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Quando se fala em iconografia, não se pode deixar de evocar Erwin Panofsky. 
Embora ele tenha proposto, na realidade, um “algo mais”, segundo suas palavras, 
algo que designa como “iconologia”�, uma das preocupações que mais sobressaem 
em seus trabalhos é de natureza iconográfica – haja vista, por exemplo, seu livro 
com Dora Panofsky sobre a Caixa de Pandora�. E ele de certa forma justifica isso 
em seu clássico artigo de �939, retomado em �955 e �96�, “Iconografia e iconolo-
gia: uma introdução ao estudo da arte da Renascença”, apontando como, a despei-
to do que muitos acreditam, trata-se de uma tarefa complexa, citando como exem-
plo aquela que seria a correta identificação iconográfica de uma pintura de 
Francesco Maffei (Judite) anteriormente tida por Salomé3. Através de uma breve 
argumentação, Panofsky demonstra como a simples aplicação de conhecimentos 
advindos da literatura – mormente, diríamos, de dicionários de símbolos e alego-
rias – não basta para uma correta identificação do conteúdo iconográfico.

Fazemos nossas suas admoestações, mas afastamo-nos dele em sua rigidez 
quanto à “identificação correta”. Como nos chama a atenção Georges Didi-Huber-
man, Panofsky não teria porque estabelecê-la definitivamente, já que a pintura em 
questão mostra, claramente, tanto uma Judite como uma Salomé�. Há elementos 
que são característicos de ambas (a cabeça decapitada) ou de uma das duas (a es-
pada e a bandeja). A imagem é, por sua natureza mesma, terreno ideal para o tra-
balho da ambivalência. Ou seja, vemos aí a representação de uma Judite-Salomé. 

� Erwin PANOFSKY. “Iconografia e Iconologia: uma introdução ao estudo da arte da Renascen-
ça”. In: _____. Significado nas artes visuais. São Paulo: Perspectiva, �979. p. �7-87, p. 53-5�.
� Dora et Erwin PANOFSKY. La boîte de Pandora. Paris: Hazan, �990. 
3 Erwin PANOFSKY. “Iconografia e Iconologia: uma introdução ao estudo da arte da Renas-
cença”. Op. cit., p. 59-6�.
� Georges DIDI-HUBERMAN. Ninfa moderna. Essai sur le drapé tombé. Paris: Gallimard, 
�00�, p. �3�.
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Outro obstáculo à idéia de uma “identificação correta”, definitiva, das ima-
gens reside em sua historicidade. Da mesma forma que uma imagem pode apresen-
tar uma tal acumulação iconográfica, uma tal ambivalência em sua criação, ela 
também pode experimentar acumulações ou transformações iconográficas ao lon-
go de sua história5. Optar por uma das identidades – ainda que a “primeira”, a 
“original” – implica desconsiderar todo um campo de investigação de grande ri-
queza, no que diz respeito à história das representações, dos usos e funções, dos 
poderes das imagens, dentro dos pressupostos de uma história cultural (ou de uma 
“história cultural do social”6).

Nesse sentido, um campo de estudos bastante significativo é o das alterações na 
iconografia das imagens cristãs. Embora nos dediquemos neste artigo às imagens pós-
tridentinas, consumidas e/ou produzidas no Brasil7, tais transformações podem ser ob-
servadas ao longo da história do cristianismo, constituindo-se como uma das formas de 
suplantação ou de apropriação de outras culturas e/ou religiões – como a estátua-reli-
cário de Santa Fé de Conques, cuja cabeça foi retirada de uma escultura tardo-antiga, 
talvez de um imperador romano8. Mas elas são ainda mais frequentes em um contexto 
exclusivamente cristão, a exemplo de uma escultura medieval da Virgem da catedral 
de Worchester que havia sido anteriormente a representação de um bispo daquela ci-
dade9. A alteração, conforme se pode deduzir da documentação da época, teria sido 
proporcionada notadamente pelas vestes e jóias, e teria ocorrido em algum momento 
anterior a meados do século XVI, quando então ela já havia sido esquecida a ponto 
de sua descoberta ter gerado um escândalo entre a população e um declínio na de-
voção àquela imagem. Outro exemplo, um pouco distinto, é o caso da representação 
de Santa Wilgeforte que, segundo Gustav Schnürer e Joseph Ritz, teria sido criada a 
partir da reação de fiéis da Europa do norte frente a uma reprodução do Volto Santo 
de Lucca, com o Cristo portando uma túnica de mangas largas�0. A impossibilidade 

