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RESUMO: A presente comunicação incide sobre a potencialidade do Museu de Arte Sacra de São 

Paulo, MAS-SP (cuja fundação data de 1970), e o seu intuito de organizar, salvaguardar e 

proporcionar ao público a contemplação estética e histórica de um rico patrimônio móvel 

proveniente de diversos espaços da capital paulista, civis e religiosos. Com base nos documentos de 

pertença, nota-se que um diversificado repertório de móveis de cunho religioso foi aos poucos sendo 

introduzido no museu por meio de doações e aquisições, contando, de maneira especial, com peças 

oriundas do precioso acervo do antigo Museu da Cúria (constituído, em 1907, pelo então bispo D. 

Duarte Leopoldo e Silva), e que, a partir de então, passaram a figurar como testemunhos expostos à 

reflexão estética e à investigação científica, respaldados pelos processos culturais e materiais que 

permeiam a instituição, sua historicidade e organização. 

PALAVRAS CHAVE: Patrimônio Móvel, Artefatos Religiosos, Instituição Cultural, Museu de Arte 

Sacra, São Paulo, Séculos XVII a XIX. 

 

ABSTRACT: This communication aims at enhancing the potential of the Museum of Sacred Art of Sao 

Paulo, MAS-SP (founded in 1970), and its intention to organize, preserve and provide the public with 

the aesthetic and historical contemplation of a rich mobile inheritance from several civil and religious 

places of the state capital. Based on the ownership documents one can notice that a varied repertoire 

of furniture of a religious nature was gradually was gradually being introduced in the museum 

through donations and acquisitions, counting, in a special way, on pieces coming from the precious 

collection of the former Museum of the Curia (formed in 1907 by the then bishop D. Duarte Leopoldo 

e Silva) and, from then on, appear as witnesses exposed to the aesthetic reflection and to the scientific 

research supported by the cultural processes and materials that permeate the institution, its history 

and organization.  

KEYWORDS: Mobile Patrimony, Religious Artifacts, Cultural Institution, Museum of Sacred Art, São 

Paulo, Centuries XVII to XIX. 
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NOTA INTRODUTÓRIA 

 

O presente artigo contempla uma abordagem sobre o acervo do Museu de Arte 

Sacra de São Paulo - MAS/SP, observado na sua diversidade tipológica de valor 

patrimonial, e nos processos culturais e materiais que cercam a instituição e marcam 

as ideias e os ideais dos diversos dirigentes que atuaram e ora atuam na composição 

das coleções ali presentes, as quais outrora foram reconhecidamente capazes de 

exercer influência, prestígio e ordenamento, e hoje são apresentadas em espaços 

permanentes de exposição e discussão - ensejadas inclusive pelas plataformas 

digitais. 

Conforme relatam os documentos de pertença, desde a fundação do referido 

museu – datada de 1970, um diversificado repertório de objetos de cunho religioso 

foi aos poucos sendo introduzido na instituição museológica por meio de doações e 

aquisições, figurando-se, a partir daí, como testemunhos dessacralizados e expostos 

à reflexão estética e investigação científica; inclusive, toldados pelos processos 

culturais e materiais que permeiam toda instituição desta índole, sua historicidade 

e organização, e os critérios sob os quais foram propiciados a seleção e o seu 

ingresso no acervo. 

Diante dos exemplares que incorporam o acervo do MAS/SP, sobretudo as 

peças remanescentes da sociedade colonial, produzidas ao longo dos séculos XVII,  

XVIII e alvores do XIX é possível inferir o tipo de discurso adotado sobre as 

gramáticas decorativas, cujo teor permite identificar um panorama de manufatura 

caracterizado pela conjugação de contributos plásticos com importante intenção à 

representação da temática cristã, atento às observâncias religiosas, políticas, sociais 

e econômicas da época, quer no que concerne aos atributos que as figurações 

ostentam quer nos ornatos a que se associam, corroborando a dinâmica de análise 

do universo iconográfico da religião católica e da estética barroca. 

