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RESUMO 

 
Esta pesquisa procura estabelecer metodologias técnicas conjugadas a experiências 
sensíveis para a documentação digital de esculturas pertencentes ao Patrimônio 
Artístico. O trabalho teve por princípio, tornar mais acessíveis técnicas e tecnologias 
de fotorrestituição por Dense Stereo Matching (DSM), a fim de torná-las 
suficientemente eficazes na geração de modelos geométricos de alta resolução e 
qualidade para as esculturas em terracota. Para alcançar este objetivo, foram 
estudados diversos aspectos relativos à documentação de esculturas por imagens, 
bem como o estudo da obra sob diversas vertentes pertencentes à disciplina da 
História e da Ciência da Arte. A partir deste embasamento teórico e técnico, foram 
realizados procedimentos experimentais com as ferramentas para DSM no intuito de 
se obter nuvens de pontos e produtos derivados, de alta qualidade, a partir de 
recursos técnicos mínimos. Foi possível constatar as potencialidades de estudos 
aprofundados a respeito da obra de arte quando combinados ao planejamento da 
aquisição de dados, permitindo a proposição de métodos de trabalho inter e 
transdisiciplinares para a geração de produtos com alta complexidade formal e com 
diferentes níveis de detalhamento. Este trabalho pretende, sobretudo, desmistificar a 
geração de modelos geométricos como uma forma de representação distante da 
realidade museológica brasileira. Apesar de ainda serem necessários recursos 
técnicos e humanos com certo grau de especificidade técnica, é possível a adoção de 
metodologias e equipamentos de baixo custo. Tal especificidade pode promover de 
forma mais democrática o ingresso de modelos geométricos nos trabalhos de 
documentação, permitindo a promoção de diversos recursos interativos em 
conservação, restauro, educação e mediação do Patrimônio Artístico e Cultural.  

Palavras-chave: Nuvem de pontos. Fotogrametria. Dense Stereo Matching (DSM). 
Documentação de esculturas em terracota. Documentação do patrimônio artístico. 
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ABSTRACT 

 
 

This research seeks to establish technical methodologies combined with sensitive 
experiences for the digital documentation of sculptures belonging to the Artistic 
Heritage. The aim of the work was to make Dense Stereo Matching (DSM) 
photorestitution techniques and technologies more accessible in order to make them 
sufficiently effective in generating high-resolution and quality geometric models for 
terracotta sculptures. In order to achieve this goal, several aspects related to the 
documentation of sculptures by images were studied, as well as the study of the work 
under several aspects belonging to the discipline of History and Science of Art. From 
this theoretical and technical basis, experimental procedures were performed with the 
DSM tools in order to obtain high quality point clouds and derived products from 
minimal technical resources. It was possible to verify the potentials of in-depth studies 
about the artwork when combined with the data acquisition planning, allowing the 
proposition of inter and transdisciplinary work methods for the generation of products 
with high formal complexity and with different levels of detail. This work aims, above 
all, to demystify the generation of geometric models as a form of representation distant 
from the Brazilian museological reality. Although technical and human resources with 
a certain degree of technical specificity are still needed, it is possible to adopt low cost 
methodologies and equipment. Such specificity can more democratically promote the 
entry of geometric models in documentation works, allowing the promotion of various 
interactive resources in conservation, restoration, education and mediation of the 
Artistic and Cultural Heritage. 

Keywords: Point cloud. Photogrammetry. Dense Stereo Matching (DSM). 
Documentation of terracotta sculptures. Documentation of artistic heritage. 
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1 INTRODUÇÃO 

A documentação digital do patrimônio artístico tem sido reconhecida atualmente não 

só como um dos principais instrumentos para inventariação, auxílio e registro de 

procedimentos de restauro, mas também como um importante meio para sua difusão. 

No entanto, são poucos os trabalhos encontrados na literatura que tratam desse tipo 

de documentação como um processo que vai além da etapa de “aquisição de dados” 

(incluindo a captura e as etapas básicas de processamento de dados). 

Nesse contexto, é premente o reconhecimento da importância da obra de arte não 

apenas na sua materialidade, mas como um conjunto de informações em diversas 

dimensões contidas na mesma, como indícios materiais e simbólicos que corroboram 

constatações e hipóteses a respeito do seu contexto histórico, social, cultural, entre 

outros. 

Os registros de procedimentos documentais por imagem encontrados na história eram 

produzidos em suportes bidimensionais (desenhos, gravuras e fotografias) e 

dependiam do alto grau de virtuose do artista quanto à sua técnica para se obter uma 

representação verossímil. Com o advento da fotografia, os registros tornaram-se cada 

vez mais confiáveis tanto no que tange aos dados estilísticos quanto no mapeamento 

das patologias encontradas na peça. Porém, apesar do realismo do registro, tal 

suporte ainda não permite a análise do artefato de maneira tridimensional, demanda 

necessária a um objeto concebido e produzido como escultura. Por tais razões, a 

documentação de esculturas eruditas se torna um trabalho refinado que pretende 

sobretudo, contribuir para o estudo formal e estilístico da obra inclusive à distância.  

 

Para Argan (1992), a obra de arte não pode ser documentada apenas por imagens, 

pois traz em si uma natureza complexa composta por características historiográficas, 

sociológicas, formais, iconológicas e estruturais. Tal complexidade ainda seria 

aumentada quando se trata do artefato esculpido, pois a documentação tanto na 

arquitetura quanto na escultura, necessita do espaço como parte integrante de sua 

fruição: 

O limite das reproduções é especialmente evidente na arquitetura [...]  
O mesmo limite é válido para as esculturas, as fotografias poderão apresentá-
las de diversas perspectivas, mas isso não substituirá o panorama circular e 
contínuo que o estudo de um facto plástico exige, nem dará ao estudioso a 
possibilidade de avaliar as qualidades mais sutis da modelagem, a reação da 
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matéria à luz, a profundidade dos alicerces e as infra-estruturas (ARGAN, 
1992, p. 23). 

Para tentar suprir em parte tal carência, foram desenvolvidas nos últimos anos, novas 

tecnologias para geração de modelos geométricos (representações tridimensionais 

digitais) fotorrealísticos, seja a partir da varredura a laser (3D Laser Scanning), seja a 

partir de técnicas de Fotogrametria Digital (como Dense Stereo Matching). Desse 

modo, é possível uma representação mais próxima ao artefato do que o resultado 

conseguido pela documentação fotográfica tradicional.  

Os modelos geométricos, obtidos a partir de tais tecnologias, podem ser usados para 

diversas aplicações, desde a documentação científica do artefato, até sua utilização 

em museus virtuais, estratégias de mediação online, difusão do patrimônio artístico e 

cultural em plataformas digitais, impressão de modelos físicos em diversas escalas 

para necessidades especiais, entre outros. No entanto, quando se trata desse tipo de 

representação documental, ainda predominam o uso de tecnologias sofisticadas e 

elevado custo para obtenção de modelos geométricos que representem de forma 

satisfatória a obra de arte.  

Esta pesquisa visa investigar os desafios e possibilidades da utilização de novas 

tecnologias para documentação digital de bens móveis do patrimônio artístico e 

cultural (especialmente as esculturas), aplicada ao registro, análise e difusão de 

dados.   

O foco dessa pesquisa é estudar e testar técnicas e métodos de baixo custo para 

aquisição de dados, conjugadas com a percepção sensível da obra (aura e matéria) 

no intuito de alcançar produtos de alta qualidade (especialmente os modelos 

geométricos texturizados), adequados para utilização nos mais diversos fins, seja para 

a difusão do patrimônio para o público geral, seja para o público especializado.  

Os experimentos práticos consistiram na documentação digital de três importantes 

esculturas sacras oriundas do Barroco Brasileiro (século XVII) na cidade de Salvador, 

pertencentes ao acervo do Museu de Arte Sacra (MAS) da Universidade Federal da 

Bahia (UFBA).  
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1.1 JUSTIFICATIVA  

Verifica-se em estudos sobre a documentação digital do patrimônio artístico, várias 

pesquisas a respeito das tecnologias envolvidas para fins de conservação e restauro. 

Porém, essa especialização estabelece uma distância entre o profissional em 

documentação digital e o especialista na obra de arte (historiador, sociólogo, 

museólogo, entre outros). Um trabalho de documentação digital deveria abranger 

todas as dimensões da obra, tratando-a como uma técnica a ser apropriada pelo 

“projeto integrado de salvaguarda”1.  

Diversos estudos de documentação digital para geração de modelos geométricos, já 

afirmam a necessidade de estudos inter e transdisciplinares nos processos anteriores 

à aquisição de dados (NASCIMENTO et al., 2018). Esse envolvimento de diversas 

áreas humanísticas e tecnológicas para elaboração de procedimentos encontra-se no 

ofício do restaurador, por exemplo, como sendo aquele que observa, sente, estuda e 

frui a obra de arte antes da aplicação das técnicas inerentes aos procedimentos de 

intervenção.  

Considerando as diversas dimensões da obra e a necessidade de conhecimento das 

mesmas para uma documentação mais eficaz, tratar-se-á aqui, a investigação de 

procedimentos técnicos e sensíveis a respeito da obra como caminho para a obtenção 

de modelos geométricos de alta qualidade. Por isso, o estudo de novas tecnologias 

para aquisição dos dados é fundamental, para se fundamentar e estabelecer uma 

metodologia para a produção de uma representação documental cada vez mais 

fidedigna do artefato.  

Dentre as tecnologias para aquisição de dados geométricos estudadas neste trabalho, 

sistemas de varredura (3D Laser Scanning e Dense Stereo Matching - DSM), 

destacam-se as técnicas baseadas em processamento digital de fotografias, pelo 

baixo custo na obtenção de modelos geométricos texturizados precisos e detalhados.  

 
1 Projeto que conjuga os estudos histórico-artístico e técnico-material dos elementos, no 
sentido de se estabelecer estratégias de conservação preventiva e de divulgação do valor patrimonial 
(NASCIMENTO et al., 2018). 
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Porém, vale ressaltar, que o intuito deste trabalho é demonstrar que o conhecimento 

técnico de tais tecnologias não é o suficiente. É necessário reconhecer a relevância 

da percepção e da análise que podem estar apresentadas/ representadas na 

materialidade da obra. A união entre as tecnologias e os estudos sensíveis (advindos 

das humanidades) podem colaborar para o alcance dos resultados estimados, 

tornando mais eficientes e eficazes as tarefas de aquisição, processamento, 

armazenamento, gerenciamento e a disponibilização de informações imagéticas.  

Destaca-se a importância de trabalhos dessa natureza não apenas para a realização 

de estudos científicos dentro do espaço museológico, mas também para o 

desenvolvimento de novas metodologias aplicadas à mediação cultural e artística, a 

projetos de sensibilização ao patrimônio, entre outras. Permitir a disponibilização de 

um acervo digital de modo mais acessível e interativo, facilita a adoção de práticas 

didáticas mais atrativas, potencializando o interesse, o estudo e a fruição a respeito 

do patrimônio artístico. 

Os modelos geométricos aqui obtidos com a proposta de “metodologia intra e 

transdisciplinar” apresentam alta fidelidade formal, oferecendo a possibilidade de 

traçar o caminho percorrido pela obra tanto na sua materialidade quanto na sua 

representatividade no âmbito da História da Arte, da Estética, entre outros. Ao 

contrário da documentação científica por imagem tradicional (fotografias ortogonais e 

oblíquas), os modelos gerados por meio da restituição fotogramétrica com a técnica 

DSM oferecem ainda a possibilidade de arquivamento e disponibilização de dados 

semânticos online, facilitando pesquisas a respeito de técnicas de restauro, 

atribuições e dados históricos/ documentais à distância. 

Esse tipo de estudo a respeito de novas tecnologias aplicadas à documentação do 

patrimônio artístico no Brasil torna-se necessário pelos seguintes fatores: (1) os 

modelos geométricos apresentam-se como o estado da arte na representação 

documental; (2) esses tipos de modelos já vem sendo utilizados como base para o 

acesso em sistemas integrados de cadastro (SiCar) disponíveis por governos 

europeus (Itália, por exemplo); (3) os modelos geométricos podem ser 

disponibilizados online como fonte de dados diversos da obra (dossiê, relatórios 

técnicos, associação de imagens por luz visível e invisível, entre outros) permitindo o 

estudo e pesquisa da mesma à distância; (4) esses modelos podem também ser 
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disponibilizados em museus virtuais online, ser usados para fabricação digital 

(incluindo aplicações para portadores de necessidades especiais), entre outros.  

Considerando o fato de que a maioria das esculturas da imaginária baiana não 

possuem autoria definida (não são assinadas), pode-se afirmar que documentações 

mais aprofundadas de tais obras podem atender importantes demandas de 

pesquisadores e instituições museológicas. Isso pode ser possível quando a 

documentação por imagens fornece registros fidedignos de características e 

evidências relevantes da obra, independente de qual estudo ou procedimento a 

mesma venha a sofrer. 

Uma das mais importantes funções das representações documentais são as de 

oferecer dados para investigações por metodologia comparatista2. Na busca de 

atribuições aplicadas às obras pertencentes à imaginária baiana existem diversos 

desafios, dentre eles as múltiplas atribuições em uma mesma peça: artistas diferentes 

são responsáveis por modelagem, escultura e policromia, ou seja, qualquer detalhe 

ou vestígio presente na documentação por imagem se torna indicativo ou 

determinante em tais estudos.  

Por essa razão, esse trabalho dedicou-se a documentar três obras atribuídas a Frei 

Agostinho da Piedade, um dos mais importantes monges barristas com atividade em 

Salvador. Os modelos geométricos gerados nesta pesquisa, além de permitirem a 

visualização tridimensional e fotorrealística da obra, também apresentam o potencial 

de aplicação ao acompanhamento de procedimentos de conservação e restauro, 

estudos de atribuição, base para acesso de dados da obra (relatórios e imagens 

pertencentes ao dossiê da obra), auxílio em estratégias de mediação em curadoria 

museológica e sua própria divulgação, permitindo estudos formais à distância. Tal 

versatilidade de utilização do produto gerado, é resultado da evolução e do uso de 

diferentes técnicas de registro, cada vez mais adequadas à complexidade formal da 

obra, permitindo o alcance de um alto grau de detalhamento e de texturas.  

Além da relevância das tecnologias já citadas, estuda-se aqui a importância da 

investigação sensível da obra associada a conceitos inerentes à fruição da obra 

 
2 A metodologia comparatista permitiu catalogar e identificar a maior parte das obras anônimas e que não possuíam 

provas documentais da Antiguidade, Idade Média e até mesmo da Modernidade (GUANAIS, 2007). 
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durante todo o processo. Tal entendimento da obra potencializa o documentarista a 

obter um maior domínio de vestígios imanentes à sua materialidade. 

1.2 OBJETIVOS 

Esta pesquisa tem por objetivo geral apresentar as potencialidades do estudo e 

percepção aprofundados da obra de arte, no intuito de auxiliar e embasar o processo 

de documentação digital do patrimônio artístico.  

O objetivo geral dessa pesquisa será atingindo por meio dos seguintes objetivos 

específicos: 

• Estudar métodos para o levantamento de dados formais, simbólicos e 

iconográficos da obra para aprimorar o planejamento da aquisição dos dados, 

prevendo desafios e prioridades do registro. 

• Estudar tecnologias de captura, processamento e gerenciamento de dados 

utilizados para a documentação digital de artefatos e esculturas. 

• Apreender e testar ferramentas para restituição fotogramétrica, 

especificamente a técnica Dense Stereo Matching (DSM), para geração de 

modelos geométricos texturizados de elevada qualidade. 

• Realizar experimentos de documentação digital de esculturas de interesse 

histórico cultural, testando diversos métodos de captura de dados e de 

processamento. 

• Avaliar os resultados obtidos e discutir suas potencialidades na documentação 

digital do patrimônio artístico. 

1.3 METODOLOGIA 

O trabalho foi desenvolvido através da fundamentação teórica sobre o tema, do estudo 

e apreensão de ferramentas computacionais e da realização de experimentos 

práticos. A partir disso, realizaram-se estudos e práticas para a proposta de um fluxo 

de trabalho adaptável ao espaço físico do museu, contribuindo para a implementação 
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da documentação digital das esculturas em terracota do acervo. As etapas realizadas 

neste trabalho estão descritas a seguir.  

a) Fundamentação teórica e conhecimento do estado da arte das tecnologias 

• Pesquisa a partir de literatura científica sobre a documentação de esculturas 

por imagens, sua trajetória na História da Arte desde o século XVII até o estado 

da arte de tecnologias aplicadas à documentação digital de esculturas. 

• Consulta a especialistas (entrevistas) em museologia, educação e difusão do 

patrimônio, visando estabelecer a correlação entre os produtos gerados de tais 

técnicas e a sua importância em estratégias de mediação e sensibilização 

aplicadas ao patrimônio artístico e cultural por meio das plataformas digitais 

no século XXI. 

b) Estudo e apreensão de ferramentas computacionais 

• Aprendizado e realização de testes em softwares de fotorrestituição por DSM, 

visando alcançar resultados otimizados em custo e tempo, associados à alta 

qualidade dos modelos obtidos. 

c) Realização de experimentos práticos de documentação de esculturas 

• Aplicação dos argumentos estudados neste trabalho na produção dos modelos 

geométricos de esculturas pertencentes ao Museu de Arte Sacra a partir do 

estudo sensível das obras e de técnicas fotogramétricas de baixo custo. 

d) Avaliação dos resultados 

• Análise dos produtos e resultados obtidos nos experimentos, a priori, para 

documentação científica e, a posteriori, para a sua utilização em outros fins de 

difusão, educação, entre outros.  

 

1.4 ESTRUTURA DO TRABALHO 

O conteúdo desta dissertação está distribuído em seis capítulos, descritos 

sumariamente a seguir. 

O Capítulo 1 – Introdução – trata da abordagem inicial do tema e apresenta as 

justificativas, objetivos e a metodologia de trabalho adotada. 
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O Capítulo 2 – A documentação de esculturas (bens artísticos) – relata e discute a 

trajetória da documentação científica por imagem de esculturas desde os registros em 

suportes bidimensionais (lápis e gravuras), passando pelo advento da fotografia e o 

registro obtido pela luz como representação fotorrealística e reprodutível (fotografia 

tradicional e auxiliada por luz invisível), até o desenvolvimento de novas tecnologia de 

representação tridimensional. 

O Capítulo 3 – A representação documental do patrimônio artístico e cultural por 

modelos geométricos - aborda as tecnologias de geração de modelos geométricos 

como e varredura por fotografias (Dense Stereo Matching) e o 3D laser scanning, 

incluindo os princípios de funcionamento e a caracterização das especificidades de 

cada técnica. 

O Capítulo 4 – Visualização, utilização e difusão dos modelos geométricos – 

apresenta as possibilidades de utilização dos modelos geométricos e seu potencial 

para o desenvolvimento de projetos em conservação e restauro, curadoria, mediação 

e difusão por museus virtuais. 

O Capítulo 5 – Os experimentos – descreve os estudos e procedimentos adotados 

para a documentação digital de três esculturas barrocas de Frei Agostinho da Piedade 

pertencentes ao acervo do Museu de Arte Sacra da UFBA, com o objetivo de conjugar 

a percepção da obra (estudo sensível)  e o desenvolvimento de técnicas adequadas 

e acessíveis para a aquisição dos dados. Tais procedimentos buscam oferecer, 

sobretudo, recursos acessíveis e adequados de documentação digital ao espaço 

museológico do Museu de Arte Sacra. 

O Capítulo 6 – Considerações finais – conclui o trabalho com as ponderações sobre 

os métodos e as tecnologias utilizadas, buscando analisar as potencialidades e 

limitações dos produtos gerados e procedimentos adotados nesse trabalho e por fim, 

traça possíveis desdobramentos para esse tipo de estudo. 

 

 

  



26 

 

2 A DOCUMENTAÇÃO DO PATRIMÔNIO ARTÍSTICO 

A documentação de bens artísticos envolve conceitos inerentes às vertentes 

estabelecidas pela História da Arte, incluindo abordagens formais e fenomenológicas. 

Tais princípios (intrínsecos ao objetivo do registro a ser feito) norteiam as diretrizes 

para o estudo e o planejamento da documentação de um artefato. Além de tais 

estudos que pretendem “narrar” a trajetória da obra, existem os procedimentos de 

documentação científica por imagens, os quais devem fornecer dados formais e 

técnicos aos dados semânticos, produto de pesquisa sócio-historiográfica e são 

imprescindíveis para estudos e registros em museologia, conservação, restauro, entre 

outros.  

Considerado como um dos mais importantes instrumentos para a preservação da 

memória, o registro iconográfico (desde as mais antigas técnicas até as mais recentes 

tecnologias) testemunha a existência do objeto no presente e a sua trajetória no 

passado. Isso se torna importante em diversas ocasiões de estudo, mas sobretudo 

como documento necessário caso o objeto venha a desaparecer em alguma fatalidade 

(OLIVEIRA, 2008). Ainda de acordo com Oliveira (2008, p. 9), “[...] a disciplina de 

Leitura e Documentação seria, basicamente, aquilo que os ingleses chamam de 

survey, os italianos de rilievo, os franceses relevé e que nós também conhecemos 

como cadastro [...]”. O “cadastro” torna-se então, a referência que oferece subsídios 

para a “projetação da intervenção” como o resgate da memória baseado em 

testemunhos iconográficos e possíveis acréscimos e achados arqueológicos advindos 

do decorrer do tempo.  

O uso de imagens de alta definição tem fundamental importância para o estudo e 

acompanhamento de projetos de conservação e restauro de obras pertencentes ao 

patrimônio artístico e cultural. Em sua maioria, a documentação científica por imagem 

é composta por registros fotográficos advindos de procedimentos de análise material 

e formal gerados por luz visível (macrofotografia e microfotografia por microscopia 

ótica – MO) e invisível (fluorescência de ultravioleta, radiografia, colorimetria, 

microscopia eletrônica, entre outros).  

Já utilizada em programas interdisciplinares na Europa, a documentação científica por 

imagens está sendo reconhecida como uma importante ferramenta não apenas na 

conservação e restauro de bens artísticos, mas também como um produto adequado 
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para fins de difusão da obra. Desde o final da década de 1980, com a evolução da 

fotografia digital e posteriormente, com o desenvolvimento da fotogrametria para a 

geração de modelos geométricos, foi dada uma grande importância para esses 

modelos como ferramenta potencial no desenvolvimento de estratégias em projetos 

de mediação e sensibilização do patrimônio artístico.  

O processo de documentação tem sido incrementado por tecnologias digitais de alta 

precisão na aquisição dos dados, permitindo maior eficácia e exatidão na 

representação documental. No entanto, esse avanço tecnológico exige um maior 

planejamento na etapa de aquisição dos dados. Essa etapa é uma das mais 

complexas e pode otimizar tempo e custo durante o processamento dos dados e a 

geração dos produtos.  

Uma metodologia científica para tal se torna imprescindível e, segundo Amorim, Fangi 

e Malinverni (2014) a priori, um projeto que envolva as tecnologias digitais aplicadas 

à documentação estão enquadradas em cinco estágios:  

● O estágio geral de planejamento, que considera todos os aspectos do 
trabalho e as condições objetivas para ele, bem como o apoio financeiro e 
outros recursos; 
● Aquisição de dados e trabalho de campo, quando os dados primários ou 
brutos são capturados de estudos in situ ou compilados de fontes 
secundárias, o que também envolve algumas outras tecnologias; 
● Processamento e análise de dados, incluindo tratamento ou manipulação, 
quando os dados (primários ou secundários) coletados são processados para 
gerar os produtos ou informações desejados e seus metadados; 
● Gestão de dados, incluindo indexação, armazenamento, recuperação, 
segurança de dados, acesso, divulgação e publicação dos dados e 
informações produzidos para o público envolvido e, finalmente, 
● Controle e documentação do projeto, no qual devem ser analisados os 
diversos aspectos envolvidos na implementação do projeto, bem como os 
procedimentos de avaliação utilizados e as notas de qualidade do produto, 
além de indicadores de rendimento, essenciais para auxiliar no planejamento 
de futuras trabalho. (AMORIM, 2011, p. 3). 

Verifica-se que o conceito atual de documentação vai além das atividades de 

aquisição e armazenamento de dados, pois passa a ser entendida de modo mais 

abrangente, como descrito por Amorim (2008): 

[...] como o processo sistemático de aquisição, tratamento, indexação, 
armazenamento, recuperação, disponibilização e divulgação de dados e 
informações, gráficas e não gráficas, e seus metadados, sobre as edificações 
e os sítios onde estão inseridas, para os mais variados usos. (AMORIM, 2008, 
p. 3). 
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Existem algumas diferenças entre a documentação digital aplicada à arquitetura e à 

escultura, desde o planejamento da aquisição dos dados até as formas de registro e 

acesso aos dados. O registro de uma edificação é, se comparada à uma escultura 

pertencente a um acervo, mais acessível sob o ponto de vista de risco da integridade 

da obra. O manuseio de uma escultura do século XV, XVI ou XVII, por exemplo, é 

sempre um procedimento que demanda diversos recursos técnicos e humanos para 

garantir a segurança da peça no próprio espaço museológico.  Por essa razão, neste 

trabalho a aquisição de dados será tratada de forma a garantir a geração de modelos 

para os mais diversos fins, ou seja, os dados serão capturados de modo a se obter 

um modelo de altíssima qualidade.  

Para exemplificar a importância da documentação por imagens da obra de arte 

durante a trajetória da História da Arte como “disciplina estabelecida”, serão tratadas 

brevemente a relação dos registros e como os mesmos foram utilizados por teóricos 

para aprofundar o estudo de cada peça, sejam eles formais, iconográficos ou 

iconológicos. 

2.1 A IMPORTÂNCIA DA DOCUMENTAÇÃO NA HISTÓRIA DA ARTE 

A História da Arte, até ter seu desenvolvimento e estabelecimento como disciplina, 

demonstrou uma trajetória permeada por diversas metodologias. Essas metodologias, 

depois de serem forjadas e fomentadas por pensamentos técnicos e filosóficos, 

basearam o estudo sistemático da obra de arte sob o ponto de vista formal, estético, 

fenomenológico, entre outros. 

Considerando que esta área de análise possui as artes visuais como seu objeto 

primordial de investigação, os registros imagéticos tornam-se então, imprescindíveis 

aos estudos da obra de arte. A representação documental de um bem do patrimônio 

artístico, seja por desenho a grafite ou por modelos geométricos de alta qualidade, 

são fontes relevantes para sua investigação, inventariação, conservação e restauro 

da obra.  

Segundo Guanais (2007), a falta ou a precariedade de referências e fontes 

historiográficas dificulta estudos mais aprofundados a respeito da obra, contando-se 

ainda com as eventuais perdas e/ou acréscimos materiais sofridos pelo artefato 
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durante os vários contextos históricos a que pertenceu. Mais contundente ainda é a 

conclusão de Flexor (2007), quando afirma que apesar de autores se debruçarem 

sobre a pesquisa de atribuição das esculturas sacras baianas, o período barroco tem 

como forte característica o trabalho coletivo, omitindo autorias e tornando 

desnecessário e “inútil” (e quase impossível) buscar as referentes autorias, sendo que 

as mesmas não dependem de determinadas atribuições para ainda serem 

consideradas como obras de arte. 

A documentação por imagens da obra de arte (dados imagéticos) torna-se, então, 

imprescindível para o conhecimento e o re-conhecimento da obra, fornecendo 

registros da existência da mesma (coleções, gravuras e fotografias documentais de 

processos de produção e de rotinas de ateliês, entre outros). Cabe aqui lembrar que 

a representação documental da obra de arte sempre será complementada por dados 

semânticos advindo de fontes documentais (cartas, comprovantes de negociação de 

compra e venda, restauros, matérias de imprensa, dietários3, etc.) que são 

imprescindíveis para um maior entendimento cultural, social, econômico, geográfico e 

histórico sobre o contexto ao qual a obra fez parte durante a história. 

A seguir serão descritas de modo geral e simplificado as sete linhas metodológicas de 

investigação que determinaram até o momento, a História da Arte como disciplina 

principal de estudo sobre a obra de arte:  

a) Das Vite4 às Bases da Estética - baseado nas Vite de Giorgio Vasari (1550 e 

1568), trata da arte como um organismo em evolução como o corpo humano, 

que nasce, cresce e morre. Utiliza um método analítico-descritivo e considera 

o Renascimento (eixo Roma-Florença) como o apogeu da arte. Os períodos 

anteriores e posteriores são tratados como artes desqualificadas, imaturas ou 

nostálgicas do período renascentista. 

b) Do idealismo ao positivismo - arte bela seria aquela que foi produzida pelo 

“gênio”. Aqui surge o historiador “perito”, como os autores Giovani Morelli 

(Figura 1) e Giambatista Cavalcaselle, capazes de distinguir por “maneirismos” 

 
3 Narração histórica, feita por monges que exerciam a função de cronista ou arquivista em ordem 
cronológica e compreendida como crônica (LOSE et al., 2009). 

4 VASARI, Giorgio. Primeiro historiador da arte, é autor do livro Vite ou Le vite de' più eccellenti pittori, 
scultori e architettori, 1550. Inclui, além das biografias, um valioso tratado das técnicas empregadas 
(ARGAN, 1993). 
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autores e escolas. Esse tipo de estudo contribuiu para o reconhecimento de 

originais com a ajuda da técnica comparativa in loco e por representações 

gráficas (desenhos, gravuras e fotografias).  

 
Figura 1 – Estudo de Anatomia sobre  

a representação pictórica e seus referentes artistas 

  
Fonte: Lermolieff, Ivan (Giovanni Morelli), Kunstkritische Studien über Italienische 
Malerei, Brockhaus, Leipzig 1890, p. 98 e 995. 
 

c) Escola de Viena e a pura visualidade - esta se opõe ao positivismo da escola 

anterior e trataria a arte como uma linguagem de cores e formas. A arte seria 

sobretudo a expressão e representação mágica das ideias, absorvendo as 

“artes maiores e menores” como representação da evolução humana (cultura 

e civilização). 

 
5 Fonte: https://archive.org/details/kunstkritischest01more/page/98. Acesso em: 15 mar. 2019. 



31 

 

d) O método do Perito - baseado em princípios de análise estilística, estabelece 

a História da Arte como disciplina em si. Tendo como principais teóricos os já 

citados anteriormente no item 2 (Morelli e Cavalcaselle), este método é 

aprofundado em outros aspectos da expressão, representada na forma de uma 

maneira menos positivista. Incrementada por pressupostos da Escola de Viena, 

o método aqui descrito reconhece estudos mais profundos da natureza humana 

representada na obra (como aspectos psicológicos), formando o “corpo da 

obra”. 

e) O Instituto Warburg e a História das Imagens e da Cultura – para essa 

escola, “[...] é na pesquisa de significados intrínsecos ou conteúdo que as 

diversas disciplinas humanísticas se encontram num plano comum, em vez de 

servirem apenas de criadas umas das outras.” (PANOFSKY, 1986, p. 6). Surge, 

a partir de tais princípios, a iconologia6, apresentada como um método 

racionalista que absorve o que seria irracional (mitos, símbolos, tradições, entre 

outros) em estudos mais ortodoxos de análise, diferentemente da iconografia7. 

Um bom exemplo da análise da obra de Panofsky, Klibansky e Saxl (Saturn et 

Mélancolie) é apresentado no capítulo do livro “Alegorias Brasileiras” (2005), 

intitulado “Melancolia” (Figura 2). No texto, Monforte (2005, p. 43) analisa a 

obra “Melacolia” de Albrecht Dürer não apenas como um conjunto de símbolos 

a serem decifrados, mas sobretudo, a serem descobertos como “pontas do 

iceberg” que desenham entre si o “labirinto de formulações” advindos dos mais 

diversos conhecimentos como “a medicina, mitologia, filosofia, psicologia, 

astronomia, astrologia e alquimia, tanto de correntes filosóficas, postuladas por 

pitagóricos, peripatéticos, pensadores, pensadores e notáveis de todos os 

tempos, como Sócrates, Empédocles, Paracelso, Marsilio Ficino, Dante, 

Galileu, Platão, Filisto [...]”. Ou seja, a complexidade de cada representação e 

 

6 A obra se apresentaria como “sintoma de algo mais” que possui sua expressão dentre diversos e 
incontáveis “outros sintomas” e seria interpretada por características formais (iconográficas) como 
evidência desse “algo mais”. A descoberta e interpretação desses valores "simbólicos (origem 
inconsciente da expressão do artista) é a matéria de estudo da "iconologia” em oposição à "iconografia" 
(PANOFSKY, 1986). 

7 Para Panofsky (1986), em “Iconografia e Iconologia: Uma introdução ao estudo da arte da 
Renascença”, a percepção baseia-se num “significado de natureza elementar” (significado fatual), e 
seria compreendido e apreendido pela correlação formal (visível) com certos objetos que já foram 
experimentados a partir de relações, ações ou fatos. 
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a sua percepção e interpretação como símbolos e ícones, permitem um 

universo de informações, derivadas dos mais diversos tempos e culturas. 

 
 

Figura 2 – Exemplo de estudo iconográfico e iconológico da obra 
 “Melancolia” de Albrecht Durer pelo método de Panofsky 

 
Fonte: Monforte (2005, p. 41)8. 

f) Estruturalismo e a Psicologia da Visão - Surgimento da teoria Einfühlung 

(empatia/ identificação positiva ou negativa), ou seja, o fruidor passa a ser 

 
8 1) “Melancolia I”, gravura em metal de Albrecht Dürer, 1541. Coleção: Chicago Art Institute. 2) 
“Melancolia” gravura em metal de H. S. Beham, 1539. Instituto Warburg, Londres. 3) “Os 4 
Temperamentos - Melancolia”, gravura de Virgil de Sollis, 1514-1562. Instituto Warburg, Londres. 4) 
“Melancolia”, gravura de Jost Amman, 1589. Coleção particular, Frankfurt. 5) “Melancolia”, pintura sobre 
madeira de Lucas Cranach, 1532. Museu Unterlinden, Alemanha. 



33 

 

tratado como parte da obra. Encontra-se aqui também a Psicologia da Gestalt 

onde é reconhecida a “percepção estruturada” de um “conhecimento 

autêntico”, tendo como base de contribuição a psicanálise (linguagem como 

expressão do que se percebe). 

g) O método sociológico - Advindo do “materialismo histórico e dialético” de 

Marx9, a arte não seria considerada como fruto de uma identidade pura, mas 

sim de um resultado complexo de relações de trabalho social e da sua 

comunidade. O artista se apresentaria agora como o escolhido a ascender o 

efeito à causa, da estrutura à “super-estrutura”10. Surge neste período a História 

Social da Arte, com o autor Arnold Hauser, em sua obra Storia Sociale dell’Arte 

de 1951, fruto da combinação de pensamentos de Dvorák (pura-visualidade), 

o pensamento marxista (Lukàcs) e a investigação sociológica (Weber). 

Após o reconhecimento das metodologias supracitadas, vale compreender a 

documentação por imagens como uma fonte determinante para os estudos em 

História da Arte, qualquer que seja a linha a ser adotada. Serão apresentados aqui, 

os  estudos realizados sobre os métodos conjugados de análises formalistas 

(“metodologia perito”) e análises fenomenológicas (Escola de Viena e Warburg), 

contemplando duas vertentes: (1) investigação de significações de cunho 

fenomenológico encontrados em fontes antropológicas, geográficas e históricas, 

apresentados em padrões de imagem (abstrata, orgânica etc.); (2) desenvolvimento 

e busca por dados documentais e classificatórios, por meio de fontes imagéticas 

encontradas  na  Iconografia / Iconologia representada na obra. Esta segunda 

abordagem, promoveria o estabelecimento da História da Arte desde o século XIX, 

como o campo de estudos que absorve o conhecimento advindo de fontes 

iconográficas, além dos estudos já reconhecidos na área da “História Cultural”. 

Na segunda metade do século XIX, duas linhas são importantes para nossos 
propósitos. A primeira procura ultrapassar tanto o horizonte da pura 
visualidade quanto as implicações da singularidade na criação artística, 
buscando significações antropológicas, geográficas e históricas para padrões 

 
9 Hanna Arendt (2002) define dois campos de atuação da filosofia marxista (Karl Marx, 1818-1883): (1) 
o pensamento político que se estrutura nas doutrinas inerentes às formas de dominação: escravagismo, 
feudalismo, sociedade burguesa e ditadura do proletariado; e (2) a cristalização do pensamento, 
quando se é tratado o conceito de trabalho “no reino da necessidade e não da liberdade”.  

10 Conceito marxista baseado na proposição de uma alegoria representada em uma edificação com 
uma “base determinante” e uma “superestrutura determinada”, onde o ser social determina a 
consciência e sua respectiva expressão (WILLIAMS, 2011). 
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de imagem (abstrata/orgânica, clássica/romântica, etc.). A segunda tem 
marca documental e classificatória. Partindo da imagem medieval, depois 
concentrando-se na renascentista, esforça-se por estabelecer parâmetros e 
métodos para decodificar os sentidos originais da imagem (Iconografia), 
culminando com sua inserção numa “visão de mundo” de que ela seria 
sintoma (Iconologia). (MENESES, 2003, p. 13).  

Essa vertente documental e classificatória da História da Arte, prevê instrumentos de 

análise importantes não apenas para atribuir dados formais e semânticos à coisa 

(obra/ artefato), mas, sobretudo, registrar e representar vestígios que o transforma de 

um “bem de valor” a um “objeto aurático”11. Essa relação, segundo Argan (1993), pode 

ser tratada pela “preocupação pela coisa” ou pelo “interesse da coisa”, onde cabem 

aqui premissas pertencentes à vertente do estudo iconográfico tratada por Meneses 

(2003) e ao princípio de atribuição de valor (Figura 3). 

Figura 3 – Mapa conceitual de campos e metodologias para o estudo 
da obra de arte sob a disciplina da História da Arte 

 
Fonte: Elaborado por Telma Cavalieri, 2019. 

Combinando dois pensamentos (ARGAN, 1993), pode-se considerar a “aura” de uma 

coisa onde (para o conceito de Walter Benjamin o valor aurático só acontece na 

presença da obra in loco) a percepção é arrebatada apenas no “tempo do presente 

absoluto”, trazendo à tona valores inerentes à cultura de quem produz e frui a obra. 