5 Nas palavras de Louis Marin: “Il y a toujours dans ce que je chercherait une science de l’art 
comme science des indices et des traces, les incohérences ou les écarts de l’oeuvre, le moment 
où l’oeuvre bouge, où l’oeuvre ne pas achevée”. Louis MARIN. “Le concept de figurabilité, ou 
la rencontre entre l’histoire de l’art et la psychanalyse”. In: ____. De la représentation. Paris: 
Gallimard/Seuil, �99�, p. 6�-70, p. 66. 
6 Roger CHARTIER. “Le monde comme représentation”. Annales E. S. C. 6, �989, p. �505-
�5�0. Proposta essa, como bem observou G. Didi-Huberman, já avançada por Aby Warburg 
e sua Kulturwissenschaft. Ver, especialmente, Georges DIDI-HUBERMAN. Face au temps. 
Histoire de l’art et anachronisme des images. Paris: Minuit, �000, p. �7. 
7 A presente comunicação constitui-se como a primeira etapa de uma investigação desenvolvida 
por nós junto ao Grupo de Pesquisa em Imagens Cristãs (GPIC) e ao Programa de Pós-graduação 
em Artes (PPGA) da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES).   
8 Ver, a esse espeito, entre outros: Jean TARALON. “La majesté d’or de Sainte-Foy de Con-
ques”, Bulletin Monumental �977-�, p. ��-73. 
9 Ver, a esse respeito, Richard C. TREXLER. “Habiller et déshabiller les images: esquisse d’une 
analyse”. In: Françoise Dunaud et al (dir). L’image et la production du sacré. Actes du Colloque 
de Strasbourg (�0-�� jan. �988). Paris: Meridiens Klincsieck, �99�, p. �95-�3�, p. ���-��5.
�0 Gustav SCHNÜRER e Joseph RITZ. “Sankt Kümmernis”. Apud Richard C. TREXLER. “Ha-
biller et déshabiller les images: esquisse d’une analyse”. Op. Cit., p. �03.
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de se conceber o Cristo sem perizônio teria gerado a lenda de uma santa que mila-
grosamente adquirira uma barba a fim de evitar um casamento, tendo por isso sido 
crucificada por seu pai. 

Através destes exemplos já se pode perceber dois aspectos-chave para o dossiê 
em questão: de um lado, o papel assumido pela devoção – de fundamental impor-
tância no processo de transformação da iconografia, sendo, em uma perspectiva 
dialética, tanto sua produtora como seu produto; de outro, as múltiplas formas que 
essas transformações podem tomar. No caso de Worchester, a imagem sofreu algu-
ma alteração – ainda que tenha sido apenas o acréscimo de elementos de orna-
mentação – o que fez com que quando estes foram retirados, a escultura tenha 
perdido seus poderes e deixado de ser objeto de devoção dos fiéis. No caso da 
santa barbada, embora as características físicas tenham sido mantidas, a identidade 
iconográfica não o foi, gerando uma nova devoção. 

No que diz respeito ao Brasil, não é fato raro encontrarmos in loco ou na do-
cumentação primária referências a imagens que tiveram sua identidade iconográfi-
ca alterada em algum momento de sua história, mais ou menos próximo a sua fa-
bricação. Tais mudanças podiam ser conjunturais – visando uma data específica, 
uma festa do calendário litúrgico, por exemplo. Mas elas podiam também ser defi-
nitivas, respondendo a mudanças de cunho religioso, político, ou social. Ademais, 
essas transformações podiam envolver intervenções físicas nas imagens - como 
modificações no vestuário, no cabelo, ou no gestual - ou não, apenas na designa-
ção da representação. 

O caso mais comum de mudanças temporárias é o de imagens feitas não para 
o culto, mas para participar de uma encenação sacra – como as procissões. O 
exemplo mais frequente é o dos crucifixos nos quais o Cristo, de madeira, tem os 
braços articulados, com uma pele à guisa de ombro, o que lhe permite tanto ter os 
braços abertos e estar na cruz, como ter os braços junto ao corpo e estar deitado. 
Estas esculturas são encontradas por todo o país, e particularmente no caso do Es-
pírito Santo – estado do qual nos ocupamos mais detalhadamente neste momento 
inicial da pesquisa – encontramos dois exemplares: um na antiga igreja jesuítica de 
Nossa Senhora da Conceição de Guarapari [fig. �] e outro na igreja de Nossa Se-
nhora da Penha do Alegre.

