogmas revelados 

nas celebrações e a outra os espaços pastorais, ou da vida intima cristã, ou ainda os 

museus e galerias de arte. 
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 Prova disto é o fato de que o Concílio Vaticano II não fechou-se elegendo um 

único estilo artístico como seu, a criatividade artística e as manifestações culturais são 

bem vindas. Apenas pede o devido zelo aos bispos locais ou as comissões de arte 

sacra, para que seja admitido nos espaços da igreja aquelas que respondam as 

exigências litúrgicas essenciais. 

126. No julgamento das obras de arte, os Ordinários do lugar ouçam o parecer 
da Comissão de arte sacra e de outras pessoas particularmente competentes; 
se for o caso, outros eminentes peritos. (DOCUMENTOS DO CONCÍLIO 
VATICANO II, 2001, p. 77-78) 

 

 Nesta busca pela essência da arte litúrgica é que a Igreja reencontra o ícone 

como tesouro artístico litúrgico, fonte e inspiração para novos estilos. Sem a 

compreensão desta dimensão sacra, filosófica e teológica, não é possível 

compreender o retorno desta arte, sua propagação, os novos estilos nele inspirados 

e o surgimento de tantos ateliers e iconógrafos no Brasil e no mundo. 

 

  

3.3 A arte bizantina no Brasil Contemporâneo 

 

 No Brasil a Conferência Nacional dos Bispos-CNBB, atenta às novas 

orientações do Concílio Ecumênico Vaticano II sobre o valor e a dignidade da arte e 

arquitetura sacra, buscou iniciar um trabalho de reflexão e formação. Em 1964 realizou 

o primeiro Encontro Nacional de Liturgia, trazendo alguns apontamentos para o campo 

da arte sacra. 

Ainda em 1964 foi criada a primeira Comissão Litúrgica Nacional, tendo à frente 

Dom Clemente Isnard75 (1917-2011), monge beneditino, primeiro bispo da diocese de 

Nova Friburgo, com a incumbência de inserir no Brasil as reformas litúrgicas pós 

conciliares. Seu trabalho ia desde acompanhar a passagem do latim à língua 

vernácula, revisar os livros litúrgicos para manterem após a tradução a unidade do rito 

romano, até a promoção de estudos sobre anova concepção de arte sacra expressa 

nos objetos, pinturas, estatuárias e arquitetura. 

                                                             
75 Dom Clemente Isnard participou do Concílio Vaticano II. Em 1964 a pedido do Papa Paulo VI tornou-se membro 
do conselho para a execução da Constituição sobre a Sagrada Liturgia e em 1969 membro da Sagrada 
Congregação para o Culto Divino. Por 23 anos (1964-1987) esteve à frente da Comissão Litúrgica da CNBB. 
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No ano de 1965 aconteceu em Roma a Assembleia Geral da CNBB, onde um 

dos temas foi a produção de uma arte sacra que correspondesse a renovação litúrgica. 

No ano de 1967 aconteceu em Brasília o segundo Encontro Nacional de Liturgia com 

ênfase no papel da comunidade cristã na sociedade contemporânea, sobre a arte 

litúrgica se incentivou que fossem feitos simpósios regionais.  

Ainda em 1967, ocorreu no Rio de Janeiro no mês de dezembro, o 1º Encontro 

Nacional de Arte Sacra, tratando da teologia do Templo, sua organização e arte. Outro 

tema tratado foi os monumentos históricos pertencentes a igreja e a realização de 

encontros regionais para continuarem os estudos sobre arte e liturgia. 

Após este período inicial não aconteceram novos encontros nacionais que se 

tenha histórico no país tratando da temática arte sacra e os espaços litúrgicos. Sobre 

isto, Antunes afirma que após os Encontros de 1967: “optou-se que se fizessem 

simpósios regionais e diocesanos, o que enfraqueceu o tema, relegando-o ao 

esquecimento” (ANTUNES, 2010, p.40). 

 Somente em 1996, D. Geraldo Lyrio Rocha (nasc. 1942, atualmente é bipo 

emérito de Mariana), naquele momento bispo de Vitória-ES, por ocasião do 

Congresso Eucarístico de Vitória, dá início ao Encontro Nacional de arte sacra da 

CNBB. Este primeiro ocorreu na cidade de Vila Velha (ES) e teve como palestrantes 

o artista sacro brasileiro Claúdio Pastro (1948-2016) e a arquiteta Regina Celi de A. 

Machado, atuante até hoje. 

 O encontro foi um marco nos trabalhos da CNBB voltados à reflexão da arte 

sacra brasileira. Direcionado a artistas, arquitetos, clérigos e leigos que atuam na área 

das comissões diocesanas, proporcionou formação e trocas de experiências entre 

profissionais.  

 O Encontro teve sua continuidade até os dias atuais, ocorrendo bienalmente. 

