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Resumo: A Igreja Católica possui diversas divindades. Entre seres e objetos sagrados, 

ressalto as santas e suas respectivas imagens, como símbolos de fé, produtos comerciais 

e objetos padronizados. As Nossas Senhoras apresentam-se similares, estampadas 

literalmente nas faces semelhanças entre elas. A semelhança baseia-se na busca pela 

retratação da perfeição sob a forma humana. Os traços que as compõem atuam 

harmonicamente, dando-lhes significações próprias e especiais. Analisá-las, a partir de 

uma semiótica, requer esforço, dedicação e compreensão do mundo mítico religioso. A 

realidade é construída a partir do tempo-espaço no qual estamos inseridos, e o 

conhecimento sobre essa realidade se formula a partir de uma construção empírica. O 

real entra em confronto com o ilusório e o verdadeiro se submete ao perfeito e à fé.  

Palavras – chave: Igreja Católica; santas; semelhança; perfeição. 

_______________________________________________________________ 

1. Introdução.  

A Igreja Católica busca transmitir através das artes sacras o ideal do Bem, do 

Sagrado e do Perfeito. O cristianismo é uma religião monoteísta, onde a adoração deve 

ser direcionada a um único Deus. Porém, a Igreja Católica possui algumas outras 

divindades. Estas, que são chamadas de santos, foram homens e mulheres que no 

decorrer de suas vidas mais se aproximaram da “imagem” de Deus.  
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“O homem-imagem de uma perfeição absoluta para a cultura judaico-cristã une 

o mundo visível de Platão, sombra, “imagem” do mundo ideal e inteligível, aos 

fundamentos da filosofia ocidental” (JOLY, 2009, p.16) 

A construção do ideário perfeito faz-se necessário para uma religião. Pessoas 

que fizeram o bem e obraram milagres têm de ter uma imagem condizente com suas 

ações. O físico do próprio Jesus Cristo causa controvérsias. Enquanto alguns 

historiadores o descreve com traços negroides, a mídia e os artistas lhes deram a cor 

branca e os olhos claros. Os santos, assim como Jesus, são personagens reais e, sendo 

assim, seus físicos fizeram parte da realidade. Mas será que as descrições feitas pelos 

artistas são fidedignas? Não há realismo absoluto, já que o realismo é uma noção 

relativa, e a definição de algo é particular e individual, por está inserido num estilo 

(AUMONT, 2009, p.209). A elaboração de uma imagem atende a certos preceitos e 

surge a partir de determinadas interpretações, na qual a carga experimental do criador 

surte bastante efeito. 

 Propor-se a descrever a realidade não é descrevê-la fielmente, ainda mais, 

quando tratamos de religião. Isso devido às cargas moral e significativa dos objetos 

religiosos serem bastante densas.  

Em todos os povos as formas, os veículos e os objetos de culto são rodeados por 

uma aura de profunda seriedade moral. Em todo lugar, o sagrado contem em si 

mesmo um sentido de obrigação intrínseca: ele não apenas encoraja a devoção 

como a exige; não apenas induz a aceitação intelectual como reforça o 

compromisso emocional [...]. Sente-se que o "deve” poderosamente coercivo 

cresce a partir de um "é" fatual abrangente e, dessa forma, a religião 

fundamenta as exigências mais especificas da ação humana nos contextos mais 

gerais da existência humana.  (GEERTZ, 1989, p.93).  

Sendo assim, a religião legitima nos seus símbolos as características de uma instituição 

conservadora e austera, como no caso da Igreja Católica. E a adoração é imposta de 

forma sutil, fundamentada nas exigências e, acrescento mais, nas necessidades do 

homem. 

 As obras, ou objetos, sagrados além de aproximarem-se do ideal de perfeição, da 

arte clássica greco-romana, fortalecida no período renascentista, tendo no período 

Barroco uma aproximação maior da realidade, devem passar algum significado para 
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seus adoradores, ou melhor, alguma significação. Como explica Teixeira Netto, “a 

significação de um signo é uma questão individual, localizada no tempo e no espaço, 

enquanto o significado depende apenas do sistema e, sob este aspecto, está antes e 

acima do ato individual” (2001, p.23) A significação de um signo religioso tem em cada 

interpretação a individualidade, visto que há uma carga de experiências vividas pelo 

apreciador, ou devoto.  