 
11 Conceito de Walter Benjamin apresentado em alguns de seus textos, dentre eles “A Obra de Arte na Era da sua 

Reprodutibilidade Técnica”. Amplamente estudado e aplicado no campo da teoria da arte, o autor utiliza o termo 
“aura” como "figura singular, composta de elementos espaciais e temporais: a aparição única de uma coisa 
distante, por mais perto que ela esteja.” (BENJAMIN, 1993, p. 170). 
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Seria portanto, uma “figura singular” (BENJAMIN, 1993), uma “coisa distante por mais 

perto que esteja”, sendo composta espacialmente e temporalmente como uma 

“aparição única”. 

O reconhecimento da qualidade (autenticidade) de uma obra de arte é considerado 

como o maior objetivo a ser alcançado pelos estudos baseados na História da Arte.   

Para Morelli (1897)12, a autenticidade é legitimada após sistemáticas investigações de 

“maneirismos” e repetições impressas em padrões de representação da anatomia 

humana ou de objetos, como o “panejamento”13. Lembrando que a autenticidade não 

deve ser considerada por sua atribuição, já que era muito grande a possibilidade de 

artistas anônimos/ aprendizes iniciarem, complementarem ou concluírem a mesma 

obra no ateliê ao qual pertenciam. Considerando tais variáveis, a análise material da 

obra torna-se então, premente para que os processos de pesquisa alcancem 

resultados satisfatórios de reconhecimento da obra como patrimônio artístico a ser 

salvaguardado. 

Diante do exposto, a documentação apresenta-se como uma das ferramentas dessa 

área de estudo (Figura 4), e possui em si, uma importância significativa junto às 

técnicas de inventariação, preservação e restauro para a distinção entre “valores 

qualitativos e quantitativos”. Geralmente, esses “valores” complementam-se na 

análise empírico-científica da obra de arte em sua materialidade, não apenas como 

matéria, mas como existiriam na mesma, além de sua autenticidade, evidências de 

sua trajetória e destinação como artefato, estilo, iconografia, temática, entre outros. 

Tal estudo apresenta-se primeiramente como uma abordagem de análises estruturais, 

e nas demais etapas, como um estudo que necessita analisar diversas dimensões 

apresentadas pela obra de arte, onde se encontram informações muitas vezes 

desconexas e estratificadas sobre a sua antecedência técnica, cultural e artística.  

  

 
12 MORELLI, Giovanni. Della pittura italiana; studii storico critici. Roma, 1897. Publicação disponível 
em: https://archive.org/details/dellapitturaital00moreuoft/page/n15. 

13 Termo técnico utilizado para a representação do drapeado dos tecidos em esculturas. 
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Figura 4 – Princípios Investigativos aplicados nessa pesquisa 
para a documentação digital de esculturas (patrimônio artístico) 

 
Fonte: Elaborado por Telma Cavalieri, 2019. 

Nessa pesquisa, pretende-se abordar a documentação digital do patrimônio artístico, 

mais especificamente, métodos aplicados à documentação de esculturas, como 

ferramenta de análise e fruição (Figura 4), onde a obra apresenta-se não apenas como 

fruto iconográfico, mas também como manifestação fenomenológica de saberes 

diversos. A obra de arte como coisa14, é reconhecida então como produto de diversas 

relações identificadas dentro de si mesma, produzindo a partir daí o seu próprio 

universo imagético para o fruidor, ou seja, um fato artístico determinado pela relação 

entre realidade objetiva e realidade subjetiva (ARGAN, 1993). 

Até o estabelecimento da História da Arte como disciplina, diversos eram os meios de 

se documentar uma obra tridimensional: gravuras e desenhos ilustrativos do processo 

de produção, réplicas e derivações, fontes historiográficas (documentos de transação 

comercial, como encomendas, pagamentos, cartas), entre outros. Desde o século XIX, 

a documentação seria complementada pelo uso da fotografia analógica, sendo essa 

a técnica que dominou essa área e pontuou um grande avanço para a difusão e 

catalogação para a análise formal da obra em diversos contextos. 

Na década de 1970, surge a fotografia digital, que permitiu ampliar bastante sua 

utilização. No final da década de 1990 foram desenvolvidas ferramentas para a 

 
14 Expressão utilizada por Argan (2003) para definir o objeto, a obra ou o artefato de uma forma mais 
ampla.  
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geração de modelos geométricos, como a fotogrametria digital (interativa)15, e a 

posteriori, as técnicas automatizadas para processamento digital de fotografias, como 

o Dense Stereo Matching (DSM)16.  

Nesse contexto, surgiria o projeto pioneiro “Giacimenti Culturali” (1989) na Itália, onde 

os “depósitos culturais” poderiam ser elucidados graças às tecnologias de informação, 

promovendo a difusão de obras para os mais diversos públicos (MOSCATTI, 2007). 

Contando com projetos de censo e catalogação de recursos histórico-artísticos, 

arquitetônicos, arqueológicos, ambientais e etnográficos, a sua realização foi possível 

graças ao trabalho conjunto de iniciativas privada e pública, trazendo a demanda de 

operações por meio de “programas preventivos de intervenção”. A priori, não seriam 

apenas interfaces operativas técnicas, mas sim, a junção de objetivos com o real 

potencial de promoção e salvaguarda do Patrimônio, ou seja, a importância de 

promover uma coordenação de dados a fim de se obter um banco de dados apenas 

operativo (MOSCATTI, 2007). 

Desde então (final da década de 1990), na Europa e nos EUA, a modelagem 

geométrica por técnicas de restituição fotogramétrica digital tem sido utilizada em 

diversos projetos não apenas de documentação e restauro, mas também em “projetos 

de salvaguarda integrada”, onde se conjugam os estudos histórico-artístico e técnico-

material dos elementos, visando propor estratégias de conservação preventiva e de 

difusão do “valor patrimonial” da obra (NASCIMENTO et al., 2018), resultando na 

conjugação de duas disciplinas de áreas diversas. Especificamente quanto à geração 

de modelos geométricos a partir da fotogrametria, a mesma é aceita pela comunidade 

científica como importante tecnologia para a documentação científica por imagens. A 

Fotogrametria foi regulamentada e normatizada como procedimento científico de 

documentação por imagem através das Cartas de Londres e de Sevilha, as quais 

serão tratadas mais adiante.  

 
15 Esse termo refere-se aos processos mais tradicionais de restituição realizados em programas para 
Fotogrametria Digital. Nesse caso, é necessário que o usuário realize o processo de marcação e 
correlação de pontos homólogos do objeto (o mesmo ponto do objeto real representado em diversas 
fotos convergentes) de modo interativo (manual), visando a geração de modelos geométricos de formas 
mais simples, geométricas, como objetos poliétricos ou planos (GROETELAARS, 2004; 2015).  

16 Tipo de restituição fotogramétrica digital que consiste na combinação automática de conjuntos de 
pixeis homólogos em diversas fotografias, para a geração de modelos geométricos do tipo nuvem de 
pontos. 



38 

 

Sob esta visão científica de documentação interdisciplinar, serão abordadas neste 

trabalho, duas linhas distintas de investigação para a obtenção da representação 

documental de esculturas e a geração de seus respectivos modelos geométricos. 

Como demonstrado na Figura 5, serão conjugadas duas linhas específicas entre as 

ciências sociais/humanas e as ciências exatas. 

Figura 5 – Linhas investigativas aplicadas nessa pesquisa 
para a documentação digital de esculturas sacras em terracota 

 

 

Fonte: adaptado de Nascimento et al. (2018).  
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A abordagem de tais projetos conjugados entre ciências humanas e tecnológicas vem 

baseando estudos do patrimônio onde coexistem metodologias de trabalho de áreas 

diversas, porém afins, já que as mesmas contemplam de forma integrada e 

complementar o estudo e análise da obra. Desde a informação histórica e a sua  

caracterização como expressão da arte humana, até o estudo técnico-formal do 

objeto/coisa por meio de exames e análises de sua composição físico-química, esse 

diálogo que constitui o “conhecimento transversal” sobre a obra, apresenta potencial 

para produção de propostas de salvaguarda que resgatam a obra como um todo 

material e imaterial (NASCIMENTO et al., 2018). 

Esse contexto promissor do uso das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) 

para a difusão de projetos que possam conjugar as ciências humanas com as ciências 

exatas, pode ser verificado em “projetos de salvaguarda integrada” mais robustos 

desde o início do século XXI.  

Em 2000, é apresentado à comunidade científica o “Michelangelo Project”, pela 

Universidade de Chicago (LEVOY et al., 2000), e mais recentemente projetos como 

“Il Restauro di Due Opere in Terracota Dipinta” do Museu D’Abruzzio (MIRACOLA, 

2015)  e o trabalho “Um projeto de salvaguarda integrada: estratégias de preservação 

e de comunicação de retábulos integrados em ermidas” (para Programa doutoral 

HERITAS, produzido em conjunto pela Universidade de Lisboa e de Évora), entre 

outros  (NASCIMENTO et al., 2018). Os projetos aqui citados possuem uma vasta 

pesquisa sobre a obra, desde seus princípios físico-materiais até o seu 

enquadramento como obra de arte, e ainda promovem um conhecimento 

aprofundado, não apenas no contexto técnico-científico de estudos museológicos, 

mas também para fins de difusão do Patrimônio Artístico e Cultural em colaboração 

com estratégias de sensibilização, mediação e educação inter/ transdisciplinar. 

A seguir, serão abordadas brevemente as técnicas de representação gráfica utilizadas 

para a documentação de esculturas reconhecidas na História da Arte em conjunto 

com a Ciência da Arte. 

2.2 BREVE HISTÓRICO DA DOCUMENTAÇÂO DE ESCULTURAS POR IMAGEM 

A documentação de esculturas, a depender do tempo de existência e trajetória da 

obra, prevê a utilização de registros produzidos ainda em tempos onde a 
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reprodutibilidade técnica17 não estaria disponível, mais especificamente no período 

anterior ao século XVII. Por isso, qualquer registro pictórico encontrado de uma obra 

apresenta relevância e é, a priori, considerado como fonte de informação e 

conhecimento. Desenhos e gravuras ilustrando registros de idealização, pré e pós-

produção, bem como a rotina dos ateliês onde as mesmas eram produzidas e/ou 

expostas, seriam relevantes desde o contexto local-temporal, até as mais recentes 

pesquisas do século XXI a respeito do Patrimônio Artístico e Cultural. Em suma, a 

documentação e o registro de esculturas por imagens matém-se importante no 

transcorrer da história. 

Conhecer brevemente essa história da documentação/registro por imagens do 

patrimônio artístico e cultural desde o século XVIII, se faz necessária neste estudo. 

Ao citar Boito (1893), primeiro teórico a tratar o restauro como disciplina, se reconhece 

(desde sua época até os mais recentes estudos em conservação e restauro) que a 

utilização da documentação por imagens em projetos de intervenção do patrimônio 

artístico deve ser considerada como fonte importante de entendimento da obra. O 

autor afirma que a partir da documentação pode-se desenvolver investigações em 

diversas dimensões, tanto formais quanto simbólicas:  

[...] O nariz, por outro lado, tanto em mármore como em bronze, bem como 
na frente como em perfil, imprime à fisionomia seu caráter forte: apenas uma 
diferença quase imperceptível na linha de fixação na frente, na espessura, na 
em linha reta ou aquilina, ou recuada ou rachada ou sinuosa, e na largura das 
narinas, para alterar a aparência e expressão das características. Leonardo 
da Vinci mostra isso em caricaturas bizarras; e os romanos e os gregos 
extraíam do nariz uma pista da natureza, como os fisionomistas mais tarde 
fizeram. Na própria Bíblia, se percebe, pois Levítico proíbe aproximar-se 
daquele que tem um nariz esmagado ou desproporcional (capítulo XXI, verso 
18), e o Cântico dos Cânticos canta: Seu nariz lembra a torre do Líbano, que 
vai para Damasco. 
 
Para os judeus, o nariz era o lugar da ira. Nós mesmos dizemos ‘saltar la 
mosca al naso’, como dizemos ‘avere buon naso’, ou simplesmente ‘avere 
naso’, ou seja, ser de bom senso, prudente, perspicaz e levar ou ser 
conduzido pelo nariz, ’e  ficcare il naso, e rimanere con tanto di naso o con 
un palmo di naso’. [...] Não pretendo brincar: o túmulo, o solene Tommaseo, 
que não sofreu com isso, em seus pensamentos morais dois capítulos no 
nariz, já cantados pelos poetas, e começa assim: Grande é o poder do nariz 
nas simpatias dos mortais. Depois de afirmar que a civilização pode afetar 
muito os narizes, ele afirma: Olhos cerúleos, nariz comprido: mulher má. - 

 
17 Para o autor, a produção artística começa com imagens a serviço do culto com fins iniciáticos, 
educacionais e religiosos. O contato com tais obras de arte seria a priori permitido por ritos reservados 
a poucos escolhidos, o “valor de culto”. Com a possibilidade de se reproduzir tecnicamente tais obras, 
as mesmas alcançam a sua difusão em larga escala e passam a ser expostas ao grande público. A 
fotografia segundo Benjami, foi a técnica que permitiu a transição do “valor de culto” para o “valor de 
exposição”. (BENJAMIN, 1993). 
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Nariz em pé: alma, ao menos, luz. - Baixa e nariz comprido: bondade. - Nariz 
que se inclina para beijar a boca: pouca inteligência, e continua, mas para 
nós acredito que pode ser o suficiente [...] (BOITO, 1893, p. 56).18 

Por isso, pode-se afirmar que os dados imagéticos provenientes de documentação 

científica são prementes na fundamentação de investigações não apenas a respeito 

de aspectos formais e técnico-construtivos, mas também em estudos de iconografia 

e iconologia19 em pesquisas baseadas na História da Arte, na Sociologia da Arte, na 

própria Ciência da Arte, entre outros. 

Considerando o início da documentação como metodologia complementar aos 

estudos de restauro, pode-se encontrar em fontes da História da Arte, os primeiros 

indícios no mercado de arte de Roma no século XVIII. A cidade italiana era um sítio 

arqueológico onde “brotavam” obras do solo através das escavações, tornando-se a 

“meca do mercado antiquário” (PINELLI, 1981). O fortalecimento desse mercado 

demandou uma formação erudita no estudo e aprendizado do restauro de obras de 

arte e fomentou o desenvolvimento e manutenção de grandes ateliês-academias que 

alcançariam prestígio internacional. Na capital pontifícia (jardim de esculturas do 

Vaticano Belvedere), mercadores de toda a Europa e numerosos tribunais 

estrangeiros, em geral arqueólogos, artistas e filólogos solicitavam pilhagens 

indiscriminadas do patrimônio artístico local para poderem enviar o melhor do que o 

mercado oferecia aos seus respectivos países. Neste contexto cresceram além do 

 
18 [...] Il naso invece, così nel marmo come nel bronzo, così di prospetto come di profilo, imprime alla 
fisonomia il carattere suo spiccato: basta una differenza quasi impercettibile nella linea della sua 
attaccatura col fronte, nella sua grossezza, nella sua forma dritta o aquilina o rincagnata o camusa o 
sinuosa, e nell’ampiezza delle narici, per alterare l’aspetto e l’espressione delle fattezze. Leonardo da 
Vinci lo mostra nelle caricature bizzarre; ed i Romani e i Greci cavavano dal naso un indizio del’indole, 
come poi fecero i fisionomisti. Nella Bibbia stessa, vedete, il Levitico proibisce di appressarsi albaltare 
a colui che ha il naso schiacciato o smisurato (capo XXI, versetto 18), e il Cantico dei Cantici canta: Il 
tuo naso somiglia alla torre del Libano, che giiarda verso Damasco.  

Per gli Ebrei il naso era la sede della collera. Noi stessi diciamo saltar la mosca al naso, come diciamo 
avere buon naso, o semplicemente aver naso, per essere di buon giudizio, prudenti, avveduti, e pigliare 
o menare pel naso, e ficcare il naso, e rimanere con tanto di naso o con un palmo di naso. Non intendo 
di scherzare: il grave, il solenne Tommaseo, che non celiava, ne' suoi Pensieri morali due capitoli al 
naso, cantato già dai poeti, e comincia così: Grande è il potere del naso nelle simpatie dei mortali. Dopo 
avere affermato che la civiltà può di molto sui nasi, sentenzia: Occhi cerulei, naso lungo: donna non 
buona. — Naso ritto: anima per lo meno leggera. — Bassa e naso lungo: bontà. — Naso che s’inchina 
a baciare la bocca: ingegno poco, e continua, ma per noi credo che possa bastare [...] (BOITO, 1893. 
p. 56). 

19 Iconografia: estudo dos ícones impressos, representados na obra de arte. Iconologia: estudo dos 
ícones e o que os mesmos representam simbolicamente. Tendo como exemplo, pode-se analisarpor 
meio do ícone/ símbolo representado, o contexto em que foi produzida, quais as influência advindas da 
história e da filosofia da época, bem como conteúdos psicológicos inerentes ao processo de criação do 
artista, entre outros. 
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mercado erudito de obras de arte, da imprensa e suas publicações para o 

conhecimento e difusão da obra de arte, o mercado de falsários na produção de 

moldes, cópias e atividades ilícitas a respeito do patrimônio artístico. Os monarcas 

católicos e protestantes transalpinos e eslavos representavam o poder político e 

econômico de tais nações durante o século XVIII (SEYMOUR, 1995). Influenciados 

pelo Iluminismo e secularizados por Roma (como centro político-religioso) as outras 

nações necessitavam de obras que representassem de forma contundente o 

neoclassicismo como a cultura vigente. 

Como resultado de um mercado altamente aquecido, desenvolveu-se uma imprensa 

especialista na difusão dos trabalhos de escultores, restauradores e suas respectivas 

obras e produtos. Um dos exemplos importantes na representação gráfica de 

esculturas (para inventariação, restauro e difusão) é encontrado nos três volumes 

produzidos pelo escultor e restaurador Bartolomeo Cavaceppi (Roma em 1768, 1769 

e 1772). Seu ateliê era uma importante fonte de formação de artistas, restauradores 

e filólogos (Figura 6).  
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Figura 6 – Representação Gráfica de Ateliê do Restaurador italiano  
Bartolomeo Cavaceppi (Roma, Itália, 1768) 

 

Fonte: CAVACEPPI, Bartolomeo. Raccolta d'antiche statue busti  bassirilievi ed 
altre sculture restaurate da Bartolomeo Cavaceppi, scultore romano. Volume 
primo. Roma, Itália, 1768. 

 

O artista também foi um relevante restaurador de esculturas greco-romanas, sendo 

estas, obras encontradas nas citadas escavações. As mesmas eram restauradas e 

em sua maioria, copiadas em terracota ou adaptadas ao novo estilo helenístico. Parte 

da produção do seu ateliê foi publicada em três livros, sendo os mesmos ilustrados 

pelo próprio artista com a técnica da gravura em metal (Quadro 1). 
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Quadro 1 – Exemplos de três publicações com catalogação por 
imagens de esculturas restauradas no séc. XVIII20 

  

AUTOR: CAVACEPPI, Bartolomeo. 

TÍTULO: Raccolta d'antiche statue busti  
bassirilievi ed altre sculture restaurate da Bartolomeo 
Cavaceppi, scultore romano. 
Volume primo. 

DATA E LOCAL DE PUBLICAÇÃO:  
1768, Roma  

DESCRIÇÃO FÍSICA: 
 [22] p., 60 [i.e. 61] l. of plates: ill.; 2° (42 cm). 
TIPOGRAFIA: Italic e Roman 

  

AUTOR: CAVACEPPI, Bartolomeo. 

TÍTULO: Raccolta d'antiche statue busti 
teste cognite ed altre sculture antiche scelte restaurate 
da Bartolomeo Cavaceppi scultore romano. 
Volume Secondo. 

DATA E LOCAL DE PUBLICAÇÃO:  
1769, Roma  

DESCRIÇÃO FÍSICA: 
[34] p., 60 l. of plates: ill., front. (portrait); 2° (42 cm)º. 
TIPOGRAFIA: Italic e Roman 

  

AUTOR: CAVACEPPI, Bartolomeo. 

TÍTULO: Raccolta d'antiche statue busti teste 
cognite ed altre sculture antiche scelte restaurate 
da Bartolomeo Cavaceppi scultore romano.  
Volume terzo. 

DATA E LOCAL DE PUBLICAÇÃO:  
1772, Roma  

DESCRIÇÃO FÍSICA: 
[22] p., 60 l of plates: front., ill; 2° (42 cm). 
TIPOGRAFIA: Italic e Roman 

Fonte: Adaptado de Cavaceppi (1768, 1769, 1772).  

 

No século XIX, a documentação por imagem, ilustrada por desenhos e gravuras, seria 

defrontada com a nova tecnologia resultante de estudos sobre a reação de algumas 

substâncias químicas fotossensíveis aos efeitos da luz, com o escurecimento e 

formação de imagens: a fotografia. Essa se tornaria então, uma das ferramentas mais 

relevantes na preservação da memória cultural. No entanto, convém aqui tratar dos 

 
20 Publicações de catalogação de esculturas restauradas por Bartolomeo Cavaceppi, escultor e 
restaurador romano no Séc XVIII. Roma, Itália, 1768, 1769 e 1772. Os três volumes estão disponíveis 
na íntegra para download em: 
https://arachne.unikoeln.de/arachne/index.php?view%5blayout%5d=buch_item&search%5bconstraint
s%5d%5bbuch%5d%5balias%5d=Cavaceppi1768Vol1&search%5bmatch%5d=exac. Acesso em: 15 
jan. 2019. 
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primeiros experimentos óticos que possibilitariam o desenvolvimento da fotografia 

como a ferramenta de representação gráfica tratada neste trabalho.  

Em tempos remotos (desde o século X), os filósofos se debruçariam sobre o mistério 

da luz e a sua relação com a imagem, a fim de compreendê-la e dominá-la. A mais 

relevante contribuição para este impasse se deu nos experimentos do filósofo, 

astrônomo e matemático árabe Alhazen Ibn al-Haytham (965-1040). Reconhecido por 

importantes experimentos quantitativos e qualitativos sobre reflexão e refração, o 

filósofo teria sido também o primeiro a identificar e descrever o mecanismo físico da 

visão humana. É também creditado a ele a concepção da "câmara escura” (Figura 7) 

e a ideia de que a luz viajaria em linhas retas e quando passadas por um orifício, as 

mesmas retas reconstruiriam essa imagem invertida no próximo plano encontrado 

(ZEWAIL, 2010). 

Mais adiante, no renascimento, não apenas os cálculos matemáticos de proporção e 

perspectiva seriam utilizados como regra para o alcance de resultados realistas, mas 

também os experimentos óticos da “câmara escura” seriam amplamente explorados 

pelos pintores que buscavam a virtuose da verossimilhança em suas obras. Segundo 

Oliveira (2008), os princípios óticos da fotografia já seriam especulados por Aristóteles 

e Leonardo da Vinci, através do já citado conceito de um ambiente suprimido de luz. 

Porém a viabilidade de utilização desta técnica como auxiliar em desenhos 

hiperrealísticos, seriam experimentados e produzidos por Giovambattista Della Porta 

em 1553 (descritos em sua obra Magiæ Naturalis21). 

 
21 No século XVI, o desenho, como representação do real, era fruto da percepção entre a visão e o 
visível. Os alquimistas investigavam a possibilidade de nossa visão ser adaptada ao que percebíamos. 
Ou seja, o nosso aparelho visual não seria confiável ao dos outros, considerando que a priori, “todo 
conhecimento da natureza iniciava-se pelos sentidos, inclusive o conhecimento intelectivo, e terminava 
na apreensão das formas abstratas”. Os estudos buscariam resultados físicos e racionais para se 
registrar uma “visão não enganada pelo indivíduo” (MENDONÇA, 2015), resultando em experimentos 
utilizados pelos pintores renascentistas com câmeras escuras equipadas com dispositivos óticos. No 
entanto, esse tipo de invento já seria utilizado pelo filósofo-astrônomo Alhazen Ibn Al-Haitam, entre os 
séculos X e XI.  
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Figura 7 – Conceito da “câmera obscura” concebida por Alhazen Ibn al-Haytham  

 
Fonte: Zewail, 2010. 

Importante também citar os aprofundados estudos do reconhecido pintor Leonardo da 

Vinci sobre como funcionaria fisicamente a visão e como reproduzir 

esquematicamente o modo de registro da imagem na retina humana por meio de 

desenhos baseados em cálculos geométricos. Em seus manuscritos são encontradas 

investigações anatômicas a respeito do olho humano (Figura 8). Como resultado 

desses estudos, o pintor encontrou soluções matemáticas para execução da forma 

realista e sua relação como o volume resultante entre luz e sombra. Segundo Farago 

(2016), em muitos projetos, Leonardo da Vinci explorou a refração e reflexão da luz e 

suas “reverberações” em campos claros e escuros no corpi ombrosi, registrando como 

os corpos preenchem o espaço e de que forma o mesmo se fundiria à penumbra. A 

mesma autora destaca no manuscrito do artista o parágrafo intitulado “pintura” que 

descreve: “O tamanho como ‘dimensão’ de uma figura pintada, deveria ser mostrado 

tal qual é visto e acordo com sua distância. Se você vê uma figura em tamanho real, 

você sabe a qual distância estaria do olho” (FARAGO, 2016, p. 57). 
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Figura 8 – Página de anotações e diagramas intitulados 
 “Three bodies positioned in a room illuminated by a single window” 

 
Fonte: Institut de France Paris, Manuscrito A, f. 91 r. Farago (2016, p. 56). 
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Com a evolução técnica (a partir dos avanços da química e dos estudos das 

substâncias fotossensíveis) foi possível a produção de lentes que permitiriam gerar 

imagens cada vez mais nítidas. Mesmo já tendo sida investigada pelos alquimistas 

medievais, o primeiro a ser citado pela história da fotografia como descobridor da 

fotossensibilidade de certas substâncias químicas, teria sido Fabrício em 1526, 

quando descreveu o escurecimento do sal de prata quando iluminado pela luz. No 

decorrer do tempo, o litógrafo Nicéphore Niépce, em Châlons-sur-Saône (França), 

pesquisara por muitos anos como imprimir imagens sobre placas metálicas, 

alcançando o objetivo de obter a sua primeira gravação permanente (experimento 

conhecido atualmente como Photo Atching) em 1826 (OLIVEIRA, 2008).  

Mais adiante, seriam associadas as técnicas de Niépce e de Louis Jacques Mandé 

Daguerre (pintor francês e investigador de resultados cromáticos utilizando os 

processos químicos). Dessa associação surgiu a substituição do betume por um 

revestimento de prata iodada, com a imagem registrada pela luz revelada por vapores 

de mercúrio e fixada com cianeto de potássio (OLIVEIRA, 2008). Surge desse 

experimento, a daguerreotipia, matriz essencial para toda a fotografia moderna. 

Dois importantes resultados a respeito da gravação da imagem e seu suporte foram 

alcançados: (1) a passagem da placa de cobre para a placa de vidro, e (2) o 

inconveniente da placa sempre estar molhada devido à solução fotossensível aquosa, 

e a mesma ser superada por uma solução gelatinosa. Esses resultados possibilitariam 

a maior nitidez da imagem, o manuseio mais adequado quanto ao equipamento e a 

diminuição de soluções aquosas in loco do registro fotográfico. Enfim, por ser um meio 

de representação gráfica baseado exclusivamente em recursos tecnológicos, a 

fotografia foi beneficiada com a evolução da história e o desenvolvimento industrial e 

bélico, atingindo maior definição e realismo com o passar dos anos. 

Atualmente, a fotografia digital (surgida nos anos de 1970), é a base de grande parte 

das metodologias de documentação científica. A tecnologia digital teve como 

motivação a corrida espacial que apresentaria uma grande mudança: a captação da 

imagem deixaria de ser feita por artifícios químicos, passando a ser substituídos pelos 

sensores foto-eletrônicos. A imagem tornaria-se então, um registro por dados (arquivo 

digital) e a mesma poderia ser reproduzida nos mais diversos tamanhos e suportes, 
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bem como poderia ser editada/processada em diversos softwares (para a geração de 

produtos diversos). 

Figura 9 – Exemplo de Daguerreótipo considerado 
como fonte de documentação de escultura (monumento) 

 

Fonte: DE PRANGEY, Joseph Philibert Girault. Rome, Fontana del Tritone, 1842. Daguerreótipo. 
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Após tratar de modo breve como se deu a evolução da representação e registro por 

suportes gráficos bidimensionais, serão abordados como esses mesmos registros são 

utilizados em projetos de autenticidade, inventariação e restauro da obra de arte. Para 

Carvalho (2004, p. 13), a documentação por imagem conjugada ao inventário do 

patrimônio móvel e bens integrados, cria uma identidade para a obra: “O acto do 

inventário dá nomes às coisas, divulga os objectos quando os registra, preserva-lhes 

a memória material e conceptual, arruma-os, disponibilizando essa memória num 

sistema de catalogação.” 

Ainda hoje, grande parte de estudos de datação, atribuição e autenticidade são 

baseados e estruturados em documentação por imagens. Em um breve exemplo, a 

escultura apresenta várias subcategorias para a sua classificação como, escultura de 

vulto, escultura arquitetônica, escultura heráldica, escultura funerária, entre outras. A 

citada tipologia é apenas uma das dimensões que a obra pode alcançar por meio do 

seu registro em imagem, seja este apresentado por desenhos, gravuras ou fotografias. 

O registro por imagens torna-se, então, determinante para a investigação e definição 

do valor da obra de arte como patrimônio cultural e artístico. 

Citando novamente Carvalho (2004), para catalogar e inventariar, deve-se aprender 

a reconhecer a escultura e compreender quais foram os processos sofridos por ela. 

Por ser um “objeto artístico tridimensional”, o mesmo ocupa determinado espaço. 

Portanto, os seus volumes configurados pela luz entre formas, cores e texturas, linhas 

e pontos, que demonstram a dinâmica, o ritmo e equilíbrio entre a tensão e dinâmica 

de seu desenho, são características importantes a serem reconhecidas.  

Os atributos supracitados tornam a investigação de uma escultura através de 

documentação por imagens um árduo trabalho. Os mesmos são utilizados de modo 

determinante pela Museologia e pelo Mercado de Arte para comprovar de forma 

histórica e burocrática a trajetória da obra. Um claro exemplo deste tipo de estudo em 

documentação por imagem para comprovar autenticidade pode ser visto numa oferta 

de escultura anunciada na Sotheby’s Antiquities, no valor de US$ 5.000.000,00: “A 

Figura em Mármore de um jovem Sátiro vestindo uma máscara eatral de Silenus”, 

datada de século I d.C. (Figura 10). 
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Figura 10 – Técnicas utilizadas para representação/ documentação 
de esculturas em ordem cronológica: 1) Stefano della Bella (1610-1664), desenho, 

Gabinetto Nazional e delle Stampe, Roma; 2) Stefano della Bella (1658-1662), 
gravura em metal, The British Museum; 3) Fotografia do final do século XIX, 

autor desconhecido. 4) Fotografia digital para catalogação na Sotheby’s Gallerie 

 
Fonte: Elaborado por Telma Cavalieri, 2019, a partir da obra: A Marble Figure of a Young Satyr 
wearing a Theater Mask of Silenus, Roma Imperial, circa 1st Century A.D., sob a tutela de Sotheby’s 
Antiquities.  
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Além de uma extensa bibliografia, a obra conta com antigas catalogações, 

inventariações, comprovantes de negociação, mas sobretudo, tem sua autenticidade 

em três imagens: (1) desenho22 (Séc. XV, atribuído a Steffano Della Bella, pertencente 

à coleção do Gabinetto Nazionale dele Stampe em Roma); (2) Gravura em metal23 

(Séc. XV, do mesmo artista, pertencente ao acervo do Britsh Museum em Londres; 

(3) Fotografia de autor desconhecido do final do século XIX (LIPPOLD, 1947), onde 

se nota a falta dos dedos da mão direita, indício importante para investigação de 

restauro que seria feita depois da já comprovada intervenção do restaurador 

Alessandro Algardi em 1628. 

O suporte da documentação por imagens fez-se premente em processos de 

catalogação e inventariação de bens do Patrimônio Artístico e Cultural no decorrer da 

história. A arte de representar a obra de modo conjugado com a ciência permite que 

a memória de importantes objetos não se perca, bem como a importância que tal obra 

representa como expressão humana e na História da Arte. 

A seguir, serão tratados os procedimentos e as tecnologias utilizadas atualmente para 

a documentação por imagem em projetos científicos de Inventariação, Catalogação, 

Restauro e Conservação. 

2.3 DOCUMENTAÇÃO POR LUZ VISÍVEL 

Quando se trata de documentação científica aplicada à preservação, é necessária a 

delimitação do seu objetivo. Bens materiais pertencentes ao Patrimônio Cultural e 

Artístico possuem demandas específicas inerentes à natureza do objeto e, tais 

critérios permitem um planejamento otimizado quanto à necessidade de recursos 

humanos e tecnológicos para a execução do projeto. 

A documentação por imagens (por luz visível) envolve uma diversidade de fontes, 

suportes e tecnologias. Algumas imagens documentais já são, por si só, bens a serem 

preservados como parte do acervo museológico (como antigos desenhos e gravuras, 

 
22 Di Castro, Daniela; FOX, Stephen Paul. Disegni dall’antico dei secoli XVI e XVII dalle collezioni del 
Gabinetto Nazionale delle Stampe, Roma, 1983. p. 134, fig. 71. 

23 Gravura em metal atribuída a Steffano Della Bella. British Museum. https://www.britishmuseum.org/ 
research/collection_online/collection_object_details.aspx?objectId=1470703&partId=1&searchText=de
lla+bella&page=8. Acesso em: 27 mar. 2019.  
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negativos, microfilmagens, entre outros), demandando diferentes sistemas de 

curadoria, gerenciamento e armazenamento (sistema de catalogação). 

Os registros são realizados atualmente, em sua grande maioria, por fotografia digital, 

sendo necessária uma metodologia específica para a segurança da sobrevivência 

desses dados por tempo indeterminado. Porém, mais do que apenas preservar esses 

dados, discute-se muito a interação dos mesmos em metodologias interdisciplinares 

no contexto museológico. Para Pinheiro e Granato (2012, p. 30),  “[...] há uma 

combinação das disciplinas, correspondendo ao estudo de novos campos de 

problemas, cuja solução exige a convergência de várias disciplinas, tendo em vista 

levar a efeito uma ação informada e eficaz [...]”, a fim de se fomentar resultados que 

possam permitir pesquisas nas mais diversas áreas do conhecimento. 

Essa relação entre a Ciência da Arte e a História da Arte pode definir estratégias 

importantes no planejamento da conservação da obra. A priori, o registro por imagens 

deve ter por finalidade apoiar os procedimentos de conservação e restauro, a fim de 

permitir que a obra alcance uma maior trajetória no tempo, fornecendo dados para as 

gerações contemporâneas e futuras. Portanto, cabe estudar nesse trabalho, como as 

aquisições de dados (registros por imagens) são feitas atualmente, incluindo a análise 

de seus produtos como fontes documentais em projetos de conservação e restauro 

dentro do espaço museológico ou in situ. 

2.3.1 DOCUMENTAÇÃO POR IMAGENS DE BAIXA DEFINIÇÂO  

Desde que os processos fotográficos começaram a ser democratizados em 1884 

(OLIVEIRA, 2008), quando se obteve a criação do filme de rolo por George Eastman, 

a fotografia se estabeleceria como uma tecnologia ligada à arte e ao entretenimento. 

Além de um “hobby popular”, a possibilidade de utilização de um equipamento portátil 

permitiu aos estudiosos em Conservação e Restauro documentar obras in situ ou em 

espaços museológicos de uma forma mais simples. 

Na última década do século XX, com o advento das câmeras digitais, atingiu-se uma 

grande popularização desse tipo de registro, com a possibilidade de apenas “apontar 

e disparar” a máquina fotográfica, e mais adiante a possibilidade de visualização 

imediata do produto, sem a necessidade do processo de revelação. À medida em que 

as câmeras foram adquirindo recursos automatizados de definição de parâmetros, foi-
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se popularizando o seu uso. No entanto, esse avanço teve o seu custo na qualidade 

das imagens, até que fosse alcançada a precisão mínima necessária dos sensores 

nas câmeras portáteis automatizadas (calculadores de distância e velocidade, 

fotômetros automáticos, entre outros).  

Os registros mais comuns são obtidos por meio de máquinas fotográficas digitais 

automáticas não profissionais e apresentam na sua maioria, definição e foco limitados. 

Essa limitação tem como origem diversos fatores técnicos como a capacidade 

reduzida de memória para a aquisição dos dados e na conjugação do conjunto de 

lentes. Mesmo sendo um recurso limitado, esse tipo de equipamento apresenta muitas 

vantagens quando se trata de documentação por imagens apenas para inventariação 

e catalogação de bens móveis e agregados in situ : (1) facilidade do manuseio e na 

combinação entre os fatores de captação como a sensibilidade do sensor (ISO), 

abertura do diafragma, velocidade do obturador, entre outros; (2) uso do foco 

automático, permitindo a otimização do processo, já que obter detalhes mais refinados 

da materialidade da obra não é o objetivo, mas sim, o reconhecimento e localização 

da mesma no ambiente onde se encontra (Figura 11). 
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Figura 11 – Exemplo de documentação em baixa definição 
de escultura em terracota para cadastro e inventariação 

 

Fonte: Elaborado por Telma Cavalieri, 2019 a partir de imagens apresentadas em Ramos 
(2013)24.  

 
24 RAMOS, 2013. “Estudo, Diagnóstico e Conservação das esculturas em terracota do Rei D. Duarte e 
da Sala do Capítulo”. Relatório de estágio, Instituto Politécnico de Tomar, Portugal, do Mosteiro de 
Alcobaça (2013). Figuras 14, 15, 17, 20A e 20B.   
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Com os avanços das tecnologias, incluindo lentes, sensores digitais e dispositivos de 

armazenamento em máquinas fotográficas portáteis e dispositivos móveis, foram 

alcançados melhores resultados nos arquivos em alta definição, apesar de ainda ser 

premente o controle da luz para se alcançar resultados satisfatórios no que tange às 

cores e às texturas. Em sua maioria, as obras quando in situ, encontram-se em 

ambientes com pouca disponibilidade de luz, o que dificulta o registro adequado das 

mesmas.   