Neste conjunto das imagens do Cristo de dupla iconografia, o de Guarapari 
constitui-se como uma exceção, tendo tido sua identidade iconográfica alterada de-
finitivamente: uma intervenção realizada pelo pároco local na década de 80 inutili-
zou as articulações da imagem, que teve ainda sua carnação inteiramente repintada 
em um tom fortemente rosado. Assim, pois, a escultura passou a ser somente uma 
imagem do crucificado – a idéia da morte tendo sido ainda mais afastada pela nova 
cor da carnação.

Contudo, no caso deste grupo não há uma mudança iconográfica muito radical, 
no sentido de que a representação continua sendo a do Cristo, embora em diferentes 
momentos de sua vida. Além desses, encontramos outros casos em que houve uma 
intervenção física nas imagens, devido à necessidade de adaptação a um novo lugar, 
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a mudanças no gosto, ou no uso, sem alteração completa da iconografia. Um exemplo 
encontra-se na igreja de São Francisco de São João del Rey: de acordo com Maria Re-
gina Quites, a imagem de São Francisco morto com o hábito franciscano portava origi-
nalmente apenas um perizônio. Uma intervenção realizada no início do século XX 
transformou-a em uma imagem de vestir, tendo os braços cortados e adaptados através 
de parafusos��. A autora levanta a hipótese da necessidade de diferenciá-lo da repre-
sentação do Cristo – correspondendo, poderíamos dizer, a uma transformação na reli-
giosidade no sentido inverso do franciscanismo medieval, já que este buscava justa-
mente uma identificação entre o santo e o Cristo, conforme evidenciado pelo próprio 
milagre da transmissão dos estigmas. Uma investigação mais aprofundada dessa inter-
venção na imagem (e nas demais) poderia dizer muito da religiosidade, dos interesses 
e desejos político-religiosos da época em que ocorreu. 

Alterações conjunturais de iconografia são também encontradas - como seria 
de se esperar - em imagens de roca. Algumas delas têm o rosto suficientemente 
neutro, sem marcações de gênero, como para poder representar diferentes santos, 
e de ambos os sexos. Maria Regina Quites cita o caso de uma imagem de São João 
Evangelista transformada, recentemente, em Santa Clara��. Este santo, de fato, tra-
dicionalmente representado imberbe, a fim de denotar sua juventude, presta-se 
bem a alterações iconográficas que incluam uma mudança de gênero. A utilização 
de cabelos naturais na maioria das imagens de roca também pode facilitar esses 
intercâmbios iconográficos. 

No caso das imagens de culto, as mudanças de iconografia são em geral defi-
nitivas – ou, pelo menos, não cíclicas. E elas normalmente decorrem de transforma-
ções na devoção. Um exemplo é a escultura do orago da igreja de São Gonçalo 
[fig. �], na Cidade Alta, em Vitória�3. Pelo menos desde �990, a escultura vem sen-
do apontada como uma representação de São Gonçalo do Amarante pela irmanda-
de responsável pela igreja, a Arquiconfraria de Nossa Senhora da Boa Morte e As-
sunção. No entanto, as características iconográficas da imagem, assim como a 
documentação mais antiga sobre a igreja de que se tem referência, da metade do 
século XVIII, mostram que se trata de uma imagem de São Gonçalo Garcia. A mu-
dança na identidade da escultura foi em grande parte possibilitada pela constante 
e tradicional abreviação do nome do santo – comum também na historiografia lo-
cal e nos documentos de tombamento daquela igreja. No que diz respeito às carac-
terísticas físicas da imagem, a principal alteração foi na cor da carnação: sendo um 
santo filho de mãe indiana e pai português, a tradição iconográfica figura São Gon-

