
SciELO Books / SciELO Livros / SciELO Libros 
 
HERNÁNDEZ, M.H.O., and LINS, E.Á., eds. Resumos / Abstracts. In: Iconografia: pesquisa e 
aplicação em estudos de Artes Visuais, Arquitetura e Design [online]. Salvador: EDUFBA, 2016, pp. 
290-301. ISBN: 978-85-232-1861-4. https://doi.org/10.7476/9788523218614. 
 
 

 

All the contents of this work, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Commons Attribution 
4.0 International license. 

Todo o conteúdo deste trabalho, exceto quando houver ressalva, é publicado sob a licença Creative Commons 
Atribição 4.0.  

Todo el contenido de esta obra, excepto donde se indique lo contrario, está bajo licencia de la licencia Creative 
Commons Reconocimento 4.0. 

  
 
 
 
 

Resumos / Abstracts 
 
 
 

Maria Herminia Olivera Hernández 
Eugênio de Ávila Lins 

(orgs.) 

https://doi.org/10.7476/9788523218614
https://doi.org/10.7476/9788523218614
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


RESUMOS

Iconografia.indb   290 26/10/16   11:46



291

Luís Alberto Esteves dos Santos CASIMIRO

O método iconográfico e sua aplicação na análise da fachada 
da Igreja da Madre de Deus, em Macau

O Método Iconográfico permite efetuar a leitura e interpretação das obras de 
arte e, ao mesmo tempo, compreender a sua mensagem mais profunda, isto é, 
explicar o sentido último da obra e justificar a sua existência num determinado 
contexto. Este trabalho pretende apresentar as linhas gerais do Método Icono-
gráfico, desenvolvido por Erwin Panofsky, e demonstrar a sua aplicação numa 
vertente menos frequente: a arquitetura. Utilizaremos a fachada da Igreja da Ma-
dre de Deus, em Macau, ex-líbris da cidade. Através da análise e interpretação de 
uma complexa e enigmática decoração em relevo, onde se interligam símbolos 
cristãos com elementos pagãos orientais, numa demonstração clara da incultura-
ção que caracterizou as missões dos jesuítas, procuraremos chegar à mensagem 
global veiculada. Como complemento desta análise, faremos o estudo geométri-
co da fachada, percebendo o rigor da sua construção.
Palavras-chave: Iconografia. Arquitetura. Jesuítas. Macau.

Mônica Farias Menezes VICENTE

A Apoteose da Imaculada: um estudo iconográfico e 
compositivo sobre a pintura do teto da nave da Igreja de 

Nossa Senhora da Conceição da Praia

A pintura do teto da nave da Igreja de Nossa Senhora da Conceição da Praia 
comporta, na sua simbologia, uma mensagem oculta, cujos elementos simbólicos 
estão baseados nas Sagradas Escrituras. Reconhecer a mensagem oculta presente 
na referida pintura é enveredar profundamente em um estudo que pressupõe 
um olhar diferente e várias interpretações, se cada personagem for analisado de 
forma individual e independente. No entanto, os códigos envolvidos na compo-
sição, baseados em diversos tratados, técnicas pictóricas, regras geométricas e em 
textos litúrgicos, revelam uma mensagem que, à primeira vista, pode ser confun-
dida com a Assunção da Virgem. Com este estudo, pretendemos revelar parte 
do que descobrimos em relação a esta mensagem, que é muito mais completa do 
que a simples elevação de Maria ao reino celestial.
Palavras-chave: Imaculada. Iconografia Mariana. Sagradas Escrituras. Igreja de 
Nossa Senhora da Conceição da Praia. José Joaquim da Rocha.
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Belinda Maria de Almeida NEVES

Florete flores: a poética da Sagrada Escritura  
no Seminário de Belém de Cachoeira

Este artigo faz referência ao Seminário de Belém de Cachoeira, na Bahia, e evi-
dencia o trabalho em estuque no frontal do altar-mor da Igreja do extinto Se-
minário, hoje restaurado e exposto no Museu de Arte Sacra da Universidade 
Federal da Bahia (UFBA), em Salvador. Elaborada em cal esgrafiada, simulando 
embrechado em mármore multicolorido, a obra é relevante na sua representativi-
dade iconográfica no período colonial. Os motivos naturalistas no estilo brutesco 
dialogam de forma poética com a Sagrada Escritura e com a obra literária de P. 
Alexandre de Gusmão, idealizador e fundador daquele Seminário.
Palavras-chave: Estuque. Ut pictura poesis. Simbologia cristã. Companhia de Jesus. 
Seminário de Belém de Cachoeira.

