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Este volume nasce de um congresso internacional de estudos, intitulado 
“No Embalo da Rede. Trocas Culturais, História e Geografia do Barroco 
na América Portuguesa”, realizado de 6 a 8 de maio de 2015, no Museu 
de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo (MAC-USP), or-
ganizado por nossa iniciativa com o apoio da Faculdade de Arquitetura 
e Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAUUSP), e do Instituto de 
Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Estadual de Campinas 
(IFCH UNICAMP).

 No evento, participaram estudiosos convidados provenientes 
de diversas regiões do Brasil bem como de outros países americanos. 
Ao lado do congresso, no mesmo Museu, foi montada a exposição “As 
Missões Jesuíticas da Região Guarani. Uma Experiência Cultural e Social 
Americana”, organizada pelo CEDODAL de Buenos Aires, dirigido pelo 
professor Ramón Gutierrez, com o apoio da Fundação Bunge y Born. 

 Em decorrência da reunião, foi desenvolvido a partir de outubro 
de 2016, junto ao Departamento de História da Arquitetura e Estética do 
Projeto da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de 
São Paulo, o projeto de pesquisa intitulado “Barroco Cifrado. Pluralidade 
Cultural na Arte e na Arquitetura das Missões Jesuíticas no Estado de 
São Paulo (1549-1759)”, coordenado pela professora Renata Maria de 
Almeida Martins, e financiado com um auxílio Jovem Pesquisador pela 
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo – FAPESP. 
Durante quase quatro anos, o projeto promoveu numerosas iniciativas, 
entre exposições, seminários, conferências, eventos, como as Sextas 
Barrocas e as Quintas Ameríndias, todas voltadas a conectar os estudos 
nas áreas de história da arte e da arquitetura colonial, da arqueologia da 

Luciano Migliaccio
Renata Maria De Almeida Martins

Apresentação
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arte, da preservação do patrimônio, das artes indígenas. Impulsionou 
também a criação e a revisão de disciplinas de graduação e pós-gra-
duação, e a formação de grupos de estudos, no intuito de renovar as 
perspectivas historiográficas sobre a arte barroca, e formar novos 
pesquisadores reatando os vínculos estreitos entre a história cultural 
brasileira e o inteiro contexto latino-americano e global. 

 O volume, portanto, proporciona um resultado desta trajetória, 
reunindo textos apresentados no seminário de 2015, e outros redigi-
dos sucessivamente. Alguns são de estudiosos já consagrados, que 
foram referências fundamentais para o projeto, outros de autores que 
já deram contribuições destacadas para a história da arte e no campo 
do restauro, outros ainda de pesquisadores mais jovens, que abriram 
perspectivas originais de indagação que poderão ser desenvolvidas 
proficuamente em próximas etapas. 

 Além de um texto de Ramón Gutiérrez, ponto de referimento 
obrigatório de todo este trabalho, e de um depoimento que ele conce-
deu a Alexandre Benoit em Buenos Aires, a coletânea conta com con-
tribuições de Ângela Brandão, Angélica Brito, Alex Bohrer, Aziz Pedrosa, 
Christian Mascarenhas, Claudia Duarte, Carla Garrido, Nelson Porto, 
Danielle Pereira, Denise Massimino, Diogo Borsoi, Fabricio Forganes, 
Flávio Gil, Julio Moraes, Julio Meiron, Maria José Spiteri, Mateus Rosada, 
Mozart Bonazzi, Myriam Salomão, Percival Tirapeli, Rafael Schunk, 
Regina Helena Vieira, Renata Martins, Thaís Montanari.

 Nestas páginas, então, encontra-se um balanço significativo 
dos estudos atualmente desenvolvidos numa parte do universo acadê-
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mico brasileiro sobre o tema do Barroco na arte e na arquitetura colonial 
na América Portuguesa. As mais diversas temáticas e abordagens são 
representadas; contudo, todas tem como pano de fundo a discussão 
sobre os fenômenos e os processos de transculturação e de recepção 
ocorridos na cultura artística do Brasil colonial, no contexto geral da 
América Latina, numa ótica global e local ao mesmo tempo. 

 A transculturação e a miscigenação são entendidas como fenô-
menos constantes e característicos da cultura global, marcadamente 
desde a época dos primeiros contatos entre europeus e outras civili-
zações, em particular da experiência social americana da época colo-
nial, na esteira da reflexão metodológica elaborada por historiadores 
como Serge Gruzinski e Gauvin Bailey. De fato, não seria possível atribuir 
sentido a cada manifestação se não desde o ponto de vista de cada ator 
dependendo da sua localização no contexto global. Cada cultura, ainda 
que de forma e com intensidade diferente, é separada da sua própria 
tradição e entra num processo de transformação em que o significado 
de cada elemento é redefinido em relação ao reflexo de fatores globais 
na situação local.

 A perspectiva historiográfica tradicional, por meio de amplas 
categorias formais, se esforçou de inserir a produção colonial brasileira, 
como uma unidade monolítica, dentro de uma história da arte mun-
dial cujos pressupostos eram determinados pelos grandes centros de 
produção do saber histórico, particularmente da França e dos Estados 
Unidos. Esta tendência foi reforçada nas últimas décadas pelo surgi-
mento e a ação de instituição internacionais, que, dotadas de grandes 
meios financeiros e tecnológicos, tendem a concentrar o universo da 
pesquisa no setor, afirmando suas visões hegemônicas e marginalizan-
do a contribuição de outras visões alternativas. 

 É possível hoje reformular os conceitos de centro e periferia, 
dentro de uma mais complexa geografia artística, na qual a posição 
do centro muda com o variar da localização dos atores; ultrapassar o 
mapa anacrônico das unidades nacionais atuais em direção de novas 
geografias baseadas no estudo da concreta circulação das obras e dos 
artistas à época. É hora também de uma redefinição das periodizações 
e das categorias estilísticas tradicionais para a arte colonial da América 
Portuguesa. Longe de ser apenas um reflexo desbotado de eventos 
ocorridos nos centros dominantes, esta se desenvolve por rupturas 
dramáticas, acompanhando e reagindo de forma autônoma às trans-
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formações históricas e às contradições da cultura e da sociedade na 
Europa, e particularmente nos países ibéricos. 

