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Resumo: Provocados pelos olhos feitos de carne, tinta e pedra, na capa desta revista, 

convidamos nossas/os leitoras/es a refletir sobre o poder exercido pelas imagens sobre nós, e 

de que maneira a disciplina história da arte ajuda a nos relacionarmos com as práticas 

artísticas, abrindo os nossos olhos, inclusive, ao não-familiar. Tal convite, parte das vivências 

e questionamentos apresentados pelos seminaristas durante as aulas no Seminário 

Propedêutico São Pio X, em Campanha/MG, e, para além delas, do contato desses jovens com 

objetos artísticos “icônicos” salvaguardados em museus, igrejas e outros lugares que abrigam 

arte.  

Palavras-chave: história da arte; ícone; iconoclastia; imagens sagradas; obras de arte. 

 

Abstract: Once we are provoked by pieces representing human flesh eyes, paint and stone in 

the cover letter of this paper; we invite the readers to reflect upon the power that images 

influence on us. Reflection will be achieve through art history, which helps to correlate and 

engage with this universe, opening our eyes even to those who are not familiar with this 

analytical process. By this invitation, part of the questions or experiences underwent by 

seminarians during an academic discipline at Seminário Propedêutico São Pio X, in 

                                                
1
 A presente narrativa é resultado de uma troca frutífera com os propedeutas da turma de 2018, durante as aulas 

de história da arte, no Seminário Propedêutico São Pio X, sediado em Campanha/MG. Por isso, dedicamos este 

texto aos seminaristas Adielson Martins, Caio Vinícius Fernandes, Igor Sudério Abreu, Rafael Rodrigues 

Barbosa e ao jovem Yan Américo de Paula, por tanto aprendizado juntos. Agradecemos, também, ao padre 

Wendel de Oliveira Rezende, então reitor, pela abertura e confiança, bem como à/aos pesquisadora/es Carlos 

Lima Junior, Diego da Silva Castro e Paola Camargo pela generosa contribuição com os assuntos de sua 

especialidade em história da arte nas aulas em que foram convidada/os. Ao Dr. Carlos Lima Junior, 

especialmente, pelo companheirismo e participação na elaboração do plano de curso para a disciplina, aqui 

destacando a sua colaboração com as temáticas relativas à pintura de história no Brasil. Ao seminarista Iuri de 

Carvalho Santos, expressamos nossa gratidão pela leitura cuidadosa e crítica do texto, bem como pela indicação 

de alguns dos documentos da Igreja citados no artigo.  
2
 Doutorando em História da Arte pelo Programa de Pós-Graduação em História do Instituto de Filosofia e 

Ciências Humanas da Unicamp e bolsista CAPES, com pesquisa versada sobre as imagens da água e a 

ornamentação de chafarizes e lavatórios de igrejas e capelas dos povoados de Minas Gerais - séculos XVIII e 

XIX. Atua como professor da disciplina de História da Arte no Seminário Propedêutico São Pio X, Diocese da 

Campanha/MG, desde 2018.  
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Campanha at the state of Minas Gerais (MG). Seminarians’ Direct contact made with pieces 

in museums, churches and other facilities hosting the artistic objects, here named “iconic”. 

Keywords: art history, iconic, art pieces, iconoclasm; sacred images
3
. 

 

 

A capa proposta para a primeira edição da Revista Ratio Integralis nos provocou a 

lançarmos questões importantes sobre o exercício do olhar, no tocante à maneira como nos 

aproximamos das imagens e elas se deixam ver. É Merleau-Ponty quem nos instiga a indagar 

de que esses olhos são testemunhas (MERLEAU-PONTY, 2013).  

Uma exposição realizada entre outubro de 2019 e março de 2020, em Bremen, na 

Alemanha, nos ajuda a introduzir nosso argumento sobre esse debate. Nas salas do Kunsthalle 

Bremen foi reunida uma série de trabalhos conforme a temática “Icons - Worship and 

Adoration” [Ícones - Culto e Adoração]
4
. Dentre as obras, podemos destacar uma verônica, o 

famoso Mandylion (imagem 1) - ícone cuja origem lendária relaciona sua aparição milagrosa 

ao contato do rosto de Cristo com um tecido guardado como relíquia séculos adentro-; bem 

como outras imagens icônicas, celebradas e cultuadas não em igrejas ortodoxas e católicas, 

mas dentro de museus, enquanto “santuários” da arte, à exemplo de uma reprodução anônima 

da Monalisa (imagem 2), de Leonardo da Vinci (1452-1519). Outras, ainda, evidenciaram o 

culto à/ao artista, tal como um autorretrato de Vincent Van Gogh (1853-1890), e obras de 

nomes da arte contemporânea supervalorizados pelas casas de leilão - o britânico Damien 

Hirst (1965-) e o estadunidense Jeff Koons (1955-), além de um retrato da cantora Beyonce 

(1981-).  

 

 

                                                
3
 Agradecemos Wilgner Lima da Silva pela tradução do resumo e das palavras-chave para o inglês.  

4
 As imagens da exposição estão disponíveis no link:  

<https://www.kunsthalle-bremen.de/en/view/exhibitions/exb-page/icons>. Acesso em: 20 nov. 2020. 

https://www.kunsthalle-bremen.de/en/view/exhibitions/exb-page/icons
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Imagem 1 – Mandylion, Rússia,  

segundo quartel do séc. XVI.  

Têmpera sobre madeira, 71 x 58 cm. 

 

Imagem 2 – Anônimo, Alemanha ou 

Holanda. Mona Lisa, séc. XVI/XVII. Óleo 

sobre madeira, 73 x 53,7 cm.

 

Fonte: Ikonen Museum, Recklinghausen|Alemanha. 
 

Fonte: Staartsgalerie, Stuttgart|Alemanha. Fonte: 

Fotografia de © Staartsgalerie Stuttgart. 

 

O sentido da palavra ícone
5
 nos impõe, antes de tudo, uma relação de presença

6
. Não 

nos colocamos, segundo sua lógica, diante de um quadro, pura e simplesmente. Antes, 

aprendemos com as imagens sagradas, salvaguardadas nas basílicas onde são veneradas. Elas 

nos apresentam sua realidade própria, da qual eu posso me aproximar para estabelecer, por 

meio dela, uma conexão com o seu mundo - a imagem enquanto mediadora de uma 

experiência outra, inquietante (DIDI-HUBERMAN, 2006)
7
, que só é permitida nessa sutil 

distância entre mim, meus olhos, e o que vejo.  

Também temos os ícones da contemporaneidade ao nosso alcance, aqueles cultuados 

pela civilização ocidental: os espaços consagrados que exibem arte, as obras e as/os artistas 

                                                
5
 “A palavra ícone vem da palavra grega EIKÓN, que significa ‘imagem’ no sentido amplo da palavra”. 