�� Maria Regina E. QUITES. “As imagens escultóricas das Ordens Terceiras franciscanas no 
Brasil: representações iconográficas”. In: Maria Cristina C. L. PEREIRA e Patricia FOGEL-
MAN (org). Atas do I Simpósio Internacional sobre Representações Cristãs. Vitória: GPIC, 
�00� (CD-ROM). 
�� Maria Regina E. QUITES. Imagem de vestir: revisão de conceitos através de estudo com-
parativo entre as Ordens Terceiras Franciscanas no Brasil. Tese de Doutorado em História, 
UNICAMP, �006. 
�3 Ver, a esse respeito: Maria Cristina C. L. PEREIRA e Rachel Diniz FERREIRA. “Um caso de homo-
nímia sacra: o orago da igreja de São Gonçalo Garcia (Vitória-ES)”, Revista Farol, � (no prelo).  
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çalo Garcia com a pele morena. Mas tendo em vista que o outro São Gonçalo, o do 
Amarante, é português, de pele branca, a escultura da igreja de Vitória teve sua 
carnação repintada de branco, em algum momento anterior a �99�. Neste ano, 
quando a peça foi restaurada, sua policromia original foi recuperada, deixando à 
mostra sua carnação de um tom avermelhado-marrom. É interessante observar que 
houve então protestos no seio da Arquiconfraria, segundo seus livros de Atas, mas a 
iconografia original não foi resgatada. Além da repintura, o santo havia ganhado um 
atributo que não é característico do Garcia, mas sim do Amarante: um livro na mão. 
No entanto, o principal atributo de São Gonçalo Garcia, as lanças cruzadas em X 
perfurando seu corpo, permaneceram – e não foi acrescentada a ponte, um dos prin-
cipais atributos de São Gonçalo do Amarante. Isso mostra que a presença e o reco-
nhecimento dos atributos, essencial para o iconógrafo, é algo muitas vezes alheio ao 
universo e às preocupações dos fiéis, sobretudo quando se trata de elementos que 
fogem a uma caracterização mais básica, como são os olhos para Santa Luzia. A 
identificação iconográfica é, para os fiéis, muito mais decorrente da devoção. E a 
imagem é “atualizada” de acordo com as mudanças de (e na) devoção. Como bem 
sintetizou Louis Marin, toda tradição vive o passado – ativamente – no presente��. 
Nesse processo, nessa convivência dialética entre diferentes tempos, sobram os ves-
tígios, os restos�5 – como o são as lanças da imagem de São Gonçalo – que indicam 
a mudança iconográfica que teve lugar (mas não uma substituição absoluta).

Podemos levantar três fatores que teriam em muito contribuído para a escolha 
de São Gonçalo do Amarante – e não seu homônimo – como “verdadeiro” orago 
da igreja: o fato de sua devoção ser bem mais popular no Brasil; de ser considerado 
um santo protetor de matrimônios (o que é largamente divulgado pela Arquiconfra-
ria�6, tendo chegado a inspirar um dito popular: “quem casa na igreja de São Gon-
çalo nunca se separa”); e também por São Gonçalo do Amarante compartilhar com 
a Arquiconfraria da devoção a Nossa Senhora da Assunção. Houve, portanto, um 
“deslizamento” na atribuição do orago que mostra mudanças de interesse, de pre-
ocupações por parte dos membros da Arquiconfraria: São Gonçalo Garcia haveria 
sido provavelmente escolhido pela Irmandade do século XVIII, que era constituída 
de mulatos�7, em um processo de identificação, de espelhamento (Eduardo Hoona-

�� Louis MARIN. “Visibilité et lisibilité de l’histoire: à propos des dessins de la colonne Tra-
jane”. In: ____. De la représentation. Op. cit., p. ��9-�3�, p. ��3.
�5 Apoiando-nos aqui na reflexão de Georges Didi-Huberman sobre a noção de “destroço” 
de Walter Benjamin. Georges DIDI-HUBERMAN. O que vemos, o que nos olha. São Paulo: 
3�, �998, p. �7�-�76.
�6 Assim se conclui o histórico da igreja na última versão do folheto com a programação: 
“A Igreja de São Gonçalo, com suas imagens antiquíssimas, monumento histórico tomba-
do pelo IPHAN, continua tendo a preferência dos noivos que a procuram, certos de que a 
Virgem os abençoa eternizando uma felicidade sempre almejada por todos”. Folheto com 
a programação das festividades, �003. Arquivo da Arquiconfraria de Nossa Senhora da Boa 
Morte e Assunção.
�7 D. José Caetano COUTINHO. O Espírito Santo em princípios do século XIX. Apontamentos fei-
tos pelo bispo do Rio de Janeiro quando de sua visita à capitania do Espírito Santo nos anos de 1812 
e 1819. Edição: Maria Clara Medeiros Santos Neves. Vitória: Estação Capixaba, �00�, p. ��7.
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ert fala mesmo em “bandeira”�8) – o que também explicaria a presença de Nossa 
Senhora do Rosário no altar-mor naquela época�9. Mais de dois séculos depois, 
possuindo a Arquiconfraria uma composição social diferente, majoritariamente 
branca, de elite, outros elementos de identificação foram buscados. Era agora mais 
atraente exibir como orago um santo popular, festivo e casamenteiro, capaz de 
atrair fiéis para a igreja e para as festividades em homenagem à Virgem. E, sobretu-
do, tratava-se de um santo branco, à imagem daquela elite que por então compu-
nha a Arquiconfraria.