A interpretação dessas imagens, por se tratar de uma linguagem não-verbal, deve 

levar em consideração algumas variáveis, como: 1) o homogêneo não é passível de 

leitura 2) toda leitura não-verbal é um complexo ato de recepção (FERRARA, 1993, 

p.21). Estas variáveis interferem na leitura e na compreensão deste tipo de linguagem, 

sendo que “o signo não-verbal é de baixa definição, ou seja, é um meio frio, visto que a 

informação dele decorrente pode ser rica, porém pouco saturada em relação à precisão 

dos seus dados” (FERRARA, 1993, p.14). 

   Devido a sua fragmentação e descentralização, todos os códigos que compõe 

esse tipo de linguagem atuam de forma não-linear, fazendo com que a captação dos  

significados ocorra de forma heterogênea.  Um fator determinante é a memória, que 

atribui valores diferentes para cada elemento. Lucrécia Ferrara afirma que para 

despertar esses valores é necessário “compreender uma interação entre o passado e o 

presente, entre as sensações de ontem e de hoje, mais a reflexão sobre elas para 

compará-las e aperceber-lhes os pontos de convergências e/ou convergências” (1993, 

p.24). 

Quando o indivíduo faz parte daquela religião, a captação da mensagem torna-se 

mais eficaz, pois ele está inserido no tempo e no espaço da instituição, e tem fragmentos 

da memória que a cerca. Muitas dessas interpretações são pautadas na fé, como a 

esperança, a superação e o próprio martírio, que servem para atribuir valores, além de 

estarem presentes nas biografias e imagens sagradas. 

2. No altar de compras. 

  É interessante ver imagens de santos em prateleiras dos mais variados locais. A 

Igreja em si, referindo-me ao cristianismo em geral, e não só ao catolicismo, é um 
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mercado de fé. Há tempos que a Igreja Católica, agora especificando, vem se inserindo 

no conceito de Indústria Cultural, proposto por Adorno e Horkheimer, no livro 

“Dialética do Esclarecimento”, em 1947. A Indústria Cultural, num contexto capitalista, 

seria a perda da aura e a mercantilização de produtos culturais. 

 As imagens sacras, quando inseridas na Indústria Cultural, passam a ser 

padronizadas, estandardizadas. Há então uma reprodutibilidade, uma sequencialidade na 

produção dos santinhos adorados. A industrialização de objetos religiosos segue padrões 

do mercado e, também, dos dogmas, que antecederam as normas capitalistas. Mas onde 

fica a aura, o sentido da adoração e a função desses objetos de culto nesse contexto de 

consumo? 

 A aura, abordada por Walter Benjamim, no ensaio a obra de arte na era de sua 

reprodutibilidade técnica (1936), seria a autenticidade, a espontaneidade, do objeto. 

Quando o objeto passa a ser sequenciado ele perde seu valor de criação. Um santo que é 

comercializado não deveria ter o mesmo significado de devoção daquela imagem, que 

fora produzido de forma artística, e encontra-se em altares de igrejas e catedrais. No 

entanto, a Nossa Senhora Aparecida, que está na catedral de Aparecida do Norte, em 

São Paulo, para muitos é a mesma e atua da mesma forma das que estão presentes nos 

lares brasileiros. 

Mesmo assim, não podemos generalizar. Um exemplo de que há ainda uma 

valorização de certas imagens, que possuem a aura, são as romarias. Devotos se 

deslocam para locais sagrados, para adorarem santas e santos, que possuem uma 

significação especial. A venda de utilitários sagrados democratiza a fé e, ainda mais, 

posso dizer que, a arte e o artesanato. 