Nessa pesquisa, adotou-se o termo “imagens em baixa definição” para se referir aos 

casos em que não foram aplicados critérios científicos para o registro das mesmas 

(uso de equipamentos específicos, definição de parâmetros, uso de softwares de 

edição de imagens, entre outros). No entanto, isso não anula a importância dos dados 

obtidos, mesmo que tais fotografias não tenham sido registradas com um 

planejamento científico na aquisição de seus dados. Esse produto pode se tornar um 

registro de suporte científico a posteriori, desde que anexados ou inseridos em 

relatórios técnicos e/ou inventários onde existam informações sobre a obra, 

principalmente no caso de bens agregados ao complexo arquitetônico.  

Vale ressaltar que se houver planejamento na aquisição dos dados, é possível obter 

fotografias adequadas para geração de modelos geométricos, mesmo com uso de 

câmeras digitais não profissionais. No entanto, para aquisição de dados em ambientes 

internos faz-se necessária a análise da incidência da luz dentro da edificação, 

incluindo a identificação do horário em que se pode obter a melhor iluminação da obra, 

e os cuidados para que não haja modificação na distância focal. Essa pode ser uma 

boa alternativa de baixo custo para geração de modelos geométricos de bens 

agregados pela técnica Dense Stereo Matching (DSM). A Figura 12 ilustra o modelo 

geométrico (malha triangular irregular texturizada) gerado na ferramenta Zephyr. 

É importante lembrar que a utilização de imagens de baixa definição não é o enfoque 

dessa pesquisa, sendo o modelo ilustrado na Figura 12, apenas um experimento para 

verificação de qualidade de produtos gerados a partir de tomadas feitas com câmeras 

digitais amadoras (não profissionais). Concluiu-se que foi obtido um modelo 

geométrico de boa qualidade, o suficiente para ser apresentado como representação 

documental. A seguir, serão tratadas as tecnologias e metodologias que utilizam 

imagens com alta definição em procedimentos de Conservação e Restauro para 
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projetos de salvaguarda integrada de esculturas pertencentes ao Patrimônio Cultural 

e Artístico. 

Figura 12 – Exemplo de modelo geométrico obtido a partir de  
levantamento fotográfico em baixa definição 

Fonte: Elaborado por Telma Cavalieri, 2018. 
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2.3.2 DOCUMENTAÇÃO POR IMAGENS DE ALTA DEFINIÇÂO 

A fotografia apresenta-se como o suporte primordial para todas as técnicas de 

documentação por imagem. É por meio dela que será possível registrar os dados 

obtidos tanto por luz visível quanto por luz invisível. Considerando a relevância de tal 

técnica neste estudo, serão apresentados aqui, as metodologias e técnicas utilizadas 

para um refinado registro documental de esculturas.  

Para Leão e Almada (2013, p. 202), a documentação científica “[...] deve ser gerada 

de forma criteriosa, buscando registrar o máximo de informações, eliminando assim 

os erros que possam comprometer a qualidade e o entendimento do objeto por meio 

da imagem”. Diferentemente da fotografia como suporte de linguagem artística, a 

fotografia documental não permite efeitos e faltas técnicas já que seu objetivo é 

oferecer clareza e legibilidade de informações (OLIVEIRA, 2008).  

A fotografia documental de esculturas apresenta critérios técnicos diferenciados da 

Arquitetura. Devido à tomada fotográfica mais próxima dos objetos, na documentação 

de esculturas, aumentam-se os cuidados com relação ao foco, devido à maior 

dificuldade de manter todas as feições do objeto bem definidas e em foco.  

Um exemplo deste tipo de documentação está ilustrado na Figura 13, onde são 

numerados e registrados fotograficamente os tacelos (técnica utilizada para a queima 

da escultura em terracota por camadas), detalhes de patologias, mapeamento de 

cromias, representação gráfica de ornamentos, entre outros.  
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Figura 13 – Exemplo de documentação em alta definição de escultura em 
terracota policromada para análise formal, catalogação, diagnóstico e inventariação 

 
Fonte: Elaborado por Telma Cavalieri, 2019, a partir de imagens apresentadas em Tavares (2013). 
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De modo geral, pode-se resumir os critérios básicos que devem ser apresentados em 

uma fotografia de escultura para fins documentais em: definição, contraste e fidelidade 

cromática, descritos a seguir.  

a. Definição: é determinada pela capacidade de armazenamento de dados pelo 

sensor da câmera fotográfica (resolução) e pelo jogo de lentes utilizado para se 

alcançar os valores ideais de distância focal e abertura do diafragma (que 

influenciará na profundidade de campo). No caso da fotografia para 

documentação científica, é exigido máximo foco e alta definição, para que sejam 

possíveis análises formais da obra mesmo que representada somente numa 

imagem raster. 

b. Contraste: é o equilíbrio entre luz e sombra, para que a maior parte dos 

elementos fotografados sejam captados em tons encontrados entre a máxima 

incidência de luz e a completa falta dela. Para um bom registro de uma escultura, 

deve-se obter a luz difusa com a menor presença de sombras. 

c. Fidelidade Cromática: permite o registro exato das cromias. Tamanha é a 

importância da fidelidade cromática, que existem metodologias específicas com 

parâmetros quantitativos de cor e luz a serem reconhecidos e registrados 

durante as tomadas fotográficas. Os mesmos serão tratados mais adiante. 

Para o atendimento da exigência dos critérios supracitados, a geração de imagem por 

luz visível se dá a priori em três etapas: 1) aquisição dos dados, 2) a geração da 

imagem e 3) o pós-processamento do arquivo obtido.  

Na aquisição dos dados, é fundamental a utilização correta do equipamento (câmera 

e lentes) para a obtenção de fotografias tecnicamente refinadas. E já que a fotografia 

é em sua natureza uma técnica que utiliza a luz visível para o obtenção do seu registro 

imagético, a mesma deve ser estudada de modo criterioso para que se possa obter o 

melhor resultado em dados formais da obra, como o alcance de sutis texturas, 

resultantes de manuseios do artista ou de procedimentos de conservação e restauro 

já sofridos.  

O uso de luz controlada também é fundamental para o alcance de representação 

cromática fidedigna da obra. Como auxílio complementar, ainda se utilizam tabelas 

cromáticas (primárias, secundárias e tons de cinza) durante a aquisição dos dados. 
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As cartelas são produzidas com padrão internacional para oferecer referências 

cromáticas confiáveis sob qualquer tipo de luz visível. Segundo Leão e Almada (2013), 

as cartelas podem conter apenas tons de cinza ou conter diversas cores, como a 

QPcard 10125 (Figura 14) e a X-Rite de 24 amostras26 (Figura 15). A cartela de tons 

de cinza permite o ajuste cromático, enquanto a cartela policromática possibilita a 

descrição quantitativa da cor, como dados exatos a serem alcançados ou 

reproduzidos. 

Figura 14 – Exemplo de documentação em alta definição com ajuste cromático 
Cartela QPCard 101 

  

Fonte: Registro pré-intervenção de artefato do Museu Penn. Disponível em: 
https://www.penn.museum/sites/artifactlab/. Acesso em: 15 abr. 2019. 

Para Cardoso e Leão (2016), a fotografia por luz visível possui técnicas que são 

utilizadas para obtenção do registro da obra “mais próximo do objeto real”. Tal 

verossimilhança se dá na fidelidade cromática e formal do objeto. Os autores também 

afirmam a relevância desse tipo de documentação já que a mesma oferece 

importantes informações no que tange aos estudos de detalhes como as pinceladas. 

O rigor do registro pode, por exemplo, prover indícios importantes quando se trata de 

 
25 Cartão de referência utilizado para balanço de branco e cinza, gerenciamento de contraste e controle 
de exposição. QPCARdManual. Disponível em: https://docplayer.net/35016588-Digital-photography-
color-control-with-qpcard-reference-cards-and-application.html. Acesso: 13 maio 2019. 

26 Matriz quadriculada de 24 campos cromáticos cientificamente preparados para análise comparativa 
na reprodução de cores. Disponível em: User Manual - X-Rite. https://www.xrite.com/-
/media/xrite/files/manuals_and_userguides/c/o/colorcheckerpassport_user_manual_en.pdf. Acesso: 
Acesso: 13 maio 2019. 
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investigação e análise a respeito de atribuições, intervenções passadas e claro, o seu 

estado de conservação. 

Figura 15 – Exemplo de documentação em alta definição com 
referência cromática quantitativa XRite 24 de amostras 

 

 
Fonte: Adaptado de Smith (1933)27. 
 

 
27 SMITH, Shelley M.  Kali'na Man, Bronze, Life Size head, 1933. Copyright: Field Museum of Natural 
History - CC BY-NC. Disponível em: https://collections-anthropology.fieldmuseum.org/ 
catalogue/1251468. Acesso em: 13 maio 2019. 
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Representar fotograficamente o volume de objetos é um desafio e requer o estudo 

sistemático para se obter a luz ideal (suave/difusa). Para isso, a intensidade, 

qualidade da fonte de luz (Índice de Reprodução de Cor - IRC) e o posicionamento da 

mesma, necessita de equipamentos profissionais como rebatedores e tripés (LEÃO; 

ALMADA, 2013).  

O foco na imagem documental é imprescindível, e para um maior conhecimento da 

manipulação do sistema de lentes (Figura 16), cabe aqui, uma breve análise do 

funcionamento da câmera fotográfica como um todo, já que este é o equipamento 

primordial para a aquisição dos dados (Figura 17). 

A câmera fotográfica é formada pela “câmara escura”, as lentes (sistema ótico), e o 

sistema de gravação e armazenamento dos dados digitas. Imagens de alta resolução 

(acima de 10 megapixeis) obtidas no formato RAW28 são os mais adequados para 

edição e pós-processamento devido à maior riqueza de dados relacionados à 

luminosidade, e consequentemente, tons e texturas. Para Oliveira (2008, p. 61), “[...] 

o sistema óptico de uma máquina fotográfica é a sua alma”. A qualidade da objetiva é 

imprescindível para o rigor e o refinamento da tomada fotográfica, bem como o seu 

funcionamento.  

Figura 16 – Esquema de distância e profundidade de campo 

 

Fonte: Oliveira (2008, p. 61). 

Para a documentação de esculturas, é necessária a utilização de lentes com distância 

focal de 50 mm (RUBINO, 2015), já que essa é a que mais se aproxima ao sistema 

ótico do olho humano, oferecendo um registro com distorção reduzida (Figura 17). 

 
28 RAW (ou formato cru) é um formato de arquivo gerado por determinados fabricantes de câmeras 
digitais e possui a integridade dos dados obtidos em cada tomada fotográfica, desde detalhes de cor e 
flexibilidade de luminosidade, permitindo uma maior margem de edição e tratamento. 
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Figura 17 – Relação entre a distância focal e o campo de visão 

 
Fonte: https://av.jpn.support.panasonic.com/support/global/cs/dsc/knowhow/knowhow12.html. Acesso 
em: 18 out. 2018. 

Para o registro de esculturas em alta definição, é importante destacar alguns 

cuidados, que estão diretamente relacionados aos objetivos da documentação. 

Quando utilizada para acompanhamento de procedimentos de restauro, simples 

catalogação/inventariação, registro de intervenções, padrões cromáticos, entre outros 

(Figura 18), bastam tomadas fotográficas em alta definição obtidas por lentes de 50 

mm com luz controlada e ajuste cromático. No entanto, para projetos de análise mais 

aprofundados, como análises pré e pós restauro e disponibilização em plataformas 

online (websites e museus virtuais) já existe o procedimento “multifocus” que permite 

a “costura” (stitching) de diversas fotografias tiradas do mesmo ponto mas com focos 

diferenciados. Neste tipo de procedimento geralmente são utilizadas as teleobjetivas, 

de modo a registrar uma área menor, com maior definição (RUBINO, 2015). Para 

compensar redução da profundidade de campo da teleobjetiva e permitir que todo 

objeto tridimensional esteja em foco, podem ser usados programas para realizar a 

combinação de partes focadas de diversas fotos (as áreas desfocadas são 

desconsideradas), conforme pode ser visto na Figura 18. 

No experimento da documentação do presépio da escultura em terracota policromada 

Madonna di Collemaggio (séc. XVI, Abruzzio, Itália), Figura 20, Rubino (2015) 
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descreve a utilização de uma lente teleobjetiva de 300 mm montada em um corpo 

Nikon D3 para a produção de arquivo multifocus: 

Quando os raios de luz atingem uma lente, após atravessá-la, há um ponto 
em que o cone de luz é invertido e imagem é projetada no sensor: esse ponto 
de conversão é chamado de nodal e corresponde mais ou menos ao centro 
de uma lente simples. Em uma lente, um ponto nodal frontal e um ponto nodal 
posterior são distintos. A primeira corresponde à interseção entre o 
prolongamento do raio incidente e o eixo óptico, enquanto a segunda 
corresponde à interseção entre a extensão do raio que sai da lente e o eixo 
óptico. A distância focal de uma lente é calculada a partir do ponto nodal 
posterior, enquanto que a distância de focagem é calculada a partir do ponto 
nodular anterior. (RUBINO, 2015, p. 77).29  

Tal técnica se apresenta eficaz quando é necessário o alcance de detalhamento da 

escultura de forma integral. Plataformas de representação digital de esculturas com 

fotografias em alta definição exigem um alto grau de informação da imagem, 

principalmente quando utilizados em sistema piramidal30, onde o cursor percorre a 

imagem e apresenta, simultaneamente, um detalhe ampliado (Figuras 19a e b, e 20).  

  

 
29 Quando i raggi di luce colpiscono una lente, dopo averla attraversata, esiste un punto in cui il cono di 
luce viene invertito e che proietta l'immagine sul sensore: questo punto è detto nodale e corrisponde 
più o meno al centro di una lente semplice. In un obiettivo si distingue un punto nodale anteriore ed un 
punto nodale posteriore. II primo corrisponde all’intersecazione fra il prolungamento del raggio incidente 
e l’asse ottico, mentre il secondo corrisponde all'intersecazione fra il prolungamento del raggio che esce 
clall'obiettivo e l’asse ottico. La lunghezza focale di un obiettivo viene calcolata dal punto nodale 
posteriore, mentre la distanza di messa a fuoco dal punto nodule anteriore. (RUBINO, 2015, p. 77). 

30 Sistema de navegação e visualização da imagem em alta resolução. Consiste numa imagem de 
tamanho padrão para a interface, permitindo, por meio da indicação do cursor sobre a mesma, a 
visualização de detalhes aumentados diversas vezes. 
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Figura 18 – Exemplo de documentação em alta definição “multifocus” de escultura 
em terracota policromada para análise formal 

 
Fonte: Elaborado por Telma Cavalieri, 2019, a partir de imagens contidas em Rubino (2015, p. 75). 
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Figura 19 – Detalhes de imagens geradas por “multifocus” exibidas em 
sistema de navegação piramidal para análise pós-restauro 

 

 

Fonte: Rubino (2015). A) Detalhe da escultura de São José (p. 77), 
B) Detalhe da escultura da Madonna di Collemaggio (p. 78), ambas em terracota policromada. 

 

A

 

B 
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Figura 20 – Exemplo de documentação em alta definição de escultura 
em terracota policromada para análise formal pré-restauro 

 (vista lateral esquerda da Madonna di Collemaggio) 

 

Fonte: Rubino (2015, p. 53).  
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Esse exemplo de geração de fotografias por “multifocus”, descrito anteriormente, está 

associado a equipamentos de alto custo e profissionais qualificados para operá-los, 

além do uso de softwares proprietários de pós-processamento. No entanto, verifica-

se o surgimento recente de recursos para a melhoria da qualidade fotográfica em 

aparelhos de baixo custo, como câmeras de smartphones, que apresentam funções 

(como “foco seletivo”) que permitem alternar a área focada da imagem e/ou gerar 

imagens a partir da combinação de fotos tomadas com focos diferenciados, permitindo 

ampliar a profundidade de campo.  

Serão tratadas a seguir as principais tecnologias utilizadas no âmbito internacional 

para a documentação e preservação de bens artísticos. O intuito é apresentar um 

panorama de métodos e tecnologias de registro fotográficos auxiliados por luz não 

visível para utilização em análises diagnósticas por imagem. 

 

2.4 DOCUMENTAÇÃO POR LUZ NÃO VISÍVEL  

Exames de diagnósticos por imagem suportam e apoiam importantes decisões para 

os procedimentos de conservação e restauro. Muitos destes são possíveis graças à 

utilização de luz invisível e o seu registro em conjunto com a luz visível no suporte 

fotográfico. O estudo e conhecimento dos comprimentos de onda invisíveis (radiação) 

permitiu o desenvolvimento de experimentos com resultados qualitativos e 

quantitativos para os procedimentos de análise de esculturas. 

A medição das ondas das radiações eletromagnéticas (de tipos específicos de luz 

invisível), são feitas por meio de sua amplitude (Figura 21). Existem faixas específicas 

para identificá-las no espectro eletromagnético (luz visível, infravermelho, raios X, 

ultravioleta, entre outros) e segundo Cantuária (2003), as mesmas se apresentam sem 

limites precisos de medição de espectro, havendo sobreposições em certas faixas. A 

energia “luminosa” encontra-se num pequeno segmento do espectro eletromagnético, 

aproximadamente entre 4.000 e 7.000 Å31 (Figura 21).  

 

 

 
31 O ångström (Å) é a unidade de medida de comprimento de onda (BARRIO, 1996). 1 Å (ångström) é 
igual a 10-10 m.  
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Figura 21 – Espectro eletromagnético 

Fonte: UC Davis ChemWiki. Disponível em: https://www.khanacademy.org/science/physics/light-
waves/introduction-to-light-waves/a/light-and-the-electromagnetic-spectrum. Acesso em: 15 mar. 2019 

 
 
As radiações tem como origem uma fonte ou foco energético que delimita o tipo de 

emissão, ou seja, comprimentos de onda característicos a cada radiação. Esta energia 

radiante emitida se propaga no espaço ou por meio de uma “substância transparente” 

para que exista a absorção (reconhecida como calor), reflexão (cor), emissão 

(fluorescência), refratação ou dispersão, quando a mesma entra em contato com a 

matéria. Estas diferenças de comportamento de energia (quando em contato com a 

matéria) permite a investigação e descoberta de dados ocultos à visão.  

Segundo Barrio (1996, p. 285), o olho humano não é capaz de “[...] isolar uma radiação 

luminosa ou calor a partir do fluxo normal da luz branca [...]”, como ocorre com um 

prisma por exemplo. Os corpos que absorvem apenas parte da radiação incidida sobre 

eles, e refletem de forma seletiva uma determinada cor, será um auxiliar para a 

detenção de comprimentos de onda (absorção), permitindo simultaneamente 

transmissão seletiva, ou seja, a passagem de uma delas. Por essa razão, a utilização 

de uma diversa gama de filtros coloridos no registro de luz visível e filtros especiais 

para a captação/ emissão de radiações variadas se tornou um procedimento relevante 

para a manipulação no aproveitamento das radiações (BARRIO, 1996).  
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Serão tratados a seguir de maneira breve, os tipos de radiação utilizadas em 

procedimentos de análise por imagem em esculturas, e como cada tipo de luz invisível 

é registrada como fonte de dados imagéticos na documentação científica por imagens. 

2.4.1 FLUORESCÊNCIA UV 

A fotografia de fluorescência visível com radiação ultravioleta (UV) é a técnica utilizada 

para o registro da emissão gerada pela radiação UV que incide na superfície da 

escultura (Figura 22). Trata-se de um método não invasivo (ou não destrutivo), 

podendo ser utilizado in situ.  

Figura 22 – Zona de radiação UV no espectro eletromagnético 
e esquema técnico para registro fotográfico auxiliado por filtro  

     

Fonte: Elaborado por Telma Cavalieri, 2019 a paritr de Barrio (1998) e de Núcleo de Apoio à 
pesquisa de Física Aplicada ao Estudo do Patrimônio Artístico e Histórico (NAP-FAEPAH -USP) 
- http://www.usp.br/faepah/?q=pt-br/fluoresc%C3%AAncia-com-ultravioleta. 

Conhecida como fluorescência UV, a técnica consiste em iluminar com uma fonte 

ultravioleta a obra a ser analisada, gravando simultaneamente as imagens em uma 

câmera fotográfica (auxiliada por um filtro específico, ou sistema de detecção), 

permitindo registrar a radiação emitida (fluorescência) nos materiais presentes na 

superfície da escultura. 

A fonte de luz ultravioleta é constituída de vapor de mercúrio e permite um 

mapeamento imediato da constituição química (diferenciação entre materiais 

orgânicos e inorgânicos) da superfície a ser analisada. 

Os materiais, a depender de sua natureza e do grau de envelhecimento atingido, 

possuem diferentes comportamentos (respostas) com os respectivos graus de 
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fluorescência. Em suma, os raios UV são absorvidos e reemitidos como feixes visíveis 

de acordo com o seu comportamento em contato com moléculas presentes na 

superfície32. 

Segundo Cantuária (2003), as fotografias de fluorescência visível com radiação 

ultravioleta podem ser de dois tipos:  

a)  Fotografia de ultravioleta - registro das radiações refletidas pelos objetos que 

não são visíveis ao olho humano (comprimentos de onda na faixa de 3.200 a 4.000 

Å). Nesse procedimento é necessária a utilização de uma lente de vidro comum e de 

lentes de quartzo para a captação de ondas maiores (2.500 a 4.000 Å), e filtro para 

detenção de raios visíveis e transmissão dos raios ultravioletas refletidos pela 

superfície da obra. 

b) Fluorescência - registro de radiações visíveis emitidas pelos objetos 

(fluorescência), ou seja, o registro da radiação ultravioleta refletida e transmitida pela 

luz visível da fluorescência por meio de filtros de cor. Os filtros apresentam papel 

relevante quando se deseja “destacar” determinadas cores de acordo com as 

referências pré-delimitadas para cada objetivo a ser alcançado no procedimento 

(Figura 23). Temos aqui como exemplo:  

- Fluorescências de azul claro, violeta ou cor púrpura: são representadas 

como branco ou cinza muito luminoso na fotografia.  

- Fluorescências amarelas e verdes: por serem menos potentes, tornam-se 

mais escuras nos registros. Para o seu destaque, é necessária a utilização de 

filtros para uma melhor delimitação de área. 

 

  

 
32 Accademia di Belle Arti – Palermo, Itália.  http://www.gipsoteca.accademiadipalermo.it/diagnostica-
e-conservazione/tecniche-indagine-utilizzate/ 
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Figura 23 – Exemplo de documentação diagnóstica 
 por fluorescência ultravioleta 

 

Fonte: Elaborado por Telma Cavalieri, 2019 a partir de Rubino, Aramini e Torre (2015). 
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É importante ressaltar aqui que a utilização desse tipo de radiação pode danificar 

alguns tipos de materiais se os mesmos forem expostos por um longo período.  Cabe 

à equipe interdisciplinar envolvida no procedimento de documentação avaliar os 

possíveis riscos de danos oferecidos à obra, mantendo-a sob absoluta segurança. 

2.4.2 RADIOGRAFIA E FLUORESCÊNCIA DE RAIOS X  

A radiografia baseia-se na absorção diferenciada dos feixes de raio X, quando 

atravessam os objetos. Essa variação de absorção depende da espessura e 

densidade do material em pontos específicos (Figuras 24 e 25). Como suporte para o 

registro da imagem, tem-se a placa radiográfica onde os raios-X atingem sua 

superfície e gravam a sua intensidade numa película fotossensível (CRUZ, 2010). 

Figura 24 – Zona dos raios X (radiografia) no espectro eletromagnético 
 e esquema técnico para registro dos resultados por imagem 

  

Fonte: Elaborado por Telma Cavalieri, 2019 a partir de Barrio (1998) e Núcleo de Apoio à 
pesquisa de Física Aplicada ao Estudo do Patrimônio Artístico e Histórico – USP33. 

Como já dito, os raios-X são ondas eletromagnéticas e a sua diferença de 

comprimento de onda é mais energético (menor comprimento, aproximadamente 0,06 

a 1,4 Å), tornando possível atravessar a matéria. Portanto, a radiação é medida pela 

capacidade de alcance do feixe e o seu registro na placa fotográfica (Figura 25). A 

placa apresenta em sua composição os haletos de prata como composto químico que 

escurece quando entra em contato com os feixes de Raio-X34.  

 
33  (NAP-FAEPAH -USP): http://www.usp.br/faepah/?q=pt-br/radiografia. Acesso em 18 fev. 2019. 

34 GONZÁLEZ, Oskar. Radiografando el Arte. In: Quaderno de Cultura Científica, 2015. 
https://culturacientifica.com/2015/11/09/radiografiando-el-arte/. 
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Figura 25 – Exemplo de documentação por radiografia de escultura em 
terracota policromada para análise estrutural pré e pós restauro 

 

Fonte: Elaborado por Telma Cavalieri, 2019 a partir de Rubino et al. (2015). 
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A partir da imagem obtida, torna-se possível obter dados referentes à estrutura interna 

da escultura. Esse tipo de técnica permite a detecção de pinos de metais, fissuras, 

rachaduras e a utilização de diversos materiais divergentes (Figura 25). A radiografia 

por raios-X, é uma das técnicas mais utilizadas para análise de diagnóstico por 

imagem desde a sua descoberta por Wilhelm Conrad Röntgen em 1895.  

Utilizando a mesma fonte de radiação, porém em outro espectro, a fluorescência de 

raios X (ED-XRF) já tem sido utilizada em procedimentos de análise como uma técnica 

não invasiva e precisa para identificação de elementos componentes da obra de arte 

e já se encontra de forma reconhecida e estabelecida na literatura científica da área 

aqui tratada. Na Europa, a mesma é amplamente utilizada na investigação e 

determinação de elementos constituintes do material apresentado pela obra. A técnica 

consiste na utilização de uma fonte de feixes de raio X (excitação proveniente de tubos 

de raio X ou fonte emissora de raio X característico) para o fornecimento de “energia 

adequada” para a provocação do efeito fotoelétrico no material a ser utilizado35 (Figura 

26). 

Figura 26 – Zona dos raios-X no espectro eletromagnético,  
e esquema técnico para registro dos resultados da análise 

   

Fonte: Elaborado por Telma Cavalieri, 2019 a partir de Barrio (1998) e Núcleo de Apoio à 
pesquisa de Física Aplicada ao Estudo do Patrimônio Artístico e Histórico (NAP-FAEPAH -
USP). 

 

 
35 Núcleo de Apoio à pesquisa de Física Aplicada ao Estudo do Patrimônio Artístico e Histórico (NAP-
FAEPAH -USP), http://www.usp.br/faepah/?q=pt-br/fluoresc%C3%AAncia-de-raios-x-por-
dispers%C3%A3o-de-energia-ed-xrf. Acesso em: 18 fev. 2019. 
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Considerando que as informações obtidas pela medição são baseadas na energia e 

intensidade dos fótons emitidos que estão relacionadas ao elemento específico 

presente na amostra da obra, as mesmas podem ser qualitativas e 

semiquantitativas36.  

Tais informações são representadas por meio de gráficos (resultantes do espectro 

fornecido por cada elemento) e pode caracterizar e identificar materiais inertes, 

pigmentos, metais, entre outros, no intuito de permitir a constatação de origem, 

alterações sofridas, técnicas já utilizadas, autenticação de atribuição, cronologia e a 

presença de poluentes. Essa técnica se apresenta importante no panorama de 

recursos de análise não invasivos e fornece dados confiáveis para um diagnóstico 

preciso antes da decisão de procedimentos de conservação e restauro. 

No experimento feito em Alcobaça (Portugal) por Le Gac et al. (2014) descrito em 

“Application of energy dispersive X-ray fluorescence spectrometry to polychrome 

terracotta sculptures from the Alcobaça Monastery”, a técnica foi utilizada para 

determinar os tipos de pigmentos utilizados na pintura das esculturas em terracota e 

sua respectiva datação. Considerando que as esculturas fazem parte do conjunto 

arquitetônico do mosteiro, a obra, neste caso, sempre estará em maior segurança 

quando analisada in situ, e a técnica aqui apresentada se mostra muito eficaz para a 

apresentação de resultados confiáveis, independente das condições de luz a que a 

obra esteja submetida. 

Por permitir análises em camadas mais profundas dos materiais encontrados na 

superfície da obra, a fluorescência de raios X (ED-XRF) fornece dados importantes 

para a análise de camadas pictóricas em obras de arte tridimensionais (Figura 27). A 

depender das proximidades da área analisada, o número de camadas pode variar de 

modo importante, seja por questões técnicas relacionadas à aplicação da policromia 

(necessidade de várias aplicações de pigmento para se alcançar a cor desejada), ou 

pelo desgaste natural do tempo (LE GAC et al., 2014).   

Ainda, segundo esses autores, dentre as principais vantagens da técnica, está a 

abordagem não invasiva sobre o material constituinte da obra. A limitação se 

 
36 Accademia di Belle Arti di Palermo: http://www.gipsoteca.accademiadipalermo.it/diagnostica-e-
conservazione/tecniche-indagine-utilizzate/. 
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apresentou na impossibilidade da detecção de certos elementos (C, Al, Si, Na) e a 

não caracterização da argila como um elemento a ser analisado separadamente, ou 

seja, pigmento e argila foram considerados como um mesmo elemento. 

Figura 27 – Exemplo de análise por gráficos para diagnóstico 
de composição de policromia em terracota (escultura do século XVII) 

 

Fonte: Elaborado por Telma Cavalieri, 2019 a partir de de Le Gac et al. (2014). 
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2.4.3  FOTOGRAFIA DIGITAL INFRAVERMELHA DE FALSA COR 

A fotografia digital infravermelha de falsa cor ou reflectografia de infravermelho 

próximo apresenta-se como mais uma das técnicas óticas não destrutivas. A mesma 

possui como princípio, a emissão de raios infravermelhos que serão absorvidos e 

detectados por um filtro IR (Infrared – infravermelho), sendo os mesmos registrados 

em sensor de uma câmera digital37 (Figura 28). 

Figura 28 – Zona do infravermelho no espectro eletromagnético, 
 e esquema técnico para registro fotográfico dos dados 

   

Fonte: Elaborado por Telma Cavalieri, 2019, a partir de Barrio (1998) e NAP-FAEPAH-USP. 

A técnica supracitada tem como procedimento, para obtenção de fotografia em falsa 

cor no infravermelho, a manipulação e mescla de imagens coloridas em vermelho, 

verde e azul (Red, Green and Blue - RGB), com o intuito de determinar esses dados 

cromáticos de acordo com a escala de cinzas da fotografia infravermelha (Figura 29).

  

  

 
37 Núcleo de Apoio à pesquisa de Física Aplicada ao Estudo do Patrimônio Artístico e Histórico (NAP-
FAEPAH-USP). http://www.usp.br/faepah/?q=pt-br/reflectografia-de-infravermelho. 
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Figura 29 – Exemplo de documentação diagnóstica com  
reflectografia de infravermelho 

 

Fonte: Elaborado por Telma Cavalieri, 2019, a partir de Rubino et al. (2015). 

 
 
De acordo com Rosado (2014), softwares de manipulação de imagens digitais 

tornaram o método mais simples e eficaz, pois a informação sobre a cor azul em RGB 
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(imagem em falsa cor produzida pelo feixe de radiação IR e pelo filtro IR acoplado à 

lente38) é descartada, mantendo apenas os componentes vermelho e verde, que serão 

sobrepostos com os componentes pertencentes à escala de cinzas do infravermelho. 

A paleta cromática resultante dessa interação fornecerá dados da composição 

química do pigmento, demonstrando técnicas de sobreposição de pinceladas, paletas 

específicas (características de cada obra ou artista) identificando os pigmentos e 

permitindo a análise de áreas com repinturas (ROSADO, 2014). 

2.4.4 MICROFOTOGRAFIA  

 
Em procedimentos de conservação e restauro, a microscopia e a microfotografia são 

amplamente utilizadas como ferramenta para a análise de técnicas e materiais de 

origem mineral presentes na obra e o seu respectivo grau de degradação. Trata-se de 

uma técnica fotográfica auxiliada por microscopia ótica e eletrônica, permitindo o 

registro de elementos invisíveis a olho nu (CANTUÁRIA, 2004). Por ser uma análise 

laboratorial, é necessária a retirada de micro amostras, tornando essa técnica, a priori, 

invasiva. 

A microscopia ótica (MO) é a observação de cortes estratigráficos por um microscópio 

ótico com sistema externo de luz polarizada e refletida. A aquisição dos dados se dá 

por câmera fotográfica adaptada para este fim. Essa técnica possibilita o estudo da 

estratigrafia pois permite analisar os aspectos físico-materiais da amostra, como 

número de camadas, espessuras, cores, texturas, entre outros. Já a microscopia 

eletrônica (ME) de varrimento (espectrometria de raios X por dispersão de energia) 

fornece dados físicos e químicos das amostras por meio de resultados semi-

quantitativos. A ME mostra-se complementar à MO e pode identificar a presença de 

elementos importantes na caracterização de materiais e pigmentos como silício, 

alumínio, chumbo e prata (BIDARRA; ANTUNES, 2014). A identificação de 

concentração dos elementos citados pode evidenciar de forma mais precisa onde se 

encontram as camadas intermediárias de preparação e da pintura com seus 

respectivos pigmentos, demonstrando a quantidade e a idade dos repintes (Figura 

30).  

 
38 “Em uma imagem de falsa cor, cada pigmento é representado por uma cor falsa específica, que 
depende da sua interação com a luz do Infravermelho” (ROSADO, 2014, p. 1381). 
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Figura 30 – Exemplo de análise invasiva qualitativa e semi-quantitativa  
de pigmentos em terracota policromada 

 
Fonte: Elaborado por Telma Cavalieri, 2019, a partir de Bidarra e Antunes (2014). 
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2.5 A DOCUMENTAÇÃO DE ESCULTURAS NO BRASIL 

A documentação científica por imagens39 aplicada à esculturas no Brasil ainda se 

mostra como uma área a ser conquistada pelas novas tecnologias digitais. A grande 

maioria de sua documentação por imagem, aceita pela comunidade acadêmica, ainda 

se apresenta como registros fotográficos por luz visível (vista frontal, posterior, 

oblíquas e detalhes) produzidas com rigor técnico e científico.  

Dois importantes textos publicados pelo Centro de Estudos da Imaginária Brasileira 

(publicação das Universidades Federais de Minas Gerais e da Bahia) e uma 

dissertação (EBA-UFMG), tratam do registro fotográfico da escultura sacra brasileira 

como um procedimento científico. Em específico, tratam do procedimento aqui 

estudado como uma ferramenta que demanda domínio técnico na linguagem 

fotográfica, seja no estudo da luz e no seu potencial de registro, seja na utilização 

eficaz do equipamento e no pós-processamento das imagens em softwares 

específicos. 

Em tais trabalhos de Leão (2005), Leão e Almada (2013) e Cardoso e Leão (2016), 

são considerados e tratados os procedimentos em laboratório fotográfico, desde a 

captura dos dados (utilização de cartões de referências cromáticas e contraste), o 

processamento (calibração dos dados obtidos em “arquivo cru” com as referências 

quantitativas de medição de luz) até os ajustes finos no pós-processamento (por meio 

de softwares de edição de imagens, sejam eles de intensidade e temperatura de cor 

e exposição de luz e aumento de nitidez, desde que não exista a manipulação ou 

alteração da imagem). 

Para Leão e Almada (2013), os resultados atingidos em fotografias produzidas in loco 

apresentam diversas limitações quanto à qualidade do registro e o seu potencial como 

fonte de dados a serem processados. Os dados capturados sob condições 

controladas de luz (laboratório) demonstram maior fidelidade aos aspectos formais da 

obra e em detalhes importantes, como texturas, policromias, entre outros.  

Especificamente nesse trabalho, os autores tratam do registro fotográfico de um 

 
39 Termo utilizado por acadêmicos da Faculdade de Belas Artes da Universidade Federal de Minas 
gerais (UFMG) e técnicos do Laboratório de Ciência da Conservação (LACICOR – EBA – UFMG) em 
artigos referentes ao tema pesquisado neste trabalho. 
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pináculo (artefato) feito no ateliê de restauro, primeiramente, e depois, sob condições 

adequadas de luz. O resultado foi a verificação de perdas quantitativas na medição 

de luz e temperatura e consideráveis distorções na nitidez da imagem gerada. 

Cardoso e Leão (2016) demonstram em um experimento, com premissas técnicas já 

apresentadas no artigo supracitado (LEÃO; ALMADA, 2013), a documentação de uma 

escultura de Nossa Senhora do Carmo da primeira metade do século XIX 

(Pernambuco) no laboratório fotográfico do Laboratório de Ciência da Conservação 

(LACICOR – EBA – UFMG). O artigo apresenta técnicas importantes como a 

disposição e a utilização dos equipamentos e novamente o tratamento das fotografias 

através de editores de imagens.  

Tais trabalhos mostram-se importantes para a divulgação das técnicas e do manuseio 

de equipamentos visando o refinamento dos procedimentos fotográficos com cunho 

científico, no entanto, não demonstram um trato sensível com a obra. Não há, em seu 

processo de documentação, um estudo detalhado da obra, uma avaliação de aspectos 

formais inerentes à concepção e produção da obra pelo artista.   

Considerando que neste trabalho, a fotografia é, a priori, a fonte primária de dados 

para os processos de fotorrestituição, pretende-se demonstrar a importância do olhar 

sensível do documentarista. Objetiva-se, sobretudo, estabelecer a relevância da 

percepção da obra no olhar do profissional responsável por sua documentação, de 

modo que ela seja não apenas um registro tecnicamente impecável, mas que permita 

a representação da obra como um universo de significados e significantes a serem 

documentados de forma científica e perceptiva, e não apenas técnica. 

Alguns museus brasileiros já contam com a documentação auxiliada por 

fotorrestituição e modelos geométricos nas áreas de arqueologia e paleontologia. No 

entanto, devido ao dificultoso e arriscado manuseio de esculturas, é possível que no 

futuro, invista-se em tecnologias de varredura a laser conjugadas com a 

fotorrestituição para uma maior precisão na aquisição de dados. Tal precisão permitirá 

o desenvolvimento de bancos de dados baseados em modelos geométricos, bem 

como a sua utilização em museus virtuais e em projetos de realidade virtual e 

aumentada já encontradas em curadorias de grandes museus pelo mundo. 
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3 A REPRESENTAÇÃO DOCUMENTAL DO PATRIMÔNIO ARTÍSTICO E 

CULTURAL POR MODELOS GEOMÉTRICOS  

Com o aumento do interesse na geração de modelos geométricos a partir de 

fotorrestituição e de varredura a laser, surgiu a necessidade da aplicação do rigor 

científico, evidenciando de forma sistemática as diferenças entre fato, hipótese e os 

diferentes níveis de probabilidade representados na documentação digital. No intuito 

de suprir essa demanda surgiram dois importantes documentos na área de 

documentação digital, a “Carta de Londres” (2009) e os “Princípios de Sevilha” (2011). 