Mas esse não é o único caso em que se fabricou uma imagem de São Gonçalo 
a partir de um outro santo. O Museu de Arte Sacra da Bahia guarda uma escultura em 
barro cozido confeccionada, segundo D. Clemente da Silva-Nigra (apoiando-se na 
crônica de Frei Ângelo do Sacramento), por Frei Agostinho de Jesus, entre �650 e 
�65�, para a igreja de São Bento, em São Paulo, representando São Bernardo de 
Claraval. Por volta de �7�9, esta imagem foi transferida por Frei Bartolomeu da Con-
ceição para uma capela recém-edificada na fazenda de São Bernardo, em Borda do 
Campo, futura cidade de São Bernardo�0. Em �876, quando da desapropriação da 
fazenda, a imagem foi levada para a matriz de São Bernardo. Mas como esta igreja já 
dispunha de uma escultura de seu orago, a imagem de São Bernardo de Frei Agosti-
nho de Jesus foi transformada em um São Gonçalo, e exposta na sacristia. Silva-Nigra 
não nos fornece detalhes a respeito dessa transformação, afirmando apenas que a 
imagem deve ter sido repintada a óleo, e que a identidade foi atestada pelo novo 
nome gravado na base��. O fato de ambos os santos terem os mesmos atributos – bá-
culo e livro – pode ter facilitado o câmbio, sem necessidade de interferência maior 
na imagem. Quanto ao relicário no peito da imagem, apesar de ser um atributo 
apenas do primeiro daqueles dois santos, aparentemente não representou proble-
ma à nova iconografia – embora ele se encontre atualmente vazio��. Cabem, po-
rém, mais estudos a fim de buscarmos as motivações para a mudança. Silva-Nigra 
arrisca apenas uma explicação para o relativo abandono da imagem, quando foi 
levada para o depósito: ela estaria velha e muito feia�3 - “fora de moda”, portanto. Ou 
seja, não se trataria aqui de uma mudança na devoção, mais bem, de uma mudança 
estética. No entanto, essa mudança estética não é isenta de dimensão política: a an-

�8 Eduardo HOONAERT. História da Igreja no Brasil. Petrópolis: Vozes/Paulinas, �99�, t. 
�/�, p. 35�.
�9 O altar-mor em �766 trazia as imagens de devoção das confrarias então proprietárias da 
igreja (Nossa Senhora da Assunção e Nossa Senhora do Amparo), e duas outras tradicional-
mente de devoção de irmandades negras e pardas (São Gonçalo Garcia e, sobretudo, Nossa 
Senhora do Rosário). Maria Stella de NOVAES. História do Espírito Santo. Vitória: Fundo 
Editorial do Espírito Santo, [�969], p. �03; Elmo ELTON. Velhos templos de Vitória  e outros 
temas capixabas. Vitória: CEC, �987, p. 59.
�0 D. Clemente Maria da SILVA-NIGRA. Os dois escultores, Frei Agostinho da Piedade e Frei 
Agostinho de Jesus, e o arquiteto Frei Macário de São João. Salvador: UFBA, �97�, p. 65.  
�� Id., ibid. 
�� Silva-Nigra não nos informa se quando de sua redescoberta da peça, em �9�0, ele tam-
bém estava assim.   
�3 Id., ibid. 



Maria Cristina Correia Leandro Pereira - 5�7

tiga imagem de barro não gozava de prestígio suficiente para tomar o lugar de orago da 
matriz, não podia competir com ela. Mas o percurso dessa imagem não terminou aí, já 
que quase �00 anos depois ela teve não só sua identidade primeira retomada, como foi 
levada para um museu – justamente por seu valor estético, além de histórico.