 É suficiente pensar nas consequências na América, até dentro 
da própria Companhia de Jesus, do conflito entre a tradição educativa 
e religiosa surgida durante a conquista e as novas propostas raciona-
listas da Ilustração Católica e dos monarcas reformistas das dinastias 
de Bourbon e de Bragança. Criar uma nova categoria estilística a partir 
da historiografia europeia e desvendar, dentro do onipresente Barroco 
que tudo digere, arrasa e transforma, a presença da estética sensis-
ta, mais leve e moderada do Rococó e da Arcádia, é importante para 
compreendermos melhor a circulação e a mutação das formas, mas 
não é suficiente para compreender o significado daquelas escolhas 
para as diversas componentes da sociedade colonial. É necessário 
um sismógrafo sensível que possa detectar no âmbito local os efeitos 
produzidos por cada movimento telúrico e reconduzir as causas ao seu 
epicentro específico, em relação a outros elementos com os quais se 
relaciona numa constelação muito variável. A América Latina está inse-
rida dentro da moldura maior dos grandes impérios coloniais ibéricos. O 
que ocorre no Japão, na China, na Índia, possui consequências diretas 
no continente americano. Mesmo assim, estas são produto de agentes 
e de determinantes locais que reagem, cada um conforme sua própria 
lógica, dentro do universo religioso, cultural e político de que faz parte. 

 Os domínios americanos, por sua vez, possuem significado 
político, econômico e ideológico variado nas diversas etapas da história 
do império colonial português. De cabeça de ponte da ocupação do 
território americano, a ser defendida contra invasores católicos e pro-
testantes, de menor relevância em relação à África e à Ásia na estratégia 
global da potência lusitana, aos poucos, o Brasil e a Amazônia passam 
a serem vistos por uma parte importante da elite lusitana como a sede 
futura da monarquia e o reservatório de nova energias num contexto 
internacional cada vez mais difícil, na ótica de uma necessária reforma 
do estado. Ao mesmo tempo, deve ser tomado em conta o desenvolvi-
mento de uma burguesia nascida no Brasil, no quadro das caracterís-
ticas peculiares da sociedade colonial. A urgência progressivamente 
mais forte de criar instituições educativas para os filhos da terra, o 
conflito inevitável com os grupos lusitanos, a presença determinante 
dos escravos de origem africana ou ameríndia, em particular, no setor 
da produção artística e da construção, e, portanto, a resistência de suas 
culturas e tradições materiais. Todos estes elementos da sociedade 
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brasileira devem ser considerados de primária importância para uma 
historiografia, que, deixada de lado, uma ótica puramente formalista, 
possa abordar os fenômenos da cultura artística colonial do ponto de 
vista da história social da arte.

 É muito importante, enfim, agradecermos o apoio do amigo 
professor Fernando Quiles que desde a preparação do seminário de 2015 
promoveu com entusiasmo a iniciativa da publicação de um volume de 
atas. Depois, com os desdobramentos sucessivos, este volume mudou 
de significado e de caráter, e o prof. Quiles com a generosidade que 
lhe é própria, abraçou o novo projeto e estimulou a sua conclusão até 
chegarmos à etapa final. 

 Graças à sua colaboração foi possível alcançar plenamente 
não só a realização de uma publicação que esperamos possa ser útil 
para renovar o interesse nos estudos do campo, mas alcançar também 
outro objetivo não secundário: inserir mais um grupo de pesquisado-
res da arte da América Portuguesa na formação de uma rede interna-
cional de estudiosos no quadro da plataforma “Universo do Barroco 
Ibero-americano”. 

 Nosso agradecimento vai a todos os autores e autoras e, 
em particular, a Christian Mascarenhas, mestrando do programa de 
pós-graduação em História da Arte e da Cultura do Departamento de 
História do IFCH UNICAMP pela valiosa colaboração na revisão dos 
textos, e a Juan Ramón Rodríguez-Mateo, coordenador editorial da 
coleção, pela organização do volume. 

São Paulo, 7 de agosto de 2020
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O Mestre de Angra dos Reis (século XVII)
The Master of Angra dos Reis (17th century)

Rafael Schunk
UNESP e Coleção Ivani e Jorge Yunes (CIJY) 

raschunk10@gmail.com 

Resumo
As primeiras imagens e bustos relicários 
da Região Nordeste/Sudeste da América 
Portuguesa rivalizam pela importância sacro-
-cultural, significativo testemunho do processo 
de colonização. A arte cristã no Brasil surgiu a 
partir das atividades de santeiros conventuais 
jesuítas, beneditinos, franciscanos e carmeli-
tas. Neste artigo reunimos a produção do artista 
anônimo denominado Mestre de Angra dos Reis, 
um dos precursores da escultura sacra fran-
ciscana, enigmático ceramista do século XVII 
associado a lendas, escavações arqueológicas 
e venerações populares.

Palavras-chave
Mestre de Angra dos Reis; arte maneirista-bar-
roca; Século XVII; Brasil.

Abstract 
The first images and reliquary busts of the 
Northeast / Southeast Region of Portuguese 
America compete for the sacro-cultural impor-
tance, a significant testimony of the colonization 
process. Christian art in Brazil arose from the 
activities of Jesuit, Benedictine, Franciscan and 
Carmelite conventual saint makers. In this article 
we bring together the production of the anony-
mous artist called Mestre de Angra dos Reis, one 
of the precursors of Franciscan sacred sculpture, 
an enigmatic 17th century ceramist associated 
with legends, archaeological excavations and 
popular venerations.