Com relação às peças produzidas basicamente em madeira, grande parte 

desses exemplares contou com a abundância e boa qualidade das madeiras 

brasileiras que eram, entre outras, o vinhático, o jacarandá-da-baía, o cedro; 

apresentando-se ora com poucos adornos e elaboradas com recursos da própria 

região (nem por isso isentas de qualidades estruturais ajustadas às suas funções), 

ora com o requinte encontrados nos exemplares com acabamento mais apurado 
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(que se diferenciam pela quantidade de entalhes, recortes e torneados), por sua vez 

elaborados por oficiais mecânicos, que se encarregaram de mostrar a criatividade e 

habilidade dos artesãos da Metrópole e seus aprendizes.  

Portanto, recorda-se que os desafios teórico-metodológicos que se aplicam 

aos pesquisadores que realizam trabalhos em instituições museológicas ou em 

coleções privadas indicam um importante momento de inflexão nos estudos sobre 

cultura material, que deve continuar a ser debatido entre academia, museus e 

colecionadores, com vistas a engrandecer, cada vez mais, a apreciação crítica do 

processo de transferência e recepção cultural, das manifestações artísticas e 

variedades tipológicas, entre Europa e América, e a dinâmica de análise do universo 

barroco e o que dele se propõe representar. 

 

O COMPLEXO ARQUITETÔNICO: MOSTEIRO, IGREJA E MUSEU  

 

Com o intuito de organizar, salvaguardar e proporcionar ao público, a 

contemplação estética, o conhecimento histórico e o entendimento do patrimônio 

edificado e do patrimônio móvel proveniente dos espaços religiosos brasileiros, 

sobretudo paulistanos, o MAS/SP foi fundado no ano de 1970 (após um acordo 

estabelecido entre o Governo do Estado de São Paulo e a Cúria Metropolitana, em 28 

de outubro de 1969) e inserido no conjunto arquitetônico que abriga o Mosteiro e a 

Igreja da Imaculada Conceição da Luz, um dos últimos remanescentes da arquitetura 

do século XVIII, a resguardar as características históricas e artísticas da utilização 

da técnica da taipa de pilão em terras paulistas e uma igreja que representa um raro 

exemplo arquitetônico de planta octogonal.  

O mosteiro e a igreja que representa um raro exemplo de planta octogonal 

foram construídos no ano de 1774, junto à capela primitiva, a Capela de Nossa 

Senhora da Luz (existente no local desde 1603). Insere-se, portanto, em um período 

de expressiva ascensão da cidade de São Paulo, devido às políticas do então 

Governador da Capitania, Dom Luiz Antônio de Souza Botelho e Mourão - o Morgado 

de Mateus, que muito contribuiu para a fundação desta casa clerical. Outrossim, o 

conjunto arquitetônico da Ordem da Imaculada Conceição da Bem-Aventurada 

Virgem Maria - OIC, Monjas Concepcionistas é um raro exemplar arquitetural de 

recolhimento e clausura, ainda ativo no Brasil, em chácara conventual urbana. 



Silveli María de Toledo Russo 

172 

Este recinto religioso permaneceu, por 48 anos, sob a doutrina e conselhos 

do frei franciscano, Antônio de Sant'Anna Galvão, o Frei Galvão (primeiro santo 

brasileiro, canonizado pelo Papa Bento XVI, em 11 de maio de 2007), cujo trabalho 

muito corroborou na construção deste Recolhimento. Além de revelar o trabalho e 

vida do referido frei, e abrigar os seus restos mortais, o complexo passou a 

salvaguardar também uma instituição museológica em uma de suas alas: o MAS/SP.  