PASTRO, Cláudio. A arte no cristianismo: fundamentos, linguagem, espaço. São Paulo: Paulus, 2010.p. 232. 
6
 “A composição do ícone está em íntima relação com a teologia e espiritualidade da Igreja. Não se trata de ‘um 

quadro’, na concepção ocidental, mas de um momento e lugar epifânicos. (...) O ícone quer ser, portanto, a partir 

dessa Teologia da Encarnação (já que Jesus Cristo se encarnou e teve um rosto humano, segundo o Concílio de 

Niceia II), uma Presença, a presença de Deus, pois é d’Ele que ele [o ícone] fala. É como se fosse uma janela do 

infinito aberta sobre o finito”. Idem, p. 236-237. 
7
 Cf. Entrevista com Georges Didi-Huberman realizada por Mathieu Potte-Bonneville e Pierre Zaoui, e publicada 

na revista Vacarme, n. 37, out. 2006. Tradução  de Vinícius Nicastro Honesko. Disponível em: 

<https://flanagens.blogspot.com/search?q=inquietar-se>. Acesso em: 26 nov. 2020.  

https://flanagens.blogspot.com/search?q=inquietar-se
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em si. Não somente historiadoras/es da arte, mas também curadoras/es, críticas/os de arte e 

leiloeiras/os hoje são as/os responsáveis por agitar esse cenário, quase como uma pessoa que 

cuida do que é exibido numa vitrine, substituindo e trocando os produtos conforme a 

importância que ganha naquele momento para a sua clientela. Cabe a nós, desse modo, o 

desafio de nos esforçarmos para compreender de que forma participamos dessa dinâmica de 

fruição e consumo da arte, enquanto um produto cultural.  

 Em meio a esses questionamentos, surgiu o convite em 2018 para ministrar a 

disciplina de História da Arte no Seminário Propedêutico São Pio X, localizado na Diocese da 

Campanha/MG. Logo na primeira reunião com o corpo docente, o reitor nos apresentou o 

documento “Ratio Fundamentalis - O dom da Vocação”, no qual a Igreja Católica orienta a 

formação dos jovens rapazes. O texto nos marcou com o categórico apelo para 

 

“uma preparação Cultural de caráter geral, de modo credível e 

compreensível aos homens de hoje, a mensagem evangélica, estabelecer um 

diálogo profícuo com o mundo contemporâneo, e sustentar, com o lume da 

razão, a verdade da fé, mostrando a sua beleza”. (CONGREGAÇÃO PARA 

O CLERO, 8 dez. 2016, art. 116) 

 

Tal era, a partir dali, o desafio a ser superado com a elaboração do programa para a 

disciplina, tendo em vista que iríamos propor um curso para vocacionados à vida sacerdotal: 

que tipo de linguagem ou viés deveria ser adotado para conduzir as discussões em sala de 

aula? 

 Nesse exercício de procura por um caminho para iluminar toda a problemática do 

campo artístico para os alunos, a carta datada em 04 de abril 1999, escrita por São João Paulo 

II e endereçada às/aos artistas, se tornou um bom ponto de partida. Do coração de Wojtila, 

seguindo o anseio de seu predecessor, São Paulo VI, brotava um convite estendido a todas/os 

aquelas/es que apaixonadamente procuram por novas “epifanias” da beleza para oferecê-las 

ao mundo como “criação” artística. Convite feito não somente às/aos artistas educados 

segundo a tradição judaico-cristã, mesmo que seu desejo, à priori, fosse o da fabricação de 

obras inspiradas nas sagradas escrituras, a fim de “expressar o inefável” (FRANCISCO, 9 

nov. 2019). Trabalhos artísticos polissêmicos feitos em uma sociedade complexa e dinâmica, 

como é a nossa, permeada de ruídos que impõem à Igreja Católica o desafio de se abrir às 

realidades diversas, ao que Bento XVI, em 2009, celebrando os dez anos da carta, reforça com 

a pergunta:  
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Fazendo eco às palavras do Papa Paulo VI, o Servo de Deus João Paulo II 

reafirmou o desejo da Igreja de renovar o diálogo e a colaboração com os 

artistas: "Para transmitir a mensagem que lhes foi confiada por Cristo, a 

Igreja precisa da arte" (Carta aos Artistas, n. 12); mas perguntava logo a 

seguir: "A arte precisa da Igreja?", solicitando assim os artistas a 

reencontrar na experiência religiosa, na revelação cristã e no "grande códice" 

que é a Bíblia uma fonte de inspiração renovada e motivada. (BENTO XVI, 

2019, grifos nossos) 
 

O artista Cildo Meireles (1948-) construiu uma instalação para a Tate Modern
8
 de 

Nova York sugestivamente denominada “Babel” (imagem 3). Uma torre meticulosamente 

construída com rádios garimpados em oficinas e lojas, devidamente consertados e 

sintonizados cada um numa frequência diferente. Há, nessa curiosa instalação, um interesse 

particular sobre a cacofonia, aquela mesma experiência desorientadora que atormentaram os 

artífices responsáveis pela construção da torre em Gênesis 11. Essa desarmonia sonora, 

constante nas nossas cidades, marcada pelo trânsito de automóveis, por obras e pelo agito 

frenético de pessoas, foi explorada por Arvo Pärt (1935-), cristão ortodoxo e membro do 

Conselho Pontifício da Cultura (Santa Sé), desde 2011. Na sua estonteante composição Credo 

(1968), para coro e orquestra, o compositor causa em nós sensações que nos aproximam do 

que seja o terrível, experimentado tanto pela ordem, ouvida no toque suave ao piano de uma 

sequência melódica de Johann Sebastian Bach (1685-1750), contrastada com os berros do 

coro, misturados de maneira desesperadora aos ruídos estridentes dos instrumentos junto ao 

som sintético e artificial de uma máquina, eis o caos. Entre sons e silêncio, sensações de luz e 

escuridão nos atravessam. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
8
 A Tate Modern apresenta a obra de Cildo Meireles por meio de um vídeo em sua página no Youtube. 

Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=pYlRn64Cj4I>. Acesso em: 21 nov. 2020.  

https://www.youtube.com/watch?v=pYlRn64Cj4I


SILVA, Francislei Lima da. Olhares icônicos: o ensino de História da Arte para seminaristas 

 
Revista Ratio Integralis, Campanha, v. 1, n. 1, p. 127-151, 2021. ISSN: 2763-6127. 

  132 

 

Imagem 3 – Cildo Meireles (1948-). Babel, 2001-2006. 900 rádios, 5 x 3 m.  

Tate Modern, Nova York|EUA. 

 

Fonte: Fotografia de Fred Romero/ Wikimedia Commons/ CC BY 2.0. 