O segundo encontro ocorreu em São Paulo capital no ano de 199976; o terceiro em 

Belo Horizonte MG, em agosto ano de 2001; o quarto em Salvador BA, em julho de 

2003; o quinto em Santa Tereza RJ, em julho de 2005; o sexto em Vitória ES, em julho 

de 2007; o sétimo em Brasília77, em agosto de 2009. 

 A partir do oitavo a Comissão da CNBB, organizadora do evento, passa a 

realizar o Encontro em ambientes acadêmicos, em parceria com universidades, 

                                                             
76 Fonte: http://espacoliturgicocnbb.com.br/v1/?p=enaas 
77 O pesquisador participou como ouvinte e expositor da 7ª, 9ª e 11º edição do Encontro Nacional de Arquitetura 
e Arte Sacra. 

http://espacoliturgicocnbb.com.br/v1/?p=enaas
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abrindo ainda mais o nível de discussão em perspectiva interdisciplinar e o alcance 

de participantes. Neste momento, aconteceu o acréscimo da palavra arquitetura ao 

título do evento, passando a chamar-se: Encontro Nacional de Arquitetura e Arte 

Sacra (ENAAS). 

 O oitavo encontro aconteceu em Recife PE, na Universidade Católica de 

Pernambuco, em agosto de 2009; o nono em Porto Alegre RS, em agosto de 2011; o 

décimo em Belo Horizonte MG, em agosto de 2015 e a última edição ocorreu em 

Curitiba PR, em setembro de 2017, trazendo pela primeira vez um conferencista de 

fora do País. Neste ano, o Encontro terá sua 12º edição, irá acontecer no mês de 

setembro em Castanhal no Pará. 

Além deste, hoje no Brasil existem vários encontros regionais e diocesanos que 

tratam do assunto, e em todos eles o ícone bizantino como modelo ou referência é 

uma constante. Em julho de 2017, o Centro Universitário Salesiano de São Paulo, 

diante da relevância da temática, deu início ao Curso de Pós-Graduação Lato Sensu 

em Espaço Litúrgico: Arquitetura e Arte Sacra. 

Na busca de formação para este campo, e dos fundamentos da arte litúrgica 

tomando como inspiração a arte e o espaço sagrado da igreja primitiva, os estudos 

avançaram. Nos últimos anos vários livros foram traduzidos para o português, dentre 

eles os da Irmã Maria Donadeo, religiosa do Mosteiro de Uspenskij (Roma). Também 

livros do italiano Gaetano Passarelli, do Arquimandrita78 Antioqueno Georges Gharib; 

do francês Jean-Yves Leloup; do russo Pável Floriensky, dentre outros, tratando do 

tema iconografia bizantina. 

Por consequência começou a surgir no país o interesse pela escrita do ícone, 

seja como fonte de inspiração para o surgimentos de novos estilos, do qual o artista 

Cláudio Pastro é uma das maiores referências, seja pelo retorno de sua tradição e 

valor canônico para a Igreja do Oriente e do Ocidente, sendo uma descoberta para a 

Igreja do Brasil. 

Os olhos se voltaram para os mosteiros beneditinos, as igrejas católicas de rito 

oriental e também as igrejas ortodoxas, guardiãs da tradição iconográfica.  Dentre elas 

se destaca a Igreja Melquita Nossa Senhora do Paraíso, de tradição antioquena e rito 

bizantino, fica localizada em meio a agitada avenida Paulista de São Paulo, nela se 

                                                             
78 Superior de um mosteiro de rito oriental. 
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encontra uma das mais significativas escolas de Iconografia do país o Atelier To 

Aghion Mandylion79. 

A frente deste Atelier estão o Pe. Marcelo Bertani (Dimitri) (fig.28, pag.83) e a 

Irmã Cida Labinas, ambos foram discípulos da teóloga e iconógrafa Hélène Iankoff, 

do Atelier d’iconographie Saint-Luc de Paris. A escola está aberta desde o ano 2000 

e por ela já passaram mais de cem alunos.  

Anualmente é realizado na Igreja Nossa Senhora do Paraíso o rito de benção 

dos ícones (fig.29, pag.83) pelo Arcebispo Melquita, onde os alunos e outros 

iconógrafos podem trazer seus escritos para consagração e terem suas mãos ungidas 

para o exercício desta arte sagrada. 

Outros Ateliers que formam iconógrafos no Brasil hoje são:  

 Atelier Theotokos Pantanassa, criado em 2005, em Brasília-DF. À frente está a 

iconógrafa Marina V. L. C. Sisson. 

 Atelier Ortodoxo São Lucas, no Rio de Janeiro-RJ, desde 2007, tendo a frente 

as Iconógrafas Monja ortodoxa Rebeca Pereira e Ana Maria T. de Melo. 

