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MADRE PAULINA

Catarinense recria a
imagem da religiosa
e a apresenta com
ar mais sorridente
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A PRIORIDADE
DOS CATARINENSES

O leitor escolheu e o Diário Catarinense vai, até dezembro de 2016, dar cobertura
diferenciada a assuntos ligados à violência e ao combate dela no Estado
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A costumada a aparecer
com uma fisionomia séria
em retratos e esculturas,
Santa Paulina estará ofi-

cialmente mais sorridente a par-
tir deste domingo. Esse semblan-
te mais sereno e simpático, com
um rosto mais cheio e amigável,
é o principal resultado da recons-
trução facial em 3D da religiosa,
que será lançada na manhã de
domingo na Capela Sagrada Fa-
mília e Santa Paulina, no santuá-
rio de Ipiranga, em São Paulo.
O trabalho, inédito com san-

tos 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

emagosto deste ano. O 3Ddesigner
Cícero André da Costa Moraes e o
professor universitário e advogado
José Luis Lira já tinham reconstru-
ído as faces de seis santos e dois be-
atos 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 permi-
tiu avançar no estudo.
Decidiram então reconstituir a

face da Santa Paulina, e a autori-
zação para o contato com os ossos
foi rápida, após um encontro com
a Congregação das Irmãzinhas da
Imaculada Conceição, fundada pe-
lamadre emNovaTrento em 1890.
– No quarto em que estavam os

ossos e as relíquias da santa, tem
uma mensagem que diz “nunca,
jamais, desanimeis, embora ve-
nham ventos contrários”. Serviu
para nós, que estávamos desapon-
tados por não ter dado certo com
Frei Galvão – contaMoraes.

Feitos os registros fotográfi-
cos, programas de computa-
dor geraram o arquivo 3D e,

a partir dele, Cícero completou
os preenchimentos de texturas e
cores. Todo o processo demorou
cerca de ummês, levando em con-
ta confirmação antropológica de
um perito quanto à origem do crâ-
nio e avaliações e aprovações de
pessoas que chegaram a conviver
com Santa Paulina na infância ou
na juventude.

MADREERAMAISSORRIDENTE
DOQUEMOSTRAMPINTURAS

Uma das primeiras observações
foi de que amadre tinha umpouco
de prognatismo, que é a diferença
acima da média entre a parte de
baixo e de cima dos dentes.
– E quando começamos a re-

construção, constatamos que as
imagens anteriores dela, de fotos
e pinturas sobre fotos, não eram
compatíveis com o semblante de-
la em vida. Inclusive quem convi-
veu com ela dizia que ela era mais
alegre, sorridente, e isso é confir-
mado agora pela imagem final –
acrescenta o profissional.
Vice-coordenadora-geral da

Congregação, a irmãRosacy Soares
Costa lembra que ninguém tinha
pensado em reconstruir a face da
Santa Paulina, mas que a proposta
foi bem aceita como forma de ho-
menagear a memória dela neste
ano especial para os devotos:
– Para nós, é uma graça de Deus.

Não esperávamos por isso, veio co-
mo uma surpresa. É ummomento
abençoado para a Congregação
e para toda a Igreja, mostrando o
rosto dela a partir do crânio, que é
omais 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 San-
ta Paulina morreu, e o outro para
o Santa Paulina, em Nova Trento.
A inauguração na cidade catarinen-
se estámarcadapara odia 20.

DESIGNERCATARINENSERECRIA imagemdorosto
da religiosaemterceiradimensãoparadesenvolver
obustoemtamanho real. Imagemserá lançadaem
SãoPaulonodomingoe terá réplicaemNovaTrento
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NAVEGUEPELA ESCULTURA
A partir das 12h de domingo, veja em detalhes a
reconstituição do busto em leiadc.sc/santapaulina3d

Assistaaovídeo
comasetapasda
criaçãododesenho
em leiadc.sc/
passoapassomadre
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“Embora sejampessoas
especiais, os santos se
parecem coma gente”
Natural deChapecó, o 3DdesignerCícero
Moraes encabeça a equipe que reconstruiu a
face de SantaPaulina. Ele conversou como
DiárioCatarinense 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, infan-
til até, e um rosto andrógino. Isso de certa for-
ma 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 pou-
co, 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.Oquemotivou 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 popu-
lação e isso motivou a gente a buscar figuras
notórias, aomesmo tempo trazendo a história
dessas pessoas e contribuindo para o desen-
volvimento 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 aproxi-
mam mais dessas figuras. Há uma participa-
ção 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 es-
sas técnicas de reconstrução?
Essas técnicas usadas em imagens de san-

tos também servem para fazer próteses em
animais. Já salvamos a vida de cinco animais
com esses estudos. Tudo que desenvolve-
mos, nós compartilhamos. É um conheci-
mento que se converte em outras coisas,
com aplicações diretas na medicina veteri-
nária e uso da metodologia em áreas como a
fisioterapia e o tratamento de doenças como
a displasia infantil.