 

Talvez o que discutimos até agora não faça muito sentido, já que, infelizmente, não 

frequentamos galerias de arte contemporânea com muita frequência, muito menos temos salas 

de concerto no sul de Minas Gerais onde esperaríamos ouvir um compositor estoniano. É 

justamente na contramão desse fluxo que as aulas de história da arte surgem, a fim de 

apresentar o máximo possível da produção artística do passado e do presente e provocar os 

https://creativecommons.org/licenses/by/2.0
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discentes quanto ao que nomeamos arte ou beleza, na tentativa de encontrar juntos uma 

resposta para o questionamento lançado pelos papas.  

Justamente por essa linha de raciocínio não podemos agir sobre as imagens como 

iconoclastas
9
, decidindo sobre a sua destruição ou preservação sem conhecimento exigido 

para isso, apoiados apenas em nosso juízo de gosto sobre o que consideramos bonito ou feio, 

digno de ser apreciado. Nem mesmo à história da arte cabe esse juízo crítico, ficando ele 

reservado à estética
10

. Esta sim, possui o instrumental necessário para uma argumentação 

coerente sobre o assunto. 

O ensino de história da arte para os seminaristas toca, com responsabilidade, nos 

percalços e desafios enfrentados para a salvaguarda do patrimônio artístico das comunidades 

onde esses jovens atuarão durante o trabalho pastoral, ainda enquanto vocacionados e, 

posteriormente, como párocos e vigários. A formação sacerdotal não pode desconsiderar a 

educação sobre as imagens a fim de que os futuros sacerdotes não venham a agir como 

iconoclastas, no sentido negativo do termo. Os critérios adotados para qualquer intervenção 

dependem de um diálogo amplo e cauteloso com diferentes especialistas conforme as áreas de 

conhecimento a serem articuladas para a tomada de decisão sobre a conservação de uma 

pintura, escultura ou edificação.  

A feiura também faz parte da história da arte, como bem salientou Umberto Eco, 

reservando um livro inteiro para isso
11

. Exemplo curioso é o agito causado, frequentemente, 

em torno das férulas utilizadas pelo Papa Francisco durante as celebrações litúrgicas, 

especialmente em suas viagens apostólicas. E é aí que a história da arte entra para cumprir seu 

papel. As imagens não podem ser postas a júri, suspensas no ar. Antes, é preciso que elas 

sejam compreendidas dentro de um complexo movimento desde a sua fabricação no ateliê de 

uma/um artista, para que fim elas foram materializadas daquela forma e para quais usos elas 

se destinam ou a que público. Por isso, não somente os seminaristas durante as aulas, mas 

                                                
9
 Sobre a temática da “batalha das imagens”, os autores sugeridos a seguir nos ajudam a compreender o processo 

de “destruição deliberada da arte” desde o período bizantino, passando pela Revolução Francesa até chegar ao III 

Reich; momento da história em que o foco dessa ação não era apenas religiosa, mas também política, mesmo 

quando se tratava da destruição das imagens de Cristo, ver: BESANÇON, Alain. A imagem proibida: uma 

história intelectual da Iconoclastia. Rio de Janeiro: Betrand Brasil, 1997; GAMBONI, Dario. La destrucción del 

arte: iconoclastia y vandalismo desde la revolución francesa. Madrid: Ediciones Cátedra, 2014. 
10

 “O substantivo ‘estética’ remete a um corpus teórico constituído de textos que definem o domínio específico 

da arte, propõem análises, avaliam obras. No conjunto, a estética pode ser considerada uma disciplina ou matéria 

de estudos: é um sítio. Esse sítio admite diversas ‘teorias’, segundo as espécies de estéticas próprias de seus 

autores. Temos, desse modo, a estética de Hegel, a de Kant, a de Adorno etc. Ou ainda a estética romântica, a 

barroca, a renascentista, que caracterizam para cada época uma maneira particular de ver, de sentir e de pensar 

arte. Elas não constituem teorias, mas terminam construídas como uma visão de conjunto de um período”. In: 

CAUQUELIN, Anne. Teorias da arte. Tradução de Rejane Janowitzer. São Paulo: Martins Fontes, 2005, p. 13. 
1111

 ECO, Umberto. História da Feiura. 2. ed. Rio de Janeiro: Record, 2007. 
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todos nós devemos nos confrontar com aquilo que não nos parece familiar, e, portanto, 

considero tal coisa feia ou desinteressante. Esse talvez seja o ponto de partida para uma 

ampliação profunda e sem volta de nossa paisagem cultural. O resultado desse processo em 

que nos predispomos a ver as coisas como elas realmente são, e não como gostaríamos que 

elas fossem, nos abre para outras versões sobre o mundo e as coisas que não somente a minha. 

Um valioso exercício para o Propedêutico, tendo em vista que a Filosofia exigirá voos 

maiores e a imagem é uma porta de entrada fundamental a ser atravessada para se alcançar 

realidades em que a poética e metáforas alegóricas ganham espaço. 

 Nesse exercício criativo, coisas que chamam a atenção dos vocacionados logo de cara 

podem nos ajudar a introduzir questões fundamentais para se compreender o mundo particular 

das imagens. Além da cruz ferular de Francisco, a capa vestida por São João Paulo II na 

abertura Porta Santa (também ela uma obra de arte) por conta do Ano Jubilar de 2000, gerou, 

à época, uma série de incômodos que são sanados aproximando-a de outros mantos, 

mostrando que a história da arte é, antes de tudo, relacional, já que um objeto artístico não 

pode ser compreendido de forma isolada, hermética, conforme a própria Sacrosanctum 

Concilium orienta no seu capítulo VII
12

.  

 Sabemos que Karol Wojtyla era um homem que fazia vistas diante das pessoas que 

acompanhavam cada gesto daquele momento memorável na virada do milênio. Mas qual 

roupa ele deveria usar para o dia de tão grande festa? Quais dentre os tantos tecidos e 

brocados preservados nas coleções dos Museus Vaticano daria conta de impactar o mundo - e 

digo o mundo porque não podemos nos esquecer de que aquele foi um momento significativo 

para a virada tecnológica humana, no campo das comunicações-, naquele momento em que as 

televisões, de países do ocidente e oriente, focaram suas lentes sobre o Papa rezando 

ajoelhado em silêncio? 