 Escola de Iconografia São Lucas, no Mosteiro Beneditino da Transfiguração 

em Santa Rosa-RS, desde 2009, tendo à frente os iconógrafos Dom Paulo 

Domiciano OSB80 e Rosalva Trevisan.  

 Atelier Parousia, criado em 2010, oferece cursos esporádicos em São Paulo 

capital, à frente o pesquisador. 

 Seminário Diocesano de Sorocaba, desde 2012, à frente está o iconógrafo Pe. 

Almir Flávio Scomparim.  

 Iconógrafa Luiza Ribeiro, ministra cursos em Ribeirão Preto-SP, desde 2017. 

 Atelie Mandilion, do Iconógrafo Leandro Gouvêa, desde 2013 em Curitiba-PR. 

 Casa do Restaurador, oferece cursos esporádicos com a Prof.ª Regina 

Gierlemger desde 2002. 

 Prata, Atelier do artista plástico Sérgio Prata, em São Paulo-SP. 

Estas escolas e ateliers tem ajudado na formação de iconógrafos e artistas que 

possam corresponder no Brasil a adequação artística dos espaços litúrgicos. Cada 

vez mais tem surgido o interesse por arquitetos, clérigos, e artistas que desejam servir 

o mistério cristão com sua arte por formação e técnica na área. 

                                                             
79 Neste atelier o pesquisador estudo iconografia durante o ano de 2009 e 2010. 
80 Do latim: Ordo Sancti Benedicti (Ordem de São Bento) 
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Fig. 28 – O iconógrafo Pe. Marcelo Bertani, apresentando um escrito da Theotokos que realizara no 
atelier To Aghion Mandylion (2018). Fonte: Acervo do pesquisador. 

 
Fig. 29 – Iconógrafos no Rito de Benção dos Ícones, na Igreja Nossa Senhora do Paraíso (SP), no ano 
de 2011. O rito foi presidido pelo hoje Arcebispo Emérito D. Fàres Maakaroun, a seu lado esquerdo Ir. 
Cida Labinas e atrás também do lado esquerdo Pe. Marcelo Bertani. Fonte: Acervo do pesquisador. 
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A arte sacra começa a retornar à centralidade do Cristo, também passa a ser 

menos acadêmica, naturalista e torna-se mais simbólica. Para a Igreja a iconografia 

está para além de um quadro, como vimos afirmar o II Concílio de Nicéia (787), é a 

Santa Palavra em cores, está ligado à espiritualidade e teologia da Igreja, é lugar de 

teofania, é parte integrante da celebração. 

Voltamos a encontrar o Cristo Pantocrator, sentado em expressão de glória e 

misericórdia ao centro e mesmo quando ali está a escrita de sua Mãe, a Virgem Maria, 

ela está a segurar o Cristo em seus braços ou colo. Isto porque ali deve estar a 

imagem de Cristo vivo, ressuscitado, é ele quem preside toda ação litúrgica do povo 

que ali se reúne. 

Os santos que em muitos destes espaços ocuparam o centro ou lugar de 

destaque, vão sendo colocados nas laterais ou em outros lugares mais apropriados. 

Tommaso afirma que: 

 

A proposta ad fontes vai permitir resgatar a arte do subjetivismo da livre 
expressão artística e dirigir a ação litúrgica ao Senhor Ressuscitado. E a arte 
como expressão do belo, da presença, da glória de Deus em nosso meio, não 
poderia ser a mesma dos últimos séculos. (TOMMASO, 2017, p.188) 

            

 Aquilo que possui valor artístico e histórico nas igrejas não deve ser desfeito ou 

destruído, a Igreja recorda que seu patrimônio deve ser conservado. Algumas igrejas 

históricas não apenas no Brasil mas no mundo, passaram por readequação, 

respeitando sua arquitetura e valor histórico. Dentre elas podemos citar a Igreja 

Jesuíta do Pateo do Collegio no centro de São Paulo , assim como a Catedral de 

Fortaleza no Ceará. 

 Já as novas edificações podem seguir com maior facilidade as exigências 

litúrgicas para a arte. Atualmente podemos reconhecer este fato, e a presença de 

iconógrafos bizantinos atuantes nas mais diversas regiões, a compor as novas 

edificações cristãs católicas com sua arte, dentre estes citamos a conhecer o trabalho 

de alguns: 

 Atelier Santa Cruz do Iconógrafo Walter Weligton, de Brasília (fig.30, pag.85). 
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Fig. 29 – Obra de 2014, no presbitério da Igreja Matriz de Santa Terezinha do Goiás. 
Fonte: Cedido pelo iconógrafo. 
 

 Dom Ruberval Monteiro da Silva, Doutor em teologia oriental e ocidental 

(fig.31). 