Key Words
Master of Angra dos Reis; mannerist-baroque art; 
XVII century; Brazil.
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O cronista e historiador da arte sacra brasileira, dom Clemente Maria da 
Silva-Nigra (1903-1986) em conferência realizada no ano de 1961 em São 
Paulo1, fez uma avaliação concisa das atuações dos artistas religiosos 
no fornecimento de imagens para igrejas e casas monásticas, endos-
sadas pelo arquiteto Carlos Lemos nos estudos da imaginária colonial: 
“trabalharam no Nordeste, no Rio e em São Paulo e suas esculturas 
chegaram a percorrer grandes distâncias para guarnecer as missões 
longínquas. Alguns desses artistas de batina eram de alto mérito e hoje 
suas esculturas sacras são disputadíssimas pelos colecionadores”2.  

 Relembra aquele pesquisador religioso à obra de frei Francisco 
dos Santos, primeiro mestre imaginário franciscano de sua ordem no 
Brasil, atuante desde 1585, período que aplicou seus talentos de arqui-
teto. Executou projetos desde a Paraíba até o Rio de Janeiro, porém, 
atualmente não são identificáveis suas imagens, em terracota, mas 
sabemos que deixou inúmeros discípulos, todos anônimos e que for-
neceram peças para altares na costa franciscana e planalto paulista, 
principalmente entre os anos de 1650 a 1680: “[...] dentre estes artesãos 
de nomes não sabidos, sobressaiu-se o frade que dom Clemente chama 
de “Mestre de Angra”, artista de qualidade, autor de dois belos relicá-
rios, de Santa Inês e de Santa Apolônia, da igreja da Ordem Terceira da 
Penitência de São Paulo e, também, autor de uma Nossa Senhora da 
Conceição de Itanhaém, todas elas muito parecidas com as peças do 
beneditino frei Agostinho da Piedade, seu contemporâneo”3.  

 Conforme o relato de Silva-Nigra, no período de 1650 a 1680, um 
artista anônimo de Angra dos Reis (não se sabe ao certo se era um frei 
franciscano, irmão leigo ou cidadão comum) foi contratado para fazer 
dezenas de imagens sacras com o objetivo de colocá-las nas diversas 
igrejas e conventos daquela congregação, situados no Rio de Janeiro 
e São Paulo. Dom Clemente denomina-o Mestre de Angra. Afirma ele 
que, estas imagens, todas de barro cozido, são comprovadamente de 
origem franciscana e foram encontradas em ermidas no Rio de Janeiro, 
São Sebastião, Itanhaém e São Paulo. Esculturas idealizadas há mais 
de 300 anos.

1. SILVA-NIGRA, Dom Clemente Maria da. Escultura Colonial do Brasil. Conferência 
proferida no curso Arte Antiga no Brasil, Instituto Histórico e Geográfico Guarujá-
Bertioga. São Paulo, 27 set. 1961, mimeo.

2. CERQUEIRA LEMOS, Carlos A. A Imaginária Paulista. São Paulo: Imprensa Oficial, 
1999, p. 34. 

3. Ibidem, p. 34.
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 O Mestre de Angra dos Reis, talvez discípulo do arquiteto e 
escultor frei Francisco dos Santos, integra o patrimônio histórico dos 
conventos entre a costa norte do Estado do Rio de Janeiro ao sul do 
litoral paulista, findando-se nos bustos relicários remanescentes da 
cidade de São Paulo. Em realidade, a única biografia que nos deixou 
está moldada no barro das imagens e seus caminhos percorridos entre 
a costa e o planalto Sudeste do Brasil. Seu percurso coincide com as 
fundações dos primeiros pousos franciscanos dessa região, definindo 
os rumos trilhados por um dos maiores e mais enigmáticos esculto-
res do passado colonial brasileiro: “merece também atenção, o fato 
de que Silva-Nigra chamou de “Mestre de Angra” ao grande escultor-
-ceramista anônimo que produziu esculturas muito semelhantes, à 
primeira vista, às do frei Agostinho da Piedade, cujas obras datam de 
1635-1642, feitas todas no convento de São Bernardino de Angra dos 
Reis”4. Trata-se de um artista com citações pontuais em alguns livros 
de arte sacra. Sua produção catalogada e ampliada nesta pesquisa 
envolve significativos achados arqueológicos do século XX, lendas e 
venerações populares. Seguindo os passos do grande mestre deixados 
por meio das esculturas remanescentes podemos testemunhar um 
resgate sensível de sua atividade artística, de envergadura comparável 
ao monge beneditino frei Agostinho da Piedade (c. 1580-1661), ambos 
contemporâneos e estilisticamente semelhantes. Os escultores do 
século XVII desenvolveram padrões arcaizantes ligados à imaginária 
gótico-renascentista, ao Maneirismo e dialogavam com referências 
do mundo europeu, americano e oriental. O barrista de Angra dos Reis 
não nos deixou assinaturas completas em seus trabalhos, ausências 
comuns observadas entre os santeiros seiscentistas. Esse ceramista 
perpetuou estéticas semelhantes àquelas deixadas por Mestre João 
Gonçalo Fernandes (autor das primeiras imagens documentadas na 
história nacional modeladas em meados do século XVI no litoral de São 
Vicente, SP). Conforme investigações de dom Clemente, a produção 
do nosso misterioso artista está intimamente ligada ao ateliê de frei 
Francisco dos Santos, primeiro artífice de sua ordem no Brasil, atuante 
entre os anos de 1585 até primeiras décadas do século XVII: “cabe ao 
insigne arquiteto franciscano frei Francisco dos Santos a glória de ser o 
primeiro mestre imaginário de sua Ordem no Brasil, nas numerosas ca-
sas que veio a fundar de 1585 em diante”5. O historiador padre Jaboatão 

4. MENDES DUTZMANN, Maria Olímpia. A Imaginária de Barro em São Paulo nos 
séculos XVI e XVII. 1990. Dissertação de mestrado. Escola de Comunicação e Artes 
da Universidade de São Paulo, São Paulo, p. 48.