Com base nos documentos de pertença, nota-se que um diversificado 

repertório de móveis de cunho religioso foi aos poucos sendo introduzido no museu 

por meio de doações e aquisições, contando, de maneira especial, com peças 

oriundas do precioso acervo do antigo Museu da Cúria Metropolitana de São Paulo 

[constituído, em 1907, pelo então bispo D. Duarte Leopoldo e Silva (1867 – 1938), 

primeiro arcebispo de São Paulo], como também do Governo do Estado de São Paulo, 

que passaram a figurar, a partir daí, como testemunhos expostos à reflexão estética 

e investigação científica, toldados pelos processos culturais e materiais que 

permeiam uma instituição desta índole, sua historicidade e organização, bem como 

os critérios sob os quais foram propiciados a seleção e o seu ingresso no acervo.  

Localizado à Av. Tiradentes, no. 676, em terreno de aproximadamente 45.000 

m2, o complexo arquitetônico que contempla o Mosteiro, a Igreja da Imaculada 

Conceição da Luz e o acervo do Museu de Arte Sacra de São Paulo, MAS-SP, com área 

de 3.340 m2, bem como toda a área verde envoltória: jardins, quintais e pomares, 

têm merecido um justo destaque por parte dos historiadores de arte, devido, 

notadamente às suas diversas particularidades de cunho arquitetônico, somadas ao 

acervo artístico que constitui 18 mil peças, entre mobiliário, imaginária, paramentos 

e alfaiais litúrgicas, pinacoteca e outros conjuntos de relevante importância, tais 

como as peças de numismática e os presépios originários de continentes vários. 

No seu todo, o complexo corresponde a uma grande construção retangular 

(executada em fases distintas), em dois pavimentos, que se desenvolve em torno de 

três grandes pátios (claustros). A Igreja da Imaculada Conceição da Luz possui 

desenho de planta octogonal, cuja entrada principal, inaugurada em 1808, 

estabelece-se por meio de uma galilée (vestíbulo) com três arcos e torre sineira, esta 

última edificada entre os anos de 1822 a 1832, voltada para a Av. Tiradentes.  

Em 1908, ocorreu uma grande ampliação na ala conventual, onde mais dois 

claustros foram construídos, tendo recebido, depois de algumas inspirações de 
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linguagem neoclássica, o retorno do tratamento neocolonial da ala do edifício antigo, 

que permanece até os dias atuais. (Fig. 01). No seu todo, o complexo corresponde a 

uma grande construção retangular (executada em fases distintas), em dois 

pavimentos, que se desenvolve em torno de três grandes pátios (claustros). (Fig. 02). 

Há quase cinco décadas, o Museu de Arte Sacra de São Paulo se encontra circunscrito 

na ala mais antiga do complexo (construída entre 1774 e 1788), nos corredores que 

perfazem o perímetro do antigo claustro, cuja disposição permitiu reutilizar as salas 

situadas na retaguarda deste espaço, que originalmente era de uso do Recolhimento, 

e que passaram a partir de então a fazer parte da museografia e do discurso 

museológico que cercam as exposições no museu, permanentes e temporárias.1 

Diante do exposto, importa enfatizar outro aspecto: ao percorrer o espaço 

expositivo do museu, o que se destaca logo de início é o ambiente sereno que encanta 

o visitante, onde as peças se apresentam com a envolvência necessária a um 

equipamento museográfico de caráter cultural e didático, cujo propósito é preservar 

e divulgar ao público um dos principais acervos museológicos do patrimônio sacro 

brasileiro. O início do roteiro de visualização ocorre no corredor do claustro (Figs. 

03 e 04), de onde a trajetória expositiva se desenvolve e detém um alinhamento 

harmonioso e privilegiado, num diálogo com tipologias distintas, entre as quais: 

mobiliário, escultura e pintura, produzidas com técnicas e materiais oriundos de 

diferentes períodos - numa perspectiva multidisciplinar.  

O espaço expositivo, como visto, aproveita a arquitetura do centenário 

edifício, com suas grossas paredes de taipa de pilão, para aproximar o público 

visitante da atmosfera antepassada, por exemplo, ao convidá-lo a realizar o percurso 

de visita pelos corredores do antigo claustro e adentrar à sala do antigo refeitório 

que, por sua vez, hoje se direciona às exposições temporárias (Figs. 05 e 06).  