Fig. 31 – Capela do Mosteiro da Ressurreição em Ponta Grossa-PR.  
Fonte: Acervo do pesquisador. 
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 Ateliê Arte Sacra, do iconógrafo Wanderley Silva (fig.32), Fortaleza-CE.  

 

Fig. 32 – Presbitério da Igreja de São Raimundo (2014), em Arcoverde-PE.  
Fonte: Acervo do Pesquisador. 
 

 Atelier Mandilion, à frente o iconógrafo Leandro Gouveia em Curitiba-PR  

(fig.33). 

 

 Fig. 33 – Obra realizada em 2017 na Capela da Colégio Marista Santa Maria, em Curitiba-PR.  
Fonte: Cedido pelo Iconógrafo 
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 Atêlie de Arte Sacra Maria Fonseca, à frente a iconógrafa Maria Fonseca, em 

Fortaleza-CE (fig.34) 
 

Fig. 34 – Obra realizada no ano de 2017, no presbitério da Igreja São Francisco de Assis em Ibimirim-
PE. Fonte: Cedido pela iconógrafa. 
 

 Iconógrafo Alan Patrick A. Santos, em Belém-PA (fig.35). 

 

Fig. 35 – Obra realizada em 2017, na Igreja Imaculado Coração de Maria em Belém-PA. 
Fonte: Cedido pelo iconógrafo. 



 
 

88 
 

 Iconógrafa Luiza Ribeiro, em Ribeirão Preto-SP (fig.36). 

 

Fig. 36 – Centro Catequético de Ribeirão Preto, Obra de 2016.   
Fonte: Cedido pela iconógrafa. 

 Atêlie Shalom. Formado por consagrados da Comunidade Católica Shalom 

(fig.37), em Fortaleza-CE. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 37 – Obra realizada na Igreja de São Raimundo, no ano de 2017, Fortaleza-CE. 
Fonte: Acervo do pesquisador. 
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 Atelier Parousia, à frente o pesquisador Pe. Denis-Ricard, em Caieiras-SP 

Conheceremos algumas de suas iconografias murais (fig.38,39. Fig. 40, 

pag.90; fig. 41, 42, pag. 91; fig.43, pag.92). 

 Fig. 38 – Ícone Theotokos Mãe dos Sacerdotes. Abside da Igreja do Senhor do Bonfim em 
Osasco-SP (2016). Fonte: acervo do pesquisador 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 39 – Detalhe da abside da Igreja do Senhor do Bonfim em Osasco-SP (2016).  
Fonte: acervo do pesquisador. 
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Fig. 40 – Ícone Virgem das Vitórias. Presbitério da Igreja S. Luís Maria Montfot em Caieiras-SP (2017). 
Fonte: acervo do pesquisador. 
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Fig. 41 – Os três Arcanjos. Capela dos Arcanjos na Igreja S. Luís Maria Montfot em Caieiras-SP (2017). 
Fonte: acervo do pesquisador. 
 

 

 

Fig. 42 – Pantocrator (2013). Presbitério da Igreja Sagrada Família em Caieiras-SP. 
Fonte: acervo do pesquisador. 
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Fig. 43 – Ícone duplo a Anunciação do Senhor (2018). Para a capela das Irmãs Servas de Nossa 
Senhora de Fátima em Belo Horizonte-MG. Fonte: acervo do pesquisador. 

 

 Como foi possível confirmar pelas imagens, hoje encontramos trabalhos 

iconográficos bizantinos atuais em todas as regiões do país, além de vários ateliers e 

iconógrafos ensinando a técnica, o que nos revela uma demanda existente de 

interesse nesta arte. 

 As imagens também nos ajudaram a perceber a mudança que tem ocorrido no 

espaço litúrgico atual, se tornam menos rebuscados, mais funcionais sem perder a 

essência de ser por meio de sua arquitetura e arte, a casa dos cristãos, o lugar onde 

o caos já não habita, lugar de encontro, harmonia e kairós. 

 Precisamos nos perguntar então sobre a forma como os fiéis católicos tem 

recebido uma arte mistagógica, que exige contemplação, em tempos onde segundo 
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Cláudio Pastro, vivemos uma “crise do olhar” 81 , gerada pela corrida dos apelos 

estéticos por consumo. 

 O homem contemporâneo, conectado à internet e as redes sociais, é 

bombardeado por imagens que lhe são impostas pelos sistemas de logaritmo das 

redes, que os leva a desaprender a arte da contemplação, de parar diante de uma 

obra e deixar-se atingir por sua revelação. 