 Eis que a imprensa, assim que noticiado o nome da empresa têxtil, responsável por 

tecer o pano de seda e fios sintéticos brilhantes para o Vaticano, abriu espaço a uma série de 

críticas infundadas, mesmo antes que a aparição/performance do Pontífice nos proporcionasse 

uma experiência sobre a visão do Maravilhoso narrado na liturgia celeste do Apocalipse de 

                                                
12

 Parágrafo 123 da Sacrosanctum Concilium: “A Igreja não tem nenhum estilo próprio. De acordo com o 

espírito dos povos, as condições e necessidades dos vários ritos e das diversas épocas, admitiu uma grande 

diversidade de formas, que constituem hoje o seu tesouro artístico. A arte deve ser livremente exercida na Igreja, 

segundo as tendências dos nossos tempos, de todos os povos e de todas as regiões, desde que se ponha a serviço 

da honra e da dignidade dos templos e das celebrações religiosas, participando assim, com sua própria voz, do 

concerto admirável que os grandes homens do passado vêm entoando, com fé, ao longo dos séculos”. In: 

CONCÍLIO ECUMÊNICO VATICANO II. Constituição sacrosanctum concilium sobre a sagrada liturgia. 

11. ed. São Paulo: Paulinas, 2011, p. 68.  
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São João (Apocalipse 4). A capa
13

 (imagem 4), composta por formas que sugerem raios de 

fogo, reluziu aos olhos de todas as pessoas que acompanharam detidas aquela transmissão. 

Uma obra contemporânea que ainda continha reflexos daquele mesmo brilho alcançado por 

Jan Van Eyck (c. 1390-1441), quando, explorava a tinta óleo como uma nova tecnologia 

acessível às/aos pintoras/es do século XV, reforçando que não tratamos somente de artistas 

homens na história da arte.  

 

Imagem 4 – Papa João Paulo II em oração durante a abertura da porta santa na Basílica 

de São Pedro, 24 de dezembro de 1999. 

 

 

Fonte: 

<https://www.ilmessaggero.it/home/canonizzazione_giovanni_paolo_ii_vicino_ognuno_cristo_2popesaints_rom

a-377479.html>. Acesso em: 20 nov. 2020.  

 

 

                                                
13

 Curiosamente, esse manto foi exibido durante a exposição “Esplendores do Vaticano: uma jornada através da 

fé e da arte”, sediada no pavilhão da Oca, no Parque do Ibirapuera de São Paulo, entre os dias 21 de setembro e 

23 e dezembro de 2013.  
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Para o grande painel da “adoração do Cordeiro místico”, no retábulo da igreja de 

Gand, Van Eyck não poupou esforços para pintar as texturas e tons furta cor dos tecidos 

adamascados e brocados de dourado vestidos pela corte celeste (imagem 5), que entoa hinos 

com voz alta, conforme as expressões e bocas entreabertas. 

 

Imagem 5 – Jan van Eyck (c. 1390-1441). Detalhe do retábulo Adoração do cordeiro 

místico, c. 1432. Têmpera e óleo sobre madeira, cada painel 146,2 x 51,4 cm;  

Catedral de S. Bavão, Gand. 

 

 

Fonte: <https://artsandculture.google.com/asset/the-ghent-altarpiece-singing-angels-hubert-and-jan-van-

eyck/HQEIj7TmnkDpZg>. Acesso: 28 nov. 2020.   

 

No painel em que o cônego adora o Menino (imagem 6), Van Eyck nos faz pensar que 

algo desse mesmo azul, roxo e dourado ainda reluz naquele mantello de Wojtyla. 

 

 

 

 

 

https://artsandculture.google.com/asset/the-ghent-altarpiece-singing-angels-hubert-and-jan-van-eyck/HQEIj7TmnkDpZg
https://artsandculture.google.com/asset/the-ghent-altarpiece-singing-angels-hubert-and-jan-van-eyck/HQEIj7TmnkDpZg
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Imagem 6 – Jan van Eyck (c. 1390-1441). Detalhe de  

A Virgem e o Menino com o cônego Van der Paele,  
c. 1434-6.  Óleo sobre madeira, 141 x 176,5 cm. Museu Groeninge, Bruges. 

 

 

Fonte: Fotografia do autor.   

 

O que nos interessa na história da arte, é, antes, o pathos da busca exaustiva para 

alcançar aquilo que se pretendia com a fabricação de uma obra, muito mais que lançar um 

julgamento de gosto precipitado sobre ela. Immanuel Kant
14

 já nos “vacinou” quanto a esse 

risco, por mais difícil que pareça de início compreender o que ele nos disse sobre a fruição da 

beleza na arte. Ou, ainda, como alerta Ernst Gombrich: “existem razões erradas para não se 

gostar de uma obra de arte” (GOMBRICH, 1999, p. 15). É preferível evitar os rótulos. 

                                                
14

 Kant nos ajuda a compreender o “julgamento do olha” que lançamos sobre as obras de arte e de que maneira 

nos relacionar com a arte, em seu universo distinto das demais áreas do conhecimento, que possui chaves de 

compreensão cujo centro da ação está na atividade reflexiva sobre o exercício contemplativo e não 

necessariamente sobre as obras em si. Ver: KANT, Immanuel. Crítica da razão pura. 4. ed. São Paulo: Editora 

Vozes, 2015. O seminarista Rafael Rodrigues Barbosa foi um importante interlocutor para essa questão do 

julgamento na construção da obra de arte em Kant.  
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Há algo de ordem, mas também de caos, de silencioso, como na observação do papa, e 

de musical, como no grupo de criaturas celestiais. Nesse esforço do fazer artístico, que se 

inspira em visões sobre o sagrado e o profano, citamos outro caso marcante, dessa vez na alta 

costura, quando o jovem estilista Alexander McQueen (1969-2010) agitou o mundo da moda 

com sua última coleção de outono/inverno “Angels and Demons” [Anjos e Demônios], 

apresentada em Paris, no ano de sua morte. Baseado nas visões apocalípticas e dantescas de 

pintores como Hieronimus Bosch (c.-1516) ou Sandro Botticelli (1445-1510), as modelos 

ostentavam plumagens douradas sobre a cabeça (como asas que se metamorfoseavam em 

moicanos) ou recobrindo partes do corpo, unidas às cores, com vibrações e efeitos emocionais 

que ganhavam força no contraste intenso entre tons de ouro sobre o preto e o carmim.  

Uma outra lição valiosa sobre as imagens nos é dada por Didi-Huberman (2015). Ele 

nos recorda que são elas que sobrevivem a nós, e não o contrário. Nosso tempo de vida é 

extremamente curto em relação ao das obras de arte. Entretanto, são muitos os riscos e perigos 

infringidos a elas.  

Não podemos nos esquecer, por exemplo, da comoção de cunho moralista causada em 

torno da inauguração da exposição Queermuseu, prevista para ser aberta em Porto Alegre, no 

ano de 2017. O tom agressivo contra obras que tocavam a realidade de gays, lésbicas, pessoas 

trans, travestis, evocava um termo cunhado por Adolf Hitler, no ano de 1949, para reunir e 

destruir obras de arte consideradas “degeneradas”
15

. Quadros de pintores judeus, por exemplo, 

tal como Marc Chagall (1987-1985) e Amadeo Modigliani (1884-1920), hoje compõem as 

coleções dos Museus Vaticano, apontando outros caminhos para um passado de perseguição. 