3. Divindade espelhada.  

As divindades católicas femininas são conhecidas por “santa” ou “nossa 

senhora”. “Santa” quando se trata de uma mulher real, que dedicou-se à Igreja e que 

fora canonizada de acordo com os dogmas do catolicismo. Já “Nossa Senhora” refere-se 

à Maria, tendo diversas nomenclaturas, uma para cada região e local de adoração.  Elas 

são ícones da religião e símbolos de fé.  
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                       3.1 

Sendo “Santa” ou “Nossa Senhora”, notamos que entre suas imagens há 

semelhanças, não só entre si, mas também com obras de arte renascentistas, o que nos 

remete a uma noção de fabricação de imagem, do ser real ou mítico. Como imagens, 

podemos classificá-las legisignos icônicos, já que estão inseridas numa convenção, lei, 

de construção visual. Na imagem 3.1, observamos Santa Rita. Sua face com traços bem 

marcados alude-nos a características caucasianas.  Os traços para a semiótica são 

chamados de significantes, o que forma o signo e dá a ele seu significado de 

representação. Vejamos a pele clara, 

o nariz pequeno e afilado, olhos 

bastante expressivos, estampando 

todo sofrimento e martírio, e sua 

boca pequena.  Segurando a cruz 

estão suas mãos delicadas e 

compridas. Suas vestimentas 

indiciam ser ela uma serva de Deus, 

o hábito preto, o limpel branco e o 

capuz na cabeça. 

 As rosas que estão na 

gravura fazem uma analogia com a 

vida de Santa Rita.  Os espinhos 

seriam os obstáculos e mártires que 

surgiram em toda sua trajetória, 

espinhos estes que aparecem como 

coroa sob sua cabeça, semelhante a que Jesus usava na sua crucificação. No entanto, 

nem por isso ela deixou de florescer e esbanjar toda sensibilidade através das pétalas. 

Em meio às flores rosa, encontra-se uma amarela que expressa a diferenciação, que 

pode ser sua forma de agir, e também a prosperidade que estaria por vir. As formas 

ondulantes dos galhos podem ser encontradas na arte decorativa da art nouveau.  

[...] o Cristianismo, desde seus primórdios, dando continuidade à tradição do 

povo bíblico, faz uso das flores para dar expressão a novos conceitos 

relacionados com as suas crenças. Isto mesmo pode ser visto tanto nos textos 

patrísticos como nas primeiras manifestações da arte paleocristã na qual se 

percebe a força do simbolismo do mundo vegetal que vai atribuindo, a símbolos 
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                                  3.2 

                                                        

antigos, novos significados ou criando outros que vão pendurando ou 

desaparecendo ao longo dos séculos. (CASIMIRO, 2008-2009, p.152-153) 

Um estereótipo perfeito, enquadrado nos padrões de beleza, é o que observamos 

na gravura de Santa Rita. O belo e o perfeito tendem a despertar nossos sentidos, 

chamando atenção para forma como eles se apresentam devido sua harmonia de 

componentes. Só que cabe destacar que a figura de Santa Rita trata-se de uma imagem 

fabricada, que propõe-se a descrever a realidade, porém é composta de traços feitos por 

um individuo. Imagens fabricadas têm como “sua principal função imitar com tanta 

perfeição que podem se tornar “virtuais” e provocar a ilusão da própria realidade sem 

serem reais. São análogos perfeitos do real. “Ícones” perfeitos”. (JOLY, 2009 p.39-40) 

Na imagem 3.2, Nossa Senhora das Candeias, notamos traços similares com a 

imagem 3.1.  Traços que se aproximam da perfeição, na imitação da realidade e ilusão 

da mesma. A cor branca, nariz pequeno e afilado, boca também pequena e olhos 

expressivos são características comuns 

de vermos entre figuras sagradas. Não 

há indícios de alegria e felicidade, mas 

sim de sofrimento e dor igual à 3.1.  