5. ARAÚJO, Emanoel et al. O Universo Mágico do Barroco Brasileiro. Catálogo da 
exposição. São Paulo: Centro Cultural FIESP – SESI, 1998, p. 102.
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enumerou os cargos que Francisco dos Santos ocupou: guardião, cus-
tódio, prelado maior, arquiteto de numerosas casas na Paraíba (João 
Pessoa), Olinda, Iguaraçu, Salvador, Espírito Santo e Rio de Janeiro. 
Na época de frei Francisco dos Santos (1585 a 1616) surgiram grandes 
conventos traçados por suas ideias. Porém, Jaboatão não menciona 
imagens de barro em seus manuscritos. Apenas com uma publicação 
de 1943 do professor Carlos Ott (1908-1997) se obtém conhecimento 
dos múltiplos talentos de frei Francisco dos Santos: pendor voltado 
tanto a obras arquitetônicas quanto na arte do barro, em numerosas 
peregrinações entre a Província (Portugal) e Custódia (Brasil).

Ignoramos se existem ainda imagens feitas por frei Francisco dos Santos. 

É muito provável, porém, ter ele deixado alguns discípulos, os quais conti-

nuariam a arte de modelar. A este respeito, o arquivo do convento de Santo 

Antônio do Rio de Janeiro nos informa: em 1621, se collocou a imagem de 

Santo Antônio, o corpo feito por hum Religioso leigo, porteiro, e a cabeça 

por hum que pediu huma esmola para jantar, como se vê no Cartório do 

Convento. Tem a imagem em questão 1,10 m de altura e é feita de barro 

queimado. [...], o povo, sempre propenso em alcunhar coisas, chamou-a 

Santo Antônio do Relento!6

 Silva-Nigra localizou outra imagem de Santo Antônio exposta 
à veneração dos fiéis desde fins do século XVII (na mesma igreja fran-
ciscana do Rio de Janeiro), medindo 1,66 m de altura e confeccionada 
em barro queimado, porém mais elaborada que a anterior compondo 
um bloco único observado em rigoroso exame. 

 Devido o tempo afastado, o clima ruidoso e a falta de docu-
mentos, os trabalhos em terracota de frei Francisco dos Santos não 
são atualmente reconhecíveis, mas sabemos que deixou numerosos 
seguidores, todos anônimos, sobressaindo-se o talentoso artista 
de Angra dos Reis. Nos locais que receberam a colaboração de frei 
Santos encontramos a prestimosa atuação do seu ilustre discípulo. 
Dom Clemente da Silva-Nigra encontrou uma imensidão de imagens 
religiosas todas originárias da escola franciscana produzidas entre 1650 
a 1680. Sem conhecer os nomes de seus autores, observou trabalhos 
em barro cozido nos conventos de Santo Antônio do Rio de Janeiro, 
Nossa Senhora dos Anjos em Cabo Frio, São Bernardino de Sena em 
Angra dos Reis, Ubatuba, São Sebastião, Santos e Itanhaém. No planalto 
paulista visitou os conventos de São Francisco, da Ordem Terceira da 

6. Ibidem, pp. 102 e 103. 
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Penitência, Mosteiro da Luz, Mogi das Cruzes, Convento de Santa Clara 
de Taubaté e Itu. Ao Mestre de Angra foram atribuídas a:

[...] bela imagem de Nossa Senhora do Convento de São Bernardino, de 

Angra dos Reis; duas imagens-relicário – Santa Inês e Santa Apolônia – na 

Ordem Terceira da Penitência, na Capital de São Paulo; e finalmente duas 

figuras de presépio na Matriz de Cabo Frio. Nutrimos forte esperança de 

que um dia conseguiremos informações mais pormenorizadas a respeito de 

tantas imagens franciscanas, espalhadas do norte ao sul do Brasil antigo.7 

 O trabalho de redescoberta da obra do Mestre de Angra, neste 
estudo, seguiu um criterioso processo de seleção de imagens nos es-
tabelecimentos franciscanos e em coleções particulares a partir das 
primeiras atribuições realizadas por Silva-Nigra. Senso comum obtido 
na análise criteriosa de soluções plásticas adotadas com certo auto-
matismo, indicando um estilo ou assinatura indireta, comparando-as 
com outras imagens contendo traços semelhantes. Os cabelos es-
triados das esculturas do artista angrense seguiram à moda senhorial 
portuguesa, contendo sulcos profundos, sinuosos, volume e rigidez. 
Faces e olhares nos remetem à serenidade, ao passado clássico e refe-
rências orientais; narizes em ângulos retos e lábios pequenos; lóbulos 
e orelhas se observaram uma estilização sistemática. Corpos e vestes 
robustas ecoam lembranças medievais. Os drapejados de tecidos eram 
atados por cordões burilados. Mãos afinadas revelam o suave desenho 
das unhas envoltas por largas dobras de mangas. As partes opostas 
dos santos de corpo inteiro analisados nos conventos franciscanos 
repetem, em sua maioria, perfurações em corte retangular, com in-
terior oco e sinais de alisamento do barro pelas mãos do escultor, 
constando perfurações para queima uniforme, evitando rachaduras. 
As costas das peças, inteiras ou vazadas, não possuem detalhamento 
e finalização, uma vez que ficavam ocultas nos nichos dos altares. Os 
relicários das virgens mártires receberam delicadas representações 
de pérolas, lembrando as princesas bizantinas e renascentistas. Os 
santos possuem posturas hieráticas, rígidas; alternância entre eru-
dição e sabor popular, formalidade e simplificação, predominando a 
frontalidade, sem excessos. Internamente, as paredes finas conferiam 
qualidade no cozimento e leveza no transporte. A maioria das imagens 
foi produzida em terracota vermelha, salvo alguns bustos em barro 
branco provenientes do planalto paulista. Muitos ícones receberam 
policromias ao longo dos séculos XVIII, XIX e XX.

7. Ibidem, p. 103. 
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 A piedade, o despojamento, a questão da época e lugar, o voto 
de pobreza, a urgência de instalação do culto, retórica, catequese, 
necessidade de uma produção sistemática, transmissão de mensagem 
sem perder a estética, formas não rebuscadas, monumentais e didáti-
cas, encontro do mundo erudito e rústico integrado a uma arquitetura 
chã define o percurso do Mestre de Angra dos Reis. 