Dentre as pinturas que a mídia selecionou e exibiu, quase que como corpos proibidos, 

estava o Cristo feito Shiva (imagem 7). De início ele pode nos causar estranhamento, mas aos 

poucos, quando não o julgo de cara, como já aprendemos, o quadro passa a fazer sentido 

dentro de uma crítica ao modo de vida da sociedade capitalista ocidental. Muito do que foi 

pintado ressoa e ganha eco nas palavras de Francisco, quando este faz uma dura crítica em 

relação a como estamos acostumados à cultura de descarte impetrada pela forma como 

rapidamente a “criação vem sendo desgastada”
16

 pelo consumismo
17

. Os produtos 

                                                
15

 Esse termo foi cunhado para a exposição Entartete Kunst [Arte Degenerada], realizada em 1937, com quadros 

e esculturas confiscados pelo exército nazista. Em 2017, mesmo ano da exposição censurada no Brasil, o museu 

de Belas Artes de Berna, na Suíça promoveu a mostra Gurlitt: Status Report “Degenerate Art” - Confiscated and 

Sold, a fim de apresentar ao público uma reflexão histórico artística sobre obras condenadas e artistas 

perseguidas/os. 
16

 “Escrevo-vos a fim de vos convidar para uma iniciativa que desejei muito: um evento que me permita 

encontrar-me com quantos estão a formar-se e começam a estudar e a pôr em prática uma economia diferente, 

que faz viver e não mata, inclui e não exclui, humaniza e não desumaniza, cuida da criação e não a devasta. Um 
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emblemáticos sustentados por esses tantos braços, ou exibidos sobre uma espécie de oratório, 

altar doméstico, com citações visuais das mais variadas, nos lembram da “cultura do descarte” 

(FRANCISCO, 2015), num jogo visual em que não há como desvencilhar o ocidente do 

cristianismo.  

 

Imagem 7 – Fernando Baril (1948-). Cruzando Jesus Cristo com o deus Shiva, 1996. 

 

Fonte:  <https://revistagalileu.globo.com/Cultura/noticia/2017/09/o-que-representam-obras-que-causaram-o-fim-

da-exposicao-queermuseu.html>. Acesso em: 25 nov. 2020.  

 

                                                                                                                                                   
acontecimento que nos ajude a estar unidos, a conhecer-nos uns aos outros, e que nos leve a estabelecer um 

“pacto” para mudar a economia atual e atribuir uma alma à economia de amanhã”. In: FRANCISCO, Carta 

do Papa Francisco para o evento "Economy of Francesco", (Assis, 26-28 de março de 2020).    
17

 “disciplinar a própria vontade face à onda de consumismo, educando-se tanto para o reto uso do dinheiro e 

quanto a correta administração dos bens”. Letra O do parágrafo 190 dos objetivos da formação humana do 

documento 110 da CNBB. In: CONFERÊNCIA NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL. Diretrizes para a 

formação dos Presbíteros da Igreja do Brasil fala desse educar do candidato frente ao consumismo. 2. ed. 

Brasília: CNBB, 2020, p. 103.  

https://revistagalileu.globo.com/Cultura/noticia/2017/09/o-que-representam-obras-que-causaram-o-fim-da-exposicao-queermuseu.html
https://revistagalileu.globo.com/Cultura/noticia/2017/09/o-que-representam-obras-que-causaram-o-fim-da-exposicao-queermuseu.html
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 Vale destacar que essa obra foi exibida pela primeira vez em 1996, não havendo 

nenhuma onda de críticas contra à sua exposição, na maior parte das vezes, reservada a um 

público muito específico. O que é uma pena, tendo em vista que o acesso à cultura e à arte 

deveria ser um direito de todas as pessoas - assunto já caro às cartas dirigidas pelos papas 

às/aos artistas.  

 No momento de polêmica em relação ao quadro, o artista Fernando Baril (1948-) saiu 

em defesa de sua obra com o seguinte argumento:  

 

Aquele quadro tem 21 anos. Era uma semana santa, e eu estava lendo sobre as 

santas indianas, então resolvi fazer uma cruza entre Jesus Cristo e a deusa Shiva. 

Deu aquele montaréu de braços carregando só as porcarias que o Ocidente e a 

Igreja nos oferecem – explica Baril, que desabafa: – Certa vez, Matisse fez uma 

exposição em Paris e, na mostra, tinha uma pintura de uma mulher 

completamente verde. Uma dama da sociedade parisiense disse "desculpe, senhor 

Matisse, mas nunca vi uma mulher verde", ao que Matisse respondeu que aquilo 

não era uma mulher verde, mas uma pintura. Aquilo não é Jesus, é uma pintura. 

É a minha cabeça, ponto. Me sinto bem à vontade para pintar o que quiser
18

. 
 

 A partir deste depoimento é possível dar voz a um artista e nos aproximarmos, ainda 

que sua percepção sobre o mundo e as coisas parece muito distante da nossa, de sua realidade 

e compreensão sobre a liberdade de expressão do fazer artístico. Em uma das aulas 

ministradas pelo professor Carlos Lima Junior, aprendemos que precisamos desconfiar do 

discurso do artista, procurando ler nas entrelinhas as suas escolhas e intenções com a pintura 

de um quadro e a narrativa sobre ele. Sendo assim, voltamos, mais uma vez, nossa atenção à 

provocação manifestada pela imagem do Cristo Shiva, salientando que artistas se apropriam 

de um repertório visual amplo, tocando as diferentes temáticas em relação ao período em que 

vivem. Ao contrário do senso comum, artistas não estão à frente de seu tempo, ao contrário, o 

encaram de frente enquanto problema artístico (Cf. ARGAN; FAGIOLO, 1994), mesmo que 

essa problemática perpasse por questões religiosas, lançando mão de imagens sagradas. 

Entretanto, se criticamos as/os artistas por fazer um uso que consideramos indevido da 

imagem de santas/os, da Virgem Maria e de Jesus Cristo, mas concordamos com atos como 

aquele praticado por indivíduos autodenominados como “católicos conservadores”, que 

roubaram os ícones de deidades femininas durante o Sínodo da Amazônia e os lançaram no 

rio Tibre, em 2019; estamos assumidamente, também nós, nos autodeclarando iconoclastas.  

                                                
18

 Entrevista concedida pelo artista ao jornal Zero Hora e reproduzida na revista Galileu, em 13 de setembro de 

2017, dentro da reportagem “O que representam as obras que causaram o fim da exposição Queermuseu”. 

