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A iconografia não trata somente de deuses e de santos: é algo 
a mais. Conforma um método de estudo que abrange qualquer 

manifestação de tipo figurativo em sua acepção mais ampla.1

Este livro materializa a multiplicação dos resultados do curso intensivo 
internacional Iconografia: pesquisa e aplicação em estudos de artes 
visuais, realizado no Museu de Arte da Bahia (MAB). Coordenado 
pelo Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais da Escola de 

Belas Artes (PPGAV/EBA) da Universidade Federal da Bahia (UFBA), através 
do convênio de colaboração conjunta com a Universidade do Porto (UP), de 
Portugal, e o Centro de Estudos da População, Economia e Sociedade (Cepese), 
também de Portugal, teve como organizador o grupo de pesquisa Arquitetura e 
Design no Universo das Artes Visuais,2 que, em vínculo com o grupo de investi-
gação Arte e Patrimônio Cultural no Norte de Portugal, trouxe como convidado 
o Prof. Dr. Luís Alberto Esteves dos Santos Casimiro,3 na condição de palestran-

1 CASTINHEIRAS, M. A. Introducción al método iconográfico. Barcelona: Ariel, 2007, p. 23.

2	 Grupo	de	pesquisa	credenciado	pelo	Conselho	Nacional	de	Desenvolvimento	Científico	e	Tecnológico	
(CNPq).

3 Premiado, em 2010, pelo Vaticano, através das Academias Pontifícias Marianas, pela tese de doutorado 
A anunciação do Senhor na pintura quinhentista portuguesa (1500-1550): análise geométrica, iconográfica e significado 
iconológico. Salienta-se	a	vertente	inovadora	da	sua	investigação,	que	reúne	o	Método	Iconográfico,	de	Erwin	
Panofsky, e o Método Geométrico, de sua autoria.
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te e estruturador do conteúdo das sessões de trabalho, durante os dias em que se 
desenvolveu o evento.

Através da interlocução com pesquisadores nacionais e internacionais, o 
curso objetivou intensificar o processo de internacionalização do PPGAV, am-
pliando e consolidando a modalidade desse tipo de evento como espaço insti-
tucional de intercâmbio das produções acadêmicas em artes visuais. Objetivou, 
também, contribuir para o desenvolvimento de pesquisas na referida área de co-
nhecimento, fornecendo subsídios teórico-práticos necessários para a realização 
de investigações pertinentes ao Método Iconográfico. 

Dessa maneira, o curso esteve inserido como componente curricular opta-
tivo	da	disciplina	EBA−A43	Iconografia:	Pesquisa	e	Aplicação	em	Estudos	de	
Artes Visuais, do PPGAV, no semestre 2013.2, propiciando a discussão de traba-
lhos de pesquisadores, mestres, doutores e estudantes de pós-graduação em artes 
e áreas afins. Tendo, como atividade resultante, além da interlocução continuada 
sobre problemas relacionados à iconografia, a realização de textos voltados para 
as possíveis aplicações do método e sua projeção nos estudos da arte contem-
porânea. 

A ordem de colocação dos capítulos é precedida pela referência à exposição 
Mostra sobre Iconografia, que, sob a curadoria da Prof.ª Silvya Athayde, diretora 
do MAB, foi aberta ao público durante o período de realização do curso.

Os 13 textos disponibilizados na presente publicação são de autoria de in-
vestigadores brasileiros e portugueses e se configuram em inestimável caudal de 
objetos de estudo que comungam diferentes épocas, espaços e especialidades 
artísticas. No conjunto, constata-se o notório protagonismo da imagem, que de-
monstra uma força que ultrapassa os contextos do universo religioso, alcançando 
outros campos e compreendendo representações artísticas e arquitetônicas diver-
sas. A linguagem figurativa, na qual as imagens adquirem um valor e um significa-
do, é o ponto de partida para as análises iconográficas. Na arte contemporânea, 
segundo	afirma	o	artista	visual	Eriel	Araújo	(2014),	“artistas	revisitam	apócrifos	
ou mesmo uma vulgata para detonar uma atualização ou desvios de significados 
existentes numa imagem e, com isso, criam dinâmicas em que o passado e o fu-
turo se encontram nas representações”.

A	metodologia	baseada	no	Método	Iconográfico,	desenvolvido	por	Erwin	
Panofsky (1892-1968),4 constitui o elo comum partilhado pelos textos aqui reu-
nidos, estes que, por sua vez, informam tratamentos diferenciados, que nos per-
mite identificar dois grupos de propostas. O primeiro deles emprega o Método 
na sua totalidade como interpretação da obra de arte e, ao mesmo tempo, como 

4	 Crítico	e	historiador	da	arte	alemão,	considerado	um	dos	principais	representantes	do	chamado	Método	
Iconográfico.
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compreensão da sua mensagem mais profunda, explicando o sentido último da 
obra e justificando sua existência em um determinado contexto. É o caso dos 
estudos de Luís Casimiro, Mônica Farias, Belinda Neves, Isabel Bastos, Maria 
Helena Flexor, Francisco Portugal e Sergio Motta, que embasaram seu discurso 
na aplicação dos seus respectivos estudos do Método Iconográfico panofskyano, 
por vezes complementado por estudos geométricos. Esse conjunto de autores 
trata de objetos que formam parte do aparato litúrgico da Igreja Católica, Apos-
tólica	e	Romana,	bem	como	das	normas	que	se	constituem	em	“programas”	a	
serem	seguidos	como	parte	do	chamado	“comportamento	religioso”.

O segundo grupo de textos funda-se na utilização do Método Iconográfico, 
à maneira, digamos, de uma aproximação, compactuando suas ferramentas, no 
intuito de apropriação e diálogo com outras abordagens metodológicas, volta-
das para a abrangência do objeto de estudo. Esse grupo é representado pelos 
estudos propostos por Eriel Araújo, Emyle Santos, Genilson Silva, Renata Voss, 
Marivaldo Bentes, Fátima Hanaque e Mariana Reis, que lançam mão do Método 
Iconográfico à procura de estabelecer uma relação que seja fundamental para a 
descrição das obras: um procedimento fotográfico que proponha redimensionar 
a imagem em possíveis sobreposições iconográficas, conceituais e estéticas; a 
análise dos modos de construção da imagem na publicidade e suas relações com 
a arte; ou um ensaio para uma nova leitura das artes urbanas figurativas. 

A publicação desvela as possibilidades de aplicação do método e sua atu-
alidade no sentido de sua aplicação em leituras transversais e multidisciplinares 
presentes na contemporaneidade, que não se esgotam aqui. 

Por fim, os organizadores agradecem à Coordenação de Aperfeiçoamento 
de Pessoal de Nível Superior (Capes), à coordenação do Programa de Pós-Gra-
duação em Artes Visuais da Escola de Belas Artes da UFBA, à direção do MAB 
e aos professores doutores Eriel de Araújo Santos e Luís Alberto Esteves dos 
Santos Casimiro, pelo apoio na realização das atividades que fizeram possível 
a presente publicação. À Fundação de Amparo à Pesquisa da Bahia (Fapesb) 
que através do edital de Apoio à Publicação Científica e Tecnológica – Edital 
024/2014,	viabilizou	a	publicação	deste	livro.

Maria Herminia Olivera Hernández
Eugênio de Ávila Lins
Salvador, Bahia, agosto de 2016
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