 A arte desse obscuro religioso nos remete a tons goticizantes, 
renascentes, arcaicos, severos, personificando o atavismo e simpli-
cidade característica dessa corrente religiosa. Os rostos receberam 
maiores atenções no acabamento, retratando fisionomias do povo 
ibérico. Os santos atribuídos ao mestre indicam uma formação com 
referências eruditas portuguesas. Em face da raridade de documen-
tações nos arquivos das igrejas e ausência de assinaturas nas peças, 
até os dias atuais não foi possível o reconhecimento do nome desse 
santeiro, suas oficinas e olarias. A significativa quantidade de vultos 
em barro e a fragilidade no transporte apontam para uma produção 
em território americano, uma vez que a tradição lusa dos séculos XVI – 
XVII direcionam a escultura para pedra e madeira. Podemos averiguar 
um referencial peninsular em sua lavra; talvez um oficial trabalhando 
sob encomenda para a Ordem de São Francisco no Sudeste brasileiro. 
Embora a maioria das esculturas fosse elaborada em barro vermelho, 
encontramos outras em tonalidade alva (tabatinga), sugerindo um des-
locamento do artista em diferentes locais, conforme necessidades de 
peças para altares. Esses santos e bustos relicários aproximam-se de 
similares seiscentistas existentes no Colégio de Angra, em Angra do 
Heroísmo, Portugal.

 Na ocasião da ocupação holandesa no Brasil (1630-1654), du-
rante o ciclo da cana-de-açúcar, muitos monumentos foram destruídos 
na costa Nordeste, reerguidos após a expulsão, com novos elementos 
dentro de uma estética barroca vigente. Os trabalhos artísticos que 
surgiram no litoral brasileiro e planalto paulista após o fim do período 
administrativo do príncipe Maurício de Nassau em Pernambuco cons-
tituem as sementes de uma arte genuinamente nacional – criatividade 
nascente em tempos de paz e autonomia lusitana reconquistada com 
a colaboração da cultura nativa. Desponta nesse período a construção 
de numerosos recolhimentos e a obra monumental do Mestre de Angra. 

 Percorrendo os caminhos do misterioso artista chegamos à 
antiga cidade dos Reis Magos, atual Angra dos Reis, RJ, fundada em 
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06 de janeiro de 1502. Nessa região os religiosos instalaram o conven-
to franciscano de São Bernardino de Sena, com pedra fundamental 
solenemente assentada em 1653. Constituiu um centro irradiador de 
arte sacra rivalizando em importância com a região de Cabo Frio, RJ. A 
partir desses locais saíram artífices qualificados e trabalhos para abas-
tecer igrejas franciscanas, em São Sebastião e Itanhaém, na ocasião 
da posse de ermidas pelos irmãos da ordem. É relevante destacar que 
os trabalhos do Mestre de Angra coincidem com o período de fundação 
dos conventos franciscanos na costa norte do Estado do Rio de Janeiro 
ao sul de São Paulo em meados do século XVII, compondo um extenso 
conjunto de encomendas para inauguração dessas casas monásticas. 

 Localizamos no convento de Nossa Senhora dos Anjos em 
Cabo Frio (1686), convertido no Museu de Arte Religiosa e Tradicional 
um dos mais relevantes acervos de imagens atribuídas ao artista an-
grense. Catalogamos dois santos sem cabeça em barro vermelho: São 
Boaventura (achado aos cacos numa parede vedada) e Tronco de Frade, 
além de um singelo Menino Jesus, esses dois últimos escavados em 
prospecções no pátio do complexo na ocasião da abertura de uma 
cisterna. Foi comum entre os religiosos do passado o enterramento 
de imagens quebradas que perdiam a função para culto. Esse sinal de 
respeito permitiu a conservação de numerosos trabalhos artísticos. 
Completam o acervo idealizado pelo Mestre de Angra a padroeira Nossa 
Senhora dos Anjos e dois grandes vultos: São Luiz de Tolosa e Santo 
Antônio, outrora venerados em nichos de pedra nas paredes do primitivo 
conjunto religioso. 

 Seguindo pelo litoral norte de São Paulo, chegamos ao recolhi-
mento dos frades no convento de Nossa Senhora do Amparo, construído 
a partir de 1637 na vila de São Francisco da Praia, antigo reduto de pesca-
dores na cidade de São Sebastião, SP. Essa localidade abrigou preciosos 
bustos e imagens identificadas à produção de nosso obscuro artista:

“[...] nesse centro de feitura de imagens, teria atuado o escultor de-

nominado Mestre de Angra. A presença de relicários feitos em barro 

cozido no acervo do convento e outras imagens retabulares de N. Sra. 

do Amparo, São Francisco e Santo Antônio revelam o intercâmbio entre 

as ordens religiosas”8.

8. TIRAPELI, Percival. Igrejas Paulistas barroco e rococó. São Paulo: Editora da UNESP, 
Imprensa Oficial do Estado, 2003, p. 127.
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 Em 1999, durante os trabalhos de restauração da igreja matriz 
de São Sebastião foram escavados importantes testemunhos arqueo-
lógicos que direcionam as pesquisas para a produção do Mestre de 
Angra, artista com profícua atuação nesse perímetro histórico. Em um 
nicho vedado por volta de 1920 com pedras e tijolos atrás da capela-mor, 
operários encontraram seis fragmentos de imagens em barro vermelho: 
Nossa Senhora com o Menino Jesus, Santa Luzia datada e assinada (1652 
Ã), Santo Bispo e a imagem-relicário de Santo Antônio, além de fragmen-
tos em madeira de um Cristo Crucificado e São Sebastião. A relevância 
dessa descoberta foi anunciada como um grande achado arqueológico 
da época colonial brasileira. Especialmente as quatro primeiras imagens 
citadas foram analisadas quando estavam em processo de restauração 
no ateliê de Júlio Moraes em São Paulo (2011) sendo constatados os 
estilemas característicos das obras do escultor. As peças estão re-
lacionadas à primitiva igreja erguida no século XVII. Provavelmente, o 
advento de um incêndio ocorrido nos altares da matriz no começo do 
século XX ocasionou a fragmentação de imagens que acabaram, por 
final, emparedadas. Os ícones pertencem ao acervo histórico da cidade 
encontrando-se abrigados no Museu de Arte Sacra Municipal. 