Disponível em: <https://revistagalileu.globo.com/Cultura/noticia/2017/09/o-que-representam-obras-que-

causaram-o-fim-da-exposicao-queermuseu.html>. Acesso em: 25 nov. 2020.  
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 Não podemos perder de vista, ainda, a difícil realidade francesa, quando uma série de 

atentados foi provocada devido à produção de charges em jornais com a figura do profeta 

Maomé ironizada. Se formos “xiitas”, radicais ao ponto de condenar determinadas imagens, 

também deveríamos condenar maus usos daquelas tidas por sagradas, não perdendo de vista o 

significado do termo ícone. Da mesma forma que podemos lançar juízo sobre a pichação do 

“Cristo com sacolas de compras” de Banksy (imagem 8), por que não nos escandalizamos 

com a estampa do mesmo Jesus sendo centrifugada em uma máquina de lavar?  

 

Imagem 8 – Banksy (1973-). Jesus carregando sacolas de compras, 2004. Uma da série de 

gravuras que pode ser adquirida em galerias ou sites de compra como a Amazon. Serigrafia 

em cores, 69,8 × 49,5 cm. 

 

 

Fonte: <https://www.redbubble.com/i/photographic-print/Banksy-Jesus-Christ-with-Shopping-Bags-Artwork-

Reproduction-for-Prints-Posters-Tshirts-Men-Women-Kids-by-clothorama/41595305.6Q0TX#&gid=1&pid=3>. 

Acesso em: 21 jan. 2021. 
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Arriscamos aqui uma resposta: ela se encontra dentro desse grande banco de imagens 

cotidianas do qual lançamos mão, na contemporaneidade. Segundo Hans Belting (BELTING, 

2010), a era da imagem se deu antes da era da arte, justamente naquele limiar em que as/os 

artistas do Renascimento elegeram a perspectiva com elemento demarcador da sua época, que 

já teria chegado ao seu fim, inclusive, enquanto modelo narrativo baseado em corolários como 

“estilo”. Os ícones, como acontece com o Mandylion, são imagens cuja narrativa lendária 

sobre elas atribui sua aparição a um milagre e não à mão de artistas
19

, portanto, únicas. Cada 

comunidade considerava a sua sagrada face única, como sendo aquele retrato verdadeiro.  

Fernando Baril e Banksy têm como fonte de renda a reprodução de imagens icônicas, 

não mais revestidas de sua aura “sacra”, da mesma maneira que o fazem, por outros 

interesses, as empresas que alimentam o mercado de camisetas votivas de santas/os. 

Executam o mesmo trabalho técnico utilizado pelo artista Andy Warol, quando “silcava” o 

rosto de celebridades em suas telas, vendidas ainda hoje por preços astronômicos. Uma das 

dezenas de versões para o retrato de Marilyn Monroe (1926-1962), apropriação da artista 

Elaine Sturtevant (1924-2014) (imagem 9), inclusive, integrou a exposição Icons. 

 

Imagem 9 – Elaine Sturtevant (1924-2014). Triptych Marilyn, 2004. Silkscreen de polímero 

sintético e acrílico sobre tela, 55 x 130 cm. Courtesy Galerie Thaddacus Ropac, London, 

Paris, Salzburg © Estate Sturtevant, Paris.d 

 

 

Fonte: Fotografia de Charles Duprat. 

                                                
19

 “Não que aquelas imagens deixassem de ser arte em um sentido amplo, mas serem arte não fazia parte de sua 

produção, uma vez que o conceito de arte ainda não havia surgido de fato na consciência geral, e essas imagens – 

ícones, realmente – desempenhavam na vida das pessoas um papel bem diferente daquele que as obras de arte 

vieram a ter quando o conceito finalmente emergiu e alguma coisa como considerações estéticas começaram a 

governar nossas relações com elas. Elas nem eram pensadas como arte no sentido elementar de terem sido 

produzidas por artistas – mas eram vistos como tendo uma origem miraculosa, como a impressão da imagem de 

Jesus no véu de Verônica”. In: DANTO, Arthur. Após o fim da arte. São Paulo: Odysseus, 2006, p. 4. 
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 Uma última pergunta deve ser dirigida a nós: devemos nos ater somente às obras e 

artistas que consideramos moralmente alinhadas/os ao cristianismo? Por que determinadas 

obras deveriam ser condenadas e outras não? Quais os critérios para tal eleição? De fato, 

ambas interrogam o nosso olhar, portanto, nenhuma delas está passível à condenação, ao 

menos no campo da história da arte. Antes, deveríamos nos permitir “descobrir o que o artista 

revela como preocupações, como visão, qual a especificidade entre as artes de seu tempo” 

(COLI, 2006, p. 37).  

 Artistas promovem “epifanias”, não somente da beleza, mas, antes, revelam o 

confronto entre modos de existência e significação do mundo, de forma poética. O corpo nu é, 

senão, uma das plataformas da arte mais vigiada; mesmo o patrimônio artístico cristão está 

povoado de personagens bíblicas nuas. Os museus de arte estão abarrotados delas, porém 

nenhuma é atacada ou coberta com panos de pudor, porque já bastante naturalizadas aos 

nossos olhos, moralizadas. Exemplos
20

 bastante conhecidos são o São Sebastião atribuído a 

Pietro Perugino (1446-1523) (imagem 10), cujo corpo escultural e luminoso é sutilmente 

recoberto por um perizônio que insinua um pênis; e, a grande tela de Nicolas Poussin (1594-

1665) (imagem 11), há pouco tempo restaurada pelo MASP, versada sobre a dança ritual em 

torno da deidade fálica mitológica; continuam expostas sobre os famosos cavaletes de vidro 

de Lina Bo Bardi (1914-1992) sem qualquer suspeita de ataques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
20

 Ver: PEDROSA, Adriano; MESQUITA, André (orgs.). Histórias da Sexualidade: antologia. Catálogo de 

exposição. São Paulo: MASP, 2017.  
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Imagem 10 – Pietro Perugino (1446-1523) e ateliê. São Sebastião na coluna, 1500-10.  

Óleo sobre tela, 181 x 115 cm.  
 

 

Fonte: Acervo do Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand. Fotografia de João Musa. 
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Imagem 11 – Nicolas Poussin (1594-1665). Detalhe de Himenaeus travestido durante um 

sacrifício a Príapo, 1634-1638. Óleo sobre tela, 167,5 x 373 cm. 
 

 

Fonte: Acervo do Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand. Fotografia de Alexandre Leão. 

 

Todos esses debates devem fazer parte do diálogo em sala de aula, de forma que 

alunas/os e professoras/es possam buscar, juntos, compreender esse complexo universo das 

artes. Com essa atividade, corremos o risco constante de sermos anacrônicos, de nos 

confundir e nos equivocar, mas nem mesmo os papas passam ilesos a isso, caso ocorrido 

naquele encontro de 2009 com Bento XVI. 