Deste modo, é possível apreciar as obras expostas, numa dinâmica sensorial 

que vai além da percepção passiva do que se vê, o que, corrobora a fruição e 

inteligibilidade das obras e do centenário edifício, que, participa de importantes 

                                                           
1 O museu compreende atualmente uma área de 2.545,45 m² na ala à direita do Mosteiro da Luz. 
Pavimento Térreo: 1.156,66m² - Estrutura: sanitários, vestuários entre outros/ Área Operacional: 
área expositiva, recepção, loja, guarda-volumes, sala de segurança, copa, depósito de materiais e 
jardim do claustro. Jardins externos: 1.025,79m². Pavimento Superior: 20,00 m² - Área Operacional: 
Sala educativo. Construções envoltórias ao prédio principal - Estrutura: sanitário, sala de comando, 
museu dos presépios com área expositiva de 168,00 m². A reserva técnica e o administrativo se 
localizam em endereço próximo ao museu. 
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questões patrimoniais, pois além da imaterialidade que envolve o sistema de 

crenças dedicado a Frei Galvão, todo o complexo se encontra protegido por 

legislação municipal de preservação, à cargo do CONPRESP, Conselho Municipal de 

Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo, 

pelo mecanismo jurídico de tombamento ex-officio, promulgado pela Resolução no. 

5/91, de 05/04/1991. 

E como atestam os documentos de salvaguarda, tal medida foi tomada em 

conformidade ao artigo 7º., parágrafo único, da Lei 10032/85, visto também que 

naquele momento o complexo arquitetônico já se encontrava resguardado pelo 

órgão preservacionista federal, o IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional, desde 16/08/1943, e do mesmo modo por instância estadual, com o 

tombamento ex-officio promovido pelo CONDEPHAAT, Conselho de Defesa do 

Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico, em 27/08/1979.2 

Nesta perspectiva, eleva-se a proximidade que se tem aqui com os museus 

ibéricos inscritos num contexto expográfico de discurso mais dinâmico, tal como o 

Museu de São Roque, em Lisboa, cujas conceituações museográficas abarcam o 

espaço do museu e da Igreja de São Roque como um todo, ultimamente reforçadas 

pela utilização de meios multimídias no percurso expositivo. É o que pode-se 

observar também nas novas formas de organização e disponibilização das 

informações do MAS-SP, com suas plataformas de visualização de dados, ou 

aplicativos multimídia, e.g. o Carry Code, tecnologia baseada no rastreamento de 

códigos impressos que possibilita o armazenamento de informações (imagem, vídeo 

ou texto) em endereço web, referente às obras ali expostas, a garantir assim, a 

oportunidade de também instruir e informar o visitante por meio da tela de um 

computador, tablet e celular. 

Percebe-se a construção de uma análise no âmbito do patrimônio móvel 

ligado ao culto católico hoje salvaguardado no acervo do MAS-SP, que, por sua vez, 

resguarda, além de coleções pertencentes ao Governo do Estado de São Paulo e à 

Ordem das Concepcionistas, um importante e rico espólio, desde a sua formação, 

consequente do processo de extinção do antigo Museu dos Presépios (Prefeitura 

Municipal de São Paulo), e do também extinto Museu da Cúria Metropolitana de São 

                                                           
2 Arquivos IPHAN. Pasta_ São Paulo_ Mosteiro da Luz_PT00727_0325-T-43_5-17. 
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Paulo que guardava à época artefatos oriundos de centenárias igrejas e capelas 

paulistas, fatos que levam a inferir que o MAS-SP assumiu, desde a sua constituição, 

um importante papel enquanto agente político e social. 

Neste sentido, vale citar a tradução não oficial da “Introdução” dos princípios 

e normas estabelecidos pela “Recomendação à proteção e promoção dos museus e 

das coleções, da sua diversidade e do seu papel na sociedade”, recomendada pela 

UNESCO e realizada pelo Instituto Brasileiro de Museus e revista pelo ICOM Portugal. 