Figura 1. Ermida do Convento 
de Nossa Senhora da 

Conceição de Itanhaém (SP). 
Da esquerda para a direita: 

São Francisco das Chagas 
(Mestre de Angra, século 

XVII), Nossa Senhora do 
Amparo (Mestre João Gonçalo 

Fernandes, c.1560, histórica 
imagem denominada Virgem 
de Anchieta) e Santo Antônio 

(Mestre de Angra, século 
XVII). O altar-mor e padroeira 

compõe um dos conjuntos 
sacros mais antigos das 

Américas, local de origem 
do culto mariano no Brasil. 

Santuário venerado desde o 
século XVI por aventureiros 

e missionários que se 
deslocavam para o sul do 

continente rumo a região do 
rio da Prata. Foto de Rafael 

Schunk (2010). .
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 Seguindo para litoral sul do Estado de São Paulo, o convento 
de Nossa Senhora da Conceição de Itanhaém (Fig. 1) foi entregue aos 
franciscanos em 01 de julho de 1654, ampliando-se o claustro e depen-
dências, atualmente em ruínas devido um incêndio no século XIX. O 
conjunto de imagens remanescentes desse secular local liga-se em 
forma e estilo as celebradas obras reconhecidas ao Mestre de Angra. 
Analisando os detalhes característicos do artista explanados ante-
riormente, podemos atribuir sua marca pessoal nas esculturas de São 
Francisco das Chagas e Santo Antônio conservados nos altares laterais 
e fisicamente idênticos aos existentes no Convento do Amparo em São 
Sebastião, SP. Os detalhes de rostos, cabelos, orelhas, mãos e vesti-
mentas apresentam estilizações coerentes aos padrões desenvolvidos 
pelo artista. De acordo com uma antiga lenda do povo itanhaense, em 
época remota, algumas imagens foram enterradas atrás da Igreja Matriz 
de Santana, talvez visando protegê-las contra saques e/ou desgastadas, 
perderam a função religiosa. Seguindo essa informação de infância, o 
artista popular Emygdio Emiliano de Souza (1867-1949), amigo de Volpi 
(1896-1988) e discípulo do pintor e historiador Benedito Calixto de Jesus 
(1853-1927) relatou os fatos para frei Venâncio Both (1941), então pároco 
da cidade. Baseado nesse indício, o religioso iniciou escavações de-
senterrando quatro santos franciscanos que se tornaram um dos mais 
importantes achados arqueológicos do litoral brasileiro naquela época: 
as imagens em terracota vermelha de São Francisco de Assis, Santa 
Clara, Santa Isabel e São Domingos, trabalhos posteriormente atribuídos 
por Silva-Nigra ao Mestre de Angra. Podemos constatar a presença do 
recorte em retângulo característico do artista nas costas dessas es-
culturas, proporcionando leveza e resistência no cozimento, além dos 
tradicionais padrões de rostos orientalizados, mãos, orelhas, cabelos 
e vestes. Ao averiguarem, as imagens encaixavam-se perfeitamente 
nos nichos de pedra ainda existentes nas ruínas do convento, escul-
turas provavelmente entronizadas pelos frades quando se instalaram 
no morro da ermida, coincidindo à época da construção do claustro. 
Completa esse conjunto uma Conceição e um Ecce Homo expostos nos 
altares da igreja matriz daquele município. 

 O litoral paulista foi um dos principais sítios históricos e área 
de influência do artista de Angra, mestre especialista na confecção 
de bustos relicários. Depois do conjunto pertencente à Sé da Bahia e 
a produção deixada por frei Agostinho da Piedade no Nordeste, suce-
dem-se as peças do Mestre de Angra como as mais importantes desse 
gênero elaboradas no país. 
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 Deixando os conventos do litoral paulista rumo ao planalto, 
encontramos diversas casas e templos administrados pelos irmãos 
franciscanos na vila de Piratininga. Essas igrejas notabilizaram-se por 
conter importantes relicários de santos, muitos deles modelados pelo 
Mestre de Angra dos Reis. Por meio do testamento do bandeirante 
Afonso Sardinha sabemos que desde o final do século XVI funcionavam 
em São Paulo as confrarias do Santíssimo Sacramento e Nossa Senhora 
do Rosário, além de três ermidas: Nossa Senhora da Luz no Guarepe, 
Santo Antônio e São Bento, as igrejas do Carmo e o Colégio dos Jesuítas. 
Apesar de todo o primitivismo da terra, em tempos tão remotos, se 
realizavam cerimônias sacro-profanas de cunho. No início do século 
XVII a igreja do Páteo do Colégio dispunha de numerosas e preciosas 
relíquias dos Santos Tebanos e um pedaço do Santo Lenho incrustado 
em resplendor de prata dourada. Os mais antigos relicários de meio 
corpo paulistas são obras atribuídas ao Mestre de Angra e se espalharam 
entre as ordens religiosas do planalto, repartidos no decorrer dos anos 
por franciscanos, irmãos terceiros, beneditinos e colecionadores.
Os frades franciscanos chegaram à vila de Piratininga por volta de 1639, 
sendo acolhidos na antiga igreja de Santo Antônio, posteriormente 
transferidos para o atual sítio histórico9. 