Porém, a ambientação e as 

vestimentas se diferem da que vimos 

em Santa Rita. As estrelas, símbolos de 

luz, dão significado conotativo à 

nomeação “candeias”. Estas 

apresentam-se em cores de tom 

dourado, assim como os raios em 

algumas outras retratações religiosas, 

por ter uma significação mítica e 

ilusória. “Em termos plásticos a 

figuração dos raios de luz, de cor 

dourada, é um processo pelo qual os pintores possibilitam a materialização de um 

acontecimento incapaz de ser captado pelos sentidos” (CASIMIRO, 2008-2009, P.169). 

Essas estrelas iluminam o ambiente, que ao fundo aparece em escuro.  Suas mãos não 

seguram nada. Uma delas põe-se em gesto de pedido, enquanto a outra sente o pulsar do 
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                             4.1 

coração, sinal de respeito e adoração. Os trajes em cores mais vivas, que contrastam 

com ambiente, o azul e vermelho, remetem às vestimentas de Jesus e Maria.  As duas 

cores apresentam a dicotomia do bem e do mal, do céu e do inferno. O vermelho sangue 

simboliza o sofrimento, enquanto o azul a glória e salvação dos céus. As cores são 

fundamentais para uma interpretação, por trazerem em cada uma delas toda uma 

significação e um enunciado particular. Vale destacar que a cores são utilizadas no 

período renascentista, como por exemplo, nas vestes de Jesus e seus discípulos no 

afresco A Última Ceia (1495-1497), de Leonardo da Vinci. 

  Ambas as imagens, mesmo que parecidas, buscam transmitir um significado e a 

semelhança é perceptível, só que a mensagem de cada uma é recebida de certa maneira. 

Para Jacques Aumont, “Noções como as de “semelhança”, “dupla realidade das 

imagens”, de “contornos visuais”, são conhecidas de qualquer ser humano normal (não-

doente, em especial), ainda que de forma latente”(2009, p.105). Mesmo que similares 

cada signo demonstra algum sentido para aquela similaridade e cada interpretante dará a 

essa semelhança seu significado ideal, tendo noção daquilo que observa. “Sentido é o 

efeito total que o signo foi calculado para produzir e que ele produz imediatamente na 

mente, sem qualquer reflexão prévia. 

Significado é o efeito direto realmente 

produzido no intérprete pelo signo.” 

(NETTO, 2001, p.) Sendo o sentido o 

efeito calculado e o significado o efeito 

direto, seria o resultado de sentido e 

significado a inexistência da total 

igualdade. 

4. Negra afilada ou branca 

de cor? 

 Nossa Senhora Aparecida, 

padroeira do Brasil, é conhecida por ser 

uma santa negra, o que foge ao padrão. 

No entanto, a classificação negra 
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restringe somente à cor, e não a raça. Assim como as outras santas, sua face apresenta 

feições parecidas com as delas. Nossa Senhora Aparecida passa-nos uma noção de 

previsibilidade, que é consequência de uma convenção, legissigno, e padronização, 

Indústria Cultural. 

Na imagem 4.1, visualizamos Nossa senhora Aparecida. Note que em seu rosto 

encontramos as mesmas características que as santas anteriores. Nariz e boca pequenos, 

o nariz afilado e olhos expressivos, só que bem menos, aparentam mais tranquilidade, 

lhe dão um ar familiar. Ambientado no céu, o sol ilumina o redor de sua coroa e as 

nuvens, em harmonia com Nossa Senhora, enfatizam o ser sagrado ao centro do 

firmamento. Há anjos cercando-a, estes, por sua vez, também apresentam no rosto 

traços bem característicos. Ao fundo montanhas e árvores, o que nos dá a sensação de 

aproximação com os planos terrestres, e a Basílica de Aparecida do Norte, sua morada 

sagrada, destino de romaria e local de peregrinação.  

 As mãos em gesto de oração, rosários em seu pescoço e sua vestimenta, também, 

em vermelho e azul, legitimam sua santidade. Há, no entanto, o amarelo nas suas vestes. 

O amarelo era utilizado nas primeiras imagens medievais, no período gótico. Sua 

representação está ligada à luz, o caminho diante das duvidas existenciais e espirituais. 