 A vida mística cristã, na qual o ícone está inserido pede uma reeducação do 

olhar, exige silêncio, atenção na expectativa do desvelar-se do mistério que lhe 

envolve, sensibilidade estética. Também isso nos aponta em entrevista o assessor do 

Setor Espaço Litúrgico da CNBB, Pe. Thiago Faccini Paro: 

 

Por conta do Barroco que está no inconsciente do fiéis, num primeiro 
momento a linguagem iconográfica encontra uma certa resistência. Mas à 
medida que se vai educando para este tipo de arte, que os fiéis vão 
compreendendo a maneira própria de comunicar do ícone, se abrem 
inúmeros horizontes e os ícones são muito bem aceitos. (PARO82, 2019) 

 

 Como iconógrafo, o pesquisador também percebe ao finalizar um trabalho 

mural em algum presbitério uma estranheza no primeiro momento gerado pela 

ausência de alguma estátua, referência barroca pré-conciliar. Mas ao contemplar um 

pouco mais, ou ao se realizar junto da comunidade o rito de benção do ícone, 

momento propício para uma catequese à cerca daquele ícone particular, e também 

de educação deste olhar que procura, que contempla, percebe-se que uma nova 

postura surge, é como um adentrar na porta do mistério. 

 É perceptível que a chegada do ícone aos espaços litúrgicos católicos 

necessita ocorrer acompanhada de formações para clérigos e leigos; não à cerca do 

ícone em si, mas da própria identidade cristã na mais pura essência, sua história, 

teologia, acompanhado ao mesmo tempo de um reaprender a orar, a silenciar e 

contemplar, a mergulhar na mística da qual o caos dos dias acelerados da vida 

cotidiana não fazem parte, a reencontrar o sagrado. 

  

  

 

                                                             
81 “A crise da arte é a crise do OLHAR”. (PASTRO, 2008, p.36) 
82 PARO, Thiago Faccini.  Entrevista concedida ao pesquisador. São Paulo, 04 jun. 2019. [A entrevista encontra-
se no apêndice desta dissertação].  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 
 

  A iconografia bizantina é uma arte que pertence ao tesouro da Tradição Cristã. 

Alguns afirmam que a redescoberta de seu valor na atualidade seja um dos caminhos 

para o retorno à unidade dos cristãos. Sua gênese ocorre acompanhando o 

desenvolver desta religião em seus dogmas e doutrina desde o século IV como 

expressão estética da fé.  

Grandes discussões teológicas e filosóficas sobre sua legitimidade ocorreram 

no interior da Igreja, por fim, pudemos ver a Igreja no II Concílio de Nicéia (Séc. VIII) 

proclamá-lo como valioso sacramental, canal de graça epifânica, vencendo as lutas 

iconoclastas. 

 Sendo uma arte dogmática inferimos que a Igreja a define desde sua geometria, 

materiais, cores, cânones específicos como uma arte sua, fazendo do iconógrafo um 

ministro, que ao escrever por meio de cores a Revelação do Filho de Deus e de sua 

obra salvadora que a tudo transfigura, traz de maneira objetiva a universalidade da fé 

católica. 

 Declarando-a como uma arte que manifesta uma presença sagrada, seja pela 

cosmogonia de sua elaboração, seja pelas orações e o rito de consagração feito sobre 

ele, ou ainda pela homonímia que invoca àquele a quem é dedicado o ícone, 

percebemos que ele se propõe como lugar de encontro com uma realidade metafísica, 

não por encerrar em sua matéria o divino, mas como que por irradiação da luz, da 

graça que carrega, na mesma frequência que as Santas Escrituras. 

 Nesta dimensão a Igreja passa a reconhecer no ícone, objetivamente, a 

capacidade de abrir para aquele que o contempla, uma ruptura no cotidiano da vida 

elevando o homem a uma realidade Outra, realidade esta que dá sentido e funda o 

centro de sua existência religiosa. Este é o encontro com o sagrado. 

 Nestes tempos em que o homem vive em uma sociedade dessacralizada, 

existe uma grande dificuldade de compreensão e vivência desta experiência. 

Encontramos assim, um importante papel para o ícone neste período em que 

favoravelmente a Igreja Ocidental redescobre sua riqueza.  

 A Beleza da arte iconográfica bizantina é percebida não na natureza em si, 

mas na epifania do Transcendente. O ícone é uma invocação, feita pelo Corpo de 
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Cristo, a Igreja, que na força do Nome de seu Senhor o abençoa e ao abrir os olhos 

vê que Ele se faz de maneira misteriosa Presença. 

 O humano tem necessidade de transcendência, de encontro com realidades 

que oferecem sentido último a sua existência. Porém, o homem do século XXI vive na 

era das imagens, por elas é “bombardeado” constantemente por meio de tantos 

aplicativos virtuais. A purificação do olhar imediatista se faz necessário para que se 

possa, contemplando a sacralidade desta imagem escrita, lê-la, adentrando no 

mistério que gera o sentimento numinoso. 

 Um caminho foi aberto e isto podemos confirmar após termos visto que em 

meio a nossa cultura devocional barroca, o ícone se torna referência para um retorno 

à sacralidade litúrgica em sua essência. Em várias regiões conseguimos perceber a 

existência de ateliers ou iconógrafos que com seu trabalho vem procurando promover, 

seja nos espaços litúrgicos, seja na espiritualidade pessoal dos fiéis, os santos ícones. 