9. A construção do convento de São Francisco de Assis foi autorizada por meio do alvará 
de 29 de novembro de 1624. Frei Francisco dos Santos, do convento carioca, foi 
nomeado para a fundação do complexo inaugurado em 1647. O custódio frei Manuel 
de Santa Maria examinou os locais mais apropriados e os recursos disponíveis pelos 
moradores. Frei Santa Maria, retornando à Bahia, reuniu a 06 de agosto de 1639 
os religiosos franciscanos lá residentes decidindo a fundação do convento em São 
Paulo. Foi designado a frei Francisco dos Santos o cargo de prelado fundador do 
recolhimento paulistano, chegando ao litoral santista em 25 de janeiro de 1640, 
acompanhado de frei Salvador do Nascimento, frei Manuel dos Mártires, frei João 
da Luz, frei Pedro da Piedade, e os irmãos leigos Simão Salvador e José de Santo 
Antônio. Provavelmente frei Francisco dos Santos estava acompanhado do Mestre 
de Angra, seu discípulo mais dileto na missão de produzir um extenso programa de 
imagens e bustos relicários para o novo santuário. Os frades e irmãos leigos foram 
acolhidos na ermida de Santo Antônio na então vila de São Paulo, praticando ofícios 
divinos até que, em 17 de abril de 1640 passaram para uma casa anexa à ermida 
edificada com a ajuda dos habitantes do povoado. Em 1643, com a vinda de frei 
Francisco das Neves ao planalto e não achando conveniente a instalação do convento 
próximo da igreja de Santo Antônio situado na Rua Direita, ordenou a transferência 
e construção do segundo edifício no atual promontório, um dos vértices que compõe 
o triângulo histórico de São Paulo. A construção do convento e igreja parece-nos que 
foi apenas iniciado em 1644 porque a expulsão dos padres da Companhia de Jesus, 
então residentes na vila e que ocorreram em 1640 resultou em muitos tumultos e 
questões políticas, perturbações do sossego da ordem pública, tendo-se envolvido 
nelas frei Francisco dos Santos e que fora acusado pelos jesuítas de haver feito causa 
comum ao povo de São Paulo e Senado da Câmara, em conseqüência paralisando as 
obras até 1644. Cf. MARTINS, Antônio Egydio. São Paulo antigo, 1554 – 1910. São 
Paulo: Paz e Terra, 2003, pp. 125 e 126. Por decreto de lei em 11 de agosto de 1827 as 
salas térreas do antigo conjunto conventual, de proporções monumentais, passaram 
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 No devastador proces-
so de modernização da cidade 
de São Paulo, a igreja de São 
Francisco e Ordem Terceira 
da Penitência perderam seu 
anexo conventual demolido 
no começo do século XX para 
abrigar um prédio de linhas 
ecléticas do curso de Direito 
da atual Universidade de São 
Paulo (USP). Contudo, os reli-
giosos conseguiram preservar 
em seus retábulos coloniais 
remanescentes cinco bustos 
relicários perfeitamente iden-
tificados no programa estéti-
co do Mestre de Angra, artífice 
encarregado na tarefa de con-
feccionar o conjunto imaginário 
nos tempos de frei Francisco 
dos Santos: São Luiz de Tolosa, 
São Luis Bispo, São Benevenuto, 
Santo Papa Pio e São Gregório 
Magno, alguns apresentando 
báculos de prata inseridos no 
barro cozido e dourado; peças 
que remontam à instalação do 
primeiro claustro e revelam uma 
beleza espartana daqueles tem-
pos inaugurais. Originalmente 
desse convento provém bustos 
relicários de mártires femini-
nas contendo esgrafito em ouro. Especialmente destacam-se duas 
importantes peças iconográficas elaboradas por nosso misterioso 

a abrigar as aulas da Faculdade de Direito e também da Escola Prática de Comércio, 
fundada em 01 de junho de 1902 (atual Escola de Comércio Álvares Penteado, 
transferida posteriormente para um prédio nas imediações). Nas célebres arcadas 
do edifício passaram notórios sacerdotes e importantes personagens da história 
política e cultural do país, estudantes que se tornaram presidentes, poetas e até 
religiosos santificados. Cf. SCHUNK, Rafael. Frei Agostinho de Jesus e as tradições 
da imaginária colonial brasileira: séculos XVI-XVII. 2012. Dissertação de mestrado. 
Universidade Estadual de São Paulo, São Paulo, pp. 141 e 142.

Figura 02. Mestre de Angra dos 
Reis. Busto relicário de Santa 
Úrsula, século XVII, 62 cm de 
altura, terracota policromada e 
dourada. Procedente da igreja 
da Boa Morte, São Paulo (SP). 
Coleção particular, São Paulo 
(SP). Foto de Rafael Schunk 
(2012).
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escultor: Santa Inês e Santa Apolônia, 
ambas conservadas em coleção parti-
cular paulistana. A partir desse recin-
to os frades doaram obras para outros 
templos no decorrer dos anos, como 
no caso da igreja de Nossa Senhora da 
Boa Morte e que cultuava o celebrado 
busto relicário de Santa Úrsula (Fig. 2), 
trabalho fundamental no processo de 
identificação do santeiro de Angra e 
uma de suas obras-primas; imagem 
conservada em coleção privada, com-
pondo primitivamente o conjunto de re-
líquias do convento de São Francisco. 
Essa imagem é referência nos estudos 
comparativos ao resgate da produção 
do artista. Outros dois relicários tam-
bém se destacam na cidade de São 
Paulo: dois Santos Bispos preservados 
no mosteiro dos beneditinos da capital 
e um vulto de Santa Engrácia (Fig. 3), 
preservado em acervo particular. Uma 
imponente imagem atribuída ao mestre 
é o relicário da Santa Doutora, resgata-
da no Vale do Rio Paraíba do Sul. Nesta 

região os irmãos construíram, a partir de 1674, a casa conventual de 
Santa Clara em Taubaté, SP. 