Emyle dos Santos SANTOS

As cores de Athos Bulcão no Hospital de  
Reabilitação Sarah Kubitschek de Salvador

Com o objetivo de fazer uma reflexão teórica sobre a importância do uso de co-
res em ambientes hospitalares, foram selecionados os trabalhos realizados pelo 
artista Athos Bulcão, no Hospital de Reabilitação Sarah Kubitschek, situado em 
Salvador/BA. Dentre as obras, foi escolhido o muro que cerca a área externa do 
hospital, onde optou-se pela análise iconográfica, seguindo o método de Erwin 
Panofsky como fundamento para a descrição e interpretação da obra. Para com-
preender o contexto onde as obras se localizam, realizou-se um levantamento 
bibliográfico sobre a história do hospital, bem como do artista, sua trajetória e 
possíveis influências.
Palavras-chave: Athos Bulcão. Cor. Hospital Sarah Kubitschek. Arte. Design.

Eriel de Araújo SANTOS

Sobreposições iconográficas e as estratégias  
artísticas contemporâneas

Este texto discute alguns procedimentos fotográficos desenvolvidos por artistas 
contemporâneos que propõem redimensionar a imagem em possíveis sobreposi-
ções iconográficas, conceituais e estéticas. Esta reflexão surge a partir da execu-
ção da obra Espaço privado, na qual o autor estabelece uma relação de consonância 
entre o passado e o presente numa mesma imagem. O espelhamento é usado 
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como método para produzir uma contínua participação do devir numa imagem 
estática. Assim, são identificados procedimentos multidisciplinares, presentes em 
algumas construções poéticas contemporâneas.
Palavras-chave: Fotografia. Sobreposição. Iconografia. Arte Contemporânea.

Genilson Conceição da SILVA

Imagens do invisível: apreensões e representações do sagrado 
e do espiritual na arte

Este texto faz uma breve reflexão sobre as representações do sagrado pela arte, 
dando ênfase à narrativa bíblica. Propõe reflexões a partir de perspectivas mito-
lógicas, na acepção do mito como uma verdade não acessível totalmente pelas 
palavras. Dessa forma, discute o ícone como um elo de ligação entre o material 
e o espiritual. Desenvolve um argumento no qual sustenta a ideia da contínua 
busca pelo transcendente e pela captura do invisível por artistas de diferentes 
épocas, seja na arte sacra, seja na arte contemporânea, voltada para temas afins.
Palavras-chave: Mito. Ícone. Luz. Bíblia.

Renata Voss CHAGAS

De quando a publicidade se encontra com as artes visuais: a 
imagem publicitária e a construção da interpretação

Pretendemos, através deste artigo, abordar a questão da construção da imagem 
na publicidade e suas relações com a arte. Para tanto, iremos abordar a dinâmica 
de trabalho que se estabelece no âmbito da publicidade e sua relação com um 
pensamento imagético. Em seguida, iremos realizar um breve levantamento do 
uso, em especial da fotografia aplicada a este segmento, abordando alguns gêne-
ros advindos das artes visuais e incorporados neste uso. Por fim, realizaremos 
uma análise iconográfica dos modos de construção desse tipo de imagem e seus 
discursos.
Palavras-chave: Fotografia. Imagem publicitária. Interpretação.

Marivaldo Bentes da SILVA

As artes urbanas de Parintins associadas à festa do boi-bumbá: 
uma análise de suas representações figurativas

Este artigo se destina a discutir as dimensões poética e iconográfica dos pai-
néis pintados e esculpidos em fachadas e muros das residências da cidade de 
Parintins/AM e que resultaram de um ambicioso movimento comunitário de 
estetização do espaço urbano, empreendido à luz da rivalidade entre os bumbás 
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Garantido e Caprichoso. Em virtude dessa incontestável ligação com a festa, es-
tes painéis costumam ser percebidos, analisados e valorizados apenas como ele-
mentos de decoração e entretenimento, que materializam, no espaço urbano, os 
diferentes níveis de envolvimento dos moradores com a disputa. Auxiliados pelo 
Método Iconográfico de Erwin Panofsky, ensaiamos uma nova leitura das artes 
urbanas figurativas, associadas à festa dos bumbás, assumindo-as como realiza-
ções que carregam significados e mensagens de grande importância local, capa-
zes de evidenciar outras justificativas para sua presença no contexto parintinense.
Palavras-chave: Boi-bumbá de Parintins. Artes urbanas. Iconografia. Iconologia.