Sendo publicada primeiro, a “Carta de Londres” determina um conjunto de premissas 

e critérios para estabelecer uma “solidez metodológica” na geração e visualização dos 

modelos geométricos. Tais premissas, resultantes de processos de trabalho que 

sigam as citadas “propriedades características” estabelecidas, desde a aquisição dos 

dados até a difusão do modelo de acordo com o seu fim (seja ele para o estudo, a 

pesquisa, a difusão, entre outros), pode sevir como parâmetro básico da 

representação documental digital, reconhecida como fonte científica. Tais referências 

e parâmetros definem métodos que garantem a integridade intelectual dos dados, bem 

como a sua fidelidade formal quanto a documentação, sustentabilidade e acesso dos 

mesmos pelos domínios acadêmicos, educativos e comerciais. 

Os objetivos da Carta de Londres pretendem a priori : 1) Proporcionar pontos de 

referência reconhecidos pela comunidade científica; 2) Estabelecer o rigor intelectual 

e técnico na visualização digital do patrimônio; 3) Assegurar que os processos e os 

resultados das reconstituições digitais sejam compreendidos corretamente e 

avaliados pelos utilizadores; 4) Contribuir de forma determinante para que a 

visualização tridimensional digital do patrimônio possa fomentar o estudo, a 

interpretação e a gestão dos bens patrimoniais; 5) Delinear e aplicar estratégias de 

acesso e sustentabilidade dos dados; 6) Fornecer solidez para que fundamentos 

estabelecidos pela comunidade de especialistas possam produzir “Orientações para 

a Implementação da Carta de Londres”. 

Quando se trata dos “Princípios de Sevilha” (2011), observa-se o aprimoramento dos 

critérios da “Carta de Londres” para o tratamento da metodologia em documentação 

na área da arqueologia virtual. No documento, o texto declara que, na “Carta de 

Londres”, os “métodos de visualização variam de um campo para outro”, sendo 
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necessário o desenvolvimento de “diretrizes específicas e apropriadas para cada 

disciplina e para cada comunidade de especialistas". A partir desse argumento, a 

Arqueologia Virtual demandaria a elaboração de guias, documentos e recomendações 

com uma natureza mais específica. 

Sendo uma disciplina científica, a Arqueologia Virtual que tem como objetivo maior, a 

pesquisa e o desenvolvimento de métodos aplicados à visualização digital, como parte 

integrante do patrimônio arqueológico. É formado por elementos materiais, móveis e 

proprietários, sendo extraídos ou não do subsolo, servindo como fonte para 

conhecimento histórico da humanidade. 

O documento “Princípios de Sevilha” ainda trata da “Gestão integral”, a qual inclui 

tarefas de inventário, prospecção, escavação, documentação, pesquisa, manutenção, 

conservação, preservação, restituição, interpretação, apresentação, acesso e uso 

público do material arqueológico. Através desses dados colhidos é possível partir para 

a “Restauração virtual”, onde o material existente sofreria (sob o crivo científico) a 

“Anastilose Virtual”, ou seja, a recomposição de partes desmembradas existentes em 

um modelo geométrico, ou mesmo recuperá-lo visualmente na sua integridade formal, 

tal qual o mesmo existiu no passado. Convém lembrar que no mesmo documento 

existem diversos parâmetros também ligados à representação de sítios arqueológicos 

e suas referentes edificações, mas que não serão tradas nesse trabalho. 

Uma vez reconhecido como documentação científica, o modelo geométrico se torna 

um produto de alta versatilidade, sendo utilizado, a priori, para projetos de 

conservação, restauro, catalogação e inventariação. Os produtos derivados da 

“nuvem de pontos” podem ser aproveitados para diversos fins de estudos e difusão. 

Importante também lembrar a relevância que tal documentação pode alcançar quando 

a mesma permite que sejam feitas réplicas por impressão 3D, não apenas para o 

auxílio de modelagem dirigida ao restauro, mas aos estudos de acessibilidade para 

deficientes visuais, por exemplo. 

Esse capítulo tratará das técnicas para aquisição de dados visando a produção de 

modelos geométricos (como representação documental de esculturas) como parte de 

uma metodologia interdisciplinar destinada à conservação, ao restauro e à difusão do 
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patrimônio Artístico e Cultural. A Figura 31 ilustra o processo de restauro virtual, desde 

a aquisição até a difusão dos dados online. 

Figura 31 – Exemplo de restauro virtual como produto  
de documentação digital 

 
Fonte: GIRIBET, Josep. Canon Mulet's Mausoleum - 3D model. Sketchfab. Vimeo. 
https://sketchfab.com/3d-models/canon-mulets-mausoleum-
feb50ffbb5a940e7ad999ed018df6b52. https://vimeo.com/103614607. Acesso: 10 maio 2019. 
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3.1 TÉCNICAS PARA AQUISIÇÃO DE DADOS 

Serão tratadas aqui as principais técnicas para aquisição e processamento de dados, 

voltadas especificamente para geração de modelos geométricos de esculturas. Dentre 

essas técnicas, destacam-se os sistemas de varredura para a geração de nuvens de 

pontos, como o 3D laser scanning e as técnicas automáticas de restituição 

fotogramétrica digital, que serão descritos a seguir.  

Considerando que a obra de arte é considerada como um objeto de forma complexa 

e que possui alto valor, a sua manipulação se torna um desafio. Por essa razão, a 

aquisição deve, a priori, ser realizada com um alto nível de detalhe, obtendo-se um 

modelo de alta qualidade, já que o mesmo poderá, a posteriori, ser adaptado aos mais 

diversos fins por meio da edição da malha geométrica, sem a necessidade da 

documentação ser refeita. A seguir, serão tratadas as tecnologias supracitadas com 

o escopo definido de aplicação a esculturas pertencentes ao Patrimônio Artístico e 

Cultural como meio de registro, documentação, inventariação, restauro e difusão. 

3.1.1 FOTOGRAMETRIA (stricto sensu)   

A Fotogrametria é uma técnica que permite extrair das fotografias, as formas, as 

dimensões e as posições dos objetos (GROETELAARS, 2004). Segundo Oliveira 

(2008), os fundamentos da fotogrametria se baseiam na geometria da projeção central 

e da perspectiva, em que era possível a reconstrução da geometria a partir de 

processos de interseção gráfica (na sua origem), e em seguida, por processos de 

interseção ótica, com uso da estereoscopia (que permite visualizar a terceira a 

dimensão como na visão humana). Com essa premissa, quando um objeto 

tridimensional é fotografado em duas diferentes posições, e essas fotos são 

observadas por um sistema estereoscópio, é possível ter “sensação óptica de volume” 

(Figura 32).  
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Figura 32 – Ilustração de estereoscópio do séc. XIX 

 
Fonte: Freie Universität Berlin. http://bildevidenz.de/en/team/eva-wilson/ 

A Fotogrametria passou por grandes transformações desde os primeiros anos de seu 

desenvolvimento, em meados do século XIX. Os métodos digitais permitiram a 

simplificação dos processos de restituição analógicos e analíticos, antes realizados 

em equipamentos de custos elevados, operados por pessoas altamente 

especializadas (GROETELAARS, 2004). 

A fotogrametria digital se apresenta como uma técnica de alta precisão para a 

aquisição de dados e na geração de produtos como desenhos, fotos retificadas, 

ortofotos, modelos geométricos (texturizados ou não), entre outros. Vale lembrar que 

neste trabalho, serão tratados apenas os procedimentos para fotorrestituição aplicada 

à pequenos objetos de alta complexidade (esculturas e artefatos). 

Segundo Groetelaars (2015), dentre as principais etapas para um levantamento 

fotogramétrico eficaz, estão: 

a) tomada fotográfica do objeto – deve-se cuidar para que os objetos sejam 

registrados com boa definição, nitidez e luminosidade, além disso, garantir que cada 

parte do objeto apareça em pelo menos duas a três fotos, com angulações e 

sobreposições adequadas ao tipo de restituição utilizada;  
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b) levantamento de algumas medidas do objeto in situ ou em estúdio fotográfico 

– por meio de trenas ou dispositivos eletrônicos a fim de se determinar a escala do 

modelo. 

c) orientação interna – calibração para definição dos parâmetros do equipamento 

fotográfico, como a resolução da imagem, dimensão do sensor CCD (Charge Coupled 

Device) ou CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor), distância focal, 

localização do ponto principal (PP) e distorções da objetiva.  

d) orientação externa – determinada por meio da identificação dos pontos homólogos 

nas imagens (através de processos interativos ou automatizados). Essa fase visa 

realizar a interseção dos feixes perspectivos para determinação das coordenadas 

tridimensionais dos objetos, visando a reconstrução do posicionamento relativo das 

fotos (locais da câmera durante o levantamento fotográfico) e a geração do modelo 

preliminar.  

e) geração do modelo geométrico e produtos derivados – “complementação” do 

modelo primário gerado na primeira fase do processamento, incorporando mais 

detalhes, e associando-o a superfícies e foto-texturas correspondentes.  

f) exportação dos produtos - como modelo de superfícies texturizados, ortofotos, 

animações, planilhas, entre outros. 

A classificação da Fotogrametria está baseada em três critérios técnicos: (1) 

posicionamento da câmera (sensor ótico), dentre eles a terrestre, a aérea e a orbital; 

(2) número de fotografias utilizadas e o tipo de restituição, como a 

monorrestituição, a estereorrestituição e a restituição de múltiplas fotografias 

convergentes e (3) nível de automação do processo de restituição, que podem ser 

classificados como automático, semiautomático e interativo. 

No trabalho de documentação científica por imagens de esculturas, serão focados 

procedimentos de tomadas fotográficas terrestres (ou à curta distância), com 

processamento automatizado. A estereorrestituição é um método preciso para a 

representação documental da escultura como modelo geométrico, e permite uma 

maior diversidade de produtos derivados para documentação e difusão dos dados. 

Desde o início do século XXI, a partir dos princípios de estereorrestituição, foram 
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desenvolvidas e aprimoradas várias ferramentas a fim de automatizar a restituição 

fotogramétrica, como a técnica DSM, tratada a seguir.  

3.1.2 DENSE STEREO MATCHING 

O Dense Stereo Matching (DSM) representa o estado da arte em relação a métodos 

automatizados de restituição fotogramétrica, sendo amplamente utilizado para a 

geração de modelos geométricos de formas complexas (como as esculturas), 

principalmente nos países mais desenvolvidos. Baseada na correlação automática de 

conjuntos de pixeis homólogos entre as fotos (desde que estejam com os mesmos 

parâmetros internos) tomadas de diferentes ângulos, o DSM permite reconstruir as 

coordenadas tridimensionais dos pontos do objeto, gerando o modelo do tipo "nuvem 

de pontos" (Figura 33) ou a malha triangular irregular (Triangular Irregular Network - 

TIN). 

Considerando que a correlação automática de conjuntos de pixeis homólogos se dá 

desde que existam padrões de texturas não uniformes, a utilização de boas lentes e 

de iluminação difusa e abrangente se faz necessária. Sob esses parâmetros mais 

controlados, pode-se melhorar a qualidade da aquisição dos dados e otimizar o 

processamento do software para DSM, uma vez que se aumenta a diferenciação das 

feições, facilitando a correlação entre os conjuntos de pixeis, evitando erros e 

possibilitando a geração de produtos mais completos e precisos.  
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Figura 33 – Processo de geração de nuvem de pontos por DSM 

 
Fonte: Elaborado por Telma Cavalieri, 2019.    
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No caso da documentação de esculturas, torna-se importante a luz visível controlada 

para o alcance de todas as texturas possíveis da superfície do objeto. O processo de 

geração de "nuvem de pontos" com a técnica DSM pode ser dividido em cinco etapas: 

(1) inserção das fotos; (2) correlação automática das fotografias; (3) reconstrução da 

geometria preliminar do objeto e da câmera; (4) associação densa de pixeis 

homólogos; (5) criação do modelo geométrico na forma de "nuvem de pontos" ou 

malha TIN, texturizada ou não (GROETELAARS, 2015). 

Para as tomadas fotográficas de pequenos objetos que serão processadas por DSM, 

utiliza-se de forma geral, as seguintes configurações (câmera e objeto): 

• o objeto permanece estático e a câmera que sofre movimentação – usado 

principalmente quando as esculturas apresentam grandes dimensões e podem 

correr risco no manuseio; 

• o objeto sofre movimentação (ou rotação) e a câmera permanece estática 

(geralmente sobre tripé) – nesse caso, a escultura pode ser movimentada 

com as mãos ou estar sobre uma base rotatória para girar em torno de seu 

próprio eixo.  

Considerando o refinamento necessário no resultado final das imagens (cuidado com 

foco, intensidade de luz, entre outros), a escultura sobre a base giratória apresenta-

se geralmente como a melhor opção, já que facilita o controle da incidência da 

iluminação (que pode ficar estática), eliminam-se as sombras nas áreas fotografadas 

e permite-se manter constante o afastamento e os parâmetros de foco sobre o objeto.  

Na literatura pesquisada neste trabalho, não foram encontrados experimentos 

realizados no Brasil visando a representação documental por modelos geométricos, 

como parte de um projeto interdisciplinar de documentação, conservação e restauro. 

Foram encontrados apenas trabalhos citando experimentos e uso de modelos 

geométricos para difusão da obra. Um desses experimentos, utiliza a técnica DSM 

para geração de modelos de "nuvens de pontos" e malhas TIN a partir de vídeos ou 

panoramas fotográficos em Full HD, como o trabalho de Vila (2019), da Pontifícia 

Universidade Católica (PUC) do Rio de Janeiro (Figura 34), que utiliza um drone para 

a aquisição de dados de esculturas públicas pertencentes ao patrimônio artístico e 

cultural de uma cidade brasileira. 
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Figura 34 – Modelo geométrico de uma escultura pública gerado por DSM a partir  
de vídeo Full HD, tomado por drone 

 
Fonte: Vila (2019). 

 
Por ser a tecnologia utilizada nesta pesquisa, a descrição do DSM será aprofundada 

no Capítulo 4, junto aos experimentos realizados para documentação de esculturas 

barrocas em terracota do Museu de Arte Sacra da Universidade Federal da Bahia.  

A seguir, será tratada a tecnologia 3D Laser Scanning, apresentando-se como uma 

importante ferramenta para aquisição de dados, inclusive onde não existe a 

possibilidade de iluminação da superfície da obra. 

3.1.3 3D LASER SCANNING 

O 3D laser scanning é uma técnica eficaz para o levantamento de dados de alta 

complexidade por meio da varredura das superfícies externas, visíveis pelo olho 

humano. Aqui, serão tratadas as aplicações da varredura a laser voltadas à 

documentação de esculturas, especificamente. 

Seu funcionamento baseia-se na emissão e reflexão do feixe de laser na superfície 

do objeto a ser registrado (Figura 35). Uma vez atingido pelo laser, o material 

apresentado pelo objeto refletirá parte do sinal laser em direção ao sensor, sendo 

possível realizar a medição da distância. A varredura total do objeto é rápida pois 
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conta com o auxílio de espelhos giratórios, que permitem direcionar os raios laser de 

modo a cobrir todo o objeto (GROETELAARS, 2015). O produto gerado por esse 

processo é o modelo de “nuvem de pontos”.  

Figura 35 – Esquema de funcionamento de um 3D laser scanner e exemplo  
de documentação de escultura in situ por varredura a laser 

 

 
Fonte: Levoy et al. (2000). 

Segundo Groetelaars (2015), dentre as vantagens apresentadas pelo 3D Laser 

Scanning, já são reconhecidas as seguintes:  

a) precisão, que pode variar do centímetro ao submilímetro, dependendo da técnica 

utilizada para a varredura (distância do objeto) e da precisão do equipamento; 

b) tempo reduzido de levantamento para uma grande quantidade de dados e a 

possibilidade de se trabalhar na ausência de luz; 

c) segurança do armazenamento dos dados, a "nuvem de pontos" pode ser 

utilizada a posteriori.  Isso permite a obtenção de novos produtos, ou ainda, para se 

verificar o refinamento/precisão dos modelos criados. 
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O 3D laser scanning por meio de câmeras integradas ao equipamento de varredura, 

pode gerar de forma conjunta o levantamento fotográfico (Figura 36), texturas 

realísticas como um produto otimizado, fruto da combinação dos dados registrados 

pelo laser e pela fotografia (GROETELAARS, 2015).   

Figura 36 – David de Michelangelo: comparação entre a reprodução fotográfica (à 
esquerda) e o modelo geométrico gerado por 3D Laser Scanning (à direita)  

 
Fonte: Levoy et al. (2000, p. 4).  

 
 

Realizado pelas Universidades de Standford e Washington, o trabalho The 

Michelangelo Project do ano de 2000 (ainda hoje considerado referência) teve como 

objetivo documentar as esculturas de Michelangelo pertencentes à Academia de 

Firenze. Foram feitos diversos experimentos no intuito de reproduzir digitalmente não 

apenas os volumes, mas a textura de forma fotorrealística, possibilitando a 

documentação das técnicas e ferramentas utilizadas pelo escultor na produção da 

obra (Figura 37). Para tanto, a dispersão do laser nos cristais do mármore foi 

estudada, a fim se determinar os parâmetros do levantamento com a varredura a laser 

(distância do equipamento, abrangência de cada escaneamento e resolução). Assim, 

com alto nível de detalhe (refinamento de representação extremo) obtido e baixos 

erros da dispersão do laser, foi possível registar as formas impressas pelas 

ferramentas (formões) do artista (LEVOY et al., 2000).   
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Figura 37 – Exemplo de testes da reação do mármore  
na presença do laser, para investigação de técnica utilizada pelo escultor 

 
Fonte: Adaptado de Levoy et al. (2000, p. 3-9). 

 

O 3D Laser Scanning é um importante recurso para o estudo da superfície da 

escultura e deve sempre que possível ser aplicado de modo conjugado a imagens 

fotográficas de alta definição, para mapeamento das texturas fotorrealísticas extraídas 

diretamente das fotografias.  
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3.2 GERAÇÃO DE PRODUTOS DERIVADOS 

O 3D Laser scanning e Dense Stereo Matching são poderosas tecnologias para 

geração de modelos geométricos precisos, detalhados e com elevada qualidade de 

texturização. No entanto, como o produto primário dessas técnicas é a nuvem de 

pontos ou malha TIN, para ele que possa ser usado em várias aplicações, é 

necessário realizar a etapa de pós-processamento, visando a edição/otimização do 

modelo ou a geração de produtos derivados.  

A geração de modelos mais detalhados permite uma maior versatilidade quando se 

trata dos produtos derivados e os seus mais diversos fins. Assim, é prudente gerar um 

modelo de elevada qualidade para minimizar a necessidade de contato físico direto 

com a obra de arte. Tal procedimento demanda pessoal e equipamentos específicos, 

pois obras de arte exigem técnicos especializados para o auxílio e monitoramento da 

mesma durante a documentação.  

Uma aquisição de dados cuidadosa pode otimizar uma gama de processos, desde a 

sua representação 3D para o dossiê técnico quanto para modelos destinados a banco 

de dados, museus virtuais, arquivos para impressão 3D, aplicações em realidade 

virtual e aumentada etc.  

As principais etapas de pós-processamento para obtenção de produtos derivados 

(voltadas especificamente à documentação de pequenos objetos complexos, como 

esculturas) pode ser subdividida em: 

• segmentação - realizada por meio de processos interativos (como a seleção 

de trechos específicos das "nuvens de pontos") ou através de processos 

automatizados, e tem como objetivo agrupar regiões ou objetos similares 

(GROETELAARS, 2015); 

• otimização e edição do modelo – as operações mais comuns de edição dos 

modelos em malha TIN são: (1) preenchimento de vazios (Figura 38); (2) 

remoção de elementos estranhos (spikes); (3) eliminação de triângulos 
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sobrepostos e redução de ruído (Figura 38); (3) suavização40 e refinamento da 

malha; (4) decimação41 da malha (mesh decimation). 

• exportação para diversos formatos e geração de outros produtos, como 

desenhos, ortofotos, vídeos, impressão 3D, PDF 3D etc.  

Figura 38 - Exemplos de erros geométricos e topológicos da malha triangular  
 

 
Fonte: Elaborado por Telma Cavalieri, 2019. 

 
  

 
40 A suavização da superfície é uma operação comum quando aplicada a malha poligonal para suavizar 
um aspecto rugoso e fragmentado, diferente do objeto original a ser representado. O algoritmo neste 
caso, subdivide cada face, criando novos vértices e novos polígonos, ajustando as coordenadas dos 
vértices existentes, a fim de otimizar a continuidade dos trechos curvos (GROETELAARS, 2015). 

41 A decimação da malha é a operação inversa ao refinamento, e reduz o número de polígonos 
(triangulares ou quadrangulares), com o intuito de tornar o arquivo mais leve, com menor tempo de 
processamento, preservando o nível de detalhamento mínimo para a aplicação requerida. 
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Serão apresentados aqui, exemplos de produção de modelos geométricos por 

metodologia científica e que fazem parte de um projeto integrado de estudo da obra. 

Esse tipo de trabalho trans e interdisciplinar enriquece a aquisição de dados, 

permitindo uma maior riqueza de detalhes e valores inerentes à obra.  

3.3 USO DO MODELO COMO REPRESENTAÇÃO DOCUMENTAL CIENTÍFICA  

Como já dito anteriormente, o projeto “The Digital Michelangelo Project: 3D Scanning 

of Large Statues” (LEVOY et al., 2000), produzido pela Universidade de Stanford em 

conjunto com o MiBAC (Ministerio per i Beni e la Atività Culturale) e a Academia de 

Firenze, foi um dos mais importantes no estudo da documentação digital de esculturas 

pertencentes ao Patrimônio Artístico e Cultural.  

Esse projeto destaca-se pela profundidade de investigação não apenas nas técnicas 

de captura (feita por varredura a laser) e de processamento dos dados, mas também 

na análise da escultura como uma obra de arte a ser destrinchada em suas dimensões 

físico-formais (Figura 39), químicas e como teria sido produzida pelo artista 

Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni (1475-1564), ou seja, visou também 

propor hipóteses de técnicas escultóricas utilizadas pelo mesmo. 

Figura 39 – Representação do olho esquerdo da estátua de David 
de Michelangelo no seu modelo geométrico 

 
Fonte: Levoy et al. (2000). 
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Considerando a dimensão desta importante obra do patrimônio artístico mundial (517 

cm de altura, área de superfície de 19 m 2, volume de 2,2 m3 e o peso de 5.800 kg), o 

“David de Michelangelo” (uma das obras documentadas da Galeria da Academia de 

Belas Artes de Firenze no projeto aqui citado) exigiu um trabalho dispendioso, com 

uma equipe formada por 22 pesquisadores (LEVOY et al., 2000). O resultado deste 

projeto feito há 19 anos atrás ainda é impressionante por sua riqueza de dados 

registrados no modelo geométrico (Figura 40) e a elevada qualidade da texturização. 

Graças ao uso adequado de algoritmos para registro de diversas nuvens de pontos 

(junção de diversos escaneamentos realizados) foi possível superar o desafio 

apresentado pela dimensão da escultura, pois geraria, em primeira instância, 36 

gigabytes de arquivo, com 4 milhões de polígonos, oferecendo uma alta resolução da 

representação da superfície da obra. Tal modelo gerado apresentou altíssima 

qualidade e pôde ser utilizado para diversos fins, desde o estudo da sua superfície 

(incluindo o registro por luz não visível – UV), até a documentação dos procedimentos 

de restauro, animações para vídeos didáticos a respeito da obra para a Academia de 

Firenze, entre outros (Figura 40).  

Outro exemplo interessante de projeto de salvaguarda integrado é “The Uffizi 

Digitization Project”. Com a duração prevista de cinco anos, o projeto é um dos 

maiores na área e prevê documentar esculturas “em massa” para a geração de 

modelos geométricos e disponibilizá-los online. Idealizado e fomentado pelo Virtual 

World Heritage Laboratory da Universidade de Indiana (EUA) e pela Galleria Uffizi 

(Itália), esse projeto iniciou-se em 2015, e tem como meta documentar todas as 

esculturas greco-romanas do acervo (1.250) até o ano de 2020. 
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Figura 40 – Representação de David de Michelangelo  
por fotografia de alta resolução e por modelo geométrico 

 
Fonte: Imagens extraídas de Levoy et al. (2000), UNNA, MiBAC.42  

 
42 Fotografia: Jörg Bittner Unna, Wikimedia (CC BY 3.0). Modelo: LEVOY et al., 2000). Fig. 13. 
Audiovisual “David il Restauro”. Canal MiBAC, Itália. YOUTUBE. 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=dtQS2Og2Mxg. Acesso em: 18 maio, 2019. 
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Dentre os objetivos desse projeto, estão: 1) treinamento de estudantes de história da 

arte e de informática na técnica de captura de dados, modelagem geométrica e na 

publicação online interativa; 2) criação de um número limitado de modelos de 

“restauração virtual” em modelos geométricos; 3) publicação dos modelos 

geométricos em vários websites; 4) indexação dos modelos (projetos de conservação 

e restauro do MiBAC) no banco de dados disponível no website da Uffizi e do Projeto 

de Escultura Digital do Public Virtual Heritage Institute.  

Esse projeto de grande dimensão é de natureza interdisciplinar e abrange as áreas 

da Ciência da Comunicação e das Artes/ Humanidades e da University Information 

Technology Services. Em um artigo gentilmente cedido para essa pesquisa, os 

autores descrevem que a principal técnica de captura de dados que vem sendo usada 

no projeto é o DSM (tradada pelos autores com o termo “Structure from Motion” – 

SFM) (Figuras 41, 42 e 43), e descrevem o motivo para sua utilização: 

A principal técnica de captura 3D utilizada é a Structure from Motion (SFM) / 
Image Matching (IM), que permite representar as superfícies externas dos 
artefatos estudados em alta resolução, adquirindo tanto o padrão geométrico 
quanto o aspecto radiométrico dos objetos capturados. [...] O fluxo de trabalho 
de aquisição 3D típico baseado em dispositivos ativos43, envolvendo 
varredura a laser, alinhamento, registro, edição / otimização da malha e a sua 
texturização, requer uma considerável quantidade de trabalho manual em 
algumas dessas etapas, com ênfase no alinhamento, edição de malha e 
texturização. Por outro lado, o método baseado em SFM, com o conjunto de 
imagens obtidido com um protocolo adequado, é totalmente automático, 
fornecendo diretamente uma malha 3D texturizada como produto final. Aqui 
uma quantidade moderada de edição ainda pode ser necessária, mas a 
extensão do trabalho de edição é menor do que por modelos escaneados. A 
Fotogrametria produz automaticamente texturas de alta qualidade e de alta 
resolução. (GUIDI et al., 2017, p. 2)44.   

 

 

 
43 No artigo os autores tratam as tomadas fotográficas como dispositivos receptivos e a varredura a 
laser como dispositivos ativos. 

44 The principal 3D capturing technique being used is Structure from Motion (SfM) / Image Matching 
(IM) photogrammetry,that allows sampling the exterior surfaces of the artifacts of interest at high 
resolution, acquiring both the geometrical and the radiometric aspect of the captured objects.[…] The 
typical 3D acquisition pipeline based on active devices, involving 3D scanning, alignment, merge, mesh 
editing/optimization and texturing, requires a considerable amount of manual work in some of these 
steps, with particular emphasis on alignment, mesh editing and texturing. On the other hand, the SFM 
based approach, once the image set is acquired with a proper protocol, is fully automatic, directly 
providing a,textured 3D mesh as a final output. Here a moderate amount of editing might still be needed, 
but the extent of the editing work is smaller to that for scanned models. Photogrammetry automatically 
produces high quality and high-resolution texture.” 
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Figura 41 – Comparação da qualidade das nuvens de pontos 
obtidas por laser scanning (esquerda) e DSM (direita) 

 
Fonte: Guidi et al. (2017). 

 
Figura 42 – Resultado final da fusão das nuvens de pontos 

obtidas por laser scanning e DSM  

 
Fonte: Guidi et al. (2017).  
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Figura 43 – Captação dos dados por varredura a laser/ fotografia e 
 e publicação dos modelos em museu virtual 

 
Fonte: website da Universidade de Indiana, EUA.  https://news.iu.ed  
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As informações aqui descritas também foram encontradas no website oficial da 

Universidade e no museu virtual já disponível online por meio de hospedagem do 

repositório Sketchfab. Estão disponíveis oito esculturas de vulto, entre elas “Os 

lutadores” (séc. I d.C.), Apollino (séc. II d.C.) e Laocoön (1525). A riqueza dos dados 

obtidos por esse tipo de projeto integrado permite que a documentação seja mais 

precisa, e a possibilidade de utilização dos modelos se torne adaptável a fins que 

exijam não apenas o refinamento científico, mas também permitindo gerar modelos 

mais leves para projetos de realidade aumentada, por exemplo.  

Em outra vertente, o experimento “A 3D-centered information system for the 

documentation of a complex restoration intervention”, feito pela Universidade de 

Bologna em 2018, Apollonio et al. (2018) descrevem a complexidade de um projeto 

integrado de salvaguarda e a importância do modelo geométrico para o futuro do 

cadastro de salvaguarda, inventário e intervenções do patrimônio cultural:  

A restauração do patrimônio cultural é uma atividade extremamente 
complexa, pois envolve a expertise de várias figuras profissionais 
(restauradores, arquitetos/ engenheiros, historiadores de arte, químicos, 
fotógrafos), que produzem uma enorme quantidade de documentação. Todas 
as etapas do processo de restauração (análise, estudo, intervenção) 
precisam ser documentadas em detalhes e de forma cronológica. A 
acessibilidade desses dados é crucial tanto para uma restauração específica 
quanto para ações futuras. (APOLLONIO et al., 2018, p. 89). 

Ainda segundo os autores, são diversas as abordagens propostas e utilizadas para 

um projeto integrado que visa a análise e a manutenção da obra de arte. Esse “leque” 

de dados integrados às diversas dimensões da obra, necessita de diferentes 

metodologias para codificação, armazenamento e gerenciamento dos dados, que 

incluem imagens raster e dados semânticos. Tais dados podem ser indexados ou 

mesmo representados no modelo geométrico, com a vantagem de permitir a visão da 

escultura no espaço (Figura 44). 

Segundo os autores, graças à redução dos custos na produção do modelo geométrico, 

a representação documental tridimensional já está se tornando padrão em diversos 

projetos de restauração, mesmo que tais modelos ainda não tenham sido explorados 

na sua totalidade. O potencial descrito pelos pesquisadores é o de oferecer uma 

interface acessível e intuitiva para os restauradores para um complexo e vasto banco 

de dados.  
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Figura 44 – Exemplo de indexação de dados semânticos e imagéticos ao modelo 
geométrico, resultante de projeto de salvaguarda integrado 

 
Fonte: Apollonio et al. (2018).  

O objetivo dos pesquisadores era de apresentar o modelo geométrico como um 

“suporte interativo” para gerenciamento, pesquisa e adição de dados sobre o restauro 

da “Fonte de Netuno” em Bolonha (Itália), propiciando o aprofundamento do estudo 

do modelo como interface de dados. O Sistema de Informação (IS – Information 

System) desenvolvido no projeto aqui citado, foi implementado na web tendo como 

suporte o modelo geométrico da “Fontana” em alta qualidade para permitir análise 

online da obra no estado pré e pós-restauro. Também permitiu uma nova abordagem 

do design de interface de IS para consulta, armazenamento e produção de dados a 

respeito da trajetória técnica da obra (APOLLONIO et al., 2018).  

Esse sistema foi complementado por uma interface gráfica de usuário (GUI) 

simplificada, sendo associado ao modelo um banco de dados para permitir análise 

visual preliminar, upload de documentos e resultados de análises científicas, produção 

de mapeamentos de observação e intervenção, recuperação de dados e SIG (Sistema 
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de Informação Geográfica), para a análise da superfície da obra45 (Figura 45). O 

sistema foi construído sobre “elementos e bibliotecas já consolidados” para gerenciar 

dados 3D (plataforma 3DHOP, entre outros). 

Esse tipo de projeto multidisciplinar integrado mostra-se como o estado da arte de 

sistema para gerenciamento e visualização da documentação digital (modelo digital e 

dados semânticos associados) aplicado a esculturas. 

Figura 45 – Interface de indexação de dados semânticos ao modelo geométrico 

 
Fonte: Apollonio et al. (2018, p. 94). 

Para os pesquisadores, são promissoras as perspectivas da utilização do modelo 

geométrico como interface para o banco de dados formados pelo dossiê da obra. 

Ressaltam ainda a importância da interdisciplinaridade para o projeto e a 

implementação do sistema de documentações.  

Outra importante função do modelo é demonstrada nas pesquisas de “Reconstrução 

 
45 SICaR Web é um sistema baseado na web para o gerenciamento de dados coletados durante o 
planejamento de restauração e das fases de intervenção (APOLLONIO et al., 2018). 
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Volumétrica”, em casos onde a natureza da escultura permite que exista o “enxerto” 

de partes faltantes, ou danos severos. A reconstrução é projetada por parâmetros 

precisos, sendo estes criados sobre o modelo geométrico da própria escultura. De 

acordo com a linha clássica de restauro baseada no pensamento de Camillo Boito, 

uma obra de arte não deve ser reconstruída, pois suas falhas demonstram a priori a 

sua trajetória na história, sua antiguidade. No entanto, algumas esculturas de vulto 

menor, ou pelo contrário, de extrema beleza (como a Pietá de Michelangelo que teve 

a face agredida e foi prontamente restaurada entre 1972 e 1973), necessitam de uma 

reconstrução fidedigna, que pode ser através de técnicas de impressão 3D, e hoje, os 

modelos geométricos representam uma importante recurso para este tipo de 

intervenção. 

Um experimento recente na Universidade de Madri conjugando alunos dos 

departamentos de Ciência da Computação e de Belas Artes, realizou a reconstrução 

volumétrica de uma importante escultura pertencente ao Patrimônio Médico da cidade. 

Em “Digitalização e impressão 3D para a reconstrução das perdas volumétricas num 

modelo anatômico de cera do século XVIII”, Muñoz e Ortiz (2019) utilizaram a 

fotogrametria para a geração da nuvem de pontos densa e da malha TIN (Agisoft 

PhotoScan), e programas para edição da malha poligonal (Pixologic ZBrush). A 

profunda pesquisa em fontes históricas e a documentação por imagem permitiu 

reconstruir, de modo satisfatório, a perda sofrida pela escultura.  

A modelagem (ou “reconstrução volumétrica”) de partes ausentes do modelo foi feita 

no software editor de malha poligonal de acordo com as referências históricas e 

documentais, e a partir disso pode-se imprimir o modelo geométrico para o restauro 

da peça na sua totalidade (Figura 46). Iniciativas como essa permitem uma redução 

considerável nos erros decorrentes desse tipo de intervenção, onde o restauro é 

permitido e desejado pela comunidade científica. Ainda permite a reconstrução das 

áreas faltantes do modelo, reduzindo sua manipulação e eliminando a necessidade 

de uso de agentes químicos, necessários para a criação dos moldes sobre a superfície 

da obra (MUÑOZ; ORTIZ, 2019). 
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Figura 46 – Fluxo de trabalho desde a nuvem de pontos densa 
 até a produção dos moldes para reconstrução volumétrica  

 

Fonte: Adaptado de Muñoz e Ortiz (2019, p. 94). 
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3.4 USO PARA DIFUSÃO, MEDIAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO  

Desde o final da década de 1980, nos primeiros experimentos de geração de modelos 

do patrimônio histórico e cultural na Itália, já se observava o seu potencial não apenas 

como um simples conjunto de dados a serem salvos e gerenciados, mas também 

como possível suporte para estratégias de mediação online por meios dos já 

conhecido “museus virtuais”. Considerando tal importância, cabe aqui tratar do modelo 

geométrico (representação documental) também como uma ferramenta de difusão 

para os mais diversos fins, sejam eles educacionais, mediadores ou simplesmente 

para disponibilizar a visualização para o grande público. 

Segundo Moscati (2007), as Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) 

começaram a ser utilizadas na área do patrimônio cultural na Itália desde a década de 

1980. Constatou-se, desde esse período, a importância da web tanto para a 

administração pública quanto para a difusão do patrimônio. No entanto, percebeu-se 

também que além da simples difusão do conhecimento a respeito do mesmo através 

de websites institucionais, a web tornar-se-ia, de fato, um espaço fértil para a oferta 

de conteúdos culturais e de facilitadores da fruição e da aprendizagem do usuário. 

Ainda segundo a autora, desde os anos 1990, pesquisadores envolvidos em projetos 

de cultura mundial e de tecnologia já apontavam a necessidade de museus virtuais 

não se tornarem mera cópia de objetos e espaços, ou oferecerem a simplificação de 

visitas e de seus tradicionais instrumentos de apoio. A autora afirma que se deve 

orientar os experimentos para que seja aprimorado o potencial dos recursos 

multimídia para a complementação do processo de aprendizagem, integrando à 

documentação, conteúdos textuais dispostos em linhas transversais de interesse, 

destacando a intercorrelação entre os mesmos. Tal disposição de conteúdos requer 

um esforço cognitivo mais elaborado para se compreender uma suposta “realidade 

antiga” (PAGLIANI, 1995) de uma maneira sensorial e emotiva (VINCENT; GRACIA; 

TORRUELA, 2015).  

Para Bonacini (2013), a definição de protocolos e padrões comuns facilitou o 

armazenamento digital de dados, a acessibilidade e o uso. Com o alcance cada vez 
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maior da Internet e com todo o potencial oferecido pelas “tecnologias telemáticas”46, 

o processo de conversão de dados analógicos para digitais foi acelerado. Desde o 

início do século XXI, vem-se adotando padrões internacionais para o mapeamento 

nacional do patrimônio histórico e arqueológico e alguns países, como a Itália, foram 

contemplados com recursos vindos da união europeia para implementação de tais 

projetos. 