Recomenda-se, portanto, que os Estados Membros tomem medidas legislativas ou 

outras que possam ser necessárias para implementar, dentro dos territórios sob sua 

jurisdição, os princípios e normas estabelecidos nesta Recomendação, entre as 

quais, lê-se:  

 

“[...] Os museus, como espaços para a transmissão cultural, o diálogo intercultural, a 

aprendizagem, a discussão e a formação, desempenham também um importante papel na 

educação (formal, informal e ao longo da vida), na promoção da coesão social e do 

desenvolvimento sustentável [...]”.3  

 

É assim que o conjunto patrimonial em questão, edificado e móvel, revela 

valores históricos e artísticos especialmente interessantes ao apresentar as 

múltiplas e intrínsecas manifestações da religiosidade local e contribuir, como 

perspectiva de pesquisa acadêmica, à reflexão e crítica sobre a cultura brasileira dos 

tempos de colônia.  

 

 

ARTEFATOS RELIGIOSOS DE VALOR PATRIMONIAL 

 

Os artefatos religiosos deste acervo, que tenho o privilégio de estudar desde 

à época de meu doutorado (2010), desenvolvido na área de História e Fundamentos 

da Arquitetura e do Urbanismo, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da 

Universidade de São Paulo, FAU-USP, vem iluminar novamente as minhas mais 

                                                           
3 UNESCO. “Recomendação à proteção e promoção dos museus e das coleções, da sua diversidade e 
do seu papel na sociedade” (Introdução). Instituto Brasileiro de Museus e revista pelo ICOM Portugal. 
Paris, 2015. [Consulta: 10-06-2016], p. 2. http://icom-
portugal.org/multimedia/documentos/UNESCO_PMC.pdf”, na linha 4, por inteiro. 

http://icom-portugal.org/multimedia/documentos/UNESCO_PMC.pdf
http://icom-portugal.org/multimedia/documentos/UNESCO_PMC.pdf


Silveli María de Toledo Russo 

176 

recentes pesquisas, agora inseridas no Programa Nacional de Pós-Doutorado, 

PNPD-CAPES, com o mesmo empenho de perspectivar o objeto religioso no seu 

tempo, à luz das ideias Le Goff, em “História e Memória”4, que ajudam a explicar a 

operacionalidade dos artefatos religiosos enquanto observados sob uma teia de 

significados que conservam a memória das diretrizes eclesiásticas, dos próprios 

objetos e dos artífices que trabalharam na sua produção.  

Neste percurso de estudos, em que o patrimônio móvel é observado na sua 

diversidade tipológica de valor patrimonial, respalda-se também no recurso das 

fontes documentais manuscritas e impressas coevas como plataformas privilegiadas 

para o esclarecimento de certas questões de apropriações e usos, compreendidas a 

partir de sua utilização no contexto das sociabilidades religiosas, isto é: às práticas 

devocionais, em que os objetos se destinam comumente a abrigar imagens religiosas 

para o exercício da oração; às práticas litúrgicas, quando o patrimônio móvel 

encontra-se especialmente preparado para a orientação das celebrações oficiais da 

Igreja Católica Apostólica Romana. 

Forçoso lembrar que ao proveito de algumas transformações, não são poucos 

os objetos de cunho litúrgico provém da apropriação de tipos de âmbito não sagrado 

que ingressaram no cerimonial das práticas religiosas: da taça ao cálice e do prato à 

patena; do pequeno recipiente tapado à píxide; da bacia e gomil ao serviço de lavabo; 

de componentes da baixela doméstica à salva e galhetas para o vinho e a água. E 

ainda, de elementos com funções essencialmente decorativas ou de aparato a 

componentes obrigatórios no arranjo do espaço destinado à eucaristia: da mesa de 

apoio à credência de altar - mo vel de madeira elaborado para a exposiça o do serviço 

das ditas alfaias utilizadas nas celebraço es litu rgicas, aqui apresentada com uma rica 

ornamentação que remete à arte da talha dourada (Fig. 07).  

