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Processo de produção e restauração de imagens, Artesanato Costa

O  M e n s a g e i r O  d e  s a n t O  a n t ô n i O

Maio de 201632
O  M e n s a g e i r O  d e  s a n t O  a n t ô n i O

Maio de 2016 33

o exercício diário de 
fortalecer a fé, au-
mentando a confiança 
e aflorando o senti-

mento de crença, a oração é o 
ponto de partida. Ela está ligada 
a algo que não é visível, pal-
pável, mas espiritual, ou seja, 
a elevação de um sentimento 
profundo a uma esfera externa 
a nossa estrutura física, em 
que, na meditação, visualiza-se 
a face oculta de Deus, que move 
o ser humano, o faz enxergar e 
raciocinar melhor; enfim, é um 
processo misterioso que molda 
o jeito de ser e viver de muitas 
pessoas ao longo de séculos. Há 
outra realidade muito presente 

em nosso cotidiano, da qual não se 
pode fugir. Trata-se da prática reli-
giosa e do fortalecimento da fé em um 
espaço físico definido, delineado, que 
serve de estímulo, de ponte, para que o 
eu de cada pessoa se aproxime do ser 
espiritual, daquele(a) que, ao longo 
da vida, despojou-se diante da missão 
em servir ao Senhor. Embora distantes 
de nossa época, esses personagens são 
retratados por meio de imagens sacras, 
que são ícones litúrgicos. 

Segundo o parágrafo 1159 do Ca-
tecismo da Igreja Católica (CIC), a ico-
nografia “representa principalmente 
Cristo”. A iconografia cristã (ciência 
das imagens produzidas pela pintura, 
pela escultura e pelas outras artes 
plásticas), segundo o CIC, “transcreve 
pela imagem a mensagem evangélica 
que a Sagrada Escritura transmite pela 
palavra”, ou seja, imagem e palavra 
iluminam-se mutualmente. No pará-
grafo 1161, o CIC descreve ainda que 
“[...] as veneráveis e santas imagens, 
bem como as representações da cruz 
preciosa e vivificante, sejam elas 
pintadas, de mosaico ou de qualquer 
outra matéria apropriada, devem ser 
colocadas nas santas Igrejas de Deus, 
sobre os utensílios e as vestes sacras, 
sobre paredes e em quadros, nas casas 
e nos caminhos, tanto a imagem de 
Nosso Senhor, Deus e Salvador, Jesus 
Cristo, quanto a de Nossa Senhora, a 
puríssima e santíssima Mãe de Deus, 
dos santos anjos, de todos os santos e 
dos justos”. Na Bíblia Sagrada, observa-
se que, em um momento de súplica, 
Josué rasgou as próprias vestes e pros-
trou-se com o rosto em terra diante da 
arca do Senhor, e assim permaneceu 
até a tarde, imitando-o todos os an-
ciãos de Israel (cf. Js 7,6). O livro de 
Números narra: “E Iahweh respondeu-
lhe: ‘Faze uma serpente abrasadora e 
coloca-a em uma haste. Todo aquele 
que for mordido e a contemplar viverá’. 
Moisés, portanto, fez uma serpente de 
bronze e a colocou em uma haste; se 
alguém era mordido por uma serpen-
te, contemplava a serpente de bronze 
e vivia” (Nm 21,8-9). Portanto, a 
imagem não é algo distante ao longo 
da história; ao contrário, fez parte, 

teve sua importância e, hoje, é uma 
realidade que incentiva as pessoas a 
rezarem e estarem em contato com 
Deus e fortalecerem sua fé.

Diante de tanta riqueza espiritual, 
a arte sacra possui uma importância 
relevante e um significado estético com 
capacidade de elevar os sentimentos 
dos que a contemplam. Também deve 
ser um símbolo do mistério divino, 
adequando-se às cerimônias litúrgicas 
e, ao mesmo tempo, conservando as 
qualidades estéticas do que se conhece 
como arte, expressando com um estilo 
próprio sua linguagem peculiar. A arte 
sacra tem o objetivo de despertar nos fiéis 
emoções puras e singelas, revelar-lhes a 
visão do paraíso ainda na Terra, um 
lampejo da perfeição. Vale citar que 
não há um estilo definido na arte 
sacra. Há várias mudanças ao longo do 
tempo, pois a Igreja não se considera 
proprietária dessa produção artística. 
Para seus representantes, o importante 
é apropriar-se das formas e das técnicas 
de cada época e, dessa maneira, melhor 
servir à congregação religiosa. 