Outro exemplo muito conhecido de transformação iconográfica – ou podería-
mos dizer, neste caso, de “acumulação iconográfica”, ou mesmo de “especializa-
ção” – é o da padroeira do Brasil. Um milagre (como é designado seu achamento no 
rio em �7�9) e um manto fizeram de uma imagem de Nossa Senhora da Conceição 
uma Nossa Senhora da Conceição Aparecida – ou, como é mais conhecida, simples-
mente Nossa Senhora Aparecida. Sua cor, o barro cozido enegrecido pelo tempo que 
permaneceu no fundo do rio, também se tornou outro indício de sua identidade, 
contribuindo para sua escolha, em �930, como padroeira do Brasil��. Esse tipo de 
transformação iconográfica por “especialização” é um dos mais comuns, notada-
mente no que tange a invocações da Virgem que se tornam padroeiras nacionais. 
Pode-se estabelecer um paralelo entre Nossa Senhora Aparecida e Nossa Senhora de 
Luján, padroeira da Argentina, Uruguai e Paraguai, também em sua origem uma 
imagem de barro cozido de Nossa Senhora da Conceição, do século XVII, que ele-
geu, através de um milagre, fixar-se às margens do rio Luján, não longe da cidade de 
Buenos Aires�5. Como no caso brasileiro, a partir de uma imagem de invocação já 
bem estabelecida - e que não era escolhida ao acaso, tratando-se frequentemente de 
Nossa Senhora da Conceição, padroeira dos Impérios português e espanhol, como 
uma espécie de garantia de legitimidade�6- criava-se, sobrepunha-se outra invoca-
ção, mas dessa vez local, específica, trabalhando para afirmar uma identidade local. 
Quanto à alteração física, também neste segundo caso encontramos a utilização de 
um manto triangular, rígido, como atributo da nova invocação. 

Um último exemplo entre as imagens esculpidas mostra uma radicalização 
disso que chamamos de “acumulação iconográfica”. Trata-se de uma imagem, 
hoje desaparecida, encontrada pelo primeiro bispo do Espírito Santo, D. João Batis-
ta Correa Nery, em sua visita pastoral à Freguesia de Nossa Senhora Mãe dos Ho-
mens de São Pedro do Rio Pardo na virada do século XIX ao XX. Para escândalo do 
bispo, ele se deparou com uma imagem que também para nós é um hápax na arte 
sacra brasileira: uma imagem de dupla invocação. E ele reage fortemente, seguindo 
as recomendações do Concílio de Trento para “imagens inabituais”�7: 

�� Ver, a esse respeito, entre outros: Juliana Beatriz Almeida de SOUZA. A identidade posta no 
altar. Devoção a Nossa Senhora da Conceição Aparecida e a questão nacional (1904-1931). 
Dissertação de Mestrado em História, UFF, �996; ____. “Mãe negra de um povo mestiço: 
devoção a Nossa Senhora Aparecida e identidade nacional”. Estudo Afro-asiáticos 29, �996, 
p. 85-�0�.
�5 Ver, a esse respeito: Patricia FOGELMAN. La Omnipotencia Suplicante. El culto mariano 
em la ciudad de Buenos Aires y su campaña, ss. XVII y XVIII. Tese de Doutorado, Buenos 
Aires/Paris, UBA/EHESS, �003.
�6 Agradecemos a Patricia Fogelman por essa sugestão. 
�7 “(...) O Santo Concílio decide que não é permitido a ninguém colocar ou fazer colocar 
em lugar ou igreja alguma uma imagem inabitual, se ela não tiver sido aprovada pelo bis-
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A imagem das Mercês deve ser só imagem das Mercês. Seja pois inutilizada a 
face posterior que tem ella e que costuma servir para a invocação de N. Sra. 
da Piedade, ou vice-versa. O que formalmente proibimos é que o mesmo 
busto sirva para duas invocações�8. 

Tendo em vista que a imagem é hoje desaparecida, não sabemos qual foi a so-
lução material então encontrada para fazer coincidir as duas representações, sobre-
tudo considerando-se o fato de Nossa Senhora da Piedade em geral estar sentada, e 
Nossa Senhora das Mercês, de pé. Mas, de toda forma, trata-se de uma solução de 
compromisso, provavelmente para satisfazer a duas devoções fortes. É interessante 
observar que o bispo não determina qual das duas invocações marianas deve perma-
necer, deixando a decisão a cargo da comunidade. Isso mostra, no mínimo, que a 
solução material encontrada deveria ser viável – sobretudo já que ele se mostra em 
geral bastante severo quanto ao estado de conservação das imagens�9.