 Muitas questões surgem ao aprofundarmos este estudo. Nosso desejo não é 

encerrá-lo mas por meio deste trabalho aguçar a reflexão à cerca da Arte Sacra 

Católica Contemporânea, que está viva. Percebo que se faz necessário ainda 

responder a questões como: 

  Perante a ausência de uma educação para a contemplação em nossas 

paróquias e comunidades, como educar nossos fiéis para uma espiritualidade 

contemplativa? 

  Como trazer os ícones à vida litúrgica das Igrejas do Brasil como parte 

conscientemente integrante da liturgia e não apenas decorativa? 

  Seria possível a realização de um programa que incentive de acordo com a 

Tradição o surgimento de ateliers que com o devido acompanhamento eclesiástico 

possa com sua produção facilitar o acesso dos fiéis aos ícones? 

  Além da importância da tradição técnica milenar que o ícone mantém. 

 Nossa maneira racionalista, positivista ocidental, de pensar as realidades 

precisa ser educada para o mistério. Muito precisamos ainda desvendar sobre esta 

arte sacra e embora muito tenha crescido o interesse pelo retorno de tal riqueza à vida 

da Igreja de rito latino, ainda precisamos promover seu papel no lugar que lhe é próprio 

por natureza, a sagrada liturgia.  

 Este lugar foi preservado em todas as igrejas de rito cristão oriental, deles 

estamos reaprendendo, e pela busca das raízes cristãs somos instigados a trazer à 
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experiência viva de nossas comunidades esta visão que transfigura e antecipa nossa 

participação na Luz Tabórica da glória divina. 
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ANEXO A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sagrada Face de Gênova. Fonte: 
http://www.visitgenoa.it/sites/default/files/gallery/Genova_SBartolomeoArmeni_Mandylion_small_0.jpg 
Acesso em: 17 de maio de 2019.  

 

 

 

 

http://www.visitgenoa.it/sites/default/files/gallery/Genova_SBartolomeoArmeni_Mandylion_small_0.jpg
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ANEXO B

 

Detalhe do ícone Virgem de Cambrai. Fonte: Livro “O ícone uma escola do Olhar”, de Jean-Yves 

Leloup. São Paulo: Editora UNESP, 2005, p. 113. 
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ANEXO C 

 

 

 
Ícone Cristo da Catedral de Monreale, Séc. XII, localizada na Sicília-Itália.  
Fonte:https://www.google.com.br/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Flive.staticflickr.com%2F6090%2F
6034958946_92c9205de9_b.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.flickr.com%2Fphotos%2Fcarce%
2F6034958946&docid=GS6wyylaoa4gEM&tbnid=c3VtSYnsIOJKM%3A&vet=10ahUKEwjx35KUgaPiA
hVdIbkGHWC8DrEQMwhvKCMwIw..i&w=1024&h=678&bih=657&biw=1366&q=cristo%20monreale&v
ed=0ahUKEwjx35KUgaPiAhVdIbkGHWC8DrEQMwhvKCMwIw&iact=mrc&uact=8/ Acesso em: 17 de 
maio de 2019.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com.br/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Flive.staticflickr.com%2F6090%2F6034958946_92c9205de9_b.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.flickr.com%2Fphotos%2Fcarce%2F6034958946&docid=GS6wyylaoa4gEM&tbnid=c3VtSYnsIOJKM%3A&vet=10ahUKEwjx35KUgaPiAhVdIbkGHWC8DrEQMwhvKCMwIw..i&w=1024&h=678&bih=657&biw=1366&q=cristo%20monreale&ved=0ahUKEwjx35KUgaPiAhVdIbkGHWC8DrEQMwhvKCMwIw&iact=mrc&uact=8/
https://www.google.com.br/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Flive.staticflickr.com%2F6090%2F6034958946_92c9205de9_b.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.flickr.com%2Fphotos%2Fcarce%2F6034958946&docid=GS6wyylaoa4gEM&tbnid=c3VtSYnsIOJKM%3A&vet=10ahUKEwjx35KUgaPiAhVdIbkGHWC8DrEQMwhvKCMwIw..i&w=1024&h=678&bih=657&biw=1366&q=cristo%20monreale&ved=0ahUKEwjx35KUgaPiAhVdIbkGHWC8DrEQMwhvKCMwIw&iact=mrc&uact=8/
https://www.google.com.br/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Flive.staticflickr.com%2F6090%2F6034958946_92c9205de9_b.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.flickr.com%2Fphotos%2Fcarce%2F6034958946&docid=GS6wyylaoa4gEM&tbnid=c3VtSYnsIOJKM%3A&vet=10ahUKEwjx35KUgaPiAhVdIbkGHWC8DrEQMwhvKCMwIw..i&w=1024&h=678&bih=657&biw=1366&q=cristo%20monreale&ved=0ahUKEwjx35KUgaPiAhVdIbkGHWC8DrEQMwhvKCMwIw&iact=mrc&uact=8/
https://www.google.com.br/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Flive.staticflickr.com%2F6090%2F6034958946_92c9205de9_b.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.flickr.com%2Fphotos%2Fcarce%2F6034958946&docid=GS6wyylaoa4gEM&tbnid=c3VtSYnsIOJKM%3A&vet=10ahUKEwjx35KUgaPiAhVdIbkGHWC8DrEQMwhvKCMwIw..i&w=1024&h=678&bih=657&biw=1366&q=cristo%20monreale&ved=0ahUKEwjx35KUgaPiAhVdIbkGHWC8DrEQMwhvKCMwIw&iact=mrc&uact=8/
https://www.google.com.br/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Flive.staticflickr.com%2F6090%2F6034958946_92c9205de9_b.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.flickr.com%2Fphotos%2Fcarce%2F6034958946&docid=GS6wyylaoa4gEM&tbnid=c3VtSYnsIOJKM%3A&vet=10ahUKEwjx35KUgaPiAhVdIbkGHWC8DrEQMwhvKCMwIw..i&w=1024&h=678&bih=657&biw=1366&q=cristo%20monreale&ved=0ahUKEwjx35KUgaPiAhVdIbkGHWC8DrEQMwhvKCMwIw&iact=mrc&uact=8/
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ANEXO D 