Nesse sentido, ao longo dos anos, o 
Artesanato Costa, um dos ateliês mais 
especializados em estatuária sacra 

do País, vem produzindo expressi-
vas imagens sacras com acabamento 
considerado perfeito. Feito à mão, 
esse trabalho envolve escultores e 
pintores que produzem exclusivamen-
te imagens católicas com padrão de 
qualidade. “Produzimos cerca de três 
mil itens com variadas invocações, 
inclusive há imagens que chegam a 
medir até quatro metros de altura”, 
destacou a assessoria de imprensa do 
ateliê, que citou algumas represen-
tações, como de Nossa Senhora, de 
santos e santas, de Jesus, crucifixos, 
de anjos e de presépios. Todas as obras 
são feitas individualmente, com total 
fidelidade à hagiografia (descrição da 
vida, morte, milagres e canonização 
de um santo. É o ramo da história da 
Igreja dedicado à vida e ao culto dos 
santos) e à iconografia cristã, que é a 
ciência das imagens produzidas pela 
pintura, pela escultura e pelas demais 
artes plásticas. A assessoria do ateliê 
ainda destacou que, para a modelagem, 
bastam uma foto ou a biografia de um 
santo, por exemplo, para que o proces-
so de confecção da imagem prossiga 
em argila. Esse minucioso trabalho 
é feito por escultores extremamente 
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capacitados, que produzem peças com 
proporções corretas, anatomia impecável 
e fisionomia idêntica ao original. Nos últi-
mos meses, a empresa especializou-se em 
imagens para ordens religiosas. Quanto ao 
processo de modelagem, o Artesanato Costa 
informou que, para executar o serviço de 
uma imagem de 1,20 metro que teve como 
referência uma peça de 35 centímetros, o 
primeiro passo é o esqueleto inicial, seguido 
de base de ancoragem para argila; em segui-
da, a escultura começa a ganhar contorno. 
A empresa faz o serviço de restauração em 
peças quebradas, desgastadas, com partes 
faltantes. Nas imagens antigas, esculpidas 
em madeira policromada, com ouro e prata, 
é preciso receber cuidados específicos.

Além desse trabalho manual e artesanal, 
a novidade em relação a criar uma imagem é 
o processo em 3D. A reportagem do Mensa-
geiro de Santo Antônio entrevistou o designer 
Cícero Moraes, da Animator & 3D Artist, 
formado em Marketing. Ele é conhecido no 
meio cibernético como Cogitas3D, artista e 
animador autodidata. Aprendeu a profissão 
pela internet. Escreveu dezenas de artigos 
on-line e impressos, lidos no Brasil e em 
outros países. Conquistou o Prêmio TVCA 
e Propaganda e Vídeo, em 2006, e esteve 
entre os finalistas do concurso Cannes Young 
Lions, promovido pelo Youtube®, em 2009. 
Palestrou em diversos eventos de informá-
tica, como na Latinoware, BlenderPRO (MG, 
CE e BH), SolivreX (PR), Filsol (GO e MT), II 
Ermac (MT) e a Atualte (RR), em 2011. Atual-
mente, é professor de Computação Gráfica 3D 
na Faculdade de Sinop (Fasip) (MT). Entre as 
habilidades profissionais, destacam-se ani-
mação digital e modelagem tridimensional. 
Moraes ressaltou que não é um especialista 
em arte sacra, mas os parceiros de pesquisa 
e trabalho costumam descrevê-la como um 
ponto de contato entre o ser humano e o so-
brenatural de forma quase direta, sem que o 
observador desvie seu pensamento em outro 
foco que não seja o divino. “Quando criamos 
uma peça cujo aspecto é inspirado na arte 
sacra, nós deixamos os detalhes da finaliza-
ção por conta de especialistas, já que nossa 
expertise se concentra na confecção básica 
ou na recuperação volumétrica da peça”.