Concepção
Após conversas comas religiosas da Casa
Geral da Congregaçãodas Irmãzinhas
da ImaculadaConceição,emSãoPaulo,
ondeestãoo corpoeas relíquias de
SantaPaulina,Cícero foi autorizadoa
ter contato comosossosda santapara
a reconstrução facial. Cercade120 fotos

do crânio foram registradas.

Reconstruçãoda face
Comas informações coletadas
noescaneamento, começou
a reconstruçãonaprática.Um

softwaredeedição3D,oBlender,
modeloumúsculos,pintouapele
epreencheu texturas da face,
entreoutras ações.Todoesse

processo levou cercade24horas.

Reproduçãode imagens
Na sequência, foi feitoum

escaneamento –umprocesso
chamadode fotogrametria –

emqueas fotosda santa foram
inseridas emumalgoritmode
computador comcruzamento
dedadosparagerar umobjeto

em trêsdimensões.

Finalização
Após setedias dearremates,o
arquivopassoupor avaliação

das irmãs, inclusivealgumasque
conviveramcomSantaPaulina,para
confirmar a semelhançae receber
aaprovação final.Depois de cerca
deummêsdo iníciodoprocesso,o
arquivo concluído foi entãoenviado

parauma impressora3D.

Confirmaçãoda relíquia
Paraconfirmarquese tratavado

crâniodeSantaPaulina,adigitaliza-
çãoem3Dfoienviadaaumperito
noRiode Janeiroparaoestudoan-
tropológico.Ele confirmouse tratar
deumamulhereuropeiacommais
de50anos,oquebateucomos
dadosdasantaàépocadamorte.

Esculturaemtamanho real
Foram impressosdois bustos com
aparte frontal do rosto,enviados
para Cíceroeumaartista plástica
trabalharemnosdetalhes enapin-
turadas imagens.A face reconstru-
ída será lançadadomingo,emSão
Paulo,onde ficaráumdosbustos.
Ooutro será inauguradodia20de

dezembro,emNovaTrento.

ENTREVISTA

3D designer
CÍCERO MORAES

COMOFOIARECONSTITUIÇÃO

COMOAMADREVIROUSANTA

Todooprocessode captaçãoda imagemque serviudebaseaté amodelagemea finalização levaramcercadeummês:

16dedezembrode1865
NasceAmábile LúciaVisintainer,
filhadeAntônioNapoleone
Visintainer eAnnaPianezzer,
emVigoloVattaro,na Itália.

Outubrode1875
Amábile eospais chegamaSC
comaprimeira levade imigran-
tes parao Estado.

12de Julhode1890
Amábile fundaaCongregação
das Irmãzinhasda Imaculada
Conceição,na localidadede
Vígolo,emNovaTrento.

Nascidana Itáliae radicadaemSantaCatarina,aMadrePaulinamorreuem1942.Beatificadaem1991, tornou-seSantaPaulina11anosdepois:

7dedezembrode1895
Amábile fazos votos religiosos e
passaa ser conhecida como Irmã
PaulinadoCoraçãoAgonizante
de Jesus,aMadrePaulina.

2de fevereirode1903
MadrePaulina transfere-separa
SãoPaulo,onde inicia aobra
da “Sagrada Família”,ajudando
filhosdeex-escravos e idosos.

29deagostode1909
MadrePaulinaacabadepostade
seu cargode superiora-geral e é
transferidaaBragançaPaulista.

Setembrode1909
EmBragança,ela trabalha como
lavadeira, faxineira eenfermei-
ra, cuidandodedoentes.

1918
MadrePaulina retornaparaa
cidadedeSãoPaulo.

19demaiode1933
Recebeodecretode louvor de
suaobrapeloPapaPio XI.

9de julhode1942
MadrePaulinamorre,aos76
anos,emSãoPaulo,emconse-
quênciadeproblemasde saúde
causadospelodiabetes,que
lhe causouvárias amputações e
cegueirano fimdavida.

23desetembrode1966
EluízaRosade Souza,de Imbitu-
ba, sobreviveaumahemorragia
internae choque irreversível. Em
seupeito foi colocadoumpeda-
çode roupadeMadrePaulinae
ela foi curada.É consideradoo
primeiromilagre.

18deoutubrode1991
MadrePaulinaébeatificada,em
Florianópolis,por JoãoPaulo II.

5de junhode1992
IzaBrunaVieiradeSouzanasce
comtumordacabeça.Operada,
sofre convulsões cerebrais e,apa-
rentemente,não temchancede
sobreviver.Aavócolocaumretra-
todeMadrePaulinapertoda
menina.Em24horas,depoisde
serbatizada,amenina recupera
a saúde.Éo segundomilagre.

19demaiode2002
MadrePaulinaé canonizada,
naPraçade SãoPedro,epassa
a ser chamadadeSanta Paulina
doCoraçãoAgonizantede Jesus.
É consideradaaprimeira santa
brasileira.

Outubrode2003
ACongregaçãodas Irmãzinhas
decidiu erguerumSantuáriode-
dicadoà SantaPaulinaemNova
Trento.O templo foi inaugurado
em22de janeirode2006.