Não apenas as esculturas são alvo deste tipo de alteração, mas também as 
pinturas podem sê-lo. Um outro exemplo do Espírito Santo é o painel da Virgem 
com o Menino no Convento de Nossa Senhora da Penha de Vila Velha [fig. 3], que 
a bibliografia é unânime em afirmar ter sido trazido por Frei Pedro Palácios da Es-
panha30. Observa-se uma mudança na designação da iconografia da Virgem repre-
sentada nesse painel a partir das últimas décadas do século XX. Para os autores dos 
séculos XVII a XIX, como Jaboatão, Santa Maria e Daemon, além das autoridades 
eclesiásticas do início do século XX, tratava-se de uma Nossa Senhora da Penha3� 

po”. Concílio de Trento. Seção XXV: Decreto sobre a invocação, a veneração e as relíquias 
dos santos, e sobre as santas imagens. Disponível em: http://www.multimedios.org/docs/
d000�36/p0000�3.htm#h�. Em �6�� o papa Urbano VIII reforça e especifica essa determi-
nação: “Nós ordenamos que as imagens pintadas ou esculpidas de maneira diferente sejam 
retiradas das igrejas e destruídas, ou então sejam refeitas e reconduzidas ao modo e à forma 
já em uso há um tempo venerável na Igreja católica (...)”. Urbano VIII. Carta Sacrosancta. 
Apud. Daniele MENOZZI. Les images, l’Église et les arts visuels. Paris: Cerf, �99�, p. �06.
�8 Visita pastoral na diocese de D. João Baptista Correa Nery – 1897-1900, p. ��3. Vitória, 
Centro de Documentação da Mitra Arquidiocesana. 
�9 Neste relatório, por diversas vezes o bispo se refere a imagens que chama de “imperfeitas”, 
precisando que deveriam ser retiradas do culto até que fossem “consertadas”. Por exemplo: 
Visita pastoral na diocese de D. João Baptista Correa Nery – 1897-1900, p. p. 3�, 80, 8�, 
�03, �08, ��3. Vitória, Centro de Documentação da Mitra Arquidiocesana. 
30 Por exemplo, Maria Stella de NOVAES. História do Espírito Santo. Op. cit., p. 3�. No en-
tanto, segundo Frei Agostinho de Santa Maria, o quadro original se perdeu no início do séc. 
XVIII (Fr. Agostinho SANTA MARIA. Santuário Mariano. Lisboa: Antonio Pedrozo Gairam, 
�7�3, t. �0, p. 90), embora ele não informe a procedência nem as circunstâncias envolvendo 
a substituição do painel atual.
3� Frei JABOATÃO. Novo Orbe Seráfico, l. �, v. �, p. 36. Apud Frei Basílio ROWËR. O conven-
to de N. S. da Penha. Op. cit., p. �0; Frei Agostinho de SANTA MARIA. Santuário Mariano. Op. 
cit., p. 90; Basilio Carvalho DAEMON. Provincia do Espirito Santo. Sua descoberta, historia, 
chronologia, synopsis e estatistica. Vitória: Typ. do Espirito-santense, �879, p. 7� (embora este 
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- o que viria reforçar a importância do sítio onde se encontrava (uma igreja construí-
da sobre um penhasco no alto de um morro3�), além de ser mais coerente por ter sido 
o primeiro orago da igreja, antes da escultura de vestir desta invocação mariana. No 
entanto, mais recentemente começou-se a designá-la como Nossa Senhora das Ale-
grias33. Talvez a coincidência no dia das festas (a primeira segunda-feira após a Do-
minica in Albis) ajude a explicar a alteração na identidade da Virgem na pintura, 
embora por si só não seja uma explicação suficiente. Uma outra hipótese talvez resi-
da no desejo de uma distinção entre as imagens, concentrando todo o prestígio da 
devoção àquela que é a padroeira do estado à escultura em madeira que se encontra 
no altar-mor. A explicação, no entanto, certamente não pode ser buscada nas carac-
terísticas iconográficas. A invocação mariana de Nossa Senhora das Alegrias (ou dos 
Prazeres) não possui atributos muito particulares, além de a Virgem portar o Menino 
e algumas vezes um cetro. Já Nossa Senhora da Penha em geral possui um lagarto, 
uma cobra e um viajante a seus pés. O painel do convento não possui nenhum des-
ses elementos - além do Menino. E se partíssemos para comparações, poderíamos 
mesmo afirmar que a representação é mais próxima da de Nossa Senhora de Belém, 
conforme um painel da catedral de Ávila, do século XVII, e um outro, do século 
XVIII, da igreja de San Pedro Telmo, em Buenos Aires. No entanto, agindo assim, 
estaríamos mais próximos também da criticada rigidez de Panofsky, uma vez que 
desconsideraríamos a devoção dos fiéis – e suas transformações históricas. Trata-se, 
pois, de outro ponto a ser melhor investigado futuramente.