O avanço no segmento de criar uma 
imagem relaciona-se à impressora 3D e, 
para o designer, a maior dificuldade dessa 
tecnologia está em “recuperar a peça sem 

causar mais dano a ela”. E continuou: “É 
muito comum que as obras sejam centená-
rias, e isso significa que passaram por um 
desgaste natural em razão da ação do tempo. 
Outras vezes, não foram tomados os devidos 
cuidados por conta de seus cuidadores mais 
antigos, e isso se reflete na estrutura. Por 
conta dessa realidade crítica, nós sempre 
fazemos os trabalhos acompanhados por es-
pecialistas que dominam a arte de manusear 
as obras sem causar danos a sua estrutura”.

Em relação às etapas para a confecção 
de uma imagem sacra em 3D, Moraes des-
tacou: “Há muitas abordagens referentes 
à confecção das peças. Um exemplo é a 
reconstrução facial de São Martinho de 
Porres (1579-1639). Inicialmente, nós 
aproximamos sua face a partir de seu crânio, 
localizado no Convento de Santo Domingo, 
em Lima (Peru). Posteriormente, o frade 
curador do museu dedicado ao santo pediu 
que criássemos uma estatueta de corpo 
inteiro inspirada na reconstrução facial. 
Para isso, aproveitamos o trabalho de uma 
escultora que havia elaborado uma peça 
usando o processo clássico, feito em argila. 
Realizamos uma adaptação da cabeça e um 
detalhamento do corpo, para que ficasse 
compatível com o processo de impressão 
3D. Com a peça impressa, o especialista 
em arte sacra Fernando Gregório pintou-a, 
finalizando assim o processo inicial. Agora 
o convento vai criar a estatueta em série, 
com base em nosso modelo”. Segundo o 
designer, para tornar-se um profissional 
no segmento 3D, “não há grandes segredos; 
basta se esforçar muito nos estudos de com-
putação gráfica 3D, impressão 3D e, claro, 
ter a humildade de trabalhar em grupo e 
escutar quem realmente entende”.

Quanto à colocação “informações corre-
tas da imagem de um santo”, Moraes infor-
mou que a equipe realiza um escaneamento 
3D ou digitalização 3D, “que é um processo 
em que jogamos uma peça real para o mun-
do virtual e, assim, conseguimos recuperar 
as partes que foram perdidas, ou mesmo, 
recuperar e ajustar a superfície da volume-
tria para que o modelo possa ser impresso 
em 3D, resultando em uma réplica exata”.

De acordo com o parágrafo 1162 do 
Catecismo da Igreja Católica, “a beleza e a 
cor das imagens estimulam a minha oração. 
É uma festa para os meus olhos, tanto 
quanto o espetáculo do campo estimula 

meu coração a dar glória a Deus”. Nesse 
mesmo parágrafo, o CIC acrescenta que “a 
contemplação dos ícones santos, associada 
à meditação da Palavra de Deus e ao canto 
dos hinos litúrgicos, entra na harmonia dos 
sinais da celebração para que o mistério ce-
lebrado se grave na memória do coração e se 
exprima em seguida na vida nova dos fiéis”.

O espaço litúrgico na Casa de Deus torna-se 
agradável quando a arte sacra é percebida por 
meio de uma imagem. Segundo Pablo Neves, 
bacharel em Design pela Universidade Federal 
do Maranhão e pós-graduado em Arte Sacra, 
um designer de arte sacra “precisa conhecer 
bem a história vivida no decorrer desses mais 
de dois mil anos de cristianismo. A consultoria 
ocorre na Sagrada Escritura, na tradição e na 
liturgia. Essas são bases essenciais para se 
projetar algo para a Igreja, que é um espaço 
sagrado, é uma profecia do que vamos viver 
no céu”, disse. Ele ainda acrescentou que é 
necessário que a arte sacra seja compreensí-
vel, quer dizer, “que sirva de ensinamento, 
porque é uma ‘teologia em imagens’ e deve 
representar as verdades da fé, não de modo 
arbitrário, mas de exposição do dogma cristão 
com a maior fidelidade possível e com senti-
mentos autenticamente piedosos”.

