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Apresentação
Os oratórios reunidos nesta exposição capturam nosso 
olhar e nosso espírito pela originalidade, pela beleza e pelos 
tantos significados que carregam. Os artistas negros que 
os esculpiram, cuja identidade já não é possível recuperar, 
deixaram em cada peça a marca de sua cultura de origem, 
que aparece forte em algumas, sutil em outras. Deixaram sua 
arte na releitura de padrões estéticos que não eram os seus. 
Uma forma de fazer a cultura do outro mais próxima, absor-
vendo-a em certo grau e transformando-a definitivamente. 

Os materiais mais simples e corriqueiros por eles utilizados, 
as dificuldades de realização pela escassez de instrumentos 
de esculpir, a liberdade expressiva que se nota nas pinturas 
e ornamentações, a religiosidade reprimida e intimista são 
alguns aspectos que o olhar perspicaz da curadora Angela 
Gutierrez, grande conhecedora da arte sacra brasileira, iden-
tifica nessas peças.

Sabe-se que os povos negros que vieram para as Américas 
eram urbanos e tinham conhecimento de ofícios ligados 
a esse tipo de ambiente, certamente muitos tinham habi-
lidade escultórica e talento artístico e os exerceram da 
maneira que lhes foi possível, cheia de percalços e restrições 
que a escravidão lhes impôs. 

Podemos olhar para estes oratórios de muitas formas, uma 
delas é como uma pequena metáfora da cultura popular 
brasileira: forjada na dificuldade, mesclada, vibrante, cheia 
espírito e originalidade.

O CCVM tem a satisfação de receber oratórios tão especiais, 
raros e pela primeira vez exibidos em conjunto. Uma bela 
homenagem ao povo negro do Maranhão, vinda das Minas 
Gerais neste ano em que celebramos a grandeza do negro 
em nossa cultura.

Agradecemos Angela Gutierrez por este presente inédito, 
por sua disposição em compartilhar e, sobretudo, por seu 
trabalho de décadas reunindo uma excepcional coleção 
brasiliana, que já deu origem a três museus (Oratório, Artes 
e Ofícios e Sant’Ana) e continua a frutificar em exposições 
como esta. 

Paula Porta
Diretora e curadora do CCVM

Presentation
This exhibition gathers shrines that draw our attention 
and spirit through their uniqueness, their artistry and 
the many meanings they embody. The black artists who 
sculpted them, whose identities are long lost to us, left in 
each piece the mark of their original culture, with a some-
times bold, other times subtle touch. They gave us the 
legacy of an art that reinterprets aesthetical patterns that 
were not their own, which is a way of making the other’s 
culture closer, absorbing it to a certain extent and perma-
nently transforming it. 

Some of the aspects identified on these pieces by the 
keen curatorial approach of Angela Gutierrez, an expert on 
Brazilian sacred art, are: the simple, everyday-like materials 
used by the artists; the difficulties of manufacturing due to 
scarce sculpting tools; a freedom of expressiveness that can 
be spotted in the paintings and ornaments; a repressed and 
intimate religiosity. 

It’s known that the black populations who came to the 
Americas were urban and possessed the knowledge of the 
trades common to such an environment. Certainly most 
of them had sculpting abilities and artistic talents and put 
them in practice as much as their living conditions, bounded 
by mishaps and restrictions imposed by slavery, allowed 
them to.

We could look at these shrines in many ways. One way is 
as a metaphor of Brazilian popular culture: forged through 
adversities, varied, vibrant, full of spirit and originality.

CCVM is proud to host such special, rare shrines that are 
being exhibited together for the first time. It represents 
a noble homage coming from Minas Gerais to the black 
community of Maranhão in the year in which we celebrate 
the prominence of black people in our culture.

We are thankful to Angela Gutierrez for this unprecedented 
gift, for her openness in sharing and, above all, for her 
extensive work in gathering such an exceptional Brazilian 
collection that has given birth to three museums (Oratório, 
Artes e Ofícios e Sant’Ana) and continues to feed fruitful 
exhibitions such as this one. 