Maria de Fatima Hanaque CAMPOS 
Mariana Reis de BRITO

Natureza, ilustração e paisagismo: estudo iconográfico das 
representações dos viajantes William John Burchell e Auguste 

François Marie Glaziou no Brasil do século XIX

A flora brasileira atraiu muitos viajantes naturalistas durante os séculos XVIII e 
XIX. O contato com a natureza foi registrado pelos viajantes através de relatos 
e imagens que retratam realidades vividas em espaço e tempo determinados por 
sujeitos históricos. O objetivo é analisar a produção material e artística de dois 
viajantes do século XIX – William John Burchell (1781-1863) e Auguste François 
Marie Glaziou (1828-1906) – em solo brasileiro, buscando evidenciar o modo 
como estes observaram e registraram o espaço e a natureza do Brasil. As fontes 
iconográficas tomadas para análise foram desenhos e pinturas, de caráter paisa-
gístico, realizadas por Burchell e Glaziou. Constatamos que os viajantes expres-
saram-se através de linguagens artísticas diversas como uma reprodução de suas 
experiências vividas.
Palavras-chave: Viajantes. Iconografia. Ilustração Científica. Paisagismo.

Isabel da Conceição Ribeiro Soares BASTOS

O ciclo teresiano de Josefa de Óbidos: análise iconográfica

Vários elementos no Ciclo Teresiano, por Josefa de Ayala Romero (dita Josefa de 
Óbidos), revelam uma importante atenção ao detalhe, bem como um inusual co-
nhecimento de pormenores fisionómicos de Santa Teresa de Ávila. Neste artigo, 
que se baseia na investigação realizada na nossa dissertação de mestrado, damos 
foco a uma série de detalhes do ciclo supracitado, evidenciando a importância 
do Método Iconográfico que, nestes casos, demonstra, também, o conhecimento 
teológico e de fontes literárias e gráficas da pintora e sua possível oficina.
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Palavras-chave: Iconografia. Hagiografia. Josefa de Óbidos. Santa Teresa de Ávila.

Maria Helena Ochi FLEXOR

O Concílio de Trento e as Constituições Primeiras do 
Arcebispado da Bahia: “programa” da arte sacra no Brasil

Se se resgatar a história da religiosidade baiana, desde os inícios dos setecentos, 
verifica-se que os Cristos Crucificados – como o Senhor do Bomfim –, a Virgem 
Maria, sob várias invocações, e os Santos ainda permanecem nas igrejas, ou suas 
dependências, nos museus ou coleções particulares. A presença dessas imagens, 
sob a forma de pintura ou escultura, em painéis móveis ou fixos, pinturas de teto, 
imagens de vulto de pequeno ou grande porte, de roca ou de vestir, objetos de 
prata, mobiliário, relíquias e outras representações, além da arquitetura, mostram 
certa uniformidade estilística, mas, sobretudo, devocional, que têm explicação 
direta nas Constituições Primeiras do Arcebispado da Bahia. Procura-se, aqui, 
estabelecer, de forma genérica as relações entre as representações artísticas e 
arquitetônicas da Bahia do século XVIII e as Constituições, dentro do contexto 
histórico, considerando que o Brasil nasceu sob a égide da cultura ibérica, religio-
samente inserida num mundo católico romano, sob influência de ordens religio-
sas regulares (franciscanos, carmelitas e beneditinos) e da Companhia de Jesus, da 
arte barroca, que se difundiu com a Contrarreforma e sob os ditames das normas 
do Concílio de Trento (1545-1563), cujos títulos, obedecidos pelas Constituições, 
formavam um “programa”, seguido em todo o Brasil, não só porque impunham 
um novo comportamento religioso, como, em muitos casos, reafirmavam usos e 
costumes antigos.
Palavras-chave: Constituições Primeiras do Arcebispado da Bahia. Programas 
de arquitetura, escultura, pintura, mobiliário. Devoções.