E ainda, sobretudo, da mesa de apoio à mesa do altar - móvel de madeira a 

abrigar a pedra de ara que procede de um conceito teológico que remete ao próprio 

Cristo, investido no caráter de rochedo espiritual de que falava São Paulo na 

primeira Epístola aos Coríntios e ao fato real de Seu sacrifício (Fig. 08). 

Em continuidade ao exposto, cabe citar tambe m outro objeto do acervo MAS-

SP que direciona o olhar para o espaço do altar, fala-se agora do exemplar com 

                                                           
4 LE GOFF, J. História e Memória. Campinas, Editora da Unicamp, 1994. 
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funça o de suporte para vela de grande dimensa o e um lume, isto e , o anjo tocheiro 

que graciosamente ressalta a especial suntuosidade ornamental direcionada ao 

arranjo do espaço destinado à celebração da missa e à organização dos sacramentos 

daqueles tempos, visto em par e colocado no cha o de cada um dos lados do altar, era 

recorrentemente observado nas igrejas brasileiras setecentistas, inclusive sendo 

descrito de forma simbo lica como guardia o do espaço sagrado do presbite rio (Fig. 

09).5 

Não obstante à originalidade das peças existentes no acervo: de produção 

latino-americana, norte-americana, africana, europeia e oriental, parece que 

dominou sempre um equilíbrio entre as peças portuguesas e as produzidas na época 

do Brasil Colônia, em que o hibridismo está patente de forma muito singular no 

contexto local, passíveis inclusive de informações intrínsecas que as caracterizam. E 

que tipo de informação intrínseca podem tais artefatos conter?  Ulpiano Meneses 

observa que: “(...) a matéria prima, seu processamento e técnicas de fabricação (...) 

o saber-fazer envolvido, os aspectos funcionais e também de sentido/ significados 

que podem nos levar a deduzir dados essenciais sobre a organização econômica, 

social e simbólica da existência social e histórica do objeto (...)”6.  

Neste ponto, as noções de espaço e tempo corroboram o descentralizar dos 

quadros de ligação produtor-fruidor no que respeita à história dos objetos religiosos 

como disciplina, haja visto as possibilidades de estudo oferecidas pela iconologia, 

sociologia e pelos direcionamentos da Igreja ao fazer artístico dessa produção, que 

acabam por dialogar com a “Antropologia da Arte”, acrescentado nesse critério de 

análise os estudos que remontam às expressões do historiador de arte Aby Warburg 

[1866-1929] em ideias operativas como as Nachleben7 (ou memórias transmigradas 

dos códigos imagéticos), cuja análise parece ter fortalecido a tradição mais recente 

de estudos iconológicos. 

Parece ser indispensável uma reflexão acerca das disposições 

tradicionalmente impostas aos objetos inseridos no contexto museológico, 

                                                           
5 COUTINHO, I. (org.). Museu de Arte Sacra de São Paulo. São Paulo, Museu de Arte Sacra de São Paulo, 
2014. 
6 MENESES, U. “Memória e cultura material: documentos pessoais no espaço público”, Estudos 
Históricos, São Paulo, Vol. 11, nº 21 (1998), p. 91. 
7 FORSTER, W. (coord.) e Aby Warburg. The renewal of pagan antiquity: contributions to the cultural 
history of the European Renaissance. Los Angeles, CA: Getty Research Institute for the History of Art 
and the Humanities, 1999. 
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buscando-se, para tanto, observar os olhares críticos dos estudos de arte pós-

colonial - pela reordenação de sentidos e valores de interesse etnográfico e histórico 

na percepção dos mesmos, e assim, por meio dos sincretismos postos em evidência 

nos seus discursos simbólicos, direcionar uma perspectiva de estudo 

interdisciplinar nos propósitos artísticos do corpus em análise, como testemunho 

vivo dos fenômenos que respaldaram a interação de culturas (versada pelo diálogo 

de formas, técnicas e gostos) na dimensão geográfica ultramarina. 