Paula Porta
Director and curator of CCVM
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Oratório de Alcova 
Século XIX – Minas Gerais
49 x 34 x 12 cm

Alcove Shrine
19th Century – Minas Gerais

Oratório de Salão 
Nossa Senhora da Piedade
Século XIX – Minas Gerais
52 x 28 x 16 cm 

Hall Shrine 
Our Lady of Piety 
19th Century – Minas Gerais
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Oratório de Salão 
Século XIX – Minas Gerais
63 x 36 x 20 cm

Hall Shrine 
19th Century – Minas Gerais

Oratório de Salão 
São Gonçalo do Amarante
Século XIX – Minas Gerais
66 x 35,2 x 23 cm

Hall Shrine 
St. Gonçalo of Amarante 
19th Century – Minas Gerais
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Oratório de Salão 
Santa Efigênia
Século XVIII/ XIX – Minas Gerais
100 x 60 x 35 cm

Hall Shrine 
St. Ephigenia of Ethiopia
18t/ 19th Century – Minas Gerais

Oratório de Salão 
São Benedito
Século XIX – Minas Gerais
95 x 92 x 40 cm

Hall Shrine 
St. Benedict
19th Century – Minas Gerais
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Oratório Ermida
Santa Bárbara
Século XIX – Norte de Minas Gerais
172 x 180 x 53 cm

Chapel Shrine
St. Barbara
19th Century – North of Minas Gerais

Oratório de Alcova
Nossa Senhora da Conceição
Século XIX – Minas Gerais
53 x 26 x 15 cm

Alcove Shrine
Our Lady of the Immaculate Conception
19th Century – Minas Gerais
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Herança Africana 
na Arte Sacra 
Brasileira: Oratórios
O Brasil é de muitos. Sonhado e construído por muitos, de 
muitos lugares e culturas. Falar da identidade cultural brasi-
leira é entender o quanto somos diversos, a partir das influ-
ências de indígenas, colonizadores, imigrantes de muitas 
nações e africanos.

A presente exposição é um chamado à nossa consciência. 
Não se entende o Brasil sem reconhecer a força, a originali-
dade e a grandeza do negro em nossa formação. Na cultura, 
na gastronomia, nas artes em geral, na religiosidade, em 
nossa língua oral e escrita, temos a África dentro de nós. O 
rico patrimônio artístico e cultural do país tem uma fonte 
inesgotável de inspiração nas raízes africanas. A arte sacra 
brasileira retrata esta influência com beleza e singularidade. 
É o caso da coleção de oratórios e imagens do Museu do 
Oratório, localizado em Ouro Preto/ MG, criado em 1988 por 
iniciativa do Instituto Cultural Flávio Gutierrez. 

Um recorte deste acervo único no país integra esta expo-
sição. São 57 oratórios de vários tamanhos e caracterís-
ticas, datados entre os séculos XVIII e XX, procedentes 
de Minas Gerais e da região Nordeste. Eles traduzem a 
genuína devoção religiosa que marca a cultura popular. 
Ao mesmo tempo, neles se registra o legado da mão afri-
cana em aspectos constitutivos de nossa identidade. São 
objetos de fé e crença, de arte e resistência. As imagens 
que habitam esses oratórios estão impregnadas de “um 
fazer” e “um sentir” diferentes, revelando uma riqueza única, 
carregada de humanidade, que emerge em meio à pobreza 
e à carência históricas impostas aos negros. É uma honra 
para o ICFG, ao comemorar 20 anos de atuação em prol 
do patrimônio cultural brasileiro, enviar ao Maranhão essa 
mostra tão especial. Em pouco tempo de existência, este 
formidável espaço situado no centro histórico de São Luís já 
responde, com qualidade exemplar, ao enorme desafio de 
contribuir para o fortalecimento e a valorização da cultura 
maranhense e brasileira.

Angela Gutierrez
Curadora/ Instituto Cultural Flavio Gutierrez

African Heritage 
in Brazilian Sacred 
Art: Shrines
Brazil is constituted, imagined and erected by many people 
from various places and cultures. To talk about Brazilian 
cultural identity is to understand how our diversity is 
informed by the influences from native populations, settlers, 
immigrants from various nations and Africans. 

This exhibition is a call to our consciousness. One cannot 
understand Brazil without acknowledging the strength, 
the originality and the prominence of black people in 
shaping who we are. We carry Africa within ourselves 
through culture, gastronomy, arts in general, religios-
ity and language, both in its spoken and written forms. 
The prosperous artistic and cultural patrimony of Brazil 
has in its African roots an unlimited source of inspiration. 
Sacred Brazilian art has brought to light such influences 
with beauty and singularity, as is the case of the collection 
of shrines and images of Museu do Oratório, located at Ouro 
Preto/ MG, launched in 1988 by the initiative of Instituto 
Cultural Flávio Gutierrez.