Como nos lembra Hubert Damisch, o historiador da arte deve levar em conta 
os desvios, as contradições que as obras trazem, sem diminuí-los nem resolvê-los, 
mas integrando-os em sua ordem e dimensão próprias3�. Assim, a partir dos dados 
postos, sugerimos a hipótese de que estas transformações seriam, de certa forma, a 
tradução figurativa da posição que a Igreja buscara desde Nicéia II em relação às 
imagens, e que foi novamente reforçada em Trento: que os fiéis não as adorassem, 
mas que se reportassem ao seu protótipo. Dessa forma, as imagens poderiam ser 
alteradas fisicamente, uma vez que não seria sua aparência o que as animaria e o 

último autor seja tão sucinto que se refira apenas a uma “imagem” de N. Sra. da Penha que o 
Frei Pedro Palácios teria trazido consigo). O editor do Poema Mariano de Domingos Caldas, 
de �770, o padre Ponciano Stenzel, também identifica como N. Sra. da Penha a invocação 
da Virgem representada no painel, como pode ser visto pela legenda que ele acrescenta à re-
produção. Domingos CALDAS. Poema mariano sobre a Penha do E. Santo. Ed. Ponciano dos 
Santos STENZEL. Vitória: se, �93�, sp.
3� Ver, a esse respeito: Maria Cristina C. L. PEREIRA. “A imagem e seu lugar: Nossa Senhora 
da Penha na geografia simbólica capixaba”, in: Anais do XXVI Colóquio do Comitê Brasilei-
ro de História da Arte. São Paulo, �006 (no prelo).
33 Podemos citar, ademais do amplo material de divulgação disponível em meios impressos 
e eletrônicos: RÖWER, Frei Basílio. O convento de N. S. da Penha. Op. cit., p. ��; CARVA-
LHO, José Antonio. “A arte no Espírito Santo no período colonial. IV. Pintura e escultura”, 
op. cit., p. �� 
3� Hubert DAMISCH. “História da Arte”. In: LE GOFF, Jacques (dir.). A Nova História. Coimbra: 
Almedina, �990, p. 68-77, p. 77.
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que as justificaria, mas sim a relação com o protótipo, enfim, com a devoção ao 
protótipo. 

Podemos observar um exemplo explícito dessa posição no já mencionado caso da 
imagem da catedral de Worchester. Quando da descoberta, em �537, da iconografia 
original, um certo Thomas Emans – que a documentação não identifica explicitamente 
como sendo um clérigo – insistiu que seu culto permanecesse, afirmando: “não é pior 
rezar diante desta similitude [a imagem original], fazendo prova de contrição a ela, do 
que antes [quando modificada]”35. Quase �00 anos depois, observamos mais uma vez 
essa posição através de uma afirmação do já citado primeiro bispo do Espírito Santo, 
de que “o culto aos oragos não deve ser só externo, mas ainda e principalmente um 
culto interno”36. Por trás das palavras do bispo percebemos ecos do antigo desconforto 
da Igreja, e mais explicitamente de seus intelectuais, face às imagens. Desconforto este 
que permitiu, de certa forma, a atitude um tanto flexível – ou permissiva – da hierarquia 
eclesiástica em relação às imagens e suas alterações iconográficas. 

Assim, com suas identidades cambiantes, teríamos mais que imagens-obje-
tos37: imagens-representações. Retomando a definição mariniana de representa-
ção38, trata-se de imagens que se apresentam, modificadas, cambiantes, represen-
tando outros protótipos, respondendo, refletindo, criando outras demandas (sociais, 
políticas, estéticas, religiosas).

35 R. H. BRODIE et al (ed). Letters and Papers, Foreign and Domestic of the Reign of Henry 
VIII, 1509-1547. Londres: HMSO, �86�-�9�0, �� v., v. ��, p. ��8. 
36 Visita pastoral na diocese de D. João Baptista Correa Nery – 1897-1900, p. 55. Vitória, 
Centro de Documentação da Mitra Arquidiocesana.
37 Jérôme BASCHET. “Introduction: l’image-objet”. In: Jean-Claude SCHMITT et Jérôme BAS-
CHET. L’image. Fonctions et usages des images dans l’Occident médiéval. Paris: Le Léopard 
d’Or, �996. p. 7-�6. 
38 Louis MARIN. “Le cadre de la représentation et quelques-unes de ses figures”. In: _____. 
De la représentation. Op. cit., p. 3��-363, p. 3�3: “En d’autres termes, représenter signifie se 
présenter représentant quelque chose. Toute représentation, tout signe représentationnel, tout 
procès de signification comprend ainsi deux dimensions que j’ai coutume de nommer, la pre-
mière, refléxive – se présenter – et la seconde, transitive – représenter quelque chose (...)”.  
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