Acerca dessa assertiva, e seguindo o discurso de Serge Gruzinski, depreende-

se que a colonização nas Américas desenvolveu-se num processo de negociação 

contínuo com a matriz ibérica, estabelecido por um conjunto de compromissos com 

os indígenas, bem como, em seguida, com os grupos oriundos da África, redundando 

em um conjunto de adequações que começam a triunfar em todos os campos, 

inclusive no campo artístico8, com a introdução constante de novos elementos, que, 

em princípio estranhos, serão reelaborados e incorporados à organização social 

construídas pelos grupos que interagiram no contexto da América Ibérica.   

Nessa dinâmica é possível observar que o decorrente papel dos artefatos 

religiosos - quando em uso pelos crentes - como polo aglutinadores de relações 

humanas (e materiais) estão sempre em constante transformação em função das 

mudanças políticas e culturais vivenciadas, considerando que os artefatos são 

reflexos da sociedade que o produz. As práticas político-culturais desenvolvidas 

durante a colonização portuguesa espanhola, mesmo obedecendo aos ditames 

tridentinos, não foram suficientes para impedir o surgimento de um trabalho 

híbrido. 

Sem pretender resumir a miríade de considerações de cunho ornamental 

oferecidas por tais artefatos religiosos, aproveita-se para evidenciar dentre os tipos 

de presépios produzidos na América Latina durante os séculos XVIII, XIX e XX, há 

exemplares salvaguardados no acervo do MAS-SP dignos de serem observados com 

acuidade, a exemplo do presépio boliviano (Fig. 10), que tendo absorvido certas 

especificidades oriundas de um modelo visual europeu, já estabelecido por uma 

tradição iconográfica, atesta características próprias, passíveis de serem 

                                                           
8 GRUZINSKI, S. O pensamento mestiço. São Paulo, Companhia das Letras, 2001, p. 295. 
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reconhecidas pela singularidade das técnicas utilizadas e dos materiais locais 

empregados em sua feitura.  

Com datação atribuída ao século XVIII, e confeccionado em madeira 

policromada e dourada, apresenta na organização de seus grupos escultóricos, uma 

narrativa de cariz pedagógico na representação da encenação da Natividade, em 

articulação com a narrativa da infância de Cristo, isto é: desde a “Anunciação” até a 

“Matança dos Inocentes” e “Jesus entre os doutores”.  Em conjunto com a Sagrada 

Família e também com os magos, os anjos e os pastores, vislumbra-se feições que 

sustentam uma arte barroca latino-americana, a representar a imagem visível da 

autoconsciência de possuir uma identidade histórica, de interpretar a influência 

europeia a partir de uma leitura particularmente dramática e expressiva da 

realidade, por meio de notável manufatura, que combina elementos arquitetônicos 

e ornamentais e estabelece um estreito vínculo entre a técnica da escultura, da 

pintura e da talha.9 

Todo esse repertório de elementos que constituem os cenários em miniatura 

aproximam-se dos oratórios de culto doméstico, tal como o oratório português com 

manufatura que atesta a mão de obra erudita e estabelece analogia às peculiares 

realizações ornamentais observadas na talha de oratórios coevos produzidos no 

Brasil em que se observa os desdobramentos da experiência artística ibérica e a 

continuidade da cultura colonial às formas desenvolvidas na Metrópole, graças à 

solicitação corrente do culto católico e à importante atuação dos oratórios na 

devoção familiar e pessoal. (Fig. 11). Fato este que da contumaz apresentação das 

disposições iconográficas acerca da cultura material remanescente da América 

Latina Colonial e sua significativa importância no processo de transferência e 

recepção das manifestações artísticas e variedades tipológicas dos aparatos que 

cercam seu uso e materialidade, entre Europa e América.  