This exhibition, comprised of 57 shrines of various shapes 
and characteristics, with a time-frame varying between the 
18th and 20th centuries and originating in Minas Gerais and 
the Northeast, is a part of that unique Museu do Oratório 
collection. These works translate the authentic religious 
worship that still characterizes popular culture. At the same 
time, the legacy of the African hand in constituting aspects 
of our identity is imprinted on them. They are objects of 
faith and belief, of art and resistance. The pictures living in 
these shrines are imbued with a different type of “doing” 
and “feeling” and reveal a unique richness, full of human-
ity, that emerges amid poverty and historical deprivation 
imposed on black people. It is an honor to the ICFG, which 
is celebrating 20 years of work in benefit of the Brazilian 
cultural patrimony, to send to Maranhão such a special exhi-
bition. In the short period of its creation, this formidable 
venue located at the historic downtown of São Luís has 
been responding, in outstanding fashion, to the enormous 
challenge of contributing to the strengthening and appre-
ciation of the culture of Maranhão and Brazilian at large.

Angela Gutierrez
Curator/ Instituto Cultural Flavio Gutierrez
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Nossa Senhora das Mercês
Século XIX – Minas Gerais
95 x 57 x 39 cm

Our Lady of the of Mercy
19th Century – Minas Gerais

Oratório de Salão 
Século XIX – Minas Gerais
122 x 70,5 x 30 cm

Hall Shrine 
19th Century – Minas Gerais
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Oratório de Salão 
Século XIX – Minas Gerais
103 x 66 x 36 cm

Hall Shrine 
19th Century – Minas Gerais

Oratório de Salão 
Século XIX – Minas Gerais
103 x 51 x 20 cm

Hall Shrine 
19th Century – Minas Gerais
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Oratório de Salão 
Século XIX – Minas Gerais
121 x 86 x 29,5 cm

Hall Shrine 
19th Century – Minas Gerais

Oratório de Salão 
Cristo Crucificado
Século XIX – Minas Gerais
108 x 70 x 30 cm

Hall Shrine 
Crucified Christ
19th Century – Minas Gerais
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Oratório de Salão 
Século XIX – Minas Gerais
131 x 47 x 42,5 cm

Hall Shrine 
19th Century – Minas Gerais

Oratório de Salão 
Nossa Senhora do Rosário (centro), Santa Luzia, 
Nossa Senhora da Conceição e Santo Antonio
Século XIX – Minas Gerais
Fechado: 90 x 55 x 25 cm

Hall Shrine 
Our Lady of the Rosary (center), St. Lucy, Our Lady 
of the Immaculate Conception and St. Anthony
19th Century – Minas Gerais
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Oratório de Salão 
Século XIX – Minas Gerais
93,5 x 61,5 x 24,5 cm

Hall Shrine 
19th Century – Minas Gerais

Oratório de Salão 
Sant’Ana
Século XIX – Minas Gerais
76 x 72 x 30 cm

Hall Shrine 
St. Anne 
19th Century – Minas Gerais
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Oratório de Salão 
Cristo Crucificado
Século XIX – Minas Gerais
128 x 75 x 35 cm

Hall Shrine 
Crucified Christ
19th Century – Minas Gerais

Oratório de Salão 
Cruz do Calvário e Coração 
de Nossa Senhora das Dores
Século XIX – Minas Gerais
109 x 47 x 23,5 cm

Hall Shrine 
Calvary Cross and of the Heart of 
Our Lady of Sorrows
19th Century – Minas Gerais
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Oratório de Salão 
Cristo Crucificado
Século XIX – Minas Gerais
Fechado: 84 x 48 x 32 cm

Hall Shrine 
Crucified Christ 
19th Century – Minas Gerais

Oratório de Salão 
Nossa Senhora da Conceição 
e Cosme e Damião (6)
Século XIX – Norte de Minas Gerais
84 x 61 x 36 cm

Hall Shrine 
Our Lady of the Immaculate Conception, 
St. Cosme and St. Damian (6)
19th Century – North of Minas Gerais
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Oratório de Salão
São José
Século XIX – Minas Gerais
86 x 40 x 21