 Na ocasião, Ratzinger expressou seu orgulho por celebrar tal encontro na Capela 

Sistina (imagem 12), “santuário de fé e de criatividade humana” (Op. Cit. BENTO XVI, 21 

nov. 2009). Ao mesmo tempo, segundo ele, ela é “um escrínio singular de memórias, porque 

constitui o cenário, solene e austero, de eventos que marcam a história da Igreja e da 

humanidade” (Ibdem).  
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Imagem 12 – Registro do encontro entre Bento XVI e as/os artistas na Capela Sistina, 

em 21 novembro de 2009. 

 

 

Fonte: <https://www.snpcultura.org/pcm_bento_xvi_artistas_1.html>. Acesso em: 21 nov. 2020.  

 

 Bento XVI deixou escapar, contudo, os dilemas e tensões que se descortinaram 

naquele cenário no passado, onde logo após o Concílio de Trento (1545-1563), um forte 

debate sobre a nudez
21

, o sagrado e o profano, cristãos e pagãos se instalou. A Capela nos 

pontificados de Júlio II e Paulo III é recordada como sendo o palco de uma série de discussões 

                                                
21

 “De um lado, Michelangelo é o passado do século XVI e um passado que o século XVI já não reconhece como 

seu. A pretensão michelangiana de condensar no nu, e tão somente nele, o universo do exprimível permanece 

tributária do horizonte cultural da Florença dos anos 1480-1494, momento em que o jovem artista estruturou sua 

forma mentis. Ora, desse horizonte a Itália, precipitada em crises político-militares e religiosas abissais, seria 

rapidamente distanciada, e isso já a partir do pontificado de Leão X (1513-1521). Não obstante o fato de que os 

nus de Michelangelo — retorcidos, vergados e arcados sob o peso da “expressão” — já nada têm a ver com o 

homo quadratus do Quatrocentos, eles permanecem a seu modo um paradigma absoluto, que o século XVI, finda 

sua “Idade de Ouro”, tenderá a abandonar e mesmo a censurar. Neste sentido, a arte de Michelangelo é, 

paradoxalmente, uma arte do passado, no sentido de uma arte não atual ou intempestiva. Malgrado o 

endeusamento de que o artista foi objeto em vida, o fato incontornável é que a recepção de sua arte foi, desde ao 

menos os anos 1540, crescentemente negativa. Michelangelo não podia dar ao século de Trento a arte pela qual 

este ansiava”. MARQUEZ, Luiz (Org.). Prefácio. In: VASARI, Giorgio (1511-1574). Vida de Michelangelo 

Buonarroti:  Florentino, pintor, escultor e arquiteto (1568) / Giorgio Vasari. Tradução, introdução e comentário: 

Luiz Marques. Campinas, SP: Editora da Unicamp, 2011, p. 16. 

https://www.snpcultura.org/pcm_bento_xvi_artistas_1.html
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acerca do decoro daqueles corpos
22

 pintados por Michelangelo Buonarroti (1475-1564), 

mesmo ele já sendo reconhecido em vida, como um dos maiores artistas de seu tempo. Isso 

torna a história da Igreja ou a história da arte menos colorida ou interessante? Não, pelo 

contrário. É justamente nas tensões
23

 que se manifestam as diferentes nuances sobre o 

complexo ambiente de produção, circulação, recepção e celebração de obras e artistas. Vicenç 

Furió (2012) nos esclarece acerca desse processo de reconhecimento e supervalorização de 

determinadas/os artistas em detrimento de outras/os. Exemplo claro disso, na nossa região é o 

fato de celebrarmos o dito “barroco mineiro”
24

 a partir de dois nomes: o Aleijadinho (1738-

1814), escultor, e, Mestre Ataíde (1762-1830), pintor; quando muito conhecemos os forros e 

painéis pintados por artífices como Joaquim José da Natividade (1771-1841), encontrados em 

paróquias da Diocese da Campanha
25

, ou ainda, o trabalho de personagens anônimas como 

                                                
22

 Todo a corpulência das personagens pintadas ou esculpidas por Michelangelo provinham do seu estudo de 

mármores antigos conservados nas coleções arqueológicas dos papas, tais como o torso de belvedere, 

(re)encontrado em 1430, e Laocoonte, escavado em 1506, dois anos antes dos desenhos preparatórios para os 

seus profetas do antigo testamento misturados à sibilas, afrescados entre os anos de 1508 e 1512. Os olhos que 

julgavam a nudez dos corpos de Michelangelo e os censuraram com panos de pudor, especialmente os do Juízo 

Final (1536-1541), os quais permanecem, em parte, cobrindo ainda hoje o sexo das figuras, foram, senão, 

aqueles dos padres da Cúria Romana, após 1563. Sobre o assunto ver: HALL, Marcia B. Michelangelo’s ‘last 

judgment’. Cambridge: Cambridge University Press, 2004; LAND, Norman E. A concise history of the tale of 

Michelangelo and Biagio da Cesena. In: Notes in the History of Art, vol. 32, no. 4, 2013, pp. 15–19. 
23

 Aby Warburg (1866-1929), historiador da arte alemão, foi um importante estudioso das imagens que se 

esforçou, ao longo de toda a sua atividade de pesquisa, em conectar motivos encontrados em pinturas e 

esculturas religiosas do renascimento italiano e flamengo, contaminados de muitos elementos da antiguidade 

clássica “revivificados como testemunhas de sua própria mortalidade diante da revelação cristã”. Dessa forma, 

ele nos apresenta imagens potentes, já que elas nos apresentam à complexidade cultural e simbólica do período 

que as fabricou. Ver: WARBURG, Aby. A renovação da antiguidade pagã: contribuições científico-culturais 

para a história do Renascimento europeu. Tradução de Markus Hediger. Rio de Janeiro: Contraponto, 2013. 
24

 O jornalista Affonso Ávila cunhou o termo “barroco mineiro” a partir da identificação de elementos formais 

(técnicas construtivas, seus processos arquitetônicos e de ornamentação e os vários aspectos históricos, artísticos 

e materiais que os envolvem e caracterizam) que, segundo ele, distinguia a produção artística da capitania de 

Minas Gerais, fabricada ao longo do século XVIII, das demais regiões da colônia. ÁVILA, Affonso; GONTIJO, 

J. M. M.; MACHADO, R. G (orgs.). Barroco Mineiro: glossário de arquitetura e ornamentação. Rio de Janeiro: 

Fundação João Pinheiro; Fundação Roberto Marinho, 1979; ______; Iniciação ao barroco mineiro. São Paulo: 

Nobel, 1984.  
25

 Na região hoje pertencente à Diocese da Campanha, antigo Termo da Vila da Campanha da Princesa, Joaquim 

José da natividade (1771-1841) pintou os forros da nave e da capela mor da Matriz de São Tomé, em São Tomé 

das Letras e o retábulo da Irmandade dos Passos na Igreja Matriz de Nossa Senhora de Montserrat, em Baependi. 
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aquelas que fabricaram frontispícios para os livros de Irmandades leigas
26

, ou pequenas 

esculturas para o culto doméstico às/aos santas/os de devoção
27

.  