 

 

Cristo do Juízo Final, Obra de Michelangelo na Capela Sistina, Vaticano, (1535-1541).  

Fonte: https://br.pinterest.com/pin/374784000213058111/?lp=true/ Acesso em: 17 de maio de 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://br.pinterest.com/pin/374784000213058111/?lp=true
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ANEXO E 

 

 

Ícone da Mãe de Deus de Torcello. Localizada na Catedral de Santa Maria Assunta em Torcello, Séc. 
VII, Veneza.  
Fonte: https://ar.pinterest.com/pin/531847037229315132/?lp=true/ Acesso em 17 de maio de 2019. 

 

https://ar.pinterest.com/pin/531847037229315132/?lp=true/
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ANEXO F 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Assunção de Maria. Obra de Ticiano. Séc XVI. 

Fonte: http://sandrafichera.blogspot.com/2012/07/ ticiano-assuncao-da-virgem.html/ Acesso em 17 de 

maio de 2019. 

http://sandrafichera.blogspot.com/2012/07/%20ticiano-assuncao-da-virgem.html
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ANEXO G 

 

Abside da Igreja da Basílica de Santo Apolinário, localizada em Ravena-Itália, Século VI.  

Fonte: 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Bas%C3%ADlica_de_Santo_Apolin%C3%A1rio_em_Classe#/media 

/File:Ravenna_BW_4.JPG/ Acesso em 17 de maio de 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Bas%C3%ADlica_de_Santo_Apolin%C3%A1rio_em_Classe#/media /File:Ravenna_BW_4.JPG/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bas%C3%ADlica_de_Santo_Apolin%C3%A1rio_em_Classe#/media /File:Ravenna_BW_4.JPG/


 
 

109 
 

 

 

ANEXO H 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ressurreição de Cristo. Obra de Rafael (1499-1502). Localizada no Museu de Arte de São Paulo, Brasil. 

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Raffaello_Sanzio_Auferstehung_Christi_Sao_P aulo. jpg/ 

Acesso em 17 de maio de 2019. 

 

 

 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Raffaello_Sanzio_Auferstehung_Christi_Sao_P%20aulo.%20jpg/
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ENTREVISTA SOBRE A PRESENÇA DOS SANTOS ÍCONES NO BRASIL 
04 jun. 2019 

NOME: Pe. Thiago Faccini Paro 
CIDADE: São Paulo 
ESTADO: SP 
PAÍS: Brasil 
PROFISSÃO: Presbítero / professor / Assessor da CNBB para o Setor Espaço 
Litúrgico 
 
1. Com a proposta de um “retorno às fontes” cristãs o Concílio Vaticano II 

despertou o Ocidente para a riqueza espiritual dos Santos Ícones Bizantinos, 
de tal maneira, que hoje o vemos adentrando os espaços litúrgicos e a vida 
privada dos fiéis no Brasil. Qual sua visão sobre o valor deste retorno e qual 
o papel que o ícone passa a ter dentro de nossa cultura marcada pelo 
devocional barroco? 
 