Francisco de Assis Portugal GUIMARÃES

Busto-relicário de São Francisco de Xavier:  
estudo iconográfico e iconológico

Os bustos-relicários foram criados pela Igreja Católica para guardar algumas 
relíquias de seus santos e estão vinculados diretamente ao culto, expressando, 
nas suas formas e decorações, os estilos das épocas em que foram produzidos.  
O objetivo deste estudo é analisar a obra de arte representada pelo busto-relicário 
de São Francisco de Xavier, com base no método criado por Erwin Panofsky.  
Os resultados mostram as características do busto-relicário nos três níveis de sig-
nificação possibilitados por esse método para o estudo da obra de arte: pré-ico-
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nográfico, iconográfico e iconológico. Concluiu-se que o objeto de arte estudado, 
ao ser submetido à análise aprofundada propiciada por métodos e conceitos utili-
zados por teóricos da história da arte, revela um significado intrínseco que expõe, 
além de seu referencial estético, aspectos históricos, culturais, religiosos, sociais e 
políticos da época em foi produzido.
Palavras-chave: Arte. Religião. Busto-Relicário. Iconografia. Iconologia.

Sérgio Marcelino da Motta LOPES

Da Glória de Jacobina às Dores de Aricobé:  
indicações sobre o patrimônio artístico das missões 

franciscanas no sertão da Bahia

Considerando a descrição dos processos de ocupação das terras mediterrâne-
as brasileiras e do desenvolvimento dos núcleos nestes rincões interiores, sob 
a égide de ação da Ordem Franciscana, este artigo é, em tempo, uma pequena 
contribuição que pretende lançar luz sobre a inequívoca riqueza do patrimônio 
artístico ligado às missões. As aproximações iconológicas de remanescentes deste 
processo, aqui iniciadas, trazem à luz as próprias obras em questão e dão conta 
das possibilidades de estudo de um acervo ainda desconhecido nas suas mais va-
riadas dimensões, sejam as próprias artística e cultural, mas, também, históricas, 
historiográficas e, sobretudo, patrimonial.
Palavras-chave: Missões franciscanas. Espacialidade. Iconografia. Preservação. 
Bahia.
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ABSTRACTS

Luís Alberto Esteves dos Santos CASIMIRO 

The Iconographic Method and its application on the analysis of the 
Mother´s God Churche´s façade in Macau

The Iconographic Method allows making the interpretation of  works of  art and, at the 
same time, to understand its deeper message, that is, explain the profound meaning of  
the work and justify their existence in a particular context. This communication aims to 
present the general lines of  Iconographic Method developed by Erwin Panofsky and 
demonstrate its application on a less frequent aspect: the architecture. We will use the 
façade of  Mother’s God church in Macau, ex-libris of  the city. Through the analysis 
and interpretation of  a complex and enigmatic relief  decoration consisting of  Christian 
symbols and Oriental pagan elements, a clear demonstration of  inculturation that cha-
racterized the missions of  the Jesuits, we try to get the general message. Complementing 
this analysis we will study the façade under a geometric perspective to understand the 
rigor of  its planning.
Keywords: Iconography. Architecture. Jesuits. Macau.

Mônica Farias Menezes VICENTE

Immaculate´s Apotheosis: an iconographic and compositional study on 
the ceiling´s painting of the nave of the church of  

Nossa Senhora da Conceição da Praia 

The painting of  the ceiling of  the nave of  the church of  Nossa Senhora da Conceição 
da Praia holds, in its symbology, a hidden message whose symbolic elements are based 
on the Holy Scriptures. Recognize the hidden message present in that painting is going 
deep into a study that requires a different look and involves several interpretations, if  
each character is analyzed independently and individually. However, the codes involved 
in the composition, based on several treaties, painting techniques, geometrical rules and 
liturgical texts reveal a message that, at first glance, could be confused with the Assump-
tion of  the Virgin. With this study we intend to reveal part of  what we found about this 
message, which is much more complete than the simple elevation of  Mary to the celestial 
kingdom.
Keywords: Immaculate. Marian iconography. Holy Scriptures. Church of  Nossa Senhora 
da Conceição da Praia. José Joaquim da Rocha.
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Belinda Maria de Almeida NEVES

Florete flores: the Sacred Scripture´s poetics  
on the Seminar of Belém de Cachoeira

This article makes reference to the Seminar of  Belém de Cachoeira, Bahia, and highlights 
the stucco work on the front of  the main altar of  the church of  the extinct Seminar, 
now restored and displayed at the Museu de Arte Sacra da UFBA, in Salvador. Crafted 
in esgrafito lime, simulating mosaic in multicolored marble, the work is relevant in their 
iconographic representation in the colonial period. The naturalist motifs in brutesc style 
are an opportunity of  the poetical dialogue with the Scripture and the literary work of  
Father Alexandre de Gusmão, creator and founder of  that Seminar.
Keywords: Stucco. ut picture poesis. Christian symbolism. Jesuits. Seminar of  Belem de 
Cachoeira