Mal conseguimos superar a arte colonial, que dirá nos abrir à (re)conhecer a produção 

de artistas que circularam pela região atendendo a encomendas, tal como Nicolau 

Facchinetti
28

 (1824-1900), ou ainda, aquelas/es formadas/os pelas Academia Imperial e 

Escola Nacional de Belas Artes, ao longo de todo o século XIX e início do século XX, que 

possuem quadros com suas assinaturas em coleções públicas e particulares no sul de Minas
29

.  

A cidade de Campanha é o maior exemplo desse paradoxo. Não vemos dentre as 

esculturas de bronze que homenageiam os “heróis” locais um busto sequer à sua conterrânea, 

Maria Martins (1894-1973). A escultora surrealista tem sido objeto de estudos sobre a 

produção de mulheres artistas no Brasil, mas em sua cidade natal permanece uma figura ainda 

silenciada. O único trabalho empenhado em identificar as narrativas sobre Maria Martins no 

imaginário local é realizado pelo estudante do curso de História da Universidade do Estado de 

Minas Gerais UEMG – Unidade Campanha, Diego da Silva Castro
30

.  

                                                
26

 Marcia Almada em suas pesquisas sobre caligrafia e pintura em manuscritos de Minas Gerais localizou o 

Compromisso da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos homens pretos, da Vila da Campanha da Princesa, 

de 1800, no Arquivo Histórico Ultramarino, em Lisboa. Entretanto, os livros sob a guarda do arquivo da Cúria 

na Diocese da Campanha ainda não foram objeto de estudos na História da Arte. Os seminaristas têm contato 

com as páginas decoradas desses livros durante as aulas a fim de estimulá-los quanto à promoção da  

salvaguarda e comunicação dos bens culturais e objetos artísticos provenientes das paróquias da diocese da 

Campanha. Ver: ALMADA, Márcia. Das artes da pena e do pincel: caligrafia e pintura nos manuscritos do 

século XVIII. Belo Horizonte: Fino Traço, 2012. 
27

 O Museu Regional do Sul de Minas foi fundado em 1992 a partir da reunião dos bens culturais pertencentes ao 

antigo Museu Diocesano, criado em 1937 pelo bispo D. Inocêncio Engelke. Dentre os acervos, destaca-se a 

variada coleção de esculturas devocionais reunidas pelo memorialista Monsenhor José do Patrocínio Lefort nas 

paróquias da diocese. Sobre o assunto ver: SILVA, Francislei Lima da. O museu como lugar de visões 

fantasmáticas: as relações novas e incoerentes entre os restos e materiais residuais. In: MUSAS – Revista 

brasileira de museus e museologia. n. 7. Brasília: Instituto Brasileiro de Museus, 2016, p. 100-111; PEREIRA, 

Bruna Fortunato. A necessidade de repensar o museu regional do sul de Minas. 2019. Monografia 

(Graduação em História) – UEMG Unidade Campanha, Campanha|MG, 2019.   
28

 “Em anotações do próprio Facchinetti (pintor de origem italiana que chegou ao Rio de Janeiro em 1849), 

constatamos encomendas feitas por familiares do barão do Rio Preto e do barão de Alfenas, proprietários de 

vastas extensões de terra em Minas Gerais. Foram essas encomendas que levaram Facchinetti a rincões de tão 

difícil acesso, entre eles São Tomé das Letras”. MARTINS, Carlos. Nicolau Facchinetti, São Tomé das Letras, 

1876. In: BROWNLEE, Peter John; PICOOLI, Valéria; UHLYARIK, Georgina (orgs.). Paisagem nas 

américas: pinturas da terra do fogo ao ártico. Catálogo de exposição. São Paulo: Art Gallery of Ontario, 

Pinacoteca do Estado de São Paulo, Terra Foundation for American Art, 2016, p. 161. 
29

 O trabalho de mapeamento da pintura no sul de Minas tem sido possível graças à pesquisa em parceria com o 

Dr. Carlos Lima Junior a partir de um dos retratos de D. Pedro II (1862), de autoria desconhecida, pertencente às 

coleções da Diocese da Campanha, cedidas em comodato ao Museu Regional do Sul de Minas, sediado em 

Campanha/MG. Em 2020, Carlos Lima Junior defendeu sua tese de doutorado intitulada “Marianne à brasileira: 

Imagens republicanas e os dilemas do passado imperial” (MAC/USP), na qual apresenta alguns dos retratos 

desse acervo, assinados pelo pintor Miguel Navarro Cañizares (1834-1913), fundador da Academia de Belas 

Artes da Bahia, no século XIX. 
30

 Ver: CASTRO, Diego da Silva. Maria Martins, a “adultera”. In: TOGNON, Marcos (coord.). Atas do 

encontro de história da arte | arte e confronto: embates no campo da história da arte. Campinas, SP: 
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Tudo isso evidencia o quanto nossos usos e abusos das imagens estão relacionados a 

determinados critérios e escolhas, determinando a condição de ilustração muitas vezes 

reservada a elas. As imagens parecem, ainda, secundárias ao texto, desconsiderando-se sua 

própria linguagem e sua maneira de comunicar e significar. Por isso, a nossa provocação de, a 

partir dos olhares de rostos feitos de carne e de pedra como os da capa desta revista, 

explorarmos a maneira como vemos aquilo que nos olha, mesmo que brevemente.  

Por fim, Papa Francisco nos enche de esperança com o seguinte comentário: “O 

mundo cresce e enche-se de nova beleza, graças a sucessivas sínteses que se produzem entre 

culturas abertas, fora de qualquer imposição cultural” (FRANCISCO, 2020, p. 80)
31

. 

Caminho esse que tem sido possível percorrer, sob as orientações da Ratio Fundamentalis, na 

direção de um diálogo aberto com os seminaristas, colocando-os em contato com diferentes 

realidades e culturas, por meio do estudo das imagens icônicas, fabricadas tanto por artistas 

que cultivam a amizade com a Igreja, quanto por aquelas/es que não, já que essas obras 

coabitam as coleções de museus e suas reproduções são dispersadas pelas mídias sociais, pela 

imprensa ou por livros de arte, mesmo que de início nossa reação seja querer desviar o olhar 

delas e  falar de outra coisa (Op. Cit. DIDI-HUBERMAN, 2006).   
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