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O NOVO SORRISO DA

SANTA PAULINA
DESIGNER CATARINENSE RECRIA imagem do rosto
da religiosa em terceira dimensão para desenvolver
o busto em tamanho real. Imagem será lançada em
São Paulo no domingo e terá réplica em Nova Trento
VICTOR PEREIRA
victor.pereira@diariocatarinense.com.br

A

NAVEGUE PELA ESCULTURA
A partir das 12h de domingo, veja em detalhes a
reconstituição do busto em leiadc.sc/santapaulina3d

costumada a aparecer
com uma fisionomia séria
em retratos e esculturas,
Santa Paulina estará oficialmente mais sorridente a partir deste domingo. Esse semblante mais sereno e simpático, com
um rosto mais cheio e amigável,
é o principal resultado da reconstrução facial em 3D da religiosa,
que será lançada na manhã de
domingo na Capela Sagrada Família e Santa Paulina, no santuário de Ipiranga, em São Paulo.
O trabalho, inédito com santos brasileiros, foi desenvolvido
por um profissional de Chapecó e
faz parte das comemorações dos
150 anos de nascimento da irmã
italiana, que cresceu e iniciou sua
obra de fé em Nova Trento, na
Grande Florianópolis.
A ideia começou a virar realidade
em agosto deste ano. O 3D designer
Cícero André da Costa Moraes e o
professor universitário e advogado
José Luis Lira já tinham reconstruído as faces de seis santos e dois beatos quando se deram conta de que
nunca tinham trabalhado com uma
personalidade brasileira.
Após pesquisas, constataram
que apenas Santa Paulina e São
Frei Galvão tinham as ossadas
acessíveis. A primeira tentativa foi
com Frei Galvão, mas o estado de
conservação do corpo não permitiu avançar no estudo.
Decidiram então reconstituir a
face da Santa Paulina, e a autorização para o contato com os ossos
foi rápida, após um encontro com
a Congregação das Irmãzinhas da
Imaculada Conceição, fundada pela madre em Nova Trento em 1890.
– No quarto em que estavam os
ossos e as relíquias da santa, tem
uma mensagem que diz “nunca,
jamais, desanimeis, embora venham ventos contrários”. Serviu
para nós, que estávamos desapontados por não ter dado certo com
Frei Galvão – conta Moraes.
Feitos os registros fotográficos, programas de computador geraram o arquivo 3D e,

a partir dele, Cícero completou
os preenchimentos de texturas e
cores. Todo o processo demorou
cerca de um mês, levando em conta confirmação antropológica de
um perito quanto à origem do crânio e avaliações e aprovações de
pessoas que chegaram a conviver
com Santa Paulina na infância ou
na juventude.
MADRE ERA MAIS SORRIDENTE
DO QUE MOSTRAM PINTURAS
Uma das primeiras observações
foi de que a madre tinha um pouco
de prognatismo, que é a diferença
acima da média entre a parte de
baixo e de cima dos dentes.
– E quando começamos a reconstrução, constatamos que as
imagens anteriores dela, de fotos
e pinturas sobre fotos, não eram
compatíveis com o semblante dela em vida. Inclusive quem conviveu com ela dizia que ela era mais
alegre, sorridente, e isso é confirmado agora pela imagem final –
acrescenta o profissional.
Vice-coordenadora-geral da
Congregação, a irmã Rosacy Soares
Costa lembra que ninguém tinha
pensado em reconstruir a face da
Santa Paulina, mas que a proposta
foi bem aceita como forma de homenagear a memória dela neste
ano especial para os devotos:
– Para nós, é uma graça de Deus.
Não esperávamos por isso, veio como uma surpresa. É um momento
abençoado para a Congregação
e para toda a Igreja, mostrando o
rosto dela a partir do crânio, que é
o mais próximo do original.
Depois de lançada no domingo,
a imagem será impressa em dois
bustos em tamanho real: um para
o santuário de Ipiranga, onde Santa Paulina morreu, e o outro para
o Santa Paulina, em Nova Trento.
A inauguração na cidade catarinense está marcada para o dia 20.
Assista ao vídeo
com as etapas da
criação do desenho
em leiadc.sc/
passoapassomadre
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ENTREVISTA