A cor também está atrelada ao sentido de riqueza, mas não uma riqueza de bens 

materiais, e sim uma riqueza espiritual, iluminação. O amarelo juntamente com o azul 

pode até nos remeter a um certo patriotismo, por serem cores da bandeira nacional. 

  Assim como Maria, muitas imagens têm em suas vestimentas o manto ou o véu, 

que representam a pureza e a virgindade, tradição que vem desde os Patrícios, e 

perpetua ainda em algumas religiões. Havia-se também o costume de utilizar o véu nos 

momentos de oração:  

[...] o costume das mulheres cobrirem a cabeça quando se encontravam em 

oração, independentemente do seu estado civil, tem uma expressão escrita desde 

o século primeiro, pois, São Paulo ao escrever Coríntios refere que as mulheres 

devem cobrir a cabeça quando estiverem na sinagoga devido à presença dos 

anjos (1 cor 11, 10). (CASIMIRO, 2008-2009, p.172) 

 Negra, mestiça ou branca, Nossa Senhora Aparecida busca mostrar que os 

conceitos aos poucos vão se diferindo e adequando-se a cada localidade. De início só a 

cor da pele, depois a forma do corpo, o tamanho da boca, até termos uma real 
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diversidade de nossas senhoras. Uma santa “negra” como padroeira de um país mestiço, 

mas com vestígios de uma história escravocrata, onde o preconceito racial ainda é uma 

realidade, serve como forma de apaziguamento, independente dos seus traços 

condizerem ou não com o seu provável genótipo. 

5. Considerações Finais. 

 Com a mesma face ou não, seguindo ideal de perfeição ou não ou até mesmo 

passando a mensagem de fé ou não, as imagens sacras propõem-se a passar uma 

significação e elas conseguem. A construção da realidade, descrever alguém ou algo no 

passado é extremamente relativo, o que nos proporciona a dúvida e o questionamento se 

aquilo foi ou é real. Os padrões da arte e da Igreja ditaram como fazer e para quê se 

fazer.  

 Hoje, com todo aparato técnico não será mais possível construir uma realidade 

ilusória, mas ainda haverão as significações e interpretações individuais de cada ser. As 

prováveis e futuras santas, que não se adequem ao padrão de beleza, terão que ter sua 

verdadeira imagem veiculada como ela realmente foi. Com a fidelidade das fotos, 

vídeos e outras tecnologias, o ser divino estará mais próximo do ser humano. “A 

fotografia, o vídeo, o filme são considerados imagens perfeitamente semelhantes, ícones 

puros, ainda mais confiáveis porque são registros feitos, a partir de ondas emitidas pelas 

próprias coisas”. (JOLY, 2009, p.-40) 

 No entanto, essa prerrogativa pode não ser verdadeira. Um exemplo de que, 

mesmo com fotos ou quaisquer outros aparatos técnicos, pode haver distorções da 

imagem é a figura Padre Cícero. Há registros fotográficos do “santo popular”, já que ele 

não é reconhecido pelo Vaticano. As estátuas no Horto e na Praça Padre Cicero, em 

Juazeiro do Norte-CE, mostram-se diferentes, principalmente a que está localizada na 

praça. Tendo assim, uma adaptação artística do mito religioso.  

 Põe-se em discussão a necessidade da quebra de paradigmas e padrões. A 

perfeição humana não se estabelece em traços bem delineados, pensados 

harmonicamente para agradar visualmente. Logo, devemos buscar no rústico, no 

defeituoso, as qualidades que fazem dele um ser especial. 
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 As Nossas Senhoras podem compartilhar de um rosto, mas não dividem uma 

mesma história, e nem sempre os mesmos seguidores.  O homem construiu sua imagem 

e elas tiveram que construir sua aura e essência. Como imagem sacra elas chegam aos 

seus devotos, como arte elas atingem os apreciadores e como mulheres elas se 

colocaram na história de alguma maneira. 
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