 No decorrer dos levantamentos e catalogações nos deparamos 
com uma grande descoberta: a monumental escultura de São Francisco 
Recebendo as Chagas do Cristo Seráfico (Fig. 4), peça proveniente da 
demolida Capela dos Aflitos, sob antiga custódia dos franciscanos, 
atualmente no acervo do Museu de Arte Sacra de São Paulo. Pertenceu 
ao primeiro convento de São Francisco, provavelmente o primitivo orago 
do altar-mor dispersado como tantos outros santos e relicários migra-
dos para outros templos e coleções particulares. Essa iconografia, das 
mais singulares no panorama nacional, trata-se de trabalho reconhecido 
e atribuído ao Mestre de Angra dos Reis a partir de nossas pesquisas, 
trabalho diferenciado pela expressão, singeleza e qualidade, caracte-
rizando uma obra fundamental de sua lavra. Constitui um dos maio-

Figura 03. Mestre de Angra dos 
Reis. Busto relicário de Santa 

Engrácia, século XVII, 53 cm de 
altura, terracota policromada. 

Procedente do antigo Mosteiro 
de São Bento da cidade de 

São Paulo demolido. Essa 
imagem comprova um intenso 
intercâmbio artístico entre as 
ordens religiosas do planalto, 

a exemplo de franciscanos 
e beneditinos. Coleção 

particular, São Paulo (SP). Foto 
de Rafael Schunk (2011).
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Figura 04. Mestre de Angra 
dos Reis. São Francisco 
Recebendo as Chagas do Cristo 
Seráfico, século XVII, 100 cm 
de altura, terracota vermelha 
policromada. Localizada na 
Capela dos Aflitos, a imagem 
é provavelmente o antigo 
padroeiro do Convento de 
São Francisco de Assis da 
cidade de São Paulo. Obra-
prima do Mestre de Angra, a 
escultura foi modelada em 
sua maturidade profissional, 
estudada e atribuída por 
Rafael Schunk em 2012. 
Acervo do Museu de Arte Sacra 
(SP). Foto de Rafael Schunk 
(2011).
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res exemplares em barro cozido desse 
gênero no Brasil10. A escola barrista do 
Mestre de Angra (Fig. 5) influenciou a 
estética franciscana disseminada em 
âmbito público e o devocional privado 
no período das bandeiras.

A respeito da peculiar direção 
estética dos franciscanos, fruto de um 
momento histórico pioneiro e condi-
ções geográficas singulares, nossos 
historiadores lembram que, grande 
parte da imaginária paulista dos sécu-
los XVI e XVII foi filiada a um chamado 
ranço gótico, pois a arte portuguesa, 
nos tempos da conquista e bem pos-
teriormente, se atinha em tradições 
arcaizantes do medievo. Na antiga 
Capitania de São Vicente, os tradicio-
nalismos perpetuaram uma postura 
hierática típica da arte goticista, re-
miniscências das limitações da pedra 
com que eram elaboradas as imagens 
europeias e repetidas nas obras em 
barro e madeira. 

 Mediante comparações, podemos 
dividir os trabalhos do escultor angrense 

10. A passagem de São Francisco das Chagas 
recorda o milagre ocorrido no Monte Alverne 
em 1224, dois anos antes da morte do santo 
de Assis. Com um abraço fraternal Francisco 
recebe do próprio Cristo os estigmas da 
Paixão. Nessa iconografia é notável o sentido 
ingênuo narrativo concebido pelo artista. 

No Cristo Seráfico faltam as pontas das asas que se fragmentaram. Provavelmente 
eram encaixes postiços devido à fragilidade do barro. A obra vem demonstrar 
peculiaridades técnicas na confecção de santos pelo escultor de Angra: alternância 
formal e popular, preocupação na representação dos rostos e rigidez na composição 
dos corpos, perfurações específicas, extração do barro nas partes inferiores, 
desidratando a matéria com uniformidade no ato do cozimento. A parte oposta traz 
a costumeira marca do santeiro: a despreocupação com a finalização das asas, braços 
e mãos dos personagens, base ocada até a cabeça e quatro furos retangulares nas 
costas. Ibidem, pp. 146 e 147.

Figura 05. Anônimo (Escola do 
Mestre de Angra). São Francisco 

de Assis, fins do século XVII, 
72 cm de altura, terracota 

vermelha policromada. 
Procedente do estado de São 

Paulo. Coleção Ivani e Jorge 
Yunes, São Paulo (SP). Foto de 

Rafael Schunk (2019).
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em dois períodos distintos: imagens de corpo inteiro e bustos relicários 
litorâneos (de caráter monumental), idealizados para altares de madeira 
ou peanhas de pedra na faixa costeira de Cabo Frio, Angra, Paraty, São 
Sebastião e Itanhaém, seguidos pelos bustos masculinos do planalto 
paulista (de estaturas reduzidas e com detalhamentos em esgrafito, ouro 
e prata) destinados a nichos de taipa ou arcazes de sacristias.

 Os santos franciscanos encomendados para os conventos nos 
arredores da cidade de São Paulo finalizam a produção do Mestre de 
Angra, misterioso e fascinante artista do rico panorama sacro bra-
sileiro, escultor revelado por meio de sua herança material. Porém, 
algumas inquietações, segredos e contradições ainda persistem: um 
escultor pioneiro sem obra e um discípulo anônimo com vasta produção. 
Quem foi o ceramista de Angra dos Reis? Um seguidor de frei Francisco 
dos Santos ou o próprio religioso e sua imaginária não identificada? A 
anotação (1652 Ã) na face oposta da imagem de Santa Luzia (do museu 
sacro de São Sebastião) atribuído ao Mestre de Angra é uma assinatura 
estilizada de frei Santos? Mestre/discípulo são a mesma pessoa ou uma 
oficina coletiva? Obras e personagens se convergem numa linha tênue, 
sutil. Talvez no futuro encontremos novas respostas. 

 As despojadas esculturas franciscanas, outrora ofuscadas pela 
exuberante produção das ordens jesuítas, beneditinas e carmelitas 
estão passando por um processo de revisão, importância evidenciada 
no resgate do Mestre de Angra dos Reis, gênio precursor da arte sacra 
brasileira. O legado histórico e arqueológico desse artífice reúne signi-
ficativo acervo maneirista-barroco e abre caminho para novos entendi-
mentos sobre as origens da imaginária cristã na América Portuguesa. 