Especificamente no campo da sensibilização ao patrimônio, o estado da arte quanto 

às TIC está associado ao uso de modelos imersivos em realidade virtual, Web 2.047 e 

mobile learning. Tais recursos permitem alcançar novas dimensões de entendimento 

(aspectos cognitivos) e de sensibilização além de favorecer processos ligados à 

resolução de problemas e o desenvolvimento de pensamento crítico (VINCENT; 

GRACIA; TORRUELA, 2015). 

Um recurso relevante para os processos didáticos é o chamado e-learning. 

Considerando que para o público jovem os dispositivos móveis representam um 

elemento essencial da vida cotidiana, pode-se considerar a existência de diversas 

oportunidades para a criação e desenvolvimento de produtos educativos de grande 

potencial atrativo. O e-learning tem evoluído ao longo dos anos superando a 

concepção excessivamente tecnologia de seu início e com foco em outros aspectos, 

como metodologias que favoreçam os processos cognitivos. 

Considerando essa realidade, a UNESCO (2013) definiu os dispositivos móveis como 

ferramentas estratégicas, por apresentarem alto potencial tecnológico educativo 

graças à gama de possibilidades de uso. Além da comunicação usual (internet, 

câmera, agenda, entre outros) e sua portabilidade, os agentes culturais e 

educacionais preveem e apostam nesse tipo de tecnologia não apenas para 

estabelecer a educação por meio da competência digital, mas para incorporá-la como 

um instrumento com funções didáticas e mediadoras. 

Tais funções permitem que o educando se torne o centro da prática didática, 

transpondo e quebrando o paradigma do modelo passivo de ensino-aprendizagem. 

 
46 A telemática é a interconexão entre a informática e as tecnologias de comunicação, propiciando com isso, novos 
recursos como o correio eletrônico, e o Internet Relay Chat (IRC). 

47 A Web 2.0 é a segunda geração de serviços na rede, caracterizada por ampliar as formas de produção 
cooperada e compartilhamento de informações online (PRIMO, 2007, p. 1).  
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No entanto, os autores reforçam a importância do projeto de interface para uma maior 

eficácia no desenvolvimento do interesse do usuário. Como produto dessas 

indagações, surgem metodologias específicas para a technology enhanced learning 

(aprendizagem mediada por tecnologia). Disponibilizar diversos caminhos e linhas de 

estudo para esse tipo de equipamento, suprindo as demandas do próprio estudante 

para a construção do seu próprio repertório, é conhecido como mobile learning. 

De acordo com Kortabitarte et al. (2017), dentre as principais vantagens do mobile-

learning encontram-se: 

• aprendizagem a qualquer hora e em qualquer lugar (ubiquitous learning); 

• aprendizagem localizada e focada no contexto do usuário e do educador, 

favorecendo uma aprendizagem mais significativa e aprofundada; 

• usuário é o principal eixo da dinâmica de aprendizagem, permite a adaptação 

às suas necessidades, singularidades e incentiva a autorregulação da escolha 

dos conteúdos; 

• aprendizagem colaborativa e social, motivadora e ativa, facilitando a 

comunicação” horizontal e multilateral”. 

Tendo como base os tópicos supracitados, foram elaboradas pesquisas para 

descrever uma primeira versão do que se pretende como ferramenta para fins 

educativos e análise da aprendizagem especificamente voltadas para a sensibilização 

ao patrimônio. Foram formulados 103 itens, divididos em 5 dimensões (metadados, 

informativos comunicativos e técnicos, processos de ensino-aprendizagem e o 

patrimônio em si mesmo48. Ainda no contexto dos dispositivos móveis, percebe-se o 

interesse dos pesquisadores na área a respeito de recursos imersivos como a 

Realidade Virtual e a Realidade Aumentada (Figura 47).  

Convém, a princípio, discernir as duas tecnologias em conceitos específicos. Na 

Realidade Virtual apresenta-se um ambiente em que todos os elementos são virtuais 

(sintéticos). Na Realidade Aumentada, há uma interação de elementos virtuais 

sobrepostos na representação do mundo em tempo real.  

  

 
48 Tal estudo será abordado na sua completude em experimentos futuros. 
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Figura 47 – Recurso de curadoria e mediação em 
Realidade Aumentada utilizado no British Museum

 
Fonte: http://oforoat.blogspot.com/2014_07_01_archive.html. Acesso em: 18 maio 2019.  
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Essas ferramentas apresentam hoje um grande potencial de fornecimento de 

informações, complementação de conteúdos adicionais, entre outros. Segundo 

Alegre, Rìos e Rodrìguez (2017) são três os pontos que permitem o aproveitamento 

dessas tecnologias para a elaboração de projetos imersivos em mediação: 

• Combinação do real e do virtual; 

• Interatividade em tempo real; 

• Possibilidade de registro tridimensional do ambiente. 

Contando com esses aspectos técnicos, a representação do Patrimônio Cultural e 

Artístico por modelos digitais possui potencialidades tanto no sentido didático quanto 

no que tange à compreensão do estudante/ pesquisador/ usuário. A percepção da 

imagem sintética apresentada em conjunto com a real, resultará em uma leitura crítica, 

dando origem a diversos conteúdos e a uma gama de aplicações derivadas como o 

audiovisual, realidade aumentada, projeções imersivas, museus virtuais, passeios 

interativos e cenários do mundo virtual. Essas possibilidades permitirão o 

aprofundamento da investigação sobre o patrimônio, abarcando suas dimensões 

tangíveis e não tangíveis de maneira sistêmica. 

As visitas ou itinerários com uso de recursos multimídia, realidade virtual e realidade 

aumentada para a interpretação do patrimônio podem incorporar diversos tipos de 

tecnologias para favorecer a sua interpretação, como os sistemas de 

georreferenciamento para os dispositivos móveis. 

Numa outra dimensão, importantes também para a difusão do patrimônio, são os 

espaços de internet que propiciam a interatividade social online em massa, sendo 

possíveis com o advento da Web 2.0. Esses espaços de interação de conteúdo são 

representados por meio de blogs, redes sociais, canais de vídeo ou plataformas que 

mostram mundos virtuais e permitem ações de troca de conhecimentos e vivências a 

respeito do patrimônio. Ainda no contexto da Web 2.0, observa-se uma tendência 

inovadora na curadoria de museus virtuais, a de possibilitar que o próprio usuário crie 

a sua exposição, permitindo o compartilhamento dessa seleção de obras por meio das 

redes sociais ou na própria plataforma do museu. 
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Alguns autores da atualidade já questionam e pesquisam novos métodos para a teoria 

e a prática de uma mediação/ sensibilização mais eficaz em tempos de grande 

atuação das TIC.  

Bonacini (2016), em seu experimento nas ruínas da Vila Romana de Durrueli (Sicília), 

demonstra o processo de coleta e utilização dos dados para inventariação realizado 

em conjunto com pesquisadores e estudantes do ensino secundário (equivalente ao 

ensino médio no Brasil). Tal prática didática foi além da simples documentação. Além 

do patrimônio virtualizado, obteve-se narrativas audiovisuais que permitiram aos 

estudantes o desenvolvimento da abstração e da criatividade, possibilitando elaborar 

contextos próprios para o reconhecimento do patrimônio como pertencente ao seu 

repertório cultural, intelectual e afetivo.  

Segundo Bonacini (2018), em entrevista concedida para esta pesquisa, no projeto que 

coordena na Sicília desde 2013 (#InvasioniDigitali) em conjunto com educadoras da 

Universidade de Catânia e de Palermo, o compartilhamento de fotos do patrimônio em 

redes sociais são ainda muito importantes para a sua difusão. Porém a autora reitera 

as vantagens em disponibilizar a documentação arquitetônica digital para o grande 

público, não apenas para ser difundido, mas sobretudo, para conseguir uma eficaz 

mediação e sensibilização do estudante quanto ao patrimônio.  

Prevendo a importância da mediação / sensibilização do patrimônio histórico, cultural 

e artístico, a autora já vislumbra a implantação do projeto #invasionidigitali3D, onde 

os estudantes serão convidados a produzir modelos geométricos com técnicas 

fotogramétricas de baixo custo (Dense Stereo Matching - DSM), utilizando câmeras 

digitais, smartphones ou tablets. Em um experimento piloto, os estudantes receberam 

um questionário que mediu o grau de apreciação e a melhoria do conhecimento 

alcançado através desta nova abordagem do patrimônio cultural, histórico e artístico.  

Partindo de iniciativas como essas, verifica-se que o uso mais efetivo e amplo de 

tecnologias digitais permitiria auxiliar e potencializar diversas atividades relacionadas 

à difusão, mediação e sensibilização ao patrimônio. O uso de banco de dados, 

recursos audiovisuais, modelos imersivos, recursos de georreferenciamento, entre 

outros, possibilitam experimentos educativos e interativos, favorecendo a pesquisa e 
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a aprendizagem online de modo mais dinâmico, estimulando o interesse entre 

educadores e educandos, inclusive à distância. 

No artigo de Vincent, Gracia e Torruella (2015), “Arqueología y tecnologias digitales 

en Educación Patrimonial”, o “tempo” é o “objeto de estudo” em si mesmo, possui, 

portanto, uma dimensão abstrata que não pode ser vista nem experimentada. Esta 

característica da sensibilização ao patrimônio pode dificultar as práticas didáticas em 

determinadas etapas do processo de aprendizado, resultando em práticas frustrantes 

para os que participam, principalmente quando a Educação Patrimonial é aplicada no 

ensino formal (complementando-se com o conjunto de conteúdos curriculares em 

História, Geografia e Artes). O entendimento de certos contextos exige um alto grau 

de abstração, e suprir a referida carência é uma tarefa complexa. No entanto, já é 

possível com as novas tecnologias, obter alternativas como a reconstituição digital do 

patrimônio edificado, situado em seu contexto, aproximando o fato histórico à 

realidade presente do sujeito que o acessa (VINCENT; GRACIA; TORRUELLA, 2015).   

Indo além, outra dificuldade encontrada é a de adaptar as ferramentas didáticas para 

as demandas das habilidades mentais do século XXI. Desde a primeira década dos 

anos 2000, estudam-se recursos tecnológicos que possam contemplar tais 

necessidades. Na publicação “Virtual Museums and Archaeology” do Consiglio 

Nazionale delle Ricerche de 2007, Paola Moscati ressalta que somente a obtenção e 

o uso dos softwares não seria o suficiente; é importante, antes de tudo, 

operacionalizar programas e interfaces para suprir e suportar necessidades 

cognitivas, diferenciando os objetivos dos potenciais (Figura 48). Ou seja, deve-se 

conceber, projetar e estruturar a interface de modo que esta promova uma 

“coordenação de conteúdos conceituais” antes da sua operacionalização 

propriamente dita (MOSCATI, 2007, p. 66).  
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Figura 48 – Experimento do Washington Museum com alunos de ensino médio 
utilizando a fotogrametria para geração de modelos geométricos. 

 

 
Fonte: https://www.vi-mm.eu/2018/06/29/creators-not-consumers-how-a-washington-middle-school-
class-scanned-a-virtual-museum/. Acesso em: 29 junho 201849. 
 

 
49 Projeto onde foram digitalizados vários artefatos do museu de Washington para visualização por 
modelos geométricos. Foram utilizados os aplicativos Qlone sincronizado com o AR Kit (Apple) com o 
emprego da fotogrametria para a geração dos produtos que compõem o acervo digital do FVVR 
Museum (https://sketchfab.com/itechfvvr).  



119 

 

Figura 49 – FVVR Museum hospedado no Sketchfab. 

 

 
Fonte: https://sketchfab.com/itechfvvr. 

 
O patrimônio aqui tratado possui, em sua natureza, associações semânticas e 

pictóricas, tanto entre documentos e iconografias dentro da mesma disciplina, quanto 

em conteúdos de outras naturezas como história, economia, religião, etnologia, entre 

outros. Seguindo este princípio das associações semânticas, a interface, como 

contexto virtual do bem tombado, deve oferecer uma abordagem multi, trans e 

interdisciplinar de interação, as quais permitirão ao usuário entender os conteúdos 

que estão ocultos em percepções secundárias.  



120 

 

O conceito de “espaço imersivo” requer diferentes abordagens, desde questões como 

acessibilidade, interoperabilidade, semântica (conteúdos textuais) até as diretrizes de 

segurança. Porém, ao ser criado especificamente para a sensibilização do patrimônio, 

a interface pretende suprir, a priori, as necessidades básicas inerentes à visitação, ao 

estudo e a fruição do bem cultural:  

• acesso remoto prévio, visando o planejamento e o preparo da visita in loco, 

oferecendo informações sobre a estrutura de funcionamento da instituição que 

tutela o bem; 

• obtenção de conteúdos textuais (história, cultura, entre outros); 

• compra e reservas de bilhetes; 

• consulta sobre a possibilidade de visitas assistidas, usando dispositivos 

móveis; 

• acesso remoto pós visita, no intuito de revisitar as informações. 

No artigo “Actualidad y tendencias en Educación Patrimonial” (ETXBERRIA; 

MERILLAS; LÒPEZ, 2015), os autores desenvolvem a “concepção afetivo-simbólica 

do patrimônio” como uma estratégia que possui a referência da “matéria” unida à 

dimensão afetiva do patrimônio, garantindo o respeito e o conhecimento afim de se 

alcançar a preservação e a transmissão do mesmo em todas as suas esferas, desde 

as arqueológicas, históricas, antropológicas, culturais, entre outras, até as 

especificamente educativas derivadas das mesmas. 

Conquistar essa “dimensão afetiva do patrimônio” para cada sujeito é hoje o maior 

desafio em um mundo globalizado e inundado pela rapidez da informação. Tendo em 

vista essa grande influência das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC), a 

EP teria nesse contexto a oportunidade de assimilar essas diversas dimensões do 

patrimônio e conceber atividades multidisciplinares unificadas como facilitadoras na 

difusão e no conhecimento do bem público. 
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4 OS EXPERIMENTOS  
 
Esse capítulo irá tratar da documentação feita para três obras atribuídas ao monge 

artista português Frei Agostinho da Piedade que se encontram sob a tutela do Museu 

de Arte Sacra (MAS) da Universidade Federal da Bahia. Foram documentadas uma 

escultura de vulto, uma imagem de pequeno porte e um busto relicário, todos em 

terracota. 

Foi prioridade nesse trabalho a utilização de equipamentos e tecnologias acessíveis 

para futuros trabalhos de documentação do acervo. A seguir, serão tratados estudos 

e procedimentos utilizados para a documentação das peças, e descritas as melhores 

soluções encontradas para uma eficaz aquisição de dados, fonte primordial para a 

geração de modelos de alta qualidade. 

4.1 A EXPERIÊNCIA SENSÍVEL: A ESCULTURA EM TERRACOTA E A 

FOTOGRAFIA COMO O “LÁPIS DA NATUREZA”50 

O experimento da fotografia como o registro feito pela luz vai muito além da técnica, 

é além de tudo uma “linguagem” que pode expressar a matéria de formas diversas. 

Por essa razão, a não ser que a luz seja absolutamente controlada em ambientes 

iluminados artificialmente, o olho do fotógrafo e a sua relação com o objeto a ser 

retratado se torna o fator determinante para o resultado do registro fotográfico. 

Em seu livro “Pencil of Nature”, Talbot (1846) já tratava de maneira sensível a técnica 

da fotografia nos mais diversos materiais, como a porcelana, o vidro, o mármore, entre 

outros. No capítulo específico sobre o estudo da fotografia de um busto, Talbot 

descreve o estudo a respeito da peça e dos efeitos que a luz imprimia em sua 

superfície: 

Essas delineações são suscetíveis de um número quase ilimitado de 
variedade: desde que em primeiro lugar, uma estátua possa ser colocada em 
qualquer posição em relação ao sol, seja diretamente oposto a ele, ou em 
qualquer ângulo: a objetividade ou obliquidade da iluminação causando, 
naturalmente, uma imensa diferença no efeito. E quando uma escolha foi feita 
da direção em que os raios do sol incidirá, a estátua pode ser girada em seu 
pedestal, que produz um segundo conjunto de variações não menos do que 
o primeiro. E quando a isso é adicionada a mudança de tamanho que é 
produzido na imagem, trazendo a Câmera Obscura mais perto para a estátua 
ou removê-lo mais longe, torna-se evidente como um grande número de 

 
50 The Pencil of Nature, escrito por William Henry Fox Talbot. Primeiro livro ilustrado com fotografias e 
editado pela Longman Books em Londres (1846). 
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efeitos diferentes pode ser obtido de um único exemplar de escultura. 
(TALBOT, 1846, p. 24). 

Além do autor tratar da luz difusa como a ideal para registrar esculturas já no final do 

século XIX, o mesmo já analisava a diferença do registro quanto à distância focal entre 

a peça e a “câmera obscura”. Talbot ainda trata da fotografia como expressão ou 

mesmo uma linguagem artística onde:  

[...] descobri que o lápis sem fé só tinha deixado vestígios no papel 
melancólico para eis que, depois de várias tentativas infrutíferas, deixei de 
lado o instrumento e chegou à conclusão de que seu uso requeria um 
conhecimento de desenho, que infelizmente eu não possuía. (TALBOT, 1846, 
p. 24). 

A fotografia exige do fotógrafo “habilidade e paciência para rastrear” detalhes 

minuciosos que possam ser registrados. A mesma, tratada pelo autor como o seu 

“lápis”, o levou a reconhecer a beleza inimitável da matéria dos objetos e as 

possibilidades restritas de representação pelo processo fotográfico, desde que a 

imagem, tomada por ideias e não apenas técnica durante o seu registro, poderiam 

representar a matéria na sua completude, podendo até, causar mudanças nos “corpos 

materiais”. 

O conhecimento desse texto de 1846 foi determinante para o maior sucesso dos 

experimentos aqui tratados não apenas no estudo formal da obra, mas para o olhar 

sobre a obra. O resultado dos registros em terracota produzidos neste trabalho, estão 

expressos na representação da textura do barro cozido, na cor da argila e nos 

vestígios do tempo conjugados com a modelagem do artista. Inspirando-se em Talbot, 

foi possível reconhecer a fotografia como uma primeira representação e o modelo 

como um produto de um conjunto de representações (tomadas fotográficas), fruto de 

um olhar sensível além da simples técnica. 

4.2 A DOCUMENTAÇÂO DE ESCULTURAS BARROCAS EM TERRACOTA DE 

FREI AGOSTINHO DA PIEDADE 

Por falta de recursos e dificuldades logísticas, a documentação por imagens utilizada 

pelo museu de arte sacra é escassa. A equipe de restauro acumula a função de 

documentar as obras e por essa razão, foi possível produzir um vasto material 

fotográfico, contando com fotografias de determinados ângulos das esculturas antes 

e pós-intervenção, detalhes de áreas com patologias, e ainda o registro de detalhes 
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com policromias e intervenções. Complementando o dossiê da obra, também é 

utilizado o recurso da radiografia para a identificação de dados ocultos, possibilitando 

a identificação de patologias como fissuras ou mesmo vestígios de intervenções 

anteriores.  

O experimento de documentação digital de esculturas por modelos geométricos aqui 

realizado, é o primeiro a ser feito no Museu de Arte Sacra da UFBA e pretende 

contribuir para iniciar procedimentos de documentação digital das obras de Frei 

Agostinho da Piedade, um dos artistas responsáveis pela “barroquização” das 

esculturas sacras no Brasil. Para isso, foram estudadas três esculturas de diferentes 

dimensões, visando descrever possíveis desafios e soluções para a aquisição dos 

dados, fase mais complexa do procedimento. 

4.3 FREI AGOSTINHO DA PIEDADE E SUA IMPORTÂNCIA NO BARROCO 

BRASILEIRO 

O monge artista português Frei Agostinho da Piedade (1580-1661), vem da tradição 

de monges barristas51 que se deu durante o século XVIII na Abadia de Alcobaça 

(Portugal) e é considerado pelo Prof. Clarival do Prado Valladares como o primeiro 

autor de obras de arte erudita no Brasil (NIGRA, 1971, p. 11).  

O Mosteiro de Alcobaça apesar de fazer parte da Ordem de Cister52 rendeu-se ao 

apogeu do barroco, desenvolvendo refinadas técnicas de esculturas em barro cozido 

não apenas com seus próprios internos mas contribuindo também para o surgimento 

de uma Escola Barrista que deu origem a diversos ateliês em toda a região.  

Chegando ao Brasil em 1620, o monge-artista chegou e logo foi reconhecido como 

um homem e religioso de valor, além de artista de grande talento. Em seu conhecido 

texto “Os dois escultores Frei Agostinho da Piedade – Frei Agostinho de Jesus e o 

arquiteto Frei Macário de São João” (1971), Dom Clemente da Silva Nigra descreve 

na sua pesquisa, o monge, a sua vida no Brasil e a importância de suas obras: 

 
51 Ofício de monges que modelavam imagens sacras em barro (terracota). 

52 Ordem de Cister, ou Ordem Cisterciense: ordem religiosa monástica católica beneditina reformada, 
baseada na extrema clausura. Não eram permitidas esculturas nos mosteiros cistercienses, no entanto, 
a regra foi flexibilizada no século XVII, quando o mosteiro rendeu-se à “sumptuosidade do Barroco”. 
Página Oficial do Mosteiro de Alcobaça, Portugal: http://www.mosteiroalcobaca.gov.pt/pt/index. 
php?s=white&pid=251&identificador=at344_pt.doc.  Acesso em: 23 mar. 2019. 
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A presença do artista Frei Agostinho da Piedade na Bahia é confirmada por 
quatro assinaturas em documentos legais, registrados do "Livro Velho do 
Tombo do Mosteiro de São Bento da Cidade do Salvador", publicado em 
1945. Aparece aí o seu nome pela primeira vez em 17 de maio de 1620; 
depois, em 16 de dezembro de 1634; finalmente em 9 e 15 de abril de 1636. 
Estas assinaturas pessoais, além de identificar o único monge beneditino 
deste nome no Brasil, também indicam que o artista vivia na Bahia pelo 
menos de 1620 até a sua morte em 1661. Por fim são do mais alto valor as 
gravações do próprio Frei Agostinho da Piedade feitas em quatro das suas 
imagens de barro. (NIGRA, 1971, p. 18). 

A produção de Frei Agostinho iniciou-se após a expulsão dos holandeses em 1625, 

devido a missionação calvinista no Brasil holandês (BOSI, 1992). Essa influência 

reformista implementou a iconoclastia como referência nas estratégias utilizadas nas 

atividades jesuíticas e consequentemente, influenciou a produção de imagens sacras 

na região enquanto existiu o domínio holandês na Bahia. Nigra afirma em seu texto, 

que Frei Agostinho da Piedade nunca abandonou as normas “sóbrias e realistas” da 

renascença, mesmo com a forte influência do Barroco já tomando a Europa. No 

entanto, o monge-artista (ao contrário dos artistas renascentistas europeus) elege o 

barro cozido53, que tem como matéria-prima o consistente barro avermelhado vindo 

da fazenda do Mosteiro, de “Jaquaripe-Itapoan”, onde existia a olaria fornecedora de 

tijolos e telhas a importantes edificações como o mosteiro e a igreja de São Bento de 

Salvador (NIGRA,1971).  

As obras de Frei Agostinho da Piedade apresentam características formais próprias 

da Renascença que acompanhou a maioria de sua produção. Baseada na 

representação de santos e mártires, as peças demonstram também as fases de 

aprendizado de técnicas de modelagem estruturais, como a configuração de anatomia 

e de técnicas complementares, como a encarnação e a policromia, a prata cinzelada, 

entre outros. Ainda, segundo Nigra (1971), a obra de Frei Agostinho da Piedade está 

dividida em três fases (Figura 50):  

 
53 “E enquanto os artistas da Renascença em geral desprezavam o barro e o chumbo, escolhendo 
materiais mais nobres, como o mármore e o bronze, Frei Agostinho da Piedade conseguiu modelar em 
simples argila trabalhos de mais alto valor artístico, os quais — apesar de serem cozidos em forno 
comum de pão — rivalizam em perfeição com as obras con-gêneres na Europa, e são os únicos, no 
seu tempo e seu estilo, produzidos na América.” (NIGRA, 1971, p. 21). 
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a) Bustos Relicários54 (por volta de 1630) - peças que representam um busto 

com uma cápsula inserida no meio do peito. Nessa cápsula, são guardadas as 

relíquias, sendo a mesma vista por meio de um vidro ou de uma pequena grade. 

b) Imagens de corpo inteiro (por volta de 1630 a 1640) – transição entre os 

bustos e as imagens de corpo inteiro, o autor ainda segue modelos de 

aprendizado, apresentando inicialmente, rigidez das formas e chegando ao 

final a resultados de fino ornato renascentista. 

c) Imagens de corpo inteiro com novos valores estéticos (1640) - além das 

características já percebidas nas fases anteriores, verifica-se na terceira, além 

de novas constantes estilísticas, o uso das técnicas de encarnação e 

policromia. 

Figura 50 – Esculturas representativas das três fases de Frei Agostinho da 
Piedade (partindo da esquerda para a direita: a, b e c) 

 

Fonte: http://www.dicionario.belasartes.ufba.br55 

 
54 Originado pelo culto às relíquias vindas do oriente, os bustos relicários surgem entre o século XVI e 
XVII. São aceitos nos mosteiros e igrejas de Portugal e consequentemente, inseridos na cultura 
religiosa brasileira (NIGRA, 1971, p. 2). 
“É dentro dessa influência de Portugal e sob o espírito norteador do Concílio de Trento, ocorrido no 
século XVI, estrutura-se o ‘espírito’ da formação religiosa da nação brasileira, também com o 
reavivamento do culto às relíquias e seus relicários. Naquele momento, a Bahia era o ponto de 
referência da colônia portuguesa, como ‘cabeça do Brasil’, onde os missionários do século XVI e dos 
princípios do século XVII, sobretudo os jesuítas, levaram para o Novo Mundo as práticas tridentinas. 
Em Salvador, essas diretrizes foram praticadas em particular no que concerne ao culto às relíquias, 
através prioritariamente da representação dos bustos-relicários”. (PORTUGAL, 2012, p. 64). 
55 a) “Busto Relicário de Santa Cecilia”. Barro cozido, C. 1630, 50 cm (atribuído a Frei Agostinho da 
Piedade). Coleção: Mosteiro de São Bento, Salvador, BA. Preservado e exposto no Museu de Arte 
Sacra da UFBA. Foto: Arquivo do Museu de Arte Sacra da Bahia; b) “Santa Catarina de Alexandria”. 
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Não existem registros de obras produzidas após o ano de 1642. Segundo Nigra 

(1971), o monge abandonou a arte escultórica para administrar a fazenda de Itapoan. 

Discípulos de Frei Agostinho da Piedade se formaram, com o destaque para Frei 

Agostinho de Jesus (nascido no Rio de Janeiro) e outros anônimos pertencentes a 

Província Franciscana de Nossa Senhora da Conceição. 

4.4 EXPERIMENTO PRELIMINAR PARA TESTES  

Esta fase da pesquisa teve por objetivo, o estudo formal da peça conjugado à 

determinação de requisitos (luz, equipamento e técnicas complementares) para 

permitir uma eficaz aquisição de dados. Esse experimento visou eliminar 

possibilidades básicas de erro já que a disponibilidade das obras para documentação 

apresenta restrições tanto em relação ao tempo, quanto ao espaço disponibilizado 

pela equipe do museu. A seguir, serão descritos os equipamentos e as técnicas 

utilizadas durante todas as documentações aqui tratadas. 

Foram utilizados nesse experimento: uma câmera digital semiprofissional e outros 

equipamentos para auxiliar as tomadas fotográficas (Quadro 2). 

Quadro 2 – Equipamentos utilizados nas tomadas fotográficas 

EQUIPAMENTO ESPECIFICAÇÃO FUNÇÃO 

LUMINÁRIA COMUM Lâmpada de 5W 
Controlar e complementar a luz 
sobre a peça 

ESCADA ARTICULADA Escada com 6 degraus (1,28 m) 
Permitir o registro da parte mais 
alta da escultura 

CÂMERA CANON T3 
12.2 Megapixeis de resolução e 
processador de imagem DIGIC 4 

Gerar fotografias no formato JPG 

LENTE CANON 18 mm F/2.8 Ex Dc - Os Hsm Canon 
Oferecer foco integral  
em pequenas distâncias 

TRIPÉ  Graduado, com cabeça hidráulica 
Possibilitar tomadas fotográficas 
precisas, independentemente do 
tempo de abertura do obturador 

CARTÃO DE MEMÓRIA 
Cartão SD UHS-I  
Classe 10 – 64 Gb 

Armazenar e transferir os dados 

Fonte: elaborado por Telma Cavalieri, 2018. 

Para esta etapa do experimento, foi escolhido um artefato arqueológico de origem 

boliviana pertencente à própria autora. O mesmo apresenta alta complexidade formal 

 
Barro cozido, 49 cm. Organização Odebrecht: Coleção Mirabeau Sampaio. Preservado e exposto no 
Museu de Arte Sacra da UFBA; c) “Senhora Santana Mestra”. Barro cozido, 1642, 77 cm. Museu de 
Arte Sacra da Universidade Federal da Bahia. 
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e consequentemente, uma alta dificuldade para a captação integral dos seus dados 

(Figura 51), incluindo dimensão, tendência a sombras e texturas sutis.  

Figura 51 – Foto do artefato escolhido para testes (9,5 cm de altura) 

 
Fonte: elaborado por Telma Cavalieri, 2018.  

A peça em terracota tem configuração de um pote ritualístico e uma face modelada 

na parte frontal. Foram considerados importantes no registro da peça, além dos 

detalhes de anatomia humana, os vários grafismos encontrados na sua superfície, 

pertencentes a uma iconografia própria, podendo ser relevante para possíveis 

estudos. 

Nessa primeira fase, teve-se como princípio básico alcançar a totalidade da peça com 

luz difusa e foco abrangente. Os resultados alcançados se deram por meio da câmera 

fixa em tripé (sem sofrer rotação e sem deslocamento na horizontal), sendo 

movimentada somente nos momentos de mudança da altura das tomadas. Uma base 

giratória com grid, marcadores e alvos gráficos (JOHNSON, 2017) foi imprescindível 

para permitir a adequada correlação dos conjuntos de pixeis homólogos entre as 
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fotografias (Figura 52). Importante lembrar que o grid impresso deve girar de forma 

conjunta com a peça. 

Figura 52 – Configuração dos equipamentos para teste e a tomada resultante com 
seus metadados contendo os parâmetros fotográficos 

 

 
Fonte: elaborado por Telma Cavalieri, 2018. 

Foram realizadas três tomadas fotográficas com alterações de parâmetros de 

obturador, abertura do diafragma, ISO e foco, tendo-se êxito de processamento 

somente na terceira tomada, em que foram adotados os seguintes valores: (1) 

obturador - 1/125 s, (2) diafragma – f/3,5, (3) ISO de 800. Nas três tentativas, foram 

realizadas 155 fotografias com inclinação horizontal de 22,5º em relação ao eixo da 

peça, tomadas a partir de nove alturas diferentes, incluindo zenit e nadir. 

Para o registro do fundo da peça, girou-se o vaso de cabeça para baixo, de modo que 

sua base ficasse voltada para cima, inteiramente visível na tomada fotográfica. Depois 

de várias tentativas de processamento sem sucesso, uma vez que o programa para 

DSM usado não correlacionava as feições homólogas entre as fotos do vaso nas 
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diferentes posições (normal e de cabeça para baixo), foram realizadas novas fotos da 

base do vaso girando-se a câmera de cabeça para baixo também, sem tripé. Com 

esse artifício, inversão simultânea do objeto e da câmera, foi possível êxito no 

processamento automático das fotos, pela pequena diferenciação entre as mesmas, 

como se a câmera estivesse posicionada abaixo da posição original do artefato (como 

se o objeto estivesse “flutuando”), conforme indicações em vermelho da Figura 53. 

Figura 53 – Tomada fotográfica normal (em preto)  
e com inversão objeto e câmera (em vermelho)  

 
Fonte: elaborado por Telma Cavalieri, 2018. 

4.4.1 Processamento das fotografias e a geração do modelo 

A segunda etapa do experimento foi o processamento das fotografias por meio de 

software para DSM, visando a geração da nuvem de pontos e posteriormente, o 

modelo em malha triangular irregular (Triangular Irregular Network) texturizado. Neste 

experimento foram utilizados dois programas proprietários: um para DSM (Agisoft 

PhotoScan) e outro para a edição das imagens (Adobe Photoshop). A descrição de 

hardware e software utilizados está registrada no Quadro 3.  
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Quadro 3 – Hardware e software utilizados 

Hardware/software Especificação 

Processador 4.40 GHz, Intel Core TM i7 – 4.790 K 

Memória 16 GB  

Sistema Operacional Windows Versão 10.10.5 

Software para DSM Agisoft PhotoScan Pro 1.4.5 

Software para Edição de imagens Adobe Photoshop CC 2018 

Fonte: elaborado por Telma Cavalieri, 2018. 

Foram realizadas no PhotoScan as seguintes etapas de processamento: inserção das 

imagens fotográficas, criação da nuvem de pontos esparsa, criação da nuvem de 

pontos densa, geração da malha TIN, criação da textura, geração do modelo 

geométrico texturizado e da ortofoto, e exportação dos produtos.  

As considerações a respeito do primeiro experimento foram elencadas segundo as 

restrições e soluções para a documentação realística do artefato, entre elas: (1) a 

necessidade de excelência fotográfica no registro dos dados, já que o software não 

processa fotografias editadas; (2) a utilização de alvos na base giratória que sustenta 

a peça juntamente com os marcadores do próprio software, otimizando o processo; 

(3) artifício de inversão simultânea da câmera e do objeto (ambos de “cabeça para 

baixo”) no instante do registro, alcançando a ilusão de “flutuamento” da peça (Figura 

54). 
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Figura 54 – Correlação automática das fotografias (normais e invertidas) 
no Photoscan  

 

Fonte: elaborado por Telma Cavalieri, 2018 

O produto em malha TIN gerado no PhotoScan foi considerado de elevada qualidade 

e adequado para representação do objeto (Figuras 55 e 56), sem necessitar de outros 

programas específicos para manipulação de nuvem de pontos e/ou malhas TIN.  

Figura 55 – Modelo geométrico gerado (visualizado em wireframe) 

 
Fonte: elaborado por Telma Cavalieri, 2018 
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Figura 56 – Modelo em malha poligonal texturizada 

 
Fonte: elaborado por Telma Cavalieri, 2018 

Foi realizada uma pequena edição do modelo dentro do próprio PhotoScan. Devido à 

qualidade das tomadas fotográficas, poucos ajustes foram feitos, dentre eles, a 

remoção de spikes (elementos estranhos) e redução de ruído. Por tratar-se de uma 

documentação científica, não foi feita a decimação da malha (mesh decimation), pois 

todos os dados coletados podem ser importantes para o detalhamento formal da 

escultura. Por fim, o modelo foi exportado em formato .fbx, para hospedagem em 

repositório específico para modelos geométricos (Figura 57), podendo ser acessado 

pelo link: https://sketchfab.com/models/5a659372ce244b77baa3203608913d67. 

Concluída a primeira etapa de testes, com o modelo alcançando os critérios pré-

estabelecidos de qualidade, partiu-se para a documentação das obras de arte que 

será descrita a seguir.   
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Figura 57 – Modelo geométrico exportado e hospedado 
 em repositório online (Sketchfab) 

 

 

 
Fonte: elaborado por Telma Cavalieri, 2018. 
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4.5 EXPERIMENTO 1: ESCULTURA DE SÃO PEDRO ARREPENDIDO 

A peça pertencente ao Museu dos Beneditinos (Figura 58) e atualmente em exposição 

no Museu de Arte Sacra (MAS-UFBA), é considerada a primeira representação 

escultórica de arte erudita no Brasil (PEREIRA, 2015) e uma das mais importantes 

obras pertencentes ao Patrimônio Artístico Brasileiro (TELLES, 2008). A 

representação escultórica aqui tratada faz parte da tipologia mais “rústica” (PEREIRA, 

2015), já que iconografias mais refinadas, como São Pedro como sumo pontífice 

(trajes papais), também são encontradas na iconografia sacra brasileira 

(HERNÁNDEZ; SANTOS; SANTOS, 2017). 

Alguns autores tratam da análise iconográfica da peça como pertencendo à terceira e 

final fase do artista. Existem considerações a respeito do “realismo e força” 

expressados pelo arrependimento e melancolia da postura do apóstolo (cabeça 

apoiada por uma mão enquanto a outra segura com força o “planejamento”. Tal 

iconografia, anuncia sentimentos que fomentam o drama e culminam na expressão 

característica do barroco brasileiro como afirmam Nigra (1971) e Pereira (2015): 

Esta imagem é, indubitavelmente, uma das melhores obras de Frei Agostinho 
da Piedade. Pode-se mesmo afirmar que São Pedro Arrependido, tão raras 
vêzes aproveitado como tema de obras de arte, jamais foi interpretado com 
tanta beleza e perfeição. O primoroso trabalho exprime de uma maneira 
singular o extremo abatimento daquele apóstolo, depois de, por três vêzes 
negar o seu Divino Mestre. Perdido em si mesmo, entre sentado e ajoelhado, 
sustentando a cabeça pensativa com o braço que, por sua vez, se apóia 
sôbre o joelho esquerdo, o robusto pescador da Galiléia mostra-se no mais 
completo aniquilamento moral. A imagem revela ao mesmo tempo uma força 
exuberante e uma intensa concentração íntima. Na figura de Pedro, a 
robustez exagerada exprime, pelo contraste, a força do arrependimento. 
(NIGRA, 1971, p. 31). 

A força expressiva é assegurada pelas veias saltadas do braço retesado e 
pelas lágrimas grossas que escorrem pela face do santo. A flexão dos 
joelhos, a mão crispada que segura a toga e o rosto apoiado à mão esquerda 
completam o quadro que o escultor montou como uma figuração concreta do 
remorso após a tripla negação. A representação do apóstolo alcança 
refinamento naturalista e certa rusticidade, decorrente por vezes da própria 
matéria em que está confeccionada a escultura, o que anda muito bem com 
a figura do apóstolo pescador. (PEREIRA, 2015, p. 94). 