Sobre o benefício do serviço de materia-
lização de imagem por meio da impressora 

de várias pessoas. É curioso, mas quem faz 
os primeiros trabalhos de fotografia e digi-
talização por escâner (quando necessário) 
é Paulo Miamoto, cirurgião-dentista. Ele 
emprega seu conhecimento na obtenção 
de dados volumétricos, adquiridos no curso 
de odontologia, para fotografar todas as 
sutilezas de uma peça e documentar as 
informações de que necessito para trabalhar 
na etapa seguinte. Ele precisa fazer isso com 
muita atenção, pois está em São Paulo e eu 
em Mato Grosso; se faltar alguma coisa, o 
projeto fica comprometido. Minha função é 
portar as peças para o mundo virtual, adaptá
-las e recuperá-las, para reenviar a Miamoto 
os arquivos que serão materializados pela 
impressão 3D. A etapa final consiste na 
pintura e na finalização das peças, que fica 
a cargo de Fernando Gregório, ministro da 
Ordem Franciscana Secular de Santo Antônio 
do Embaré (Santos, SP), arquiteto da Diocese 
de Santos e especialista em arte sacra. Ge-
ralmente a impressão é feita em PLA, uma 
espécie de plástico, que é, ao mesmo tempo, 
leve e resistente.

MSA – Como começou esse proce-
dimento?

Moraes – Os projetos com que nos en-
volvemos partiram de convites de Fernando 
Gregório, que faz um trabalho de conservação 
no patrimônio artístico religioso da Diocese 
de Santos. Essa atividade envolve tanto a con-
servação das obras de artes das igrejas quanto 
o acervo do Museu de Arte Sacra de Santos.

MSA – Entre as imagens que você 
produziu, qual é mais solicitada?

Moraes – Na verdade, o trabalho com o 
Museu de Arte Sacra de Santos e a réplica do 
Senhor dos Passos foram nossos primeiros 
trabalhos de recuperação e de conservação 
de patrimônio. A partir de então, recebemos 
solicitações do Brasil inteiro, nas quais os fiéis 
de determinadas igrejas e capelas nos consul-
tam sobre a possibilidade de recuperação de 
peças, geralmente os padroeiros, que sofreram 
avarias na estrutura e/ou ação do tempo.

Fábio galhardi
Repórter
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3D, Moraes lembrou que o maior be-
nefício dessa tecnologia “é poder criar 

réplicas muito coerentes às originais, 
permitindo que os fiéis, no caso 

da arte sacra, tenham acesso 
aos ícones que lhes cau-
sam profunda reflexão e 

uma mensagem positiva 
para seguir suas vidas com 

dignidade. Enquanto isso, 
a peça original, que também 

possui uma grande importância 
arqueológica, fica bem conserva-

da e distante da ação do tempo”. 
Ele revelou ainda que sua equipe de 

trabalho não segue uma tabela de preço 
definida, mas a média do trabalho todo 

de uma imagem de 1,20 metro de altura 
fica em torno de 5 mil reais. 

A seguir está a entrevista concedida 
pelo designer Cícero Moraes à revista O 
Mensageiro de Santo Antônio.

O Mensageiro de Santo Antônio – 
Como se dá o processo de materializa-
ção da imagem? Que tipo de material é 
utilizado? O que faz que a imagem fique 
mais leve nessa tecnologia?

Moraes – Sempre que trabalhamos 
nesse tipo de projeto, há uma mobilização 

Cícero Moraes durante visita para 
reconstrução 3D dos pés da imagem 

do Cristo Morto, arquivo pessoal

Imagem impressa em 3D, 
reproduzida com exatidão da 
original, 2016, Irandy Ribas

Cícero Moraes, arquivo pessoal

Imagem em 
3D, arquivo 

pessoal

Imagem 
impressa em 
3D, arquivo 

pessoal

Imagem em 
3D pintada, 

arquivo 
pessoal

Impressão
em 3D, 
arquivo 
pessoal

Imagem 
original, 
do século 

XIX, 
2016, 
Mirley 
Sena

Impressão 
em 3D
dos pés

da imagem 
do Cristo 
Morto, 
arquivo 
pessoal