Emyle dos Santos SANTOS

Athos Bulcão´s colors in the rehabilitation  
Hospital Sarah Kubitschek, in Salvador

Aiming at theoretical reflection on the importance of  using colors in hospital environ-
ments, we selected the works made by the artist Athos inside the Rehabilitation Hospital 
Sarah Kubitschek located in Salvador, Bahia. Among the works, chosen was the wall of  
the outer area of  the hospital where it was decided to iconographic analysis, following the 
method of  Erwin Panofsky as a basis for the description and interpretation of  the work. 
To understand the context where the works are located, a bibliographic survey of  the 
history of  the hospital was held, as well as the artist´s, its career and possible influences.
Keywords: Athos Bulcão. Color. Sarah Kubitschek Hospital. Art.

Eriel de Araújo SANTOS 

Iconographic overlaps and contemporary artistic estrategies

This paper discusses about some photographic procedures developed by contemporary 
artists who proposes to give a new dimension to the image by overlaping iconographic 
and conceptual aesthetics. This reflection arises from the work called “Private Space” 
in which the author establishes a relationship between past and the present time in the 
same image. The term Mirroring is used as a method to understand a possibility of  a 
continuous transformation of  the static image. Thus, multidisciplinary procedures are 
identified in some contemporary poetic constructions.
Keywords: Photograph. Overlapping. Iconography. Contemporary art.
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Genilson Conceição da SILVA

Images of the invisible – apprehensions and representations  
of the sacred and the spiritual in art 

This text is a brief  reflection about sacred representations by the art with emphasizing at 
biblical narrative. Offers reflections from mythological perspectives considering the me-
aning of  myth as a fact not fully accessible by the words, thus discusses the icon as a link 
between the material and the spiritual. Develops an argument in which supports the idea 
of  continuing search for the transcendent and the apprehension of  the invisible by artists 
from different age, whether in sacred art, contemporary art is focused on related topics. 
Keywords: Myth. Icon. Light. Bible.

Renata Voss CHAGAS 

The advertising image and the development of interpretation:  
when publicity meets visual arts

Through this article, we intend to analyze the construction of  the image in advertising 
and its relations with art. To doing this, we will address the working flow that sets the 
advertising field and its relationship with the imagistic thinking. Then we will do a brief  
survey about the use of  photography in particular applied to this segment, addressing 
some genres coming from the visual arts embedded in this use and, finally, we will hold 
an iconographic analysis of  the ways of  constructing this kind of  image and his speeches.
Keywords: Photography. Image. Advertising. Interpretation.

Marivaldo Bentes da SILVA 

Urban arts of Parintins meet Boi Bumbá´s festival: 
 an analysis of its figurative representations

This article aims to discuss the poetic and iconographic dimensions of  the painting and 
sculpted panels of  residences´ façades and walls located in the city of  Parintins/AM, 
witch are derived from an ambitious community movement of  urban space aesthetici-
zation undertaken in the light of  the rivalry between the bumbás of  Garantido and Ca-
prichoso. On the ground of  this undeniable connection with the festival, these panels 
are usually noticed, analyzed, and valued only as decorative and entertainment elements 
that materialize in the urban space the different degrees of  involvement of  the residents, 
concerning the dispute. With the assistance of  Erwin Panofsky´s Iconographic Method, 
we test a new view of  the figurative urban arts associated with the bumbás´ festival and 
take them as realizations with meanings and messages of  great local importance. They 
are able to highlight other justifications for its presence in Parintin´s context. 
Keywords: Boi Bumbá of  Parintins. Urban arts. Iconography.
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Maria de Fatima Hanaque CAMPOS 
Mariana Reis de BRITO

Nature, illustration and landscaping: an iconographic study on the 
representations of the travelers William John Burchell and Auguste 

François Marie Glaziou in 19th Century Brazil

The flora naturalists attracted many travelers during the eighteenth and nineteenth centu-
ries. Contact with nature has been recorded by travelers through stories and images that 
represent lived experiences in space and time determined by historical subjects. The aim 
is material and artistic production of  two travelers of  the nineteenth century – William 
John Burchell (1781-1863) and Auguste Marie François Glaziou (1828 - 1906) in Bra-
zilian land and how observed and recorded the nature of  space and Brazil. The icono-
graphic sources were drawings and paintings made   by Burchell and landscaping works 
were Glaziou. Found that travelers were expressed through various artistic languages   as a 
reproduction of  their lived experiences.
Keywords: Travelers. Iconography. Scientific illustration. Landscaping.