Hall Shrine 
St. Joseph
19th Century – Northeast

Oratório de Salão 
Santo Antonio, São Jorge, Adão e Eva
Século XIX – Norte de Minas Gerais
94 x 54 x 45 cm

Hall Shrine 
St. Anthony, St. George, Adam and Eve
19th Century – North of Minas Gerais
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Oratório Processional 
Nossa Senhora do Rosário
Século XIX – Minas Gerais
70 x 10 x 10 cm

Procession Shrine 
Our Lady of the Rosary
19th Century – Minas Gerais

Oratório Missal 
Nossa Senhora da Conceição
Século XVIII – Minas Gerais
52 x 35 39 cm

Mass Shrine
Our Lady of the Immaculate Conception
18th Century – Minas Gerais
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Oratório de Salão
Nossa Senhora do Rosário
Século XIX – Nordeste
128 x 63 x 33 cm

Hall Shrine
Our Lady of the Rosary 
19th Century – Northeast

Oratório de Salão 
Nossa Senhora da Conceição
Século XVIII/ XIX – Minas Gerais
Fechado: 122 x 71,5 x 23,5 cm

Hall Shrine 
Our Lady of the Immaculate Conception
18t/ 19th Century – Minas Gerais
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Oratório de Salão 
Século XX – Minas Gerais
110 x 37 x 24 cm

Hall Shrine 
20th Century – Minas Gerais

Oratório de Salão 
Padre Cícero, Divino Espírito Santo, 
Santo Antonio (5)
Século XIX – Minas Gerais
75,5 x 54,5 x 27 cm

Hall Shrine 
Father Cícero, Holy Spirit and 
St. Anthony (5)
19th Century – Minas Gerais
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Os oratórios 
afro-brasileiros
Tempo após tempo, novas coleções revelam belas facetas 
da arte sacra popular ou erudita produzida no Brasil. Mas 
foi mesmo nas paragens das Minas Gerais que essas mani-
festações ganharam, com grande eloquência, uma espé-
cie de sofisticação em cada obra criada e revelada, como 
demonstra esta extraordinária coleção de caixas de oração.

Esses oratórios são, em sua magnitude, obras esculpidas ou 
construídas no sentido mais comovente da criação, em que 
pinturas, entalhes, tremidos nas madeiras curvas e rocail-
les e ricas policromias fazem um registro de sensibilidade 
criativa. Os desenhos têm características e soluções muitas 
vezes inspiradas na arte de Minas Gerais e nas construções 
das pequenas capelas rurais. É também certo que esses 
oratórios são surpreendentes pelo que representam como 
obra de arte e, mais ainda, pelo significado de fé dos pedi-
dos a santos de devoção. 

Claro está que as obras vão muito além do que elas 
propõem, pois são como os ex-votos de madeira tão comuns 
no Nordeste brasileiro: a expressão afro-brasileira de que 
fala Luís Saia em seu ensaio sobre a escultura popular. As 
peças de oração têm um forte conteúdo paleo-africano.

Muito teria a dizer desses pequenos oratórios, magnífi-
cos exemplos de um imaginário que encerra criatividade, 
talento e beleza, além de imaginação nas cores e suas 
combinações verdes e rosas, amarelos e azuis, marrons 
quase dourados, em recortes laterais, losangos e texturas 
fora e dentro, com arranjos florais, jarros e guirlandas de 
pequenas flores. Tudo é dedicado à divina promessa dos 
seus santos de estimação e, talvez, aos seus próprios cons-
trutores. Esses oratórios dizem verdadeiramente do que se 
criou, do que se perdeu e do que ainda persiste na memória 
de um povo criativo e pobre, que não cerceou a imaginação 
pela fé. Os oratórios revelam uma multifacetada criação 
artística espontânea, silenciosamente devotados aos espí-
ritos de luz. Sem dúvida, mais uma grande contribuição dos 
afrodescendentes do Brasil.

Emanoel Araujo
Diretor do Museu AfroBrasil/ SP

Afro-brazilian 
shrines
Time after time, new collections reveal illustrious facets of 
sacred art – popular or erudite – produced in Brazil. But it 
was really in Minas Gerais that these expressions achieved, 
with great eloquence, a type of sophistication in each piece 
created and uncovered, as is demonstrated by this extraor-
dinary collection of personal worship cases.