Cabe aqui reconhecer a importância da trajetória da iconografia de São Pedro 

arrependido para que se tenha um entendimento mais aprofundado da sua 

representação no contexto da História da Arte (Figura 59 e 60), de modo a situar a 

expressão do artista de acordo com o seu contexto social, cultural e histórico.   
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Figura 58 – Fotografia da escultura de São Pedro Arrependido, 67 cm de altura, 
atribuída a Frei Agostinho da Piedade (por volta de 1640) 

 
Fonte: elaborado por Telma Cavalieri, 2018. 
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Figura 59 – Exemplos de iconografia sacra de São Pedro na negação,  
no arrependimento e na penitência na História da Arte 

 

   
Fonte: a) A negação de São Pedro,1610, Caravaggio; b) Lágrimas de São Pedro, 1585, El Greco;  
c) São Pedro Penitente - Guercino (1591 – 1666)56. 

  

 
56 a) Fonte: https://www.metmuseum.org/pt/art/collection/search/437986. Acesso em: 15 jun. 2019; b) 
Fonte: http://www.el-greco.org/tears-of-st-peter/. Acesso em: 15 jun. 2019; c) Fonte: https://www. 
robilantvoena.com/artists/46-giovanni-francesco-barbieri-called-guercino/works/74/. Acesso em: 15 
jun. 2019. 

A 

B C 
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Figura 60 – Exemplos de iconografia sacra brasileira  
em esculturas de São Pedro Apóstolo (pescador) 

 

   
Fonte: a) São Pedro Adormecido, 1796-1799, Aleijadinho;  
b) São Pedro Pescador, séc. XVIII, Museu da Inconfidência Mineira;  
c) São Pedro Ápóstolo, séc. XVIII, MAS-UFBA57.  

 
57 a) CERQUEIRA, Célia; 2010. Fonte: https://www.flickr.com/photos/celiacerqueira/4614874307/in 
/photostream/. Acesso em: 15 junho, 2019. b) Fonte: http://www.museudainconfidencia.gov.br/pt_BR/ 
acervo-museologico/v/ santo. Acesso em: 15 junho, 2019. c) Fonte: (PEREIRA, 2015). 

A 

B C 
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Após a análise iconográfica, foram elencados quatro aspectos que mereciam especial 

atenção e deveriam estar bem representados no modelo geométrico: (1) a cor 

avermelhada do barro; (2) o braço direito retesado e as veias saltadas; (3) completude 

fisionômica por onde escorrem as lágrimas até o braço; (4) detalhes do douramento 

(Figura 61). 

Em 1940, a obra foi submetida a uma intervenção que removeu as diversas camadas 

de tinta aplicadas por mais de 300 anos. Recuperada a cor natural do barro após esse 

período, a escultura sofreu mais uma importante intervenção em 2019. Realizada pela 

equipe de conservação e restauro do MAS-UFBA, sob coordenação de Claudia 

Guanais, foram retiradas diversas camadas de cera e de impurezas agregadas. 

Por estar em investigação da atribuição de Frei Agostinho da Piedade (questionada 

por Maria Helena Ochi Flexor, entre outros), além da intervenção, a peça está sob 

análise formal e físico-mineralógica. Os resultados de tais análises têm a finalidade 

de afirmar ou eliminar a possibilidade da escultura ter sido produzida pelo artista aqui 

citado. É importante ressaltar que a disponibilização da obra já restaurada e na sua 

materialidade original - com a sua superfície opaca (Figura 62), contribuiu de forma 

expressiva para o sucesso da documentação digital da peça, já que a fotorrestituição 

possui maior eficácia quando aplicada a materiais com pouca ou nenhuma reflexão 

de luz. 

Figura 61 – Estudo formal da obra e possíveis 
desafios na captação dos dados 

 

Fonte: Elaborado por Telma Cavalieri, 2018. 
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Figura 62 – Escultura de São Pedro Arrependido: 
a) Pré-restauro; b) Pós-restauro58 

 
Fonte: a) Claudia Guanais, b) elaborado por Telma Cavalieri, 2018.  

Depois do cuidadoso trabalho de limpeza, foram repigmentadas áreas por uma técnica 

refinada de pontilhismo, a fim de “camuflar certas áreas” (provenientes de 

intervenções passadas) com pigmentação diversa da argila original. Com a 

intervenção concluída, foi possível dar andamento à documentação da escultura. A 

seguir, serão tratadas as técnicas e métodos para a aquisição, processamento e 

difusão dos dados. 

A documentação aqui referida (geração do modelo geométrico texturizado) da 

escultura de São Pedro Arrependido, foi sugerida pela coordenadora do setor de 

restauro do Museu de Arte Sacra (MAS), Claudia Guanais, no intuito de contribuir para 

o registro do procedimento de restauro e de atuais investigações a respeito de sua 

atribuição. Considerando as importantes características formais descobertas com o 

procedimento de restauro, é necessário foco e planejamento na aquisição dos dados 

a fim de não se perder informações imagéticas relevantes para a documentação digital 

científica do artefato. Novamente, o estudo da luz que será incidida sobre a escultura 

é primordial para o sucesso da documentação. O contexto museológico brasileiro é 

conhecido pela falta de recursos e de espaços de manutenção e salvaguarda de seu 

 
58 “São Pedro Arrependido”. Terracota, C. 1640, 67 cm. (atribuído a Frei Agostinho da Piedade) 
Coleção: Museu Beneditino – Mosteiro de São Bento, Salvador, Bahia. 
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acervo, por isso a submissão da obra a fontes de luz adequadas pode não acontecer, 

exigindo busca de alternativas logísticas e técnicas para o alcance do resultado 

desejado.   

4.5.1 PRÉ-PREPARO E DETERMINAÇÃO DE PARÂMETROS 

A escolha de equipamento fotográfico e de parâmetros para a tomada fotográfica 

nesse tipo de procedimento é essencial, já que para o processamento adequado das 

imagens em ferramentas para DSM, são necessárias imagens com boa resolução, 

nitidez e luz difusa, conforme tratado anteriormente. Fotografias de baixa resolução e 

tiradas de objetos mal iluminados vão apresentar problemas de processamento e não 

permitirão gerar produtos de qualidade. Tais preparos também pretendem evitar 

eventuais problemas de imagens (HEINRICHS; RODEHORST; HELLWICH, 2007; 

AGUILERA; LAHOZ, 2006), como os seguintes: 

a) ruídos: resultante das variações de iluminação no sensor enquanto a imagem 

está sendo formada; 

b) regiões sem texturas ou padrões repetitivos: sugerindo ambiguidades; 

c) oclusão de pixeis: pontos de uma imagem que não são correspondentes no 

restante das imagens; 

d) descontinuidades: é comum aparecerem nas bordas dos objetos; 

e) vastidão da pesquisa: longo período de processamento, no caso de imagens 

de alta resolução; 

f) movimento dos objetos: movimento de elementos devido a fatores naturais ou 

artificiais e o deslocamento de sombras. 

No fim de minimizar os possíveis problemas na geração, serão descritos a seguir, 

como foram estudados os procedimentos e as metodologias de baixo custo para a 

uma alta qualidade na aquisição dos dados.  

4.5.2 ESTUDO DA LUZ AMBIENTE E DAS TOMADAS FOTOGRÁFICAS 

Conhecimentos técnicos básicos de manipulação da câmera fotográfica como 
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sensibilidade ISO59, obturador60 e diafragma61 serão determinantes para o 

balanceamento do fotômetro da máquina, permitindo a captação de luz equilibrada e 

foco. Determinados tais parâmetros, deve-se evitar alterá-los durante a tomada 

fotográfica a fim de reduzir problemas de processamento das fotos. Caso aconteça a 

mínima alteração da distância focal será necessária a refazer a tomada fotográfica 

desde o início. Para facilitar esse “congelamento” de parâmetros é ideal a utilização 

do tripé, a fim de acondicionar a câmera de forma estável e segura.  

Além da determinação dos parâmetros, é importante uma análise formal da obra 

(Figura 61), de modo a se prever problemas na aquisição de dados como, materiais 

refletivos, oclusão ou falta de luz em algumas áreas da escultura. Tal procedimento 

se torna relevante para a definição dos intervalos entre as tomadas fotográficas – 

ângulos na horizontal e na vertical. 

Nessa primeira fase, teve-se como princípio básico alcançar a totalidade da peça com 

luz difusa e foco abrangente. Nesse experimento usou-se a câmera fixa em tripé, uma 

vez que o objeto é que se movimentava, através da rotação da base giratória. Foi 

aplicada na base giratória uma impressão com alvos gráficos (do programa 

PhotoScan), facilitando o processo de correlação dos pontos homólogos entre as 

fotografias.  

Não existem no museu (MAS), lugares específicos para registro fotográfico das obras. 

Por esta razão, foi escolhida uma área que fosse livre de circulação de pessoas e que 

permitisse a movimentação em torno da obra com segurança e privacidade, já que a 

mesma não pode ser fotografada fora da edificação. Após a decisão a respeito do 

local do procedimento, reconheceu-se a falta de luz para que fosse possível a 

movimentação da câmera em torno da escultura fixa (Figura 62a). A solução seria, 

portanto, usar a câmera fixa sobre tripé e a escultura colocada sobre uma base com 

rodas (que permitisse o giro em torno do seu eixo vertical), de modo a permitir que o 

ponto de luz fixo (iluminação vinda da porta externa) incidisse sobre os trechos 

 
59 Termo utilizado para se referir à sensibilidade de superfícies fotossensíveis utilizadas na fotografia (filme 
fotográfico ou sensor de imagem). 

60 Dispositivo responsável pelo tempo de entrada de luz na captura das imagens. 

61 Dispositivo existente dentro da lente, representado pelos números f, e possui a função de regular a abertura da 
câmera, influenciando na entrada de luz e na profundidade de campo. Quanto menor a abertura do diafragma, 
maior a profundidade de campo (maior zona nítida em torno do objeto) e menor a quantidade de luz que atravessa 
a lente. 



142 

 

fotografados do objeto (Figura 62b). A Figura 63 ilustra uma foto tomada da escultura 

com os parâmetros adotados nesse levantamento.  

Figura 63 – Estudos de luz ideal para as tomadas fotográficas 
 (planta baixa esquemática): (a) Luz ambiente e a movimentação da câmera 

 em torno do objeto fixo; (b) Luz ambiente, câmera fixa e  
movimentação do objeto em torno de seu eixo vertical 

 

Fonte: elaborado por Telma Cavalieri, 2018. 

Figura 64 – Resultado da tomada adequada e dos parâmetros utilizados 

 
Fonte: elaborado por Telma Cavalieri, 2018. 

A escultura de São Pedro Arrependido foi disponibilizada por quatro horas para a 

documentação (25 outubro de 2018). A duração do trabalho de levantamento da 

escultura no museu foi de 3 h e 45 min. Iniciou-se com os testes de luz e finalizou-se 

com tomada da última fotografia (Figura 64). Ao total foram tomadas 141 fotografias 

com os parâmetros fixos. A Figura 63 ilustra algumas dessas fotos (cada linha 

representa uma altura diferente na tomada fotográfica), lembrando que as mesmas 

foram verificadas in loco com o auxílio do programa Photoshop instalado em um 
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computador portátil. A parte inferior da escultura (base) não foi documentada por 

oferecer riscos à integridade da peça, já que a mesma é considerada de grande porte 

(67 cm de altura). Por essa razão também não foi possível a utilização do grid na base 

da escultura, mas apenas os alvos disponibilizados pelo Photoscan. 

Figura 65 – Exemplo das fotografias tomadas a partir dos parâmetros estabelecidos 

 
Fonte: elaborado por Telma Cavalieri, 2018. 

Decidir por realizar a tomada fotográfica com a câmera fixa, e não utilizar fundo infinito 

(cromaqui) nem grid, acabou trazendo sérios problemas durante o processamento, 

pois o algoritmo realizou a identificação e correlação de pixeis homólogos não 

somente da escultura, mas também do fundo da edificação. Nesse caso, como o fundo 

apresentava bastante textura (fazendo com que o programa identificasse e 

correlacionasse eses pontos), isso fez com o software entendesse que não havia 
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diferenciação entre as fotos, levando a uma incorreta reconstituição do 

posicionamento da tomada fotográfica. A seguir, serão demonstrados os desafios 

encontrados e soluções tomadas para solucionar tais problemas durante o 

processamento dos dados. 

4.5.3 PROCESSAMENTO DAS FOTOGRAFIAS E A GERAÇÃO DO MODELO 

A segunda etapa do experimento foi o processamento das fotografias por meio do 

PhotoScan, visando a geração da nuvem de pontos e posteriormente, o modelo em 

malha triangular irregular (Triangular Irregular Network) texturizado. Os equipamentos 

e softwares utilizados são os mesmos descritos nos Quadros 2 e 3. 

Na primeira tentativa de processamento surgiram erros de processamento na etapa 

de alinhamento das fotos (Figura 66a e 66b). A maioria dos pontos homólogos foram 

registrados na parede de fundo da imagem, e não da escultura (que estava sendo 

girada). Dessa forma, o programa não reconstruía de modo adequado a inclinação da 

tomada fotográfica (em relação à escultura), devido à interferência do fundo (fixo em 

relação à câmera). Assim, verificou-se a necessidade de utilização de máscaras 

(Figura 66c) para delimitação do contorno da escultura. Desse modo, o software 

passou a considerar somente a escultura no processamento (Figura 66d).  

Utilizando o Adobe Photoshop, foram produzidas máscaras para todas as 141 

imagens. As mesmas foram exportadas em formato PNG e foram reconhecidas 

automaticamente na ferramenta “Import masks”62 do PhotoScan. Este recurso exige 

um conhecimento básico de editores de imagem e foi considerada a etapa mais 

trabalhosa e demorada de todo o processo.  

  

 
62 Ferramenta utilizada no PhotoScan para importar máscaras em lote ou individualmente. 
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Figura 66 – Alinhamento das fotos e a utilização de máscaras no PhotoScan: 
 (a) reconhecimento dos pontos homólogos sem máscara; (b) alinhamento 

indesejado, erro no processamento da nuvem de pontos esparsa; (c) 
reconhecimento dos pontos homólogos com máscara; (d) alinhamento desejado,  

com êxito na geração da nuvem de pontos 

 

Fonte: elaborado por Telma Cavalieri, 2018. 

Após a importação das máscaras, o alinhamento das fotos (reconstrução da tomada 

fotográfica) ocorreu de maneira satisfatória, compreendendo o objeto como centro 

focal das fotos, por meio da correlação dos pontos homólogos somente sobre a 

escultura (sem considerar o fundo). Devido a grandes diferenças formais e de textura 

entre a parte frontal e posterior da escultura, foi necessário elencar um número mínimo 

de fotografias (84) para identificação, correlação e “costura” entre as feições da 

escultura, de forma a se criar uma nuvem de pontos com qualidade necessária para 

a documentação. 
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Figura 67 – Produtos derivados do modelo geométrico da escultura 
de São Pedro Arrependido: (a) malha TIN visualizada em wireframe,   

(b) malha TIN com preenchimento sólido das superfícies; (c) malha TIN com  
textura aproximada, (d) malha TIN com textura de elevada qualidade; 

 (e) modelo geométrico completo e texturizado  

 

No de fotografias utilizadas no processamento 84 

No de pontos – nuvem de pontos esparsa 64.381 

No de pontos – nuvem de pontos densa 16.992.888 

No de faces – malha TIN 3.398.577 
 

Tempo de alinhamento das fotografias (min) 5  

Tempo de geração da nuvem de pontos - modo high (min) 91 

Tempo de construção da malha TIN - modo high (min) 14 

Tempo de texturização da malha (min) 6 

Tamanho original do arquivo (MB) 69,5 

Tamanho do arquivo após decimação da malha (MB) 20,8 

Fonte: elaborado por Telma Cavalieri, 2018. 

A partir da nuvem de pontos foi gerado o modelo em malha TIN.  Devido à qualidade 

das tomadas fotográficas e à utilização de máscaras no editor de imagens Adobe 

Photoshop, o modelo geométrico texturizado permitiu representar com precisão 

pequenos detalhes da escultura (Figura 67), contemplando os critérios determinados 

pela equipe de restauro do MAS. Verificou-se de maneira verossímil características 

formais importantes como a representação da argila avermelhada, todos os detalhes 

de anatomia humana e o singelo douramento encontrado nos detalhes do 

“panejamento” (Figura 68). 

Não foi necessário realizar a edição do modelo, nem no próprio PhotoScan, nem em 

programas específicos para manipulação de nuvem de pontos e/ou malhas TIN, pois 

os ruídos foram considerados irrelevantes. Foi criada uma nova versão do modelo 
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geométrico para fins de difusão. Nesse caso, foi feita a decimação da malha para o 

modelo poder ser exportado para repositórios específicos de hospedagem de modelos 

geométricos (3D).   

Figura 68 – Modelo geométrico e detalhe de São Pedro Arrependido 

 

 
Fonte: elaborado por Telma Cavalieri, 2018. 
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Figura 69 – Visualização do modelo no repositório Sketchfab 

 
Fonte: elaborado por Telma Cavalieri, 2018. 

Figura 70 – Visualização do modelo em realidade aumentada 
através do Microsoft HoloLens 

 
Fonte: Imagens capturadas de vídeo gerado em 2018, por Patrick Hübner do Karlsruhe Institute of 
Technology – KIT, Alemanha, no momento da visualização e manipulação do modelo geométrico no 
dispositivo HoloLens (aplicação em RA realizada durante missão de trabalho no LCAD/FAUFBA).  
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Como visto, os produtos gerados foram considerados de alta qualidade e 

preencheram todos os requisitos estabelecidos no início do procedimento. O modelo 

foi utilizado para hospedagem na plataforma Sketchfab63 (Figura 69), para a 

visualização em realidade aumentada no dispositivo Microsoft HoloLens (Figura 70), 

também foi produzido um documento PDF 3D (Figura 71). O documento PDF 

independe de hospedagem online, podendo ser anexado ao dossiê da obra (conjunto 

de dados a respeito da obra e suas intervenções). 

Figura 71 – Visualização do modelo no documento PDF 3D 

 

 
Fonte: elaborado por Telma Cavalieri, 2018. 

 
63 O modelo gerado pode ser acessado pelo link: https://sketchfab.com/3d-models/modelo-
geometrico-1-sao-pedro-78ae2c5c66e543bbbfacb1af757d2a77. 
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4.6 EXPERIMENTO 2: IMAGEM DE SANTA CATARINA DE ALEXANDRIA 
 
A imagem de Santa Catarina de Alexandria (Figura 72), única peça documentada 

desse trabalho que apresenta o registro da assinatura de Frei Agostinho da Piedade, 

é uma das representações mais características da segunda fase do artista, produzida 

por volta de 1640. Tal imagem, de 49 cm de altura, já é reconhecida como fazendo 

parte do processo de transição do artista no desenvolvimento de técnicas de criação 

e produção de bustos relicários e a modelagem da figura humana na sua totalidade. 

Para Nigra (1971), mesmo que ainda apresente forte influência de sóbrias e realistas 

normas renascentistas, já demonstra a busca de novas técnicas de modelagem para 

suas demandas de expressão artístico-religiosas (Figuras 73 e 74). 

A iconografia de Santa Catarina de Alexandria é pouco estudada no Brasil no que se 

refere à sua representação na imaginária brasileira. No entanto, como nos outros 

experimentos aqui produzidos, foi necessário o estudo da sua representação 

escultórica para o planejamento da sua documentação digital por fotorrestituição. 

Diferentemente de São Pedro, a santa aqui tratada teve a trajetória de uma virgem 

mártir, perfil de santidade privilegiado na Legenda Aurea e é especialmente estimada 

pelos dominicanos por se dedicar ao estudo e à pregação, já que apresenta 

similaridades com o que é concebido como “missão da ordem de Domingos” 

(JANSEN, 2000; FORTES, 2005). Isso contribui para que Catarina se desenvolvesse 

como uma forte figura de influência diversa para o contexto histórico, já que os estudos 

liberais fomentavam o poder apenas para homens que seriam destinados a traçar uma 

trajetória de poder social e econômico. Catarina apresentava grande beleza, o que 

construiu um personagem conhecido pela pureza (virgindade), sabedoria (cultura 

adquirida por meio dos estudos) e devoção (luta contra as tradições pagãs e a 

pregação do cristianismo), já que apesar de uma privilegiada infância e juventude em 

uma vida abastada, a personagem dedicou-se ao ensinamento e devoção cristãos. 

Reconhecida como uma ameaça de influência cristã, o imperador romano Maximino 

Daia decide derrotar Catarina perante todos, mas se sente impossibilitado de vencer 

as grandes argumentações filosóficas e religiosas de Catarina. O imperador exige a 

presença de 50 oradores de Alexandria de modo a trazê-la à figura de pregadora 

farsante. Neste episódio, a santa converte os sábios, e os mesmos, convertidos, são 

enviados à fogueira enquanto Catarina é encarcerada. 
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Figura 72 – Imagem de Santa Catarina de Alexandria, 
 49 cm de altura, criada por Frei Agostinho da Piedade (por volta de 1640) 

 

 
Fonte: elaborado por Telma Cavalieri, 2019. 
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Figura 73 – Exemplos de iconografia sacra de 
Santa Catarina de Alexandria em suportes pictóricos 

 

    
Fonte:a) Santa Catarina de Alexandria,1598, Caravaggio; 
b) Idem, Artemisia Gentileschi,1620;  
c) Idem, Iconostasis of the Katholikon.64 

 
64 a) Fonte: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_paintings_by_Caravaggio#/media/File:Caravaggio_-
_Saint_Catherine_of_Alexandria_-_Google_Art_Project.jpg. Acesso em: 16 jun. 2019. b) Fonte: 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Artemisia_Gentileschi_-_%27Saint_Catherine_of_Alexandria 
%27,_oil_on_canvas_painting,_c._1620,_El_Paso_Museum_of_Art.jpg. Acesso em: 16 jun. 2019. c) 
Fonte: https://www.orthodoxmonasteryicons.com/products/catherine-icon-2. Acesso em: 16 jun. 2019. 

B C 

A 
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Figura 74 – Exemplos de iconografia sacra em esculturas  
de Santa Catarina de Alexandria 

 

   
Fonte: a) Santa Catarina de Alexandria, Antonio D'Incaroio, 
séc. XV, Itália; b) Idem, séc.XVI, Polônia; c) Idem, séc. XV, França.65 

 

 
65 a) Fonte: https://jeannepompadour.tumblr.com/post/145223860424/statue-of-saint-catherine-of-
alexandria-treading. Acesso em: 16 jun. 2019; b) Fonte: https://www.flickr.com/photos/ilvic/ 
8485087177/in/set-72157632793254873/. Acesso em: 16 jun. 2019; c) Fonte: https://www.artic.edu/ 
artworks/108857/saint-catherine-of-alexandria. Acesso em: 16 jun. 2019. 

A 

B C 
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O imperador recebe a notícia de que, em três dias, os instrumentos de tortura 
de Catarina estarão prontos. A descrição de sua construção e seus efeitos é 
minuciosamente descrita, e tais descrições são feitas na frente da virgem, 
que pede a Deus que assim que tal artefato esteja pronto, fosse quebrado 
pela graça divina. E é o que acontece: as rodas nas quais Catarina teria seu 
corpo macerado se partem em muitos pedaços, atingindo e matando quatro 
mil pagãos que assistiam seu martírio. (FORTES, 2005, p. 7). 

Na imagem de Santa Catarina de Alexandria assinada por Frei Agostinho da Piedade, 

não existe policromia e foram perdidos o nariz e a mão esquerda onde provavelmente 

haveria um livro ou uma palma. Estão representadas em bom estado, a roda dentada 

(com orifícios para encaixe dos dentes), e ainda existem os vestígios de uma espada 

(empunhadura e guarda) na mão direita e da coroa, conforme afirma Nigra (1971): 

Fazem uns doze anos que ao Dr. José Mirabeau Sampaio – Salvador foi 
apresentada para compra de uma imagem de barro-cozido, simbolizada pela 
roda, como a Santa Virgem e Mártir Catarina de Alexandria. A imagem tem a 
altura de 49 cms. (sic), faltando-lhe as partes superiores da coroa da ‘Rainha 
dos Filósofos’, por estarem quebradas. A imagem achava-se grosseiramente 
de diversas camadas de tinta; ao removê-las apareceu na sua base bem 
trabalhada a valiosa inscrição de – ‘fr. Agostinho!’. (NIGRA, 1971, p. 33). 

A partir da análise iconográfica da obra, foram elencados os elementos que mereciam 

especial atenção e deveriam estar bem representados no modelo geométrico: (1) a 

cor avermelhada do barro característico da região da olaria da “Fazenda de Itapoan”; 

(2) os vestígios da coroa e (3) a assinatura do artista (Figura 75). 

Figura 75 – Estudo formal da obra e possíveis 
desafios na captação dos dados 

 
Fonte: elaborado por Telma Cavalieri, 2018. 
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4.6.1 PRÉ-PREPARO E DETERMINAÇÃO DE PARÂMETROS 

Como já citado, a escultura possui 49 cm de altura e integra a segunda fase do artista 

(ou fase de transição entre os bustos relicários e a terceira fase, obras de grande porte 

com policromias e avançados refinamentos técnicos). Tal obra ainda é de extrema 

importância por ter a assinatura do artista e pode contribuir de forma relevante para 

estudos comparatistas de outras obras sob investigação de atribuição do mesmo 

artista. A seguir, será tratado o planejamento do procedimento para a aquisição dos 

dados, visando a alta qualidade do produto final a ser gerado. 

4.6.2 ESTUDO DA LUZ AMBIENTE E DAS TOMADAS FOTOGRÁFICAS 

Considerando a menor dimensão dessa obra, houve a oportunidade para a retomada 

dos parâmetros e referências técnicas utilizadas no teste preliminar com o artefato 

boliviano. Já contando com esse embasamento, foi necessária uma manhã de 

planejamento para serem determinados o local, a incidência da luz, as condições 

seguras de manipulação da escultura e a disponibilidade de um técnico para tocar a 

obra sempre que necessário (Figura 76). 

No dia da aquisição dos dados, a obra foi disponibilizada pelo acervo e com os 

equipamentos já montados, foram feitos os testes para determinação dos parâmetros 

da câmera (ISO, velocidade do obturador e abertura do diafragma). Por possuir uma 

forma em há uma grande predominância da verticalidade, existiu uma maior 

dificuldade de enquadramento e alcance de detalhes, principalmente na parte superior 

da escultura. Não seria possível resolver esse problema nem mesmo com a utilização 

de uma escada, pois as diversas manobras necessárias para a tomada fotográfica 

poderiam trazer risco para a obra. Novamente, utilizou-se a câmera fixa em tripé, uma 

vez que o objeto é que se movimentava (girava em torno do seu próprio eixo) em cima 

do grid com os alvos (Figuras 77 e 78).  

Foram feitos no local, o alinhamento das fotos (primeira etapa de processamento) no 

Photoscan no intuito de garantir que as tomadas fotográficas seriam eficazes e não 

haveria a necessidade da utilização de máscaras (processo bastante trabalhoso e 

demorado, conforme já tratado anteriormente). 
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Figura 76 – Esquema representando luz ambiente (natural) e artificial 
nas tomadas fotográficas e grid de 25 cm utilizado na base da escultura 

 
Fonte: elaborado por Telma Cavalieri, 2019. 

Figura 77 – Resultado da tomada 
 adequada e dos parâmetros utilizados 

 
Fonte: elaborado por Telma Cavalieri, 2018. 
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Figura 78 – Exemplo das fotografias tomadas  
a partir dos parâmetros estabelecidos 

 
Fonte: elaborado por Telma Cavalieri, 2018. 

4.6.3 PROCESSAMENTO DAS FOTOGRAFIAS E A GERAÇÃO DO MODELO 

O processamento das fotografias, por meio do Photoscan, apresentou um 

alinhamento satisfatório (Figura 79), bem como permitiu a geração adequada da 

nuvem de pontos. Como previsto, existiu a falta de dados em pequenas áreas da 

escultura como nas partes superiores (vestígios da coroa), na guarda da espada e 

embaixo do braço direito. 

Figura 79 – Alinhamento das fotos da imagem de Santa Catarina 

 
Fonte: elaborado por Telma Cavalieri, 2019. 
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Os produtos gerados (criação da nuvem de pontos esparsa, criação da nuvem de 

pontos densa, geração da malha TIN, criação da textura e geração do modelo 

geométrico texturizado) foram satisfatórios, com a ressalva de pequenas áreas com 

dados faltantes, diferentemente dos outros experimentos que não apresentaram esse 

tipo de problema (áreas de sombra, sem informação). Uma possibilidade de solucionar 

isso, seria a utilização de uma lente grande angular (para maior aproximação com o 

objeto, em torno de 20 cm) e um anel iluminador de led acoplado à lente (Figura 80d). 

Devido à falta de tais equipamentos, não foi possível obter melhores resultados na 

aquisição dos dados. 

Figura 80 – Falhas na nuvem de pontos (a, b e c) e 
possibilidade de solução técnica com anel iluminador de led (d) 

 
Fonte: a, b e c: elaborado por Telma Cavalieri, 2019; d: Guidi et al. (2017). 
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Apesar das falhas existentes no modelo da nuvem de pontos densa, os produtos 

gerados apresentaram boa qualidade e podem ser considerados como representação 

documental já que a malha TIN não foi comprometida, bem como a construção da 

textura (Figura 81). Os requisitos elencados também foram atendidos, entre eles a 

roda, o pomo, a empunhadura da espada e assinatura de Frei Agostinho da Piedade 

(Figura 82). Os produtos gerados com fim de difusão também apresentaram boa 

qualidade, tanto os arquivos com formatos para exportação do modelo (fbx., obj, entre 

outros), os para fins de hospedagem na plataforma Sketchfab66 (Figura 83), quanto 

para a produção do documento PDF 3D para entrega ao MAS, que deverá ser 

integrado ao dossiê da obra (Figura 84).  

Figura 81 – Produtos derivados: (a) malha TIN visualizada em wireframe,  
(b) malha TIN com preenchimento sólido das superfícies; (c) malha TIN com textura 

aproximada, (d) malha TIN com textura de boa qualidade; (e) modelo geométrico 
completo e texturizado da escultura de Santa Catarina de Alexandria 

 

No de fotografias utilizadas no processamento 53 

No de pontos – nuvem de pontos esparsa 33.891 

No de pontos – nuvem de pontos densa 12.257.475 

No de faces – malha TIN 2.259.851 
 

Tempo de alinhamento das fotografias (min) 6 

Tempo de geração da nuvem de pontos - modo high (min) 48 

Tempo de construção da malha TIN - modo high (min) 3 

Tempo de texturização da malha (min) 2 

Tamanho original do arquivo (MB) 55,4 

Tamanho do arquivo após decimação da malha (MB) 17,8 

Fonte: elaborado por Telma Cavalieri, 2019. 

 
66 https://sketchfab.com/3d-models/modelo-geometrico-2-santa-catarina-
cc9692ec2aa24a44b4f22466cc340987. 
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Figura 82 – Modelo geométrico da imagem de Santa Catarina e detalhe 

 
Fonte: elaborado por Telma Cavalieri, 2019.  
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Figura 83 – Visualização do modelo no repositório Sketchfab 

 
Fonte: elaborado por Telma Cavalieri, 2019. 

Figura 84 – Visualização do modelo no documento PDF 3D 

 
Fonte: elaborado por Telma Cavalieri, 2019. 
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4.7 EXPERIMENTO 3: BUSTO RELICÁRIO DE SANTA ÁGUEDA 

O busto relicário de Santa Águeda, atualmente em exposição no Museu de Arte Sacra 

(MAS-UFBA), está entre as peças estudadas por Nigra (1971) como fazendo parte da 

obra de Frei Agostinho da Piedade. Como já citado anteriormente, faz parte da 

primeira fase do artista português que se dedicou à produção de bustos relicários com 

técnicas advindas da Abadia de Alcobaça.  

Os bustos relicários67 apresentam um importante papel na produção de obras sacras 

dos beneditinos, pois representavam a “presença da relíquia” no altar durante o culto, 

como a santidade na forma de matéria: 

Considerando a importância dada às relíquias e a seu caráter 
indiscutivelmente divino e consequentemente sagrado, para que pudessem 
ser reverenciadas pelos fiéis e vistas pela comunidade em geral, era 
indispensável que fossem guardadas e expostas em objetos preciosos e 
especiais: os sagrados relicários. (PORTUGAL, 2012, p. 59). 

A relevância de tais peças na liturgia durante a celebração da missa, foi se 

estabelecendo durante a trajetória histórica desde o cristianismo primitivo, 

consolidando os bustos relicários como peças a serem refinadamente elaboradas 

desde a Idade Média. Percebida a relevância de tais peças como “artefatos de 

milagres”, as mesmas necessitariam de requinte na sua representação iconográfica, 

e seriam contempladas com materiais e técnicas cada vez mais refinados, como o 

mármore e a ourivesaria. 

Segundo Portugal (2012), o culto às relíquias foi introduzido em Salvador já durante a 

colonização, por meio das missões jesuíticas. Com a representação referida às formas 

de meio-corpo, as peças apresentam em sua maioria um destaque estético para a 

exibição de uma cavidade no tórax e possuem molduras (a priori) na forma redonda 

ou oval onde é guardada e exibida a relíquia. 

Os mais importantes bustos-relicários pertencentes ao Mosteiro de São Bento foram 

produzidos em terracota por Frei Agostinho da Piedade no século XVII. Sua atribuição 

é reconhecida em 11 peças, entre elas Santa Àgueda (tratada neste trabalho e 

representada na Figura 85), Santa Cecília, Santa Bárbara, entre outros. 

 
67 Relicários são lugares próprios para se guardar relíquias, geralmente em forma de caixa, cofre, 
bolsinha, medalha etc. (PORTUGAL, 2012, p. 59). 
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Figura 85 – Busto-relicário de Santa Águeda, 50 cm de altura, 
atribuída a Frei Agostinho da Piedade (por volta de 1630) 

 

 
Fonte: elaborado por Telma Cavalieri, 2019. 
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Dentre as constantes estilísticas e características formais e estéticas dos bustos de 

Frei Agostinho, são citados:  

Ímpar, a começar pelo tratamento e também em relação à forma: busto 
relicário, terracota, ricamente trabalhado, testa ampla, olhos com pálpebras 
entreabertas, nariz afilado, boca pequena e com pregas nos cantos, região 
nasolabial de forma trapezoidal, curvatura saliente entre a boca e a região 
mentolabial, pescoço vigoroso; dedos longos e roliços, panejamento 
ricamente decorado, cabelos com lindas madeixas bem arrumadas e 
harmoniosamente penteados. (OLIVEIRA, 2013, p. 59). 

Ainda segundo Oliveira (2013), a forma das cápsulas dos relicários, bem como suas 

molduras possuem uma singularidade, o que pode contribuir para estudos de 

atribuição quando encontradas mínimas semelhanças (Figura 86). 

Figura 86 – Exemplo de estudo comparatista de cápsulas de relicários 
em estudo de atribuição de busto relicário de Extremoz 

 
Fonte: Oliveira, 2013. 

Outra característica importante da obra é a presença de uma base integrada ao busto. 

Notadas apenas nas imagens de Santa Águeda e de Santa Bárbara (NIGRA 1971), 

essa é mais uma característica formal a ser considerada, bem como a rica 

indumentária decorada sem a aplicação de flores (OLIVEIRA, 2013). Importante citar 

que sua atribuição não é questionada por estudiosos da área, mesmo não existindo a 

assinatura de Frei Agostino da Piedade, e ainda, segundo Nigra (1971): 
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Tem de altura 50 cm. É um dos dois relicários do barro cozido que possuem 
peardia, também do mesmo material. A cabeça e o ornato dos cabelos pouco 
diferem dos encontrados nas duas primeiras imagens. A expressão do rosto, 
como a atitude geral da figura, é do sacrifício e dor resignada: as mãos da 
mártir apresentam, como duas oblatas, os seios cortados pela crueldade do 
perseguidor pagão. (NIGRA, 1971, p. 25). 

Cabe aqui ainda, uma mais aprofundada análise iconográfica (Figura 86) para que 

exista um bom planejamento na aquisição dos dados. Santa Àgueda, assim como 

Santa Catarina (tratada anteriormente), é considerada pela literatura cristã uma mártir 

virgem. Também foi descrita como uma jovem de muita beleza com origem nobre 

(atendendo ao ideal da perfeição cristã) que entregou a própria vida, tratando a morte 

como a transcendência presenteada pelo martírio e seus algozes.  

Águeda nasceu na Catania aos pés do vulcão Etna (231 d.C, costa leste da Sicília, 

Itália) e foi contemporânea da sétima grande perseguição dos cristãos sob o comando 

do Imperador Decio Augusto (201-251). Segundo a narrativa sacra, o governador 

Quiniciano da Sicília foi rejeitado pela bela jovem que já havia feito seus votos de 

compromisso com Jesus Cristo. O governante possuído por ódio e ressentimento 

usou o pretexto da perseguição aos cristãos para condenar Àgueda à prisão. Àgueda 

que não sucumbiu aos horrores sofridos e continuou declarando seu amor a Cristo. 

Quiniciano ordena, então, que seus seios sejam amputados com pinças de aço, cena 

que se tornou iconografia comum da mártir na história da arte desde a Idade Média. 

A seguir, Águeda volta debilitada para a cela, onde é visitada por São Pedro e por um 

anjo que a curam de forma milagrosa. Furioso com a saúde de Águeda, Quiniciano a 

condena à fogueira e por intervenção divina, a cidade de Catania é tomada por um 

grande terremoto quando população exige a liberdade de Águeda, para que tragédia 

natural seja evitada. Mas mesmo assim, Águeda volta a ser aprisonada e morre em 

seguida (ORTIZ, 2011). 

A iconografia sacra encontrada na História da Arte baseia-se na representação do 

martírio com a cena de seus seios sendo amputados com as pinças de aço, a sua 

cura na cela por São Pedro e o anjo, e a mais comum, a da mártir virgem com uma 

bandeja onde estão os seus seios em uma das mãos e na outra a palma, símbolo dos 

mártires (Figura 87). A seguir, serão tratadas as características formais relevantes da 

obra, no intuito de contribuir para o planejamento das tomadas fotográficas (aquisição 

dos dados). 
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Figura 87 – Exemplos de iconografia do martírio de Santa Águeda 

 

 
Fonte: a) Martirio de Santa Águeda. Sebastiano del Piombo, 1520.  
b) São Pedro curando Àgueda, Giovanni Lanfranco, 1614.68 

  

 
68 a) Fonte: https://en.wikipedia.org/wiki/Agatha_of_Sicily#/media/File:Martirio_de_Santa_%C3%81 
gueda,_por_Sebastiano_del_Piombo.jpg. Acesso em: 17 jun. 2019. b) Fonte: https://en.wikipedia.org/ 
wiki/Agatha_of_Sicily#/media/File:Lanfranco,_Giovanni__St_Peter_Healing_St_Agatha_-
_c._1614.jpg. Acesso em: 17 jun. 2019. 