Neste sentido, constata-se como o fenômeno religioso presente desde o início 

da cristianização do Império ibérico se encontra ativo, neste caso, com a 

incorporação gradual nos museus de artefatos que estruturaram a gênese das 

devoções que per si representam a mais arraigada manifestação religiosa da 

população. Os móveis e objetos religiosos que incorporam o MAS-SP constituem-se, 

                                                           
9 RUSSO, S. “Presépios na América: das práticas de devoção à teatralidade didática”, em: Sala Metrô 
Tiradentes: exposição inaugural. São Paulo, Museu de Arte Sacra de São Paulo, 2015, pp. 82-83.  
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portanto, artefatos privilegiados, caracterizados pela conjugação de contributos 

plásticos com importante intenção a representações de temáticas atentas às 

observâncias: políticas, sociais e religiosas das sociedades, possibilitando aos 

visitantes a compreensão das estruturas e dinâmicas de uma determinada época, a 

corroborar com os desafios teórico-metodológicos que se aplicam a nós, 

pesquisadores, que realizamos trabalhos em instituições museológicas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. Detalhe da Fachada principal do Complexo, década de 1960. Fonte: Arquivo –IPHAN/SP. 

Pasta_ São Paulo_ Mosteiro da Luz_PT00727_0325-T-43_7_17. Foto: Iran Monteiro, MAS-SP, 

2015. 
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Fig. 2. Detalhe da Planta do Complexo, com grifo (meu) na área 

ocupada pelo museu, década de 1960. Fonte: Arquivo IPHAN/SP. 

Pasta São Paulo - Mosteiro da Luz_PT00727_0325-T-43_7_17. 

Foto: Iran Monteiro, MAS-SP, 2015. 

Fig. 3. Vista do corredor do claustro, 2015. Fonte: Arquivo MAS-SP. Foto: Iran 

Monteiro, MAS-SP, 2015. 
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Fig. 4. Vista do claustro, 2015. Fonte: Arquivo MAS-SP. Foto: Iran Monteiro, MAS-

SP, 2015. 

Fig. 5. Vista do antigo refeitório do Mosteiro da Luz, anterior a 1970. Fonte: Arquivo 

MAS-SP. 
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Fig. 6. Vista da sala de exposições temporárias (antigo refeitório). Nesta 

imagem, com a exposição “Porta da Misericórdia”, 2016. Fonte: Arquivo MAS-

SP. Foto: Iran Monteiro, MAS-SP, 2016. 

Fig. 7. Credência de Altar. Autor: desconhecido. Material: 

madeira policromada e dourada. Data: século XVIII. 

Origem: desconhecida. Dimensão: 85 x 118,5 x 62 cm. 

Fonte: Acervo MAS-SP. Foto: Iran Monteiro, MAS-SP, 2015. 
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Fig. 8. Mesa e Fragmento de Altar. Autor: desconhecido. 

Material: madeira com entalhe, policromia e douração. Data: 

século XVIII. Origem: Brasil. Procedência: Minas Gerais, 

Brasil. Dimensão: 92,5 x 219 x 59,5 cm (Mesa); 82,5 x 146 x 

21,5 cm (Fragmento de Altar). Fonte: Acervo MAS-SP. Foto: 

Iran Monteiro, MAS-SP, 2015. 
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Fig. 9. Anjo Tocheiro. Autor: 

desconhecido. Material: madeira 

policromada e dourada. Data: 

século XVIII. Origem: Brasil. 

Procedência: Bahia. Dimensão: 175 

x 79 x 66 cm. Fonte: Acervo MAS-

SP. Foto: Iran Monteiro, MAS-SP, 

2015. 
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Fig. 10. Presépio bargueño boliviano. Autor: desconhecido. Material: madeira 

dourada e policromada.  Data: século XVIII. Origem: Bolívia. Dimensão: 

85x151x94 cm. Fonte: Acervo MAS-SP. Foto: Iran Monteiro, MAS-SP, 2015. 

Fig. 11. Oratório. Autor: 

desconhecido. Material: madeira de 

jacarandá, vidro e imagens em 

marfim. Data: século XVIII. Origem: 

Portugal. Procedência: Porto, 

Portugal. Dimensão: 170x103x58 

cm. Fonte: Acervo MAS-SP. Foto: 

Iran Monteiro, MAS-SP, 2015. 