R. Redescobrir os ícones tem valor e importância fundamental para o resgate 
da identidade do cristianismo e da arte litúrgica. Uma arte que não seja 
estática, mas que catequize, que aponte para o fundamental de nossa fé, o 
mistério de Cristo. A iconografia com sua maneira própria de comunicar, com 
suas normas e sentido, será fundamental na educação da fé, ajudando a 
superar o devocional e inserindo os leitores (os que contemplam os ícones) na 
linguagem simbólica. 
 

2. Como tem sido a recepção por parte dos fiéis que passam a encontrar o ícone 
como parte de sua ação celebrativa nas igrejas do Brasil?  
 
R. Por conta do barroco que está no inconsciente dos fiéis, num primeiro 
momento a linguagem iconográfica encontra uma certa resistência. Mas à 
medida que se vai educando para este tipo de arte, que os fiéis vão 
compreendendo a maneira própria de comunicar do ícone, se abrem 
inúmeros horizontes e os ícones são muito bem aceitos. Mas percebe-se a 
necessidade de uma catequese, de uma preparação para sua compreensão. 
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ENTREVISTA SOBRE A PRESENÇA DOS SANTOS ÍCONES NO BRASIL 
03 jun. 2019 

NOME: Maria Fonseca 
CIDADE: Fortaleza 
ESTADO: CE 
PAÍS: Brasil 
PROFISSÃO: Artista sacra 
 

1. Com a proposta de um “retorno às fontes” cristãs o Concílio Vaticano II 
despertou o Ocidente para a riqueza espiritual dos Santos Ícones 
Bizantinos, de tal maneira, que hoje o vemos adentrando os espaços 
litúrgicos e a vida privada dos fiéis no Brasil. Qual sua visão sobre o valor 
deste retorno e qual o papel que o ícone passa a ter dentro de nossa 
cultura marcada pelo devocional barroco? 

 
R. Vejo que temos muito a aprender com os orientais, onde os ícones são 
sacramentais e fazem parte da Liturgia, não só como representação mas como 
ferramenta para uma catequese mistagógica e condutora. Nossa Igreja 
necessita desta “intervenção” iconográfica, pois eles, os ícones, despertam 
uma espiritualidade profunda, que foge do devocionismo. 
 

2. Como tem sido a recepção por parte dos fiéis que passam a encontrar o ícone 
como parte de sua ação celebrativa nas igrejas do Brasil?  
 
R. Vi muitas pessoas que se encontram quando, nas Igrejas, há uma novidade 
iconográfica em suas paredes, que estimula uma curiosidade de conhecer 
mais sobre o tema espiritual, sobre sua história catequética e influencia na 
Igreja como um todo. Percebi que até os descrentes e ateus são despertados 
neste intuito, que até falam que existe presença ali nos painéis e afrescos. 
Ficam impressionados com tanta simbologia e que há algo divino ali. Os ícones 
por si só evangelizam, catequizam. É uma escola catequética e oracional. 
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ENTREVISTA SOBRE A PRESENÇA DOS SANTOS ÍCONES NO BRASIL 
02 jun. 2019 

NOME: Leandro Gouveia Nascimento 
CIDADE: Curitiba 
ESTADO: PR 
PAÍS: Brasil 
PROFISSÃO: Iconógrafo 
 

1. Com a proposta de um “retorno às fontes” cristãs o Concílio Vaticano II 
despertou o Ocidente para a riqueza espiritual dos Santos Ícones 
Bizantinos, de tal maneira, que hoje o vemos adentrando os espaços 
litúrgicos e a vida privada dos fiéis no Brasil. Qual sua visão sobre o valor 
deste retorno e qual o papel que o ícone passa a ter dentro de nossa 
cultura marcada pelo devocional barroco? 

 
R. Creio que com este retorno as fontes a Igreja trouxe para os fiéis a experiência 
simbólico-bíblica através da linguagem dos ícones, uma "leitura contemplativa" 
da Palavra de Deus através das imagens, e com isto um verdadeiro mergulho na 
vivência litúrgica. Quando vemos a iconografia como uma janela para o mundo 
divino, podemos dizer que esta janela se abre pela escuta da Palavra e a 
celebração dos mistério da fé. 
 

2. Como tem sido a recepção por parte dos fiéis que passam a encontrar o ícone 
como parte de sua ação celebrativa nas igrejas do Brasil?  
 
R. Hoje os fiéis estão mais abertos aos ícones e a atuação dos mesmos dentro 
das celebrações Litúrgicas. Geralmente eu noto que quando explico o significado 
da pintura, as pessoas identificam em algum lugar na memória que já ouviu falar 
sobre aquilo em alguma outra situação, porque em algum outro momento da 
vida ela já escutou aquela passagem bíblica seja na celebração ou numa simples 
leitura da Palavra de Deus. Os olhos que contemplam um Pantocrator escrito 
numa parede enquanto a boca canta um louvou ao Senhor, forma uma oração 
silenciosa e pura diante da divina imagem do Deus vivo. 
 
 

 