In their grandeur, these shrines are art pieces sculpted or 
built in the most poignant sense of creation, where paint-
ings, carvings, tremulous incisions in curved woods and 
rocailles and luxurious polychromes serve as a register of 
creative sensibility. The forms present characteristics and 
solutions that are frequently inspired by the arts from Minas 
Gerais and small rural chapels. There is no doubt that these 
shrines surprise us by what they represent as art pieces, 
but even more by their meaning as a symbol of faith in the 
worshiped saints.

It is evident that these works go beyond their initial 
intentions, for they are similar to the ex-voto in wood so 
frequently seen in the Northeast of Brazil: the Afro-Brazilian 
expression of which Luís Saia speaks about in his essay on 
popular culture. The objects of worship contain a strong 
Paleo-African content. 

There are many things I could say about these small shrines, 
magnificent examples of a collective imagery that embodies 
creativity, talent and beauty, as well as imagination in the 
use of colors, combining green and pink, yellow and blue, 
almost-gold type of browns, in lateral perspective, lozenge 
and textures both inside and outside, with floral arrange-
ments, jars and garlands with small flowers. All of this is 
dedicated as a divine pledge to one’s esteemed saints and, 
perhaps, to the manufacturers themselves. These shrines 
are a true testimony to what was created, what was lost 
and what still persists in the memory of a creative and poor 
people who did not curtail their imagination because of 
faith. They reveal a multifaceted and spontaneous artistic 
creation and represent a silent devotion to the spirits of 
light. With no trace of doubt, the shrines are another great 
contribution by the Afro-Brazilians.

Emanoel Araujo
Director of Museu AfroBrasil/ SP
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Sala 3
Room 3
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Oratório de Salão 
Século XIX – Norte de Minas Gerais
77 x 48 x 27 cm

Hall Shrine 
19th Century – North of Minas Gerais

Oratório de Salão 
Cristo atribuído a Mestre Piranga
Século XIX – Minas Gerais
65 x 62 x 38 cm

Hall Shrine 
Christ attributed to Mestre Piranga 
19th Century – Minas Gerais
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Oratório de Salão 
Sant’Ana Mestra
Século XIX – Minas Gerais
153 x 60 x 28 cm

Hall Shrine 
St. Anne 
19th Century – Minas Gerais

Oratório de Salão
Nossa Senhora da Piedade e Santo Antão
Século XIX – Minas Gerais
70 x 34 x 27 cm

Hall Shrine 
Our Lady of Piety and St. Antão 
19th Century – Minas Gerais
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Oratório de Esmoler 
São João Batista em cera 
com adorno de conchas
Século XIX – Nordeste
22 x 14 x 05 cm

Almoner Shrine
St. John the Baptist in wax 
with shell adornments
19th Century – Northeast

Oratório de Viagem 
Nossa Senhora do Rosário atribuída 
a Francisco Vieira Servas
Século XVIII – Minas Gerais
25 x 25 x 7,5 cm

Traveling Shrine
Our Lady of the Rosary attributed 
to Francisco Vieira Servas
18th Century – Minas Gerais
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Oratório de Algibeira 
Nossa Senhora da Conceição
Século XVIII – Minas Gerais
34 x 25 x 15 cm

Portable Shrine
Our Lady of the Immaculate Conception
18th Century – Minas Gerais

Oratório de esmoler 
Menino Deus em madeira
Século XIX – Minas Gerais
28 x 19,5 x 7,5

Almoner Shrine
Christ Child in wood
19th Century – Minas Gerais
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Oratório de Alcova 
São Paulo
Século XIX – Minas Gerais
46 x 24 x 13,5 cm

Alcove Shrine
St. Paul 
19th Century – Minas Gerais

Oratório Rústico Miniatura
Século XIX – Minas Gerais
15,5 x 7 x 5 cm

Rustic Shrines in miniature
19th Century – Minas Gerais
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Oratório Miniatura 
Santa mártir (provavelmente Santa Luzia)
Século XIX – Minas Gerais
22,5 x 8 x 5,5 cm

Shrine in miniature
Martyr Saint (probably St. Lucy)
19th Century – Minas Gerais

Oratório Rústico
Nossa Senhora da Conceição
Século XIX – Norte de Minas Gerais
24 x 12,5 x 13,5 cm