B 

A 
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Figura 88 – Exemplos de iconografia de 
Santa Águeda em bustos-relicários 

 

 
Fonte: a) Busto-relicário de Santa Águeda, 1376. Giovanni di Bartolo.69 
b) Busto-relicário de Santa Águeda. Autor desconhecido,  
séc. XVII (CUNHA et al., 2018). 

 
69 Fonte: https://maertyrer.tumblr.com/post/169998328645/giovanni-di-bartolo-reliquary-bust-of-st-
agatha. Acesso em: 16 jun. 2019. 

B 

A 
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4.7.1 PRÉ-PREPARO E DETERMINAÇÃO DE PARÂMETROS 

Neste último experimento, foram utilizados os mesmos equipamentos já citados na 

documentação da imagem de Santa Catarina de Alexandria. Devido à maior dimensão 

da escultura, foi produzido um novo grid com 45 cm. Adaptada à base de apoio da 

escultura, foram iniciados os testes de luz para a melhor captura das imagens. 

Diferentemente do experimento anterior (Santa Catarina de Alexandria), foi possível 

retornar ao modo “paisagem ou landscape” já que a peça não apresenta grandes 

diferenças de dimensões em relação aos três eixos (ou seja, possui uma proporção 

próxima a de um cubo). Esse formato privilegiou o registro do grid na sua completude, 

o que facilitou, posteriormente, o processamento das fotos no Photoscan. Devido aos 

procedimentos anteriores, essa etapa do processo foi otimizada e sem maiores 

desafios (Figura 89). 

Figura 89 – Estudo de luz e parâmetros da câmera fotográfica 

   
Fonte: Claudia Guanais, 2019. 
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4.7.2 ESTUDO DA LUZ AMBIENTE E DAS TOMADAS FOTOGRÁFICAS 

Como citado anteriormente, nesta fase do procedimento, utilizou-se o mesmo 

esquema básico de configuração para a captura das imagens (base, mobiliário, 

luminária e tripé), diferenciando apenas o formato do grid (Figura 90) e a adaptação 

dos parâmetros para a melhor captação dos dados de acordo com o material 

constituinte da escultura e a luz ali presente (natural e artificial).  

Figura 90 – Estudos de luz ideal para as tomadas fotográficas 
 (planta baixa esquemática), e a base graduada utilizada. 

 
Fonte: elaborado por Telma Cavalieri, 2018. 

Também foram determinados aqui, os requisitos para documentação da obra e o 

consequente sucesso em sua representação detalhada. Chegou-se então às 

importantes características formais da obra a serem registradas: (1) o rosto, 

juntamente com o mento; (2) a base fundida ao busto; (3) a indumentária; (4) os seios 

contornado pelas pinças; e (5) a moldura da cápsula onde se guardavam as relíquias. 

No entanto, essa escultura apresentou áreas de possível dificuldade na captação de 

dados pois apresentavam fortes sombras, como o dorso das mãos que sustentam os 

seios e logo abaixo dos braços (Figura 91). 
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Figura 91 – Estudo formal da obra e possíveis 
desafios na captação dos dados 

 

Fonte: elaborado por Telma Cavalieri, 2019. 

Diferentemente das esculturas de São Pedro e de Santa Catarina de Alexandria, o 

busto relicário de Santa Águeda ainda apresenta em sua superfície algumas camadas 

de verniz, causando brilho (reflexão da luz). Considerando isso, e para evitar erros de 

processamento, decidiu-se afastar um pouco mais a fonte de luz (luminária), visando 

reduzir a intensidade da incidência da luz direta (Figura 91).  

Após as tomadas fotográficas da escultura feitas em cinco diferentes alturas, foram 

processadas in loco as imagens para verificar se a orientação das mesmas eram 

realizada adequadamente no Photoscan. 
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Figura 92 – Adaptação da fonte de luz para a  
documentação do busto relicário de Santa Águeda 

  
Fonte: elaborado por Telma Cavalieri, 2019. 
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Figura 93 – Exemplo das fotografias tomadas a partir dos parâmetros estabelecidos 

 

 
Fonte: elaborado por Telma Cavalieri, 2019. 

  



173 

 

4.7.3 PROCESSAMENTO DAS FOTOGRAFIAS E A GERAÇÃO DO MODELO 

Dentre os três experimentos realizados no museu, o do busto-relicário de Santa 

Águeda foi o que obteve o melhor resultado tanto na aquisição, quanto no 

processamento da nuvem de pontos densa. Considerando que a nuvem de pontos é 

a matriz para a geração da malha triangular texturizada (tipo produto usado para 

várias aplicações), suas características influenciam diretamente na qualidade do 

modelo geométrico gerado.  

Ao contrário do experimento de Santa Catarina (onde existiu a falta de dados na 

nuvem de pontos) e o de São Pedro Arrependido (situação que existiu a necessidade 

da produção de máscaras para o alinhamento correto das fotos), as tomadas 

fotográficas permitiram um processamento automatizado e eficaz (Figura 93), sendo 

gerada a nuvem de pontos densa com alta qualidade e sem falta de dados. 

Consequentemente, o modelo em malha TIN gerou um modelo texturizado 

fotorrealístico como um resultado bastante satisfatório (Figura 94). 

Figura 94 – Alinhamento das fotos da imagem de Santa Águeda 

 
Fonte: elaborado por Telma Cavalieri, 2019. 

A presença do verniz na superfície da escultura impediu o registro da cor da argila, 

bem como dificultou o registro adequado das sutilezas de diferenças cromáticas do 

barro cozido (resultado alcançado em todos os outros experimentos, onde houve uma 

alta fidelidade de representação documental nas texturas e cromias). Apesar desses 
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problemas, foi possível documentar, de modo eficaz e satisfatório, todos os requisitos 

formais da obra (estabelecidos durante a análise formal). Detalhes como a moldura 

do relicário, a cápusula e os seios foram bem representados, bem como os traços do 

rosto da virgem, o dorso da mão e os detalhes dos motivos aplicados na indumentária 

e a sua base (Figuras 95 e 96). 

Figura 95 – Produtos derivados: a) Nuvem de pontos densa;  
b) malha TIN visualizada em wireframe; c) malha TIN com textura aproximada; d) 
malha TIN com textura de elevada qualidade; e) modelo geométrico completo e 

texturizado da busto-relicário de Santa Águeda 

 

No de fotografias utilizadas no processamento 75 

No de pontos – nuvem de pontos esparsa 45.118 

No de pontos – nuvem de pontos densa 4.273.737 

No de faces – malha TIN 854.725 

 

Tempo de alinhamento das fotografias (min) 15 

Tempo de geração da nuvem de pontos - modo high (min) 60 

Tempo de construção da malha TIN - modo high (min) 3 

Tempo de texturização da malha (min) 4 

Tamanho original do arquivo (MB) 13,7 

Tamanho do arquivo após decimação da malha (MB) 4,5 

Fonte: elaborado por Telma Cavalieri, 2019.  

A documentação do busto-relicário de Santa Àgueda foi a que apresentou o melhor 

resultado em termos de tempo de aquisição, processamento dos dados e na estrutura 
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do modelo geométrico, apenas faltando o refinamento da textura (em função do verniz 

presente na superfície da escultura).  

Atualmente a área do restauro especializado em terracota aconselha a retirada dos 

vernizes para que a obra alcance o seu estado natural. Esse novo paradigma facilitará 

as futuras documentações digitais em barro cozido e o alcance cada vez mais 

fotorrealístico das obras constituídas nesse tipo de material (Figura 96). 

Figura 96 – Modelo geométrico do busto-relicário de Santa Águeda e detalhes 

  
Fonte: elaborado por Telma Cavalieri, 2019. 
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Figura 97 – Visualização do modelo no repositório sketchfab 

 
Fonte: elaborado por Telma Cavalieri, 2019. 

A geração dos produtos foi atendida e manteve alta qualidade mesmo com a 

necessidade de decimação da malha para a produção de arquivos de tamanhos 

menores (até 50 MB). O modelo foi hospedado na plataforma Sketchfab70 (Figura 97), 

e como nos experimentos anteriores, foi produzido um documento PDF 3D (Figura 98) 

para inclusão no dossiê da obra existente no MAS-UFBA. 

Figura 98 – Visualização do modelo no documento PDF 3D 

 
Fonte: elaborado por Telma Cavalieri, 2019. 

 
70 https://sketchfab.com/3d-models/modelo-geometrico-3-santa-agueda-
0da13afbc71e4d2698d5fcc15686270b. 
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4.8 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Devido à falta de recursos nos espaços museológicos de administração pública, foi 

necessário desenvolver um método de documentação digital com uso de tecnologias 

acessíveis, capazes de serem incorporadas pela rotina de documentação do próprio 

museu, sem a necessidade da prestação de serviços de terceiros.  

Também foi possível disponibilizar para a equipe do museu, os estudos para 

determinação do posicionamento da estação fotográfica (ou estúdio adaptado) 

visando o registro adequado das fotografias, que podem ser realizadas antes, durante 

e após os procedimentos de restauro. Essa era uma demanda relevante para a rotina 

da equipe que sofria dificuldades em registrar fotograficamente as múltiplas 

intervenções feitas todos os dias. 

O desenvolvimento de procedimentos simples, o uso de equipamentos acessíveis e 

tecnologias de baixo custo, permitiu a proposta de uma nova mentalidade quanto à 

documentação por imagem e o seu futuro a caminho das representações 

tridimensionais. Essa cooperação permitiu a otimização das questões logísticas e 

técnicas que promoveram o sucesso dos experimentos, em todos as demandas 

colocadas desde o início e da proposta feita à coordenação do Setor de Conservação 

e Restauro do MAS-UFBA. 

Em relação à documentação digital proposta nesse trabalho, a aquisição dos dados e 

o processamento dos mesmos foram bem sucedidos. Uma das contribuições mais 

importantes proposta por esse trabalho, é a da busca da excelência das tomadas 

fotográficas, de modo a fornecer dados suficientes para a geração de uma nuvem de 

pontos de alta qualidade. Com exceção do modelo de Santa Catarina de Alexandria, 

os outros modelos apresentaram alta qualidade em todos os produtos gerados a partir 

do processamento digital das fotografias, sem ter necessidade de realização de 

edições complexas dos modelos de nuvens de pontos e malha TIN (que exigiriam 

conhecimento técnico do software e máquinas com grande capacidade de 

processamento), que aumentariam o tempo e custo da documentação.  

A alta qualidade dos modelos geométricos, produzidos nesse trabalho, de importantes 

esculturas atribuídas a Frei Agostinho da Piedade, permite trazer expressivas 

contribuições para os dossiês técnicos das referidas obras. Esse resultado permitiu 
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que a equipe desmistificasse a geração dos modelos geométricos como uma 

tecnologia inacessível, tornando esse procedimento mais próximo à rotina tradicional 

de documentação já utilizada no MAS-UFBA. 

A representação documental (por modelos geométricos) com fins de difusão 

apresentaram por consequência, alta qualidade e serão disponibilizados para 

utilização irrestrita. 

4.8.1 ANÁLISE DOS PRODUTOS GERADOS  

Como já citado anteriormente, os modelos produzidos por DSM neste trabalho 

apresentaram elevada qualidade podendo ser utilizados como representação 

documental nos dossiês das obras e também para fins de difusão como museus 

virtuais, por exemplo. 

Considerando que a fotografia é a matriz do processo, o planejamento do 

levantamento fotográfico (associado a equipamentos adequados) juntamente com o 

estudo sensível da obra, foram imprescindíveis para a qualidade dos dados 

adquiridos. A análise da terracota como matéria que é registrada pela luz de diferentes 

formas - desde a sua cor até a sua maior ou menor opacidade e reflectância - bem 

como o estudo aprofundado da obra e o planejamento da aquisição dos dados foram 

primordiais para os resultados aqui obtidos. 

Os produtos gerados nessa pesquisa tinham por objetivo atender a uma demanda do 

Museu de Arte Sacra em iniciar a documentação digital por modelos geométricos de 

obras do monge-artista Frei Agostinho da Piedade, já que tais peças são muito 

relevantes no contexto da História da Arte Brasileira. O primeiro experimento proposto 

por Claudia Guanais foi o de gerar o modelo geométrico da escultura de São Pedro 

Arrependido pois a peça sofreu uma importante intervenção de restauro e está sob 

investigação de autenticidade da atribuição. De acordo com referências como 

estrutura do modelo, grau de detalhamento da forma complexa e semelhança 

fotorrealística, esta foi a escultura com o melhor resultado (Quadro 4). 

Considerando as limitações técnicas e a utilização exclusiva do DSM (sem a varredura 

a laser), os produtos gerados neste trabalho para o MAS/UFBA foram considerados 

de alta qualidade e atenderam às demandas técnicas do museu (Quadro 4). 
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Quadro 4 – Análise dos produtos gerados 

ESCULTURA DADOS DO MODELO ESPECIFICAÇÂO DOS PRODUTOS 

 

São Pedro Arrependido 
Software: Photoscan Pro 1.4.5 
Qualidade: alta 

Nuvem de pontos: 
bem estruturada, sem oclusões 
Spikes/ ruídos: 
ocorrência mínima 
Sobreposição de faces:  
ocorrência mínima 

1) Modelo gerado por DSM 
a) Nuvem de pontos .pts (192,5 MB) 
b) Malha TIN .obj (71 MB) 

2) Produtos gerados para difusão: 
a) WAVEFRONT .obj (71 MB) 
b) AUTODESK  .fbx (65,9 MB)  
c) COLLADA .dae (65,7 MB) 

3) Modelo gerado em documento  
PDF 3D para dossiê técnico (33,9 MB) 

 

Santa Catarina de Alexandria 
Software: Photoscan Pro 1.4.5 
Qualidade: alta 

Nuvem de pontos: 
bem estruturada,  
com pequenas oclusões 
Spikes/ ruídos: 
ocorrência relevante 
Sobreposição de faces:  
ocorrência mínima 

1) Modelo gerado por DSM 
a) Nuvem de pontos .pts (143,5 MB) 
b) Malha TIN .obj (58,2 MB) 

2) Produtos gerados para difusão: 
a) WAVEFRONT .obj (58,2 Mb) 
b) AUTODESK .fbx (53,6 Mb)  
c) COLLADA .dae (65,7 Mb) 

3) Modelo gerado em documento 
PDF 3D para dossiê técnico (86 MB) 

 

Busto-Relicário Santa Águeda 
Software: Photoscan Pro 1.4.5 
Qualidade: alta 

Nuvem de pontos: 
bem estruturada, sem oclusões 
Spikes/ ruídos: 
ocorrência mínima 
Sobreposição de faces:  
ocorrência mínima 

1) Modelo gerado por DSM 
a) Nuvem de pontos .pts (136,5 MB) 
b) Malha TIN .obj (13,9 MB) 

2) Produtos gerados para difusão: 
a) WAVEFRONT .obj (13,9 MB) 
b) AUTODESK  .fbx (4,5 MB)  
c) COLLADA .dae (12,6 MB) 

3) Modelo gerado em documento  
PDF 3D para dossiê técnico (22 MB) 

Fonte: elaborado por Telma Cavalieri, 2019. 

A nuvem de pontos densa apresentou elevada qualidade quando verificada nos 

parâmetros básicos do software CloudCompare (Figuras 99, 100 e 101), o que pode 

diversificar a sua utilização em outros programas de geração de malha, de acordo 

com a demanda técnica apresentada para a utilização do modelo.   
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Figura 99 – Parâmetros para abertura do arquivo da “nuvem de pontos”  
densa (imagem de São Pedro Arrependido) no software CloudCompare 

 

 
Fonte: elaborado por Telma Cavalieri, 2019. 
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Figura 100 – Parâmetros para abertura do arquivo da “nuvem de pontos”  
densa (imagem de Santa Catarina) no software CloudCompare 

 

 
Fonte: elaborado por Telma Cavalieri, 2019. 
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Figura 101 – Parâmetros para abertura do arquivo da “nuvem de pontos”  
densa (busto de Santa Águeda) no software CloudCompare 

 

 
Fonte: elaborado por Telma Cavalieri, 2019. 

As aplicações dos modelos na plataforma Sketchfab apresentaram diversas 

possibilidades de utilização e representação. Nesse ambiente digital online, são 

oferecidos diversos recursos de edição do modelo, como temperatura e intensidade 

de luz, opções de sombreamento, de adaptação da superfície para outros materiais 

como o metal, por exemplo, e representações mais específicas como wireframe e o 

mapeamento de texturas do fotomosaico. Também é possível alterar parâmetros 
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como ângulo de visão, adaptação do modelo para visualização em realidade 

aumentada e virtual, e a inserção de dados semântico por localizadores (Figuras 102, 

103 e 104). 

Figura 102 – Utilização dos recursos disponibilizados pelo Sketchfab 
para o modelo de São Pedro Arrependido, inserção de dados semânticos 

 e ajuste de parâmetros para visualização em VR e RA 

   

  
Fonte: elaborado por Telma Cavalieri, 2019. 
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Figura 103 – Utilização dos recursos disponibilizados pelo Sketchfab 
para o modelo de Santa Catarina, inserção de dados semânticos 

 e ajuste de parâmetros para visualização em RV e RA 

  

  
Fonte: elaborado por Telma Cavalieri, 2019. 
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Figura 104 – Utilização dos recursos disponibilizados pelo Sketchfab 
para o modelo do busto de Santa Águeda, inserção de dados semânticos 

 e ajuste de parâmetros para visualização em RV e RA 

  

  
Fonte: elaborado por Telma Cavalieri, 2019. 

  



186 

 

Figura 105 – Exploração das ferramentas oferecidas pelo Acrobat Reader (3D), 
como medição, inserção de informações, versão de ilustração em traço 

e opções para a seção do modelo de São Pedro 

 

 

 

 
Fonte: elaborado por Telma Cavalieri, 2019. 
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Figura 106 – Exploração das ferramentas oferecidas pelo Acrobat Reader (3D), 
como medição, inserção de informações, versão de ilustração em traço 

e opções para a seção do modelo de Santa Catarina 

 

 

 

 
Fonte: elaborado por Telma Cavalieri, 2019. 
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Figura 107 – Exploração das ferramentas oferecidas pelo Acrobat Reader (3D), 
como medição, inserção de informações, versão de ilustração em traço 

e opções para a seção do modelo de São Pedro 

 

 

 

 
Fonte: elaborado por Telma Cavalieri, 2019. 
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4.8.2 POTENCIALIDADES DE APLICAÇÃO 

A representação documental digital produzida nos experimentos foram consideradas 

pelo corpo técnico do museu como adequadas para fazer parte do dossiê técnico e 

para representar tridimensionalmente a obra, de modo a permitir o seu estudo formal 

e estético em investigações mais refinadas como a da atribuição, por exemplo.  

Esse tipo de representação documental tem se mostrado bastante promissor, não só 

para a visualização da geometria e textura dos objetos, mas como base para inserção 

de diversos dados/informações, junto a sua integração a sistemas georreferenciados 

disponíveis na web (como apontam alguns estudos realizados na Itália). Nesse tipo 

de documentação online, o modelo geométrico pode ser usado como interface para 

inserção de dados semânticos e imagens raster, que possam registrar uma série de 

dados importantes para melhor compreensão da obra, como a trajetória percorrida 

pela mesma em contextos específicos de conservação e restauro. 

Além da utilização dos modelos geométricos para os fins de documentação científica 

e de difusão da obra, os mesmos apresentaram alta qualidade de visualização online 

e podem ser utilizados nos mais diversos projetos como estratégias de mediação e 

curadoria, sensibilização ao patrimônio, educação formal e à distância, entre outros. 

Neste trabalho, a publicação de tais modelos, tem como prioridade difundir, de modo 

interativo na web, as obras de Frei Agostinho da Piedade, como um dos mais 

importantes artistas do barroco brasileiro. 

Em projetos mais elaborados e específicos, os modelos aqui produzidos possuem um 

grande potencial no auxílio de curadorias digitais in loco, no uso para museus virtuais, 

e para aplicações em realidade virtual e aumentada, com o uso de dispositivos mais 

simples como tablets e smartphones. Esse tipo de iniciativa permite uma maior 

interatividade do fruidor e da obra no espaço museológico, promovendo uma 

economia significativa nos custos de manutenção e preparo de recursos humanos e 

na produção de materiais gráficos de apoio como panfletos, manuais, entre outros.  

Apesar dos experimentos terem gerado modelos em alto nível de detalhe, como pode 

ser visto no editor de malha TIN ZBrush (Figura 108), os modelos aqui produzidos 

apresentam limitação de utilização em projetos de reconstrução volumétrica ou 
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produção de réplicas (fabricação digital), já que seria necessária a adaptação 

estrutural da malha poligonal para os parâmetros de impressão.  

Figura 108 – Verificação do modelo (malha TIN) no software utilizado para edição 
(ZBrush) 

 

 

 
Fonte: elaborado por Telma Cavalieri, 2019. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Esse trabalho apresentou a importância da documentação por imagens como fonte 

de dados a atender demandas científicas e investigativas tanto na História quanto na 

Ciência da Arte. Procurou, sobretudo, descrever suas perspectivas técnicas e 

tecnológicas ainda como suporte bidimensional e pesquisar as tecnologias de 

restituição fotogramétrica para a geração de modelos geométricos de esculturas 

pertencentes ao Patrimônio Artístico. 

Além de traçar o panorama de tal tecnologia, procurou-se aqui, tornar acessível a 

geração de modelos, propondo métodos e técnicas para a documentação digital de 

esculturas por fotorrestituição, com a geração de “nuvens de pontos” pela técnica 

Dense Stereo Matching (DSM). Para alcançar esse objetivo, baseou-se nos 

fundamentos primordiais dos sistemas para aquisição de "nuvens de pontos" por 

processamento digital de fotografias. Foi demonstrado o estado da arte dessa técnica 

fotogramétrica automatizada (DSM), adaptando-se a metodologias e tecnologias de 

baixo custo, contextualizando os procedimentos à realidade dos espaços 

museológicos de administração pública no Brasil. 

Partindo da revisão bibliográfica, foi possível encontrar caminhos entre a percepção 

da obra em diversas técnicas de documentação ao longo da História da Arte 

(desenhos, gravuras, entre outros) e a fruição durante as tomadas fotográficas com 

enfoque técnico. Isso permitiu além da alta qualidade das fotografias, uma maior 

possibilidade de solução para potenciais desafios encontrados no registro de 

esculturas (objetos de formas complexas), alcançando um alto detalhamento 

geométrico do modelo e elevada qualidade da texturização. 

A priori, foi necessário o estudo aprofundado das ferramentas de fotorrestituição para 

geração de “nuvem de pontos” e os produtos derivados, bem como o refinamento 

técnico de procedimentos fotográficos e a utilização adequada dos equipamentos. 

Após adquirido o embasamento técnico e tecnológico foram realizados testes, estudos 

e experimentos visando prever o potencial proporcionado e os resultados possíveis 

de serem alcançados em contextos com poucos recursos. 

A dificuldade da disponibilização da obra para a documentação se mostrou como uma 

variável importante para o estudo e planejamento intensivo da captura de dados, 
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visando o registro adequado da obra, de modo a não precisar refazer todo o processo 

em outra ocasião. 

Os experimentos realizados no Museu de Arte Sacra se mostraram como uma grande 

oportunidade para esse trabalho e para o próprio museu, já que ainda não haviam 

representações documentais por modelos geométricos de nenhuma das esculturas 

do acervo. O estudo e planejamento das tomadas fotográficas contribuiu para diversos 

desafios internos da instituição no que tange à documentação por imagens, além da 

possibilidade de utilização dos modelos geométricos das três esculturas (muito 

importantes para a História da Arte Brasileira) nos mais diversos projetos e estudos 

online na área. 

A técnica DSM atendeu a todas as demandas técnicas para a produção de um modelo 

de alta qualidade e pôde fornecer o detalhamento da topologia e da textura de forma 

eficaz. Tal conclusão assegura a utilização da fotorrestituição como uma tecnologia 

segura e de baixo custo para a produção em série de representações documentais 

por modelos geométricos de esculturas, sem a necessidade de etapas adicionais em 

softwares de edição (nuvem de pontos e malha TIN).  

Concluiu-se que, a variedade e qualidade de produtos que podem ser gerados a partir 

da nuvem de pontos, dependem de forma absoluta da sua qualidade como matriz. Tal 

objetivo, foi alcançado nesse estudo em decorrência de uma aquisição de dados onde 

foram conjugadas a técnica e a sensibilidade do olhar.  

5.1 CONCLUSÕES 

Quando se trata de representações por modelos geométricos de esculturas 

pertencentes ao Patrimônio Artístico (obras de arte), existe a necessidade da criação 

metodologias precisas de captação de dados para a produção de “nuvem de pontos” 

com alta qualidade mesmo quando se dispõe de poucos recursos. Essa “autonomia” 

que uma boa matriz de modelagem permite, ainda não é considerada de modo 

relevante. Essa captação envolve até mesmo intervenções de restauro facilitar o 

registro fotográfico da superfície da obra (como a limpeza de camadas de vernizes ou 

tintas). 
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Por essa razão, o estudo formal da obra de modo aprofundado em suas diversas 

dimensões (material e imaterial) é imprescindível. Isso permite assumir a técnica 

fotográfica como o instrumento que registra a sensibilidade da análise e da fruição, já 

que o comportamento da matéria constituinte dessa obra reage das mais diversas 

formas perante a variação da incidência das luzes, de acordo com o olhar do fotógrafo. 

Esse refinamento também promoverá a capacidade do documentarista de prever 

desafios, exaltar características relevantes, constantes estilísticas, entre outros. 

Além desse argumento, cabe ressaltar que a otimização do processo de aquisição 

para geração da “nuvem de pontos” de alta qualidade é determinante para a economia 

de recursos humanos, econômicos e tecnológicos na geração dos produtos derivados. 

A utilização de softwares e procedimentos adicionais exigem treinamento para 

aprendizagem e atualização de ferramentas, contando ainda com a adaptação e 

upgrades de hardware, o que pode apresentar desafios futuros e comprometer o 

resultado final da documentação.  

Cabe exaltar aqui, que os modelos geométricos são reconhecidos como o futuro da 

representação documental de esculturas. Por essa razão, tornam-se relevantes os 

estudos de metodologias e tecnologias que possam prover soluções para a realidade 

museológica no Brasil, a fim de que essas ferramentas se tornem acessíveis 

materialmente e intelectualmente. Assim como a fotografia no seu início foi 

considerada uma ferramenta de especialistas, a geração de modelos geométricos 

como ferramenta de registro também será democratizada para as mais diversas 

demandas. 

Nos experimentos aqui produzidos, foram identificadas limitações importantes, não 

somente relacionadas ao espaço físico para as tomadas fotográficas (que deveriam 

contemplar a segurança da obra), mas também a necessidade de equipamentos 

complementares (como o anel iluminador e a lente grande angular para o registro de 

esculturas menores, dificultando e impossibilitando o resultado esperado na nuvem 

de pontos da imagem de Santa Catarina de Alexandria, por exemplo. Também foi 

notado neste trabalho, a importância da terracota estar “limpa”, sem camadas de 

ceras, resíduos ou vernizes, pois a limpeza deste tipo de material permite o registro 

mais abrangente e detalhado da textura. 
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Os modelos geométricos produzidos neste trabalho não representam os dados 

ocultos das esculturas. Tais informações podem ser obtidas pelos registros 

fotográficos auxiliados por luz invisível (seção 2.4) e por outros procedimentos de 

análise. Além disso, não foram realizados experimentos práticos para uso do modelo 

geométrico como interface para inserção de diversos dados, como nos exemplos do 

sistema de cadastro integrado.  

5.2 CONTRIBUIÇÕES 

Diversas questões foram estudadas no intuito de contribuir para otimizar a 

documentação digital de esculturas em espaços museológicos. Foram 

experimentados e propostos: 

a) metodologias de estudo e sensibilização da peça a ser documentada, bem 

como o aprofundamento da técnica fotográfica como meio de expressão, no 

intuito de uma melhora no planejamento da aquisição dos dados; 

b) critérios para a aquisição que fornecessem dados suficientes para a geração 

de uma nuvem de pontos de alta qualidade, aumentando a flexibilidade e 

diversidade de uso do modelo para várias aplicações; 

c) esquemas de adaptação do espaço museológico para as tomadas fotográficas 

a partir do uso de materiais de baixo custo; 

d) uso de recursos de baixo custo para documentação em série de esculturas do 

acervo, contribuindo para os dossiês das obras e para projetos de difusão e 

sensibilização em projetos de curadoria, mediação e educação. 

Acredita-se que o trabalho aqui produzido poderá contribuir não apenas para a 

documentação científica por imagens já existente, mas como potencial de difusão do 

acervo do Museu de Arte Sacra (UFBA) por modelos geométricos em projetos na web. 

Tais projetos podem trazer a público o conhecimento da arte barroca brasileira sem 

que existam fronteiras sociais, culturais ou econômicas. 

5.3 RECOMENDAÇÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

Recomenda-se para a investigação em trabalhos posteriores, a utilização da técnica 

Dense Stereo Matching para esculturas em terracota policromada, incorporando a cor 

à forma, na representação das esculturas de frei Agostinho da Piedade, bem como o 
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estudo de plataformas onde existam a possibilidade de utilização do modelos 

geométricos como representação de um banco de dados para inserção e acesso a 

dados semânticos e imagens raster da obra (dossiê). 

Outras possibilidades de estudo sobre a utilização da fotorrestituição e dos modelos 

geométricos de esculturas do patrimônio artístico:  

a. uso efetivo do modelo para fins de interesse cultural, educacional e de mediação 

com o desenvolvimento de projetos em curadoria e museus virtuais (tecnologias 

web); 

b. experimentação dos modelos em sistemas integrados de cadastro, baseados 

em plataformas SIG para esculturas; 

c. uso do modelo geométrico para aplicações em realidade virtual e aumentada.  

Também é importante a realização de estudos aprofundados em relação à integração 

de técnicas de levantamento, como o uso conjugado do DSM e da varredura a laser 

(para geração de modelos de formas complexas), no intuito de se obter formas mais 

precisas e sem a perda de dados causada por falta de luz ou de textura. 
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APÊNDICE A – ENTREVISTA ELISA BONACINI .................................................. 203 

APÊNDICE B – ENTREVISTA MARIO CALIDONI ................................................. 207 

APÊNDICE C – ENTREVISTA JORGE CUSTÓDIO ............................................... 209 

  



203 

 

APÊNDICE A – ENTREVISTA ELISA BONACINI 

Dra. ELISA BONACINI  

PHD, Arqueóloga e consultora de projetos em comunicação cultural 

Entrevista realizada em 12/02/18, às 19 h 46 min. 

Professora visitante adjunta no Institute for Digital Exploration (IDEx), Departmento de História, 

University of South Florida. 

a) Quale importanza è data alle documentazione digitale architettonica sulla valorizzazione e 

studio del patrimonio in Italia oggi?  

La documentazione del patrimonio culturale architettonico ha assunto, negli ultimi anni, una importanza 

sempre crescente sia per quanto riguarda gli aspetti dello studio a livello dello stato di fatto per progetti 

di tipo conservativo che per la sua stessa valorizzazione. La produzione di modelli tridimensionali di 

edifici (penso soprattutto al patrimonio archeologico monumentale) o di ricostruzioni virtuali è un campo 

di ricerca in grande avanzamento, anche per la fruizione virtuale o aumentata dei siti, nell’ottica di un 

edutainment sempre più sostenuto dalle ICT. 

b) Il Piano nazionale per l’educazione al patrimonio culturale è stato istituito nel 2015. Si sono 

verificati dei cambiamenti metodologici significativi nella pratica dell’educazione 

patrimoniale e nell’applicazione di nuove tecnologie destinate in particolare a migliorare 

l’apprendimento e lo sviluppo della cultura di memoria e salvaguardia fra i giovani?  

Questa sensibilità all’educazione al patrimonio culturale in Italia è una “innovazione” talmente recente 

che ancora non so “quantificare” i risultati di questo processo. Certamente, il primo cambiamento sta 

proprio nell’introduzione del concetto stesso di “patrimonio culturale” all’interno delle scuole come 

principio di educazione permanente. Proprio in quest’ottica, ad esempio, si sono orientati molti progetti 

di Alternanza Scuola Lavoro (che obbliga gli studenti a una aspetto formativo a contatto con le aziende), 

legati alla conoscenza e promozione del patrimonio. Ad esempio, io stessa ho sviluppato alcuni progetti 

con le scuole, sia primarie e secondarie di I grado che secondarie di II grado attraverso il progetto 

partecipativo #iziTRAVELSicilia che ho lanciato nel maggio 2016 grazie alla piattaforma izi.TRAVEL71. 

L’obiettivo principale di questo progetto è quello di colmare il gap della comunicazione e valorizzazione 

digitale del patrimonio culturale della Sicilia. Questo progetto si è presto trasformato in un processo 

partecipativo, coinvolgendo migliaia di persone, esempio di quelle “comunità di eredità” citate dalla 

Convenzione di Faro, ed è diventato una best practice nella promozione e valorizzazione digitale 

 
71 E. Bonacini, “#iziTRAVELSicilia, a Participatory Storytelling Project/Process: Bottom-Up Involvement of Smart 
Heritage Communities”, in International Journal of Interactive Communication Systems and Technologies 
(IJICST), c.d.s.; E. Bonacini, “Partecipazione e co-creazione di valore culturale. #iziTRAVELSicilia e i principi 
della Convenzione di Faro”, in Il capitale culturale. Studies on the Value of the Cultural Heritage, c.d.s.; E. 
Bonacini, S. Giaccone, “Digital participatory tools for territorial promotion: the #iziTRAVELSicilia case study”, 
TURIN SMART TOURISM, First International Conference in Smart Tourism, November, 23-24, 2017, University 
of Turin, Department of Management, c.d.s. 
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attraverso lo storytelling. A partire dal suo lancio sono state prodotte più di 160 audioguide. 

#iziTRAVELSicilia è stata subito riconosciuta come una best practice di partecipazione alla co-creazione 

di valore culturale, in grado di trasformare le persone provenienti da più parti delle comunità sociali in 

comunità d’eredità di tipo smart, rivelando così il grande impatto sulla società civile di cui è capace 

questa piattaforma con le sue tecnologie, perseguendo l’unico obiettivo di valorizzare il patrimonio 

comune. La prima comunità di eredità coinvolta è stata proprio quella degli studenti, di ogni ordine e 

grado: un processo che, partendo dai più piccoli fino agli studenti di Master o di Dottorato, li ha visti 

partecipi tutti col medesimo entusiasmo e la medesima serietà nello svolgere il ruolo di “testimonial” del 

patrimonio, come veri e propri “Ciceroni Digitali”. Insieme a loro hanno collaborato le comunità di eredità 

dei docenti delle Scuole, così come i tutor aziendali di Alternanza Scuola lavoro, spesso personale 

interno a Poli, Soprintendenze e Musei o lo staff stesso dei musei coinvolti in laboratori didattici o in 

lavori di tesi. 

c) Quali tipi di tecnologie sulla documentazione digitale sono più utilizzate per l’educazione 

patrimoniale? Sono stati realizzati studi comparativi sul miglioramento dell´apprendimento, 

se si utilizzano tecnologie digitali nella cattura di dati, nella visualizzazione delle 

informazioni? Quali sono le tecniche impiegate per la rilevazione dei dati (Fotogrammetria, 

Laser Scanning)? Vi sono esempi in Italia di applicazioni di tale pratiche?  

Non si registrano, finora, studi comparativi sul miglioramento delle conoscenze, ma posso segnalare 

delle sperimentazioni, realizzate in collaborazione con le docenti Cettina Santagati e Laura Inzerillo con 

i loro studenti delle Università di Catania e Palermo72, nell’ambito del processo partecipativo 

#InvasioniDigitali, che coordino in Sicilia dal 201373. Infatti, superando la semplice condivisione di foto 

del patrimonio culturale sui social media al fine della sua promozione (#InvasioniDigitali nasce con lo 

scopo di liberalizzare la documentazione fotografica del patrimonio culturale), abbiamo proposto già da 

qualche anno le #invasionidigitali3D con cui gli studenti sono chiamati a produrre modelli 3D con la 

tecnica dello Structure from Motion (con smartphones, tablets e reflex), tecnica low cost di produzione 

di modelli 3D. Agli studenti è stato somministrato un questionario che misurasse il grado di gradimento 

 
72 E. Bonacini, L. Inzerillo, M. Marcucci, C. Santagati, F. Todisco, 3D #DigitalInvasions: a crowdsourcing project 
for mobile UGC, in FURNACE, vol. 2, Cultural Heritage in Digital Age, 2015 ISSN 2057-519X 
(https://furnacejournal.files.wordpress.com/2015/09/bonacini.pdf). 