Isabel da Conceição Ribeiro Soares BASTOS

The Teresian Cycle by Josefa de Óbidos: an iconographic analysis

Several elements in the Teresian Cycle by Josefa de Ayala Romero (also known as Josefa 
de Óbidos) reveal an important attention to detail, as well as an unusual knowledge of  fa-
cial details of  Saint Teresa of  Ávila. In this article, based on the investigation of  our MA 
dissertation, we focus on a number of  details of  the aforesaid cycle, giving focus to the 
importance of  the iconographic method that, in these cases, display also the theological 
knowledge and of  literary and graphic sources of  the artist and her possible workshop.
Keywords: Iconography. Hagiography. Josefa de Óbidos. Saint Teresa of  Ávila.

Maria Helena Ochi FLEXOR 

The Council of Trent and the first Constitutions of the Archbishopric of 
Bahia: sacred art´s “program” in Brazil

If  we rescue the history of  bahian religiosity, since the early eighteen century, it appears 
that the Crucified Christ, – as the Lord of  Bomfim – the Virgin Mary, under various 
invocations, and the saints remain in the churches, or its dependencies in museums or 
private collections. The presence of  these images in the form of  painting or sculpture, 
in large or small, “rock” or dressing images, silver objects, furniture, relics and other re-
presentations, besides the architecture, showing a certain stylistic uniformity, but mostly 
devotional uniformity, which have direct explanation in the First Constitutions of  the 
Archbishopric of  Bahia. An attempt is here set up, in general terms, the relationship 
between artistic and architectural representations of  Bahia, in the eighteenth century and 
the Constitutions, within the historical context, taking into account that the Brazil was 
born under the aegis of  the Iberian culture, religiously inserted in the roman catholic 
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world, under the influence of  regular religious orders – like the franciscans, carmelites 
and benedictines - and the Society of  Jesus, of  baroque art, which spread with the Cou-
nter Catholic Reformation, and under the dictates of  the rules of  the Council of  Trent 
(1545-1563) whose titles, obeyed by the bahian Constitutions, forming a “program”, 
followed throughout Brazil, not only because it imposed a new religious behavior, as in 
many cases, reaffirmed uses and ancient customs. 
Keywords: First Constitutions of  the Bahia Archbishop. Architecture, sculpture, pain-
ting, furniture programs. Devotions.

Francisco de Assis Portugal GUIMARÃES 

Reliquary bust of St. Francis de Xavier:  
an iconographic and iconologic study

The Catholic Church for the safekeeping of  certain saints’ relics created reliquary busts. 
They are directly linked to worship and may, in their shape and decoration, express the 
styles of  the period in which they were produced. The aim of  this study is to analyze 
the art works represented by the reliquary busts of  St. Francis de Xavier, based on the 
method created by Erwin Panofsky. The results reveal reliquary bust characteristics at the 
three levels of  meaning enabled by this method to study a work of  art: pre-iconographic, 
iconographic and iconological. It concludes that when the studied art object is subjected 
to the in-depth analysis afforded by the methods and concepts used by art history the-
orists, it reveals an inherent meaning that goes beyond its aesthetic frame of  reference 
to explain the historical, cultural, religious, social and political aspects of  the period in 
which it was produced.
Keywords: Art. Religion. Reliquary bust. Iconography. Iconology.

Sérgio Marcelino da Motta LOPES

From the Glory of Jacobina to Aricobé´s pains: indications on the artistic 
heritage of the franciscan missions in the hinterland of Bahia

Considering the description of  the occupation processes of  Brazilian Mediterranean 
lands and the development of  the nuclei in these interior corners under the action aegis 
of  the Franciscan Order, this article is, in time, a small contribution that pretends to shed 
light on the unique richness of  the artistic heritage linked to the missions. The iconologi-
cal approaches on remainders of  this process initiated here, bring to light the concerned 
works themselves and a ware of  the study possibilities of  a still unknown acquis in its 
various dimensions, whether its own artistic and cultural, but also historical, historiogra-
phical and especially the heritage one.
Keywords: Franciscan missions. Spatiality. Iconography. Preservation. Bahia (Brazil).
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