Rustic Shrine
Our Lady of the Immaculate Conception
19th Century – North of Minas Gerais
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Oratório Miniatura 
São Sebastião
Século XVIII/ XIX – Minas Gerais
12 x 6,5 x 3 cm

Shrine in miniature
St. Sebastian
19th Century – Minas Gerais

Oratório Miniatura 
Santo Antonio
Século XIX – Minas Gerais
9,5 x 5 x 3 cm

Shrine in miniature
St. Anthony 
19th Century – Minas Gerais
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Oratório Miniatura 
Santo Antônio
Século XIX – Minas Gerais
16 x 9 x 4,8

Shrine in miniature
St. Anthony
19th Century – Minas Gerais

Oratório Miniatura 
Santo Antônio em calcita
Século XIX – Minas Gerais
21 x 14 x 7 cm

Shrine in miniature
St. Anthony in calcit
19th Century – Minas Gerais
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Oratório de Salão
Século XIX 
77,5 x 40 x 17 cm

Hall Shrine 
19th Century 

Oratório de Salão 
São Joaquim, Cristo Crucificado, 
São José (pequenas)
Século XIX – Minas Gerais
90 x 43 x 21,5 cm

Hall Shrine 
St. Joachim, Crucified Christ and 
St. Joseph (small)
19th Century – Minas Gerais
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Oratório Bala Miniatura
São José, Menino Jesus e Nossa Senhora
Século XIX – Nordeste
7 x 9 x 3,5 cm

Bullet Shrine in miniature
St. Joseph, Christ Child and Our Lady 
19th Century – Northeast

Oratório Bala Miniatura
Nossa Senhora da Conceição, 
Santa Luzia e indefinida 
Século XIX – Nordeste
11 x 18 x 8 cm

Bullet Shrine in miniature
Our Lady of the Immaculate Conception, 
St. Lucy and Unknown
19th Century – Northeast
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Oratório Bala Miniatura
São José e Nossa Senhora
Século XIX – Nordeste
22 x 15,5 x 4 cm

Bullet Shrine in miniature
St. Joseph and Our Lady 
19th Century – Northeast

Oratório Bala Miniatura
Nossa Senhora, Cristo Crucificado 
e São José 
Século XIX – Nordeste
23,5 x 17,5 x 3 cm

Bullet Shrine in miniature
Our Lady, Crucified Christ 
and St. Joseph
19th Century – Northeast
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Oratório de alcova
Nossa Senhora do Rosário
Século XVIII – Minas Gerais
38 x 27x 13,5 cm

Alcove Shrine
Our Lady of the Rosary
18th Century – Minas Gerais

Oratório de Alcova
Santa Rita, século XIX – Minas Gerais 
10,5 x 7 x 3,5 cm
Século XIX – Norte de Minas Gerais
32,5 x 20,5 x 10,5

Alcove Shrine
St. Rita of Cascia – 19th Century – Minas Gerais
19th Century – North of Minas Gerais
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Oratório em Bala de Cartucheira 
Nossa Senhora da Conceição
Século XX – Minas Gerais
6,5 x 2,2 cm de diâmetro

Bullet Cartridge Shrine
Our Lady of the Immaculate Conception
20th Century – Minas Gerais

Oratório em Bala de Cartucheira 
Nossa Senhora da Conceição
Século XX – Minas Gerais
5,5 x 2 cm de diâmetro

Bullet Cartridge Shrine
Our Lady of the Immaculate Conception
20th Century – Minas Gerais

Oratório em Bala de Cartucheira 
Nossa Senhora Aparecida
Século XX – Minas Gerais
5 x 1,5 cm de diâmetro

Bullet Cartridge Shrine
Our Lady of Aparecida
20th Century – Minas Gerais

Oratório em Bala de Cartucheira
Nossa Senhora com Menino Jesus (Século XIX)
Século XX – Minas Gerais
5 x 1,5 cm de diâmetro

Bullet Cartridge Shrine
Our Lady with the Child Christ (19th Century )
20th Century – Minas Gerais
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Oratório em Bala de Cartucheira
Nossa Senhora com Menino Jesus 
confeccionada em chumbo
Século XX – Minas Gerais
5,5 x 2 cm de diâmetro

Bullet Cartridge Shrine
Our Lady with the Child Christ 
manufactured in lead
20th Century – Minas Gerais

Oratórios em Bala de Cartucheira 
Século XX – Minas Gerais
6,5 x 2,2 cm de diâmetro

Bullet Cartridge Shrines
20th Century – Minas Gerais
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Projetos
Projects Projeto Expográfico 

Das propostas inicialmente desenvolvidas para o espaço 
expositivo, surge um partido simples – a partir de intenso 
diálogo com a equipe do CCVM – onde boa parte dos supor-
tes expositivos leva em consideração os planos de parede 
e divisórias dentro da sala. O discurso expositivo procura 
atender a escala dos oratórios e seus agrupamentos, consi-
derando bases expositivas existentes e respeitando sua 
modulação a fim de liberar circulação central.