COMO FOI A RECONSTITUIÇÃO
Todo o processo de captação da imagem que serviu de base até a modelagem e a finalização levaram cerca de um mês:

CÍCERO MORAES

3D designer

“Embora sejam pessoas
especiais, os santos se
parecem com a gente”
Concepção
Após conversas com as religiosas da Casa
Geral da Congregação das Irmãzinhas
da Imaculada Conceição, em São Paulo,
onde estão o corpo e as relíquias de
Santa Paulina, Cícero foi autorizado a
ter contato com os ossos da santa para
a reconstrução facial. Cerca de 120 fotos
do crânio foram registradas.

Reconstrução da face
Com as informações coletadas
no escaneamento, começou
a reconstrução na prática. Um
software de edição 3D, o Blender,
modelou músculos, pintou a pele
e preencheu texturas da face,
entre outras ações. Todo esse
processo levou cerca de 24 horas.

Reprodução de imagens
Na sequência, foi feito um
escaneamento – um processo
chamado de fotogrametria –
em que as fotos da santa foram
inseridas em um algoritmo de
computador com cruzamento
de dados para gerar um objeto
em três dimensões.

Finalização
Após sete dias de arremates, o
arquivo passou por avaliação
das irmãs, inclusive algumas que
conviveram com Santa Paulina, para
confirmar a semelhança e receber
a aprovação final. Depois de cerca
de um mês do início do processo, o
arquivo concluído foi então enviado
para uma impressora 3D.

Confirmação da relíquia
Para confirmar que se tratava do
crânio de Santa Paulina, a digitalização em 3D foi enviada a um perito
no Rio de Janeiro para o estudo antropológico. Ele confirmou se tratar
de uma mulher europeia com mais
de 50 anos, o que bateu com os
dados da santa à época da morte.

Escultura em tamanho real
Foram impressos dois bustos com
a parte frontal do rosto, enviados
para Cícero e uma artista plástica
trabalharem nos detalhes e na pintura das imagens. A face reconstruída será lançada domingo, em São
Paulo, onde ficará um dos bustos.
O outro será inaugurado dia 20 de
dezembro, em Nova Trento.

COMO A MADRE VIROU SANTA
Nascida na Itália e radicada em Santa Catarina, a Madre Paulina morreu em 1942. Beatificada em 1991, tornou-se Santa Paulina 11 anos depois:
16 de dezembro de 1865
Nasce Amábile Lúcia Visintainer,
filha de Antônio Napoleone
Visintainer e Anna Pianezzer,
em Vigolo Vattaro, na Itália.

7 de dezembro de 1895
Amábile faz os votos religiosos e
passa a ser conhecida como Irmã
Paulina do Coração Agonizante
de Jesus, a Madre Paulina.

Outubro de 1875
Amábile e os pais chegam a SC
com a primeira leva de imigrantes para o Estado.

2 de fevereiro de 1903
Madre Paulina transfere-se para
São Paulo, onde inicia a obra
da “Sagrada Família”, ajudando
filhos de ex-escravos e idosos.
29 de agosto de 1909
Madre Paulina acaba deposta de
seu cargo de superiora-geral e é
transferida a Bragança Paulista.

12 de Julho de 1890
Amábile funda a Congregação
das Irmãzinhas da Imaculada
Conceição, na localidade de
Vígolo, em Nova Trento.

Setembro de 1909
Em Bragança, ela trabalha como
lavadeira, faxineira e enfermeira, cuidando de doentes.
1918
Madre Paulina retorna para a
cidade de São Paulo.