73 E. Bonacini, M. Marcucci, F. Todisco, “#DIGITALINVASIONS. A bottom-up crowd example of cultural value co-
creation”, in Orlandi, S., Santucci, R., Casarosa, V. and Liuzzo, P.M. (edited by), Information Technologies for 
Epigraphy and Digital Cultural Heritage, Proceedings of the First EAGLE International Conference 2014, 
September 29-30 and October 1, 2014, Paris, Sapienza Università Editrice, Roma, 2014, pp. 265-284 ISBN 978-
88-98533-42-8 (http://www.eagle-network.eu/wp-content/uploads/2015/01/Paris-Conference-Proceedings.pdf); E. 
Bonacini, “I prosumers e la partecipazione culturale. La co-creazione di valore culturale: #invasioni digitali e 
#siciliainvasa”, in R. Brancato, G. Busacca, M. Massimino, Archeologi in progress. Il cantiere dell’archeologia di 
domani, Atti del V Convegno Nazionale dei Giovani Archeologi, Catania, 23-26 Maggio 2013, Bologna, 2015, pp. 
551-561, ISBN 9788898392193 
(http://books.bradypus.net/sites/default/images/free_downloads/archeologi_in_progress.pdf); E. Bonacini, M. 
Marcucci, F. Todisco, “#Invasionidigitali e la partecipazione alla creazione di valore culturale”, in Centro Studi 
“Gianfranco Imperatori” (a cura di), X Rapporto Civita - Social media e cultura fra post e tweet, Silvana Editoriale, 
Milano 2016, pp. 215-218; E. Bonacini, L. Inzerillo, M. Marcucci, C. Santagati, “#InvasioniDigitali3D: 
un’esperienza di crowdsourcing per la digitalizzazione museale”, in Territori e frontiere della rappresentazione, 
39° Convegno Internazionale dei Docenti delle Discipline della Rappresentazione, XIV Xonvegno dell’Unione 
Italiana per il Disegno, Napoli 14-16 Settembre 2017, ISBN 978-88-492-3507-4, Gangemi editore, pp. 633-639. 

https://furnacejournal.files.wordpress.com/2015/09/bonacini.pdf
http://www.eagle-network.eu/wp-content/uploads/2015/01/Paris-Conference-Proceedings.pdf
http://books.bradypus.net/sites/default/images/free_downloads/archeologi_in_progress.pdf
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e il miglioramento della conoscenza realizzata attraverso questo nuovo approccio al bene culturale 

(mobile o immobile) e i risultati sono stati ottimi. 

Ovviamente, per la modellazione 3D le tecniche fotogrammetriche e di laser scanning rimangono 

preferibili per una documentazione attenta e puntuale di oggetti o monumenti, anche se decisamente 

più costose e non facili da realizzare a livello strettamente scolastico. Non esiste un database delle 

sperimentazioni in tal senso da cui trarre informazioni. Le scuole attivano i propri progetti in maniera 

indipendente l’una dall’altra e strettamente collegate al territorio di appartenenza. Un progetto simile lo 

abbiamo condotto con un progetto scolastico ad Agrigento, in cui gli studenti sono diventati protagonisti 

della promozione del loro patrimonio74.  

d) Lei riconosce l’importanza della ricerca sul patrimonio in aula prima della visita in loco? 

Mettere a disposizione tale documentazione nel web potrebbe migliorare l'efficienza 

dell’apprendimento collaborativo?  

Dalle mie esperienze a contatto con gli studenti, ritengo che l’approccio conoscitivo diretto sia 

fondamentale per un adeguato processo di conoscenza. Ho anche sperimentato che l’aspetto 

motivazionale è altrettanto fondamentale: non basta far comprendere cosa significa Patrimonio, ma è 

fondamentale far sentire i giovani testimonial di quel patrimonio che non è qualcosa da sentire distante 

da sé ma qualcosa da cui si proviene tutti insieme e che va tutelato e promosso. Io stessa ho tenuto 

numerosi seminari e laboratori sulle nuove tecnologie per il patrimonio culturale e cerco sempre di 

restituire un quadro di tutte le attività che si compiono, ormai da vent’anni, in Europa e nel mondo, sul 

tema: i grandi progetti europei, da Minerva a Europeana, o il ruolo di Google, solo per fare un esempio. 

Anche nei progetti condotti in Sicilia su izi.TRAVEL e su #InvasioniDigitali3D il mio approccio nasce in 

aula prima di tutto. La conoscenza e il coinvolgimento, quest’ultimo sviluppato attraverso un approccio 

motivazionale, sono la chiave di un apprendimento collaborativo. Ho ottenuto enormi risultati proprio 

dagli studenti, che si sono sempre sentiti motivati, protagonisti della promozione e valorizzazione del 

loro patrimonio. La condivisione della ricerca sul patrimonio in rete è fondamentale soprattutto per la 

diffusione delle best practices e, certamente, anche per forme di apprendimento collaborativo. 

e) Come promuovere lo sviluppo incoraggiando gli interventi di sensibilizzazione sul patrimonio 

fra i giovanni utilizzando le nuove tecnologie?  

Con gli esempi precedenti ho già indicato alcune soluzioni, a basso costo, che si possono attivare in tal 

senso. 

 
74 E. Bonacini, N. Gulli, D. Tanasi, “3D imaging analysis and digital storytelling for promotion of cultural heritage: 
the school outreach project of Realmonte”, in J. L. Lerma M. Cabrelles (edited by), Proceedings of Arquelogica 
2.0, 8th International Congress Advanced on 3D documentation, modelling and reconstruction of cultural heritage 
objects, monuments and sites, 5 - 7 September, 2016, València, pp. 392-395 
(https://riunet.upv.es/handle/10251/85993). 

https://riunet.upv.es/handle/10251/85993
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f) Lei prevede che in futuro le nuove tecnologie interattive diventeranno strumenti per la 

ricerca fra patrimonio e attività scolastica? 

Certamente, non c’è alcun dubbio che nell’Educazione al Patrimonio le tecnologie informatiche 

diventeranno strumenti sempre più utili sia nella ricerca scolastica sul Patrimonio, che nel processo di 

apprendimento e di disseminazione della conoscenza.  
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APÊNDICE B – ENTREVISTA MARIO CALIDONI 

Dr. MARIO CALIDONI  

Pesquisador e autor de diversos livros em Sensibilização ao Patrimônio, Educação Patrimonial e 

Museal, entre eles “La didattica museale” (2006) e “Per l'educazione al patrimonio culturale” (2008) 

Entrevista realizada em 12/02/18, 19 h 58 min 

Coordinatore - Laboratorio SSISS per Disegno e Storia dell'arte  

Progetti in partenariato Scuola-Istituzioni culturali del territorio 

Università di Parma 

mcalidoni@gmail.com 

 

a) Quale la importanza data alle educazione patrimoniale in Italia oggi? 

In Italia in questo momento il Patrimonio è all’attenzione dell’opinione pubblica per la riforma del 

Ministero dei Beni culturali culturali (MIBACT) che ha separato le funzioni di tutela e conservazione dalle 

funzioni di valorizzazione. È stata istituita una direzione generale per ricerca ed educazione. 

b) Il Piano nazionale italiano per l’educazione al patrimonio culturale  è stato istituito nel 2015. 

Sono verificati cambiamenti metodologiche significativi nella pratica dell’educazione 

patrimoniale? L’applicazione di nuove pratiche furono migliorati l’apprendimento e sviluppo 

della cultura di memoria e salvaguardia fra i giovanni?  

L’educazione al Patrimonio a scuola è presente soprattutto sotto forma di progetti da attuare in 

collaborazione con il territorio che propone attività e iniziative. È sollecitata da decreti del ministero per 

attuare riforma della Buona Scuola. Non sono ancora generalizzate pratiche diffuse per due ragioni: 

• la difficoltà nella stesura del piano dell’offerta formativa triennale per rigidità organizativa; 

• la difficoltà ad inserire i contenuti del Patrimonio nei curricoli delle discipline. 

Si è aperto un dibattito per valorizzare l’insegnamento di storia dell’arte E si chiede aumento 

delle ore di insegnamento. Inoltre si sollecita l’insegnamento di arte elle scuole tecniche e 

professionali. 

 

c) Professore, lei ha sostenuto l'idea di un equilibrio e la piena efficacia tra scuola ed 

Educazione Patrimoniale.  Quali sono le ragioni che giustificano la creazione di detta idea? 

Lei potrebbe commentare come la metodologia è applicata in aula? 

Due risposte per la domanda c. 

• educazione al Patrimonio è efficace per il suo valore formativo (identità culturale e senso del 

passato e dell’ambiente) inoltre trasforma i contenuti delle discipline in problemi su casi concreti 



208 

 

ancora presenti. Il Patrimonio del passato è questione dell’oggi perché fa parte dell’ambiente di 

vita degli alunni che lo ignorano se non stimolati a riconoscerlo. 

• non esiste una metodologia specifica per educazione al Patrimonio ma l’applicazione di alcuni 

principi didattici fondamentali (la ricerca , l’individuazione dei problemi, la pluralità delle 

discipline per leggere il bene patrimoniale, la partecipazione emotiva personale al bene 

patrimoniale). 

d) Il governo italiano riconosce l’importanza da tale metodologia e la possibilità di adozione 

della presente idea a livello nazionale? 

Si, i programmi e la normativa sollecitano l’educazione al patrimonio, ora è necessario sviluppare 

condizioni e costi per la fattibilità. 

e) Lei riconosce l’importanza della ricerca sul Patrimonio in aula prima della visita in loco? Tale 

metodologia potrebbe migliorare l'efficienza dell’apprendimento collaborativo? 

Bisogna prepararsi prima di vedere? Il Patrimonio è prima di tutto “sull’uscio di casa” . La visita si integra 

con l’uso quotidiano, è parte dell’ambiente circostante. Per il Patrimonio lontano la preparazione alla 

visita si fa sulla base di confronti con il vicino conosciuto. 

f) Come promuovere il sviluppo progressi della relazione fra studenti giovanni, memoria e 

Patrimônio? 

Patrimonio e giovani? La coscienza si basa sulla conoscenza quindi raccontare ai giovani il Patrimonio 

per farlo amare. La partecipazione diretta dei giovani al racconto è la più importante scelta 

metodologica. 

g) Lei prevede il tempo futuro sulla base delle nuove tecnologie interattive come instrumenti per 

la ricerca fra Patrimonio ed attività scolastica?  

Tecnologie interattive non possono sostituire il rapporto diretto e “l’abitare” il bene Patrimonioniale. Ho 

molto apprezzato i luoghi del Patrimonio nei quali mentre si visita, il tablet personale permette di evocare 

l’uso al momento dell’origine del bene patrimoniale. La tecnologia serve per capire il “contesto” ma non 

sostituisce l’esperienza del bene patrimoniale. 
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APÊNDICE C – ENTREVISTA JORGE CUSTÓDIO 

 

Dr. JORGE CUSTÓDIO 

Investigador integrado no Instituto de História Contemporânea de Lisboa 

Entrevista realizada em 21/04/18, 11 h 36 min 

Faculdade de Ciências Sociais Humanas 

Universidade Nova de Lisboa 

Grupo de Investigação: Economia, Sociedade, Património e Inovação 

mrcustodio@gmail.com 

 

a) Qual a importância dada à Educação Patrimonial em Portugal hoje? 

Ao contrário do que possa parecer, a Educação Patrimonial não se encontra verdadeiramente 

estabelecida em Portugal e acontece frequentes vezes em situações mais heterogéneas, que falarei 

adiante, mas sem existir um sistema coerente, estruturado e fundacional das suas múltiplas incidências, 

vantagens educacionais e sociais, formas e modos de aplicação. Ao contrário, a Educação Ambiental, 

pelas suas múltiplas vantagens, inclusive de ordem económica, encontra-se profundamente enraizada 

na sociedade portuguesa, em todos os escalões de escolaridade, reflectindo-se na vida quotidiana de 

milhares de cidadãos de Portugal. Esta dicotomia entre Educação Patrimonial e Educação Ambiental 

não faz qualquer sentido, num conceito alargado de Ambiente que envolve igualmente os valores 

naturais, paisagísticos e culturais e não apenas a ecologia, os ecossistemas, as alterações climáticas. 

O conceito restrito ou alargado de ambiente reflecte-se na práxis dos agentes que educam para o 

Ambiente, pois há quem aproveite para também alargar os valores ambientais aos valores do 

património urbano ou arquitectónico e há quem apenas veja a árvore, mas não a floresta no seu todo, 

no qual todos estamos inseridos. Acontece que o conceito de património cultural alterou-se muito nos 

últimos tempos, pois não se trata hoje de saber o que são os monumentos ou analisar o significado da 

salvaguarda dos bens artísticos e arqueológicos, mas também de admitir no conceito o património 

industrial, ferroviário, mineiro, portuário (entre outros) e considerar o carácter humano, social e inclusivo 

do património. No que se refere ao património industrial como se compatibiliza a defesa do ambiente 

com a salvaguarda e conservação de bens industriais de valor cultural, sendo que as indústrias e as 

minas tiveram também um papel negativo no ambiente. Esta discussão que pode parecer enraizar-se 

na teoria, deve instalar-se na prática e reflectir-se na Educação Patrimonial. Assim, importa desde já 

definir claramente o que é Educação Patrimonial, vinculá-la a um sistema de educação, e observar 

onde pode e deve ser exercida. Ponto 1 – Em primeiro lugar deve-se ter uma noção clara do que é a 

Educação Patrimonial. Envio em Anexo um texto sintético sobre Educação Patrimonial, publicado por 

mim na Revista dos Centros Históricos, em 2000, onde alguns assuntos não equacionados no elenco 

das perguntas da entrevista podem ser observados. Sempre defendi uma Educação Patrimonial como 

algo inerente aos princípios da Educação, mas estabelecida na interrelação entre o indivíduo e o meio 

que o cerca.  
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A Educação Patrimonial deve começar no seio da família (independentemente do conceito de família) 

e continuar nos diferentes graus de ensino, tanto na sala de aula como em contacto com os bens que 

fazem parte do património cultural. O objectivo é a transmissão de valores, mas os fins é a formação 

do indivíduo e da personalidade, do cidadão e da sociedade do futuro. De um ponto de vista operativo 

aceitemos também as definições que elencamos abaixo: 

• A Educação Patrimonial é uma área de estudo e trabalho que desenvolve uma metodologia 

específica e estratégias próprias que têm por objectivo a salvaguarda do património cultural, 

através de ações de conhecimento, divulgação e apreensão de valores e significados. Na 

prática, a Educação Patrimonial é o veículo preferencial para operar, na sociedade global, na 

defesa do património, entendido enquanto bem comum e valor essencial para as comunidades 

(PARRADO, 2016). 

• A Educação Patrimonial é um “[…] processo permanente e participativo de comunicação de 

conhecimentos, explicação de valores, instrução sobre problemas específicos relacionados 

com o património, formação de conceitos e aquisição de competências que motivem e 

promovam comportamentos e actuações concretas de defesa, conservação e valorização do 

património, resolvendo problemas actuais e evitando outros que se ponham no futuro” 

(RAMOS, 1993: 44). 

Ponto 2 – O sistema educativo que requer uma Educação Patrimonial fundada, consistente, 

organizada, com imediata ou mediata correlação com o Património Cultural de um local, de uma região, 

de um país e, à escala mundo, quando o património adquire uma estatuto mundial como valor 

insubstituível da Humanidade. Então o que se passa em Portugal? Um divórcio recente instituído entre 

a Educação e o Património, não por via dos investigadores, dos agentes culturais, dos programadores 

ou dos intelectuais (sobretudo dos orgânicos, segundo a nomenclatura de Gramsci), um divórcio que 

vêm do passado e se prolonga até ao presente, por parte das instituições políticas que deviam já ter 

ultrapassado as divisões para colaborarem de forma estruturada entre si, requer ser ultrapassado. 

Refiro-me aos ministérios da Educação, da Cultura, que através de laços mais profundos podiam evitar 

este divórcio, que só prejudica a Educação e a Cultura, podiam ter percebido que as Tecnologias da 

Informação e do Conhecimento (TIC) estão aí para fazer Futuro e não para criar barreiras. Este divórcio 

estende-se ao Ambiente mas tem aí um efeito negativo menor, porque a Educação Ambiental está 

muito mais sólida na Escola do que o Património e a Cultura. Isto significa que nem a Lei de Bases da 

Educação, nem as políticas do Ministério da Cultural se predispuseram a resolver o necessário inter-

relacionamento institucional para criarem programas de educação patrimonial coerentes e eficientes. 

Tal não significa que não haja tentativas, mas o que interessa é que cada um está ainda de costas 

voltadas para o outro. Na realidade, desde os fins do século XX fala-se em Portugal em Educação 

Patrimonial, mas para além de mestrados, colóquios, jornadas, cursos de pós-graduação não há ainda 

fumo para os lados das políticas educacionais e culturais, por mais que ambos afirmem que sim. 

Também é certo que existe formas institucionais e técnicas de fazer a “Educação Patrimonial” no país, 

por via de outros espaços e com programas subscritos por agentes culturais activos e até haver 

sancionamento e liberdade para exercer essa cidadania na própria escola. Mas faltam os meios, a 
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estrutura fundacional e a base institucional para esse desenvolvimento. Entramos na Era das 

Tecnologias da Informação e da Comunicação (TIC). Chegados a 2018, era significativo contar com 

uma outra lógica que desse às escolas outro dinamismo que fosse em prol do futuro. Mas os 

professores estão alienados em burocracia e não vem mais longe do que os papéis ou do que se lhes 

pede e tem efeitos no seu desempenho pessoal. Raras são as excepções que olham para os problemas 

culturais que envolvem o aluno, mas que dão sentido à sua existência. Em 2011, Carla Ferreira Vieira, 

na sua tese de mestrado sobre Educação Patrimonial traduzia de uma forma clara essa preocupação 

dominante: “As escolas, enquanto espaços de transmissão (da herança científica e cultural) e de 

descoberta (de caminhos novos), deverão ser praças da cidadania e estar atentas, tanto à educação 

científica, como à educação para o património natural e cultural. Nunca poderão estabelecer um 

profícuo relacionamento com o meio em que se inserem se o olhar dos seus alunos e professores for 

ignorante fora do estrito espaço físico delimitado pelos seus muros. Cabe às escolas, às autarquias, às 

associações e colectividades, em conjunto, construir um programa de educação patrimonial local, no 

sentido de resgatar memórias, de afirmar (e reconstruir) identidades, de preservar gestos e saberes, 

relegados para o buraco negro do esquecimento pela inexorável força centrípeta de Cronos, pelo 

ímpeto autofágico das tecnologias da globalização, pela velocidade das mudanças, pela pressão 

autoritária do presente”. 

b) Desde os anos 2000, foram verificadas mudanças metodológicas significativas na prática da 

Educação Patrimonial para os jovens?  

Do meu ponto de vista a revolução da Internet (meados da década de 1980) constituiu o momento 

chave da mudança. Depois vieram as novidades, que os telemóveis (estes já anteriores à Internet), a 

inteligência artificial e os comandos à distância já anunciavam. Depois a nova panóplia de ferramentas 

digitais (web, email, blog’s, feed’s), mensagens instantâneas, novas formas de discussão e redes 

sociais, de diferentes sistemas e tecnologias vieram potenciar a exponenciação dos instrumentos à 

disposição da sociedade, que permitem hoje dispor de um carga absolutamente incontrolável de meios 

de informação e conhecimento que os Humanos podiam colocar à sua disposição, caso vivessem 

felizes se esses meios não fossem também utilizados para manipular os humanos, por via do 

espectáculo, da alienação, da redução imperceptível da memória individual e dos factores de mudança 

que a memória colectiva pode ainda representar. Neste “admirável mundo novo” o homem está cada 

vez mais agrilhoado e controlado. Por isso, considero redundante a pergunta colocada, pois as 

mudanças metodológicas dirigiram-se a todos, não apenas aos jovens. Hoje um sénior que tenha 

entrado no mundo digital consegue mudar-se a si próprio, usando as vantagens da informação 

disponibilizada pelas novas tecnologias. Educa-se muitas vezes mais do que os jovens, que dominam 

as técnicas, mas não retiram delas as vantagens sociais, educativas, valorativas e colectivas que 

podem ser aproveitadas, enquanto ferramentas. Mas vejamos com mais pormenor a pergunta. O que 

está em causa, na perspectiva da EP são as mudanças metodológicas significativas na prática 

educativa para jovens. Ora, neste aspecto, as metodologias são desenvolvidas pela sociedade humana 

e as ferramentas é que podem ser diferentes. Assim, em primeiro lugar, a Educação Patrimonial é em 

si uma nova metodologia – ou pelo menos uma metodologia usada também no passado, mas 
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recentemente reactualizada e socialmente desenvolvida para activar de modo humano e em função da 

vida a relação (porventura perdida) entre as Coisas e os Humanos, por via da Escola e logo de início, 

contado com o processo educativo inerente à condição humana, que a dado momento se dirige, 

naturalmente, aos jovens. Lembro-me de no meu tempo escolar, ter visitado monumentos, fábricas, 

paisagens e lugares emblemáticos por via da Escola, mesmo na fase em que a Educação estava 

vinculada ao modelo industrial ou político de formação educativa. Conheço por documentos, que essa 

prática era habitual e os professores agiam no sentido de estabelecer a relação entre a Escola e o 

Mundo exterior, essencial na formação dos cidadãos para a sociedade. O que veio depois é que 

constituiu o trauma da Escola. Interiorizou a especialização e rejeitou a generalização. O professor 

devia ser um reprodutor das ciências, das humanidades, das línguas e das tecnologias sem uma 

relação objectiva com o que se passava no exterior da Sala de Aula. Ao mesmo tempo o professor 

padronizou-se nesse modelo, o que levou à contestação do professor que os Pink Floyd deram voz a 

partir de 1965. Simultaneamente, com o desenvolvimento das novas tecnologias, o professor viu-se 

ultrapassado por aquilo que não dominava, mesmo enquanto jovem professor acabado de formar, 

mostrava as suas dificuldades em poder alterar o status educativo, com influência no seu 

relacionamento com os alunos, com as suas dificuldades culturais, com reflexo nas práticas 

pedagógicas e na Didáctica escolar. Este estádio ainda não mudou em Portugal. Agravou-se, a partir 

da crise financeira, social e moral dos últimos dez anos. A sala de aulas é hoje um problema social e 

cultural, em muitos casos, onde os alunos dispõem de muito poder e os professores não tem meios de 

melhorar e de estabelecer as bases de um processo educativo assente na modernização, na 

participação, na cooperação, na dinâmica da inclusão, na qual as novas tecnologias podem e devem 

servir para essa valorização do acto educativo. Por outro lado, há também um diferencial educativo por 

parte dos professores, muitos dos quais incapazes de estabelecer uma verdadeira relação entre alunos 

e professores, de forma anímica, integradora e integral, mobilizadora quanto à resolução do diferendo 

do ensino (que envolve, claro está, também a diferença geracional e a herança cultural no sentido mais 

lato). Então, que novas metodologias são essas que se iniciaram no ano 2000? Pois bem elas fazem 

parte do universo das TIC, conceito desenvolvido por Dennis Stevenson em 1997. Trata-se de inclusão 

social, que os computadores e a internet permitem, quer através da educação presencial, quer através 

da educação à distância e a transformação da língua inglesa em língua universal de comunicação 

(embora eu defenda que têm de haver outras línguas de referência na comunicação internacional). 

Todavia, todas estas ferramentas e aquelas que eu não mencionei aqui, são apenas meios de 

estabelecimento dos laços de comunicação numa base online, porque a mudança de paradigma para 

o desenvolvimento da Educação e da sua filial Educação Patrimonial implica vectores que estão para 

além das novas tecnologias, entre os quais a cultura (não na sua versão reduzida, mas como 

característica específica da espécie humana), a inclusão social, a protecção do ambiente e a melhor 

distribuição da riqueza produzida pela espécie humana. Assim, o desenvolvimento da Educação 

Patrimonial na sala de aula é estruturalmente possível de acontecer. Desde que a formação do 

professor acompanhe as mudanças vertiginosas que se processam num ritmo impressionante, desde 

que o aluno se questiona na integração educativa e na inclusão social e desde que a Escola disponha 

das TIC necessárias para o desenvolvimento do novo modelo educativo ou a Escola se mobilize para 
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a renovação das práticas educativas. Sem nos esquecermos do compromisso institucional 

indispensável à definição do modelo, por ventura previsto na programação educativa e assente nas 

vertentes da cidadania, da democracia, da solidariedade social e da paz. 

c) O senhor reconhece a importância da pesquisa sobre o Patrimônio ainda em sala de aula 

antes da visitação in loco? Tal metodologia poderia melhorar a eficiência da aprendizagem e 

do reconhecimento de valores coletivos? 

Atendendo ao sistema acima referido, toda a Educação Patrimonial começa na sala de aula, antes de 

passar para o contacto com as realidades patrimoniais in loco. A Educação Patrimonial, depois de 

estabelecer os seus fins, requer uma identificação dos seus objectos, interpretá-los e aceder a eles 

com uma base de conhecimento segura e assente, neste caso, na relação entre objectivos educativos 

e mundo patrimonial. A preparação, aliás, deve ser participativa. Implica o agente educativo (neste caso 

o professor), a quem compete motivar e estabelecer os parâmetros do que está em causa e os alunos, 

a quem se dirige a acção. Mas estes são chamados a colaborar, por via dos instrumentos educativos, 

na construção da visita, na focagem dos “objectos-assunto” que irão tornar-se significativos em 

contexto de visita. Defendo que aos alunos tem de ter sempre um papel, antes, durante e depois da 

iniciativa de Educação Patrimonial. 

A organização em sala de aula é pois um aspecto a atender do ponto de vista da estratégia da 

Educação Patrimonial como um todo, mas na estruturação da visita externa, na pesquisa colectiva das 

ferramentas essenciais para a análise, na delimitação do objecto como um Todo (sua substância, 

forma, função, contexto, instância histórica, humanizando-o no caso de um bem tangível ou 

materializando- nos seus contornos presenciais, no caso de um bem intangível). Atenção que os meios 

de pesquisa hoje são muito maiores do que no passado, em que, por vezes, só havia a voz e o saber 

do “educador” patrimonial. 

O contacto directo com os objectos / bens patrimoniais fora da sala de aula constitui o momento-chave 

da Educação Patrimonial, porque é um factor de educação e formação para a cidadania e para a 

democracia (uma paideia, como diziam os gregos na Antiguidade), mas também para o Outro 

(envolvendo os Direitos Humanos) e para a paz. 

O exercício prático da visita (atenção que a Educação Patrimonial não se resume à visita externa) é o 

epicentro da Educação Patrimonial. É o momento de aferir os conhecimentos adquiridos, por um lado, 

mas acima de tudo o tempo para descobrir a identidade do objecto, descobrir os seus enigmas e 

analisar os seus valores colectivos. O trabalho fora da sala de aula torna-se essencial, pois o contacto 

com a realidade permite estimular o saber em oposição à ignorância ou ao “não-saber”, ver outras 

vertentes dos problemas do que aqueles que já se encontravam delimitados, estabelecer a relação 

entre os objectos e os contextos (tanto ambientais, como sociais), fomentar o ânimo e a vontade de 

compreender, assimilar, conhecer. O contacto com as coisas, alerta para a intuição (métodos intuitivos) 

e estimula a pesquisa dos meios de conhecimento (que passam também por outros centros e locais da 

existência do aluno – família, amigos, percursos quotidianos entre casa e escola – teatros e cinemas, 
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cemitérios), motiva a reflexão e cria uma empatia fundacional, da interrelação entre as coisas e as 

pessoas, que faz parte da vida e da qual a Escola se afastou durante muito tempo. 

No regresso à sala de aula, o educador e os educandos, tem de partilhar as experiências individuais e 

colectivas, pois não termina com a visita a Educação Patrimonial. É o momento da reinterpretação e 

do domínio educativo do bem patrimonial experimentado em contexto de visita, podendo reflectir-se 

nas práticas pedagógicas dos próprios alunos, conforme a idade etária e o nível dos estudos escolares. 

As práticas vão desde o desenho ao relatório, da experiência individual à discussão colectiva, à 

pesquisa na Internet à crítica das fontes. A Educação Patrimonial é um universo pedagógico que se 

amplia de uma disciplina particular para a visão interdisciplinar entre disciplinas. Neste caso as suas 

vantagens são amplificantes porque os professores-educadores para o património necessitam da fazer 

a preparação da visita, experimentado à cabeça a interdisciplinaridade e o trabalho colectivo. No 

regresso à sala de aula os valores colectivos desdobram-se em assuntos que passam a ser objecto de 

cada disciplina, ganhando valências reprodutivas ao mesmo tempo que podem ser reinterpretados do 

ponto de vista colectivo pelos mesmos alunos das diversas disciplinas. 

O regresso à sala de aula, do meu ponto de vista, é um novo tempo. Importante para a maturação e a 

criação. Aquele que permite a recriação dos conhecimentos, age no sentido da formação individual e 

de grupo e reproduz a intervenção. Estabelece-se a relação entre teoria e prática, de forma dialéctica. 

Por isso se diz que a Educação Patrimonial gera a Educação Patrimonial. Propõe-se, nas sociedades 

pós-industriais e da globalização, reactivar a relação (perdida) dos Humanos com a Natureza, o 

Património e a Cultura. 

d) Como promover o desenvolvimento progressivo da relação entre estudante, memória e 

Patrimônio em tempos de grande influência das TIC?  

Penso que respondi nos outros pontos de forma clara a estes pontos. Todavia, há aspectos particulares 

que importa ainda referir. A Educação Patrimonial tem um horizonte mais largo do que a Sala de Aulas 

e tem interlocutores que não são apenas os alunos das Escolas. A EP pratica-se também noutros 

lugares, nos museus, nas visitas a monumentos, a paisagens, a cidades, a fábricas, a minas, e na 

diversidade dos patrimónios e nas ocasiões nobres das efemeridades patrimoniais (do arquitectónico 

ao social e humano) e envolve todos, crianças, jovens, adultos, seniores ou terceira idade. É um 

processo educativo interessante e fundamental para a coesão social inter-geracional (tema de 2018 do 

Dia dos Monumentos e Sítios). É um Bem Cultural que tem de ser melhor distribuído, por todos, 

incluindo os sem-abrigo. Ora o conceito de Cultura é transversal a toda a sociedade. Veja a Carta de 

Faro, 2005 (Conselho da Europa) ou os documentos produzidos na América Latina e Brasil. O que 

pode ser entendido como “desenvolvimento progressivo”, na formação educativa? O conceito de 

educação já é por si só envolve uma progressão que requer a definição de um caminho a percorrer de 

acordo com as características etárias dos estudantes. Todavia, a Escola – ainda que essencial neste 

processo – esteve muitos anos fechada sobre si mesmo, porque era o espaço social de reprodução 

política dos conhecimentos. Ou seja não era uma escola aberta, dado que se enclaustrava à sociedade, 

à mudança e inovação, à empresa, à realidade quotidiana, aos Outros, à diferença. Hoje a Escola 
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encontra-se em processo de revisão dos seus fins, meios e objectivos, sofrendo os efeitos da 

Globalização, mas também das TIC, naquilo que estas são negativas, só ferramentas, ou seja, fora da 

mudança do paradigma, como analisei na questão anterior. O património tem duas vertentes 

consagradas: Identidade e Memória. Mas a extensão em quantidade e profundidade devem ser 

equacionadas em função das memórias e das identidades que existem, numa visão de 

desenvolvimento cultural da Humanidade, como estipula a UNESCO. Mas o património é essencial 

como valor de Futuro, não como coisa do Passado, pois é o sinal e o significado da cultura humana no 

espaço e no tempo. Só esse valor universal é que garante a relação entre sociedades presentes, 

valores adquiridos e bens transmitidos. Por outro lado, os Bens Culturais devem servir a Sociedade, 

pois sem Sociedades Humanas não há Património (no sentido objectivo, literal e de consciência de). 

Aliás é no diálogo entre sujeito e objecto que se objectiva o património e a necessidade da Educação 

Patrimonial. Recordo que essa relação também tem uma perspectiva histórica. As vedutta de artistas 

italianos do século XVII e XVIII tinham um efeito educativo na formação dos artistas e da consciência 

patrimonial das elites cultas para os valores dos monumentos históricos e nacionais. A reprodução 

técnica de gravuras e a sua disseminação por via da imprensa representou, a partir do século XV e 

XVI, um papel surpreendente na Informação e no Conhecimento dos Outros e dos seus valores 

(funcionou como uma como nova tecnologia para os humanos daquelas épocas, uma tecnologia 

baseada na cultura material), contribuindo para a educação das populações de modo exógeno (não na 

escola). Houve um momento que a Escola requereu o património, como meio de fazer propaganda dos 

valores e identidade dos Estados. Lewis Mumford – porventura influenciado pela metodologia 

geográfica e biológica de Patrick Geddes e do seu Observatório-Torre de Glasgow e, simultaneamente, 

pelo movimento e interpretação da natureza com largo espectro social nos EUA do seu tempo - 

publicava ilustrações nos seus livros com um método revolucionário. Eram imagens profundamente 

interpretadas do ponto de vista da cultura histórica, filosófica e social, com a intensão de ajudar os 

humanos a renovar-se pela vida e pela mente. Foi por estes meios que os nossos antepassados 

aprenderam acerca dos valores culturais, seguindo-os ou rejeitando-os, por vezes de forma bárbara 

(como aconteceu em períodos totalitarismos e de guerra). Françoise Choay mostra o significado da 

difusão de imagens como um outro meio de aceder ao património (de certo modo alternativo e por 

vezes em oposição ao contacto real com os valores ou bens culturais preservados). Salienta o 

significado da conservação por via de outras ferramentas que desde 2000 chamamos TIC. Do meu 

ponto de vista, tudo isso é documentação, agora mais facilitada pelas novas tecnologias, exponenciais 

do ponto de vista dos informadores (todos aqueles que carregam os dados para as bases digitais) e 

dos utilizadores (existentes à escala mundo, universais e diferenciais). 

e) O senhor prevê no futuro a utilização de novas tecnologias interativas como ferramentas para 

a pesquisa entre o Patrimônio e atividades em sala de aula?  

O Futuro está já hoje aqui. As novas tecnologias são tão-somente outras ferramentas para uso da 

Educação Patrimonial. As novas tecnologias são em primeiro lugar um novo tipo de máquinas que 

foram projectadas pela ciência, pelos novos materiais e sistemas tecnológicos e produzidas pelas 

indústrias pós-industriais (desculpe-se o pleonasmo), como base no modelo desenvolvido em Silicone 
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Valley. Como tenho repetido amiudadas vezes, as máquinas tem de estar ao serviço dos humanos e 

não o contrário, os humanos estarem ao serviço das máquinas. Hoje este é um enorme problema 

internacional, que os media, a internet, os aparelhos electrónicos, os celulares e outros de uso 

individual, assim como as redes sociais estão a criar, no sentido não-humano das tecnologias. Repare-

se os efeitos destes instrumentos tecnológicos individuais que até propiciam a vantagem de terem 

memória ou novas linguagens ou sistemas de aplicação remotos. Veja-se o que Umberto Eco refere 

sobre as novas tecnologias na sua obra póstuma o Pape, Satàn aleppe (2016), que trata do tema da 

estupidez à loucura, por via de crónicas destinadas a um futuro que nos espera (edição espanhola, pp. 

107-202), para o qual eu remeto, por ser impossível repetir aqui os temas que ele abordou e ainda 

colocar aqueles que eu já observei na família, na sala de aula ou na sociedade (uso abusivo dos 

telemóveis individuais nos percursos a pé de adultos, de jovens e - pasme-se - de crianças; isolamento 

concentracionário da comunidade, nos transportes, no lugar de trabalho, na sala de aula e no 

quotidiano; doenças distópicas individuais e colectivas em progressão acelerada). 

Tudo isto, contudo, não nos impede de afirmar sobre as vantagens das novas tecnologias como 

ferramentas de pesquisa, ao lado das bibliotecas, dos arquivos (hoje muito desenvolvidos e com acesso 

on-line), da imprensa material e virtual, da produção tecnológica das indústrias de cultura, do livro que 

prefere ainda manter-se fora do circuito digital. Sou favorável ao uso do computador individual em sala 

de aula assim como ao conceito aberto de sala de aula, que como vimos, pode centrar-se no exterior, 

na cidade, no campo, na fábrica, na mina, na montanha. Aristóteles, na Grécia clássica, dava aulas aos 

seus alunos, caminhando na cidade e na natureza, para melhor discorre sobre a Física, a Ética e a 

Polis. A civilização atingiu um alto grau de desenvolvimento e a tecnologias são a prova cabal do 

estádio atingido. Hoje dispomos de novas tecnologias enquanto ferramentas, que se aplicaram a um 

campo novo da estrutura biológica e social dos humanos, o conhecimento e a informação. Seria 

estultícia rejeitar as novas tecnologias, porque elas aí estão para permanecer e progredir. Todavia, a 

Educação e a Educação Patrimonial não dependem das novas tecnologias, usam-nas para alcançar 

melhor resultados, com a qualidade que estes novos meios podem vir a proporcionar, na mudança de 

paradigma que se impõe para o futuro da Humanidade. Para isso é preciso também combater não 

apenas o analfabetismo tecnológico e o analfabetismo cultural, assim como travar a contracultura 

linguística que se criou por via das novas tecnologias. Miguel Serres (n. 1930) afirmou que “a pedagogia 

modificou-se completamente com as novas tecnologias” e neste sentido partilho em pleno com esta 

afirmação que deve estar ao serviço da Educação Patrimonial. Todavia, ele refere também que os 

jovens de hoje, por via da alteração das conexões neuronais, entretanto modificadas pelas novas 

tecnologias, são “novos seres humanos”. Neste ponto não podemos estar de acordo, porque a 

Educação Patrimonial vive do e no diálogo inter-geracional, pressupõe o passado, o presente e o futuro, 

o ontem e o amanhã e de todos aqueles que no presente estabelecem os contactos e as ligações que 

constroem o futuro, sejam jovens, sejam de outra idade etária. Tomemos em atenção esta questão. 

Todos passaram a ter à sua disposição as TIC. Hoje existem estas ferramentas, mas amanhã serão 

outras, diferentes, porventura mas aperfeiçoadas, com as quais os Humanos do futuro poderão 

manusear melhor as suas relações educativas, o seu diálogo de assimilação transmissão patrimonial. 

A Educação Patrimonial não se dirige apenas à Escola mas à Sociedade como um Todo. Espera-se o 
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prolongamento da esperança de vida. Como a integração tecnológica da Humanidade. Também o 

Mundo não será igual amanhã. Dominarão os não-lugares talvez, assim como os humanos apenas 

conhecerão cidades, aeroportos, produtos artificiais, naves supersónicas. Talvez eles se afastem cada 

vez mais da natureza ou vivam na ficção científica ou façam dela a sua herança patrimonial. Os 

sedimentos patrimoniais mudam, assim como o Homem se transforma. Como prever? São essas 

dúvidas que impõem um estar atento hoje aos valores que queremos transmitir, sem que se saiba ao 

certo se são esses valores que a sociedade futura anseia receber. 

Por tudo isso, consideramos que a transmissão dos valores patrimoniais é um processo transgeracional 

que se impõe em si mesmo para que se não percam as referências que as mudanças rápidas nivelam, 

sem qualquer preocupação social ou educativa. 

 