Os planos de divisórias existentes (em tonalidade cinza 
escuro) acentuam a ideia de fundo neutro ao mesmo 
tempo que destacam alguns exemplares apresentados. 
Em contraste com esses planos, o azul predominante é um 
ponto de cor que, através de sua vibração intensa, comple-
menta os diferentes tons de madeira, pinturas e detalhes 
prevalecentes dos oratórios. 

Frederico Teixeira
expógrafo
Setembro, 2018

Exhibition Design
Of all the proposals initially considered during an intense 
conversation with CCVM’s team for the exhibiting venue, 
we have opted for a simple division, in which the majority 
of the displays take into consideration the wall plans and 
partitions within the room. The discourse behind the spatial 
arrangement aspires to respect the shrines’ scales and their 
grouping, observing existing exhibition parameters and 
respecting their modulation in order to allow free move-
ment within the center.

The existing partition plans, painted in dark gray, emphasize 
the notion of a neutral background while highlighting some 
of the works on display. Contrasting with these plans, the 
predominant blue is a color spot that, through its intense 
vibration, complement the different shades of wood, paint-
ings and prominent features in the shrines.

Frederico Teixeira
exhibition designer
September, 2018
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Comunicação 
Visual
Para a exposição Herança Africana na Arte Sacra Brasileira: 
Oratórios optou-se por criar um claro distanciamento entre a 
linguagem grafica das peças de comunicação e a linguagem 
artística das peças apresentadas. Em contraste a complexi-
dade formal da ornamentação foi escolhida uma tipografia 
geométrica, a Avant Garde, cujo desenho dos caracteres é 
baseado em círculos e linhas retas, e as cores azul Klein e 
branco. A solução adotada apresenta o conteúdo de forma 
contemporâneo e inusitada, abrindo a possibilidade de 
novas leituras.

Fábio Prata
designer gráfico
Setembro, 2018

Visual 
Communication
For the exhibition African Heritage in Brazilian Sacred Art: 
Shrines was decided to create a clear separation between 
the graphic language of the visual communication and the 
artistic language of the work presented. In contrast to the 
formal complexity of the ornamentation a geometric typog-
raphy was chosen, Avant Garde, whose character design 
is based on circles and straight lines, and Klein blue and 
white colors. The solution adopted presents the content in 
a contemporary and unusual way, opening the possibility 
of new readings.

Fabio Prata
graphic designer
September, 2018

Os oratórios reunidos nesta exposição capturam nosso olhar 
e nosso espírito pela originalidade, pela beleza e pelos 
tantos significados que carregam. Os artistas negros que 
os esculpiram, cuja identidade já não é possível recuperar, 
deixaram em cada peça a marca de sua cultura de origem, 
que aparece forte em algumas, sutil em outras. Deixaram 
sua arte na releitura de padrões estéticos que não eram 
os seus. Uma forma de fazer a cultura do outro mais 
próxima, absorvendo-a em certo grau e transformando-a 
definitivamente. 

Os materiais mais simples e corriqueiros por eles utilizados, 
as dificuldades de realização pela escassez de instrumentos 
de esculpir, a liberdade expressiva que se nota nas pinturas 
e ornamentações, a religiosidade reprimida e intimista são 
alguns aspectos que o olhar perspicaz da curadora Angela 
Gutierrez, grande conhecedora da arte sacra brasileira, 
identifica nessas peças.

Sabe-se que os povos negros que vieram para as Américas 
eram urbanos e tinham conhecimento de ofícios ligados 
a esse tipo de ambiente, certamente muitos tinham 
habilidade escultórica e talento artístico e os exerceram 
da maneira que lhes foi possível, cheia de percalços e 
restrições que a escravidão lhes impôs. 