19 de maio de 1933
Recebe o decreto de louvor de
sua obra pelo Papa Pio XI.
9 de julho de 1942
Madre Paulina morre, aos 76
anos, em São Paulo, em consequência de problemas de saúde
causados pelo diabetes, que
lhe causou várias amputações e
cegueira no fim da vida.
23 de setembro de 1966
Eluíza Rosa de Souza, de Imbituba, sobrevive a uma hemorragia
interna e choque irreversível. Em
seu peito foi colocado um pedaço de roupa de Madre Paulina e
ela foi curada. É considerado o
primeiro milagre.
18 de outubro de 1991
Madre Paulina é beatificada, em
Florianópolis, por João Paulo II.

5 de junho de 1992
Iza Bruna Vieira de Souza nasce
com tumor da cabeça. Operada,
sofre convulsões cerebrais e, aparentemente, não tem chance de
sobreviver. A avó coloca um retrato de Madre Paulina perto da
menina. Em 24 horas, depois de
ser batizada, a menina recupera
a saúde. É o segundo milagre.
19 de maio de 2002
Madre Paulina é canonizada,
na Praça de São Pedro, e passa
a ser chamada de Santa Paulina
do Coração Agonizante de Jesus.
É considerada a primeira santa
brasileira.
Outubro de 2003
A Congregação das Irmãzinhas
decidiu erguer um Santuário dedicado à Santa Paulina em Nova
Trento. O templo foi inaugurado
em 22 de janeiro de 2006.

Natural de Chapecó, o 3D designer Cícero
Moraes encabeça a equipe que reconstruiu a
face de Santa Paulina. Ele conversou com o
Diário Catarinense e falou sobre o trabalho, a
reação dos fiéis e a contribuição científica que
a técnica gera a outras áreas.
Qual a importância histórica e religiosa
desse tipo de trabalho?
Os santos católicos são retratados de uma
forma característica. Santo Antônio, por
exemplo, você vê uma estátua de um homem
adulto, mas com um semblante jovem, infantil até, e um rosto andrógino. Isso de certa forma arrebanha um número maior de pessoas,
porque reúne todas essas qualidades para dar
tranquilidade em frente a uma imagem, tem
beleza, um pouco de inocência da infância.
Mas ao mesmo tempo isso segrega um pouco, por ser algo inalcançável. Quando se faz a
reconstrução, mostra que por mais que sejam
pessoas especiais, os santos têm o semblante
parecido com o nosso.
Você já trabalhou com reconstruções de
outros santos e beatos. O que motivou essa
opção por figuras religiosas?
Meu maior interesse sempre foi propagar
a ciência, mas percebemos que até trabalhar
com o primeiro santo, não chegávamos a
muitas pessoas. Com os santos é que houve o
interesse grande de mais camadas da população e isso motivou a gente a buscar figuras
notórias, ao mesmo tempo trazendo a história
dessas pessoas e contribuindo para o desenvolvimento científico, por exemplo, treinando
muita anatomia e aplicando para simulação
de cirurgia facial.
Qual é a reação dos fiéis quando veem
essas imagens?
Toda vez que fizemos reconstrução de faces
ligadas à Igreja, parece que os fiéis se aproximam mais dessas figuras. Há uma participação efetiva na comunidade em cada um dos
projetos. Essas pessoas, por verem um busto,
se sentem ao lado do santo. Até tivemos que
colocar uma redoma de vidro ou acrílico em
alguns casos, porque há a tendência de que se
toque nessas peças, e isso poderia danificá-las.
Há outras aplicações científicas para essas técnicas de reconstrução?
Essas técnicas usadas em imagens de santos também servem para fazer próteses em
animais. Já salvamos a vida de cinco animais
com esses estudos. Tudo que desenvolvemos, nós compartilhamos. É um conhecimento que se converte em outras coisas,
com aplicações diretas na medicina veterinária e uso da metodologia em áreas como a
fisioterapia e o tratamento de doenças como
a displasia infantil.