Podemos olhar para estes oratórios de muitas formas, uma 
delas é como uma pequena metáfora da cultura popular 
brasileira: forjada na dificuldade, mesclada, vibrante, cheia 
de espírito e originalidade.

O CCVM tem a satisfação de receber oratórios tão 
especiais, raros e pela primeira vez exibidos em conjunto. 
Uma bela homenagem ao povo negro do Maranhão, vinda 
das Minas Gerais neste ano em que celebramos a grandeza 
do negro em nossa cultura.

Agradecemos Angela Gutierrez por este presente inédito, 
por sua disposição em compartilhar e, sobretudo, por seu 
trabalho de décadas reunindo uma excepcional coleção 
brasiliana, que já deu origem a três museus (Oratório, 
Artes e Ofícios e Sant’Ana) e continua a frutificar em 
exposições como esta. 

Paula Porta
Diretora e curadora do CCVM

HERANÇA 
AFRICANA 

NA ARTE SACRA 
BRASILEIRA:
ORATÓRIOS

11 MAIO – 
11 AGOSTO 2018

Convite
Invitation

iniciativa patrocínio realização

Ministério da Cultura, Vale 
e Centro Cultural Vale 
Maranhão convidam para 
a abertura da exposição 
Herança Africana na Arte 
Sacra Brasileira: Oratórios

ABERTURA
11 de maio de 2018, 
sexta-feira, a partir das 19h

VISITAÇÃO
11 de maio a 11 de agosto 
de 2018. De terça a sábado, 
das 10h às 19h (exceto 
feriados). Entrada gratuita

ENDEREÇO
Av. Henrique Leal, 149
Praia Grande, São Luís/ MA

2018: CCVM
celebra a grandeza 
do negro na cultura
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Curadoria da exposição Curator 
Angela Gutierrez, ICFG/ Museu do Oratório 
(Ouro Preto/ MG)

Curadoria CCVM Curator CCVM
Paula Porta

Coordenação Artística Artistic Coordination
Gabriel Gutierrez 

Expografia Exhibition Design 
Frederico Teixeira

Iluminação Lighting 
Calu Zabel

Comunicação Visual Visual Communication
Fábio Prata, Flávia Nalon e and Gabriela Luchetta (ps.2)

Fotografia Photography
Edgar Rocha

Conservação Conservation 
Adriano Ramos (Grupo Oficina de Restauro)

Cenotecnia Exhibition Design

Pintura Painting 
Gilvan Brito

Elétrica Electrical
Jozenilson Leal

Marcenaria Carpentry
Edson Moraes

Colophon

Design do Catálogo Catalogue Design
Fábio Prata, Flávia Nalon e and Gabriela Luchetta (ps.2)

Impressão Printing
Halley S.A. Gráfica e Editora

Tipografia Typography
Myriad, Robert Slimbach e and Carol Twombly

Setembro, 2018 September, 2018

Direção Geral e Curadoria Direction and Curatorship
Paula Porta

Gestão Management 
Gabriel Gutierrez

Comunicação Communication
Danielle Moreira

Produção Production
Edízio Moura

Assistente de Produção Production Assistant
Pablo Adriano Silva Santos

Coordenação de Público Coordination of Public
Ubiratã Trindade

Coordenação Financeira Financial Coordination
Ana Beatris Silva (Em Conta)

Monitoria Exhibition guides
Erick Araújo, Larissa Bianca Anchieta e and 
Maeleide Moraes Lopes

Estagiários Trainees
Amanda Everton, Carlos Eduardo Oliveira de Carvalho, 
Luciana Rego e and Paulo César Sousa da Silva

Recepção Reception
Adiel Lopes, Jaqueline Ponçadilha e and José de Ribamar 
Pinheiro Ferreira

Zeladoria Janitors
Fábio Rabelo, Kaciane Marques e and Luzineth Nascimento

Manutenção Maintenance
Yves Motta (coordenação geral general coordination), 
Gilvan Brito e and Jozenilson Leal

Seguraça Safety
Charles Rodrigues, Izaías Souza Silva, José Raimundo Vilaça 
e and Victor Silva

FUNDAÇÃO VALE

Diretora Presidente CEO
Isis Pagy

Gerência de Educação e Cultura Culture and Education 
Management
Marcos Reys, Eric Font e and Camila Abud




