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INTRODUÇÃO 

 

Quando pensamos nos oratórios, patrimônio que compõe a cultura material associada ao 

catolicismo, logo relacionamos esses bens às igrejas. No entanto, depois dos templos religiosos, as 

residências também foram espaços essenciais para as práticas religiosas. O culto doméstico remonta às 

civilizações antigas (orientais e clássicas), egípcios, gregos e romanos, que cultuavam suas divindades 

em altares ou pequenos espaços dentro das residências. 

A origem dos oratórios data do final da Idade Média, mais precisamente o século XV, período em 

que apenas a nobreza Ibérica tinha acesso a esse artefato e estava associado à obediência ao 

catolicismo. Com a Inquisição intensificando a perseguição aos judeus e mouros, os católicos e sobretudo 

os “cristãos novos”, ou os que ainda resistiam à conversão completa, com receio das punições da Santa 

Sé, passaram a ostentar oratórios em suas residências como símbolo de sua conversão ao catolicismo. 

Assim, ao contrário do que muitos de nós pensamos, a existência dos oratórios nunca esteve 

circunscrita aos templos religiosos, pelo contrário, sua presença teve maior evidência nas casas. No 

Brasil, isso ocorrerá desde as primeiras centúrias coloniais, motivado pela forte tradição do catolicismo 

sincrético português, o diminuto número de igrejas e o isolamento das comunidades. Fatores que 

                                                           
1 O projeto “Acervo Revelado” tem como objetivo apresentar ao público pílulas de informação sobre peças do acervo 
do Museu da Casa Brasileira. É também intenção desta ação que o público possa contribuir com informações sobre os 
objetos apresentados aqui e nos demais artigos já publicados no site do MCB 
http://www.mcb.org.br/pt/acervo_mcb/artigos/. 
2 Wilton Guerra atua como gerente do Núcleo de Preservação Pesquisa e Documentação do MCB (área responsável 
pelo acervo) desde 2006. É mestre em Museologia pela USP (2015), bacharel e licenciado em História pela PUC-SP 
(2003) e técnico em museus pelo Centro Paula Souza (2007). Desde 1998, é pesquisador do Museu da Casa Brasileira 
(MCB). Em 2000, organizou três volumes (Arquitetura, Objetos e Equipamentos) da coleção “Equipamentos, Usos e 
Costumes da Casa Brasileira” (Imprensa Oficial). Em 2005, coordenou o projeto “Acervo Virtual – Equipamentos, Usos 
e Costumes da Casa Brasileira” (Arquivo Ernani Silva Bruno), que disponibilizou integralmente o Fichário para consulta 
no site da instituição. Nos últimos anos, participou do desenvolvimento de exposições como: “Renata e Fábio – A Casa 
e a Cidade” (2006); “Coleção MCB” (2007); “A Casa Brasileira do MCB – Memórias de um Acervo” (2008); “A Casa e a 
Cidade – Coleção Crespi-Prado”, “Madeira e Móvel – Um olhar sobre a Coleção MCB” (2012) e “Coleção MCB – novas 
doações” (2016). Em 2015, na coordenação do Eixo Protocolos, do Comitê de Política de Acervo da Secretaria da 
Cultura do Estado de São Paulo, desenvolveu juntamente com a equipe de três outros museus (Museu da Imigração, 
Museu do Café e Museu Índia Vanuíre) o primeiro Protocolo para Descrição de Mobiliário do Estado. 



_______________________________________________________________________ 
 

Página 2 de 21 

_______________________________________________________________ 
 

 

acabaram por condicionar em muitas regiões as práticas religiosas populares ao ambiente doméstico 

(urbano e rural), muitas vezes longe da doutrina católica3. 

Ao longo dos séculos a sociedade brasileira passou por profundas transformações que 

influenciaram as formas de habitar e se relacionar em comunidade, reverberando naturalmente nos 

hábitos e práticas do catolicismo. Assim, em desuso, veremos grande parte desses oratórios, 

testemunhos da fé e do sincretismo católico brasileiro, sendo resignificados em outros contextos e 

ambientes, por colecionadores4 e instituições museológicas públicas e privadas, a partir de novos 

significados e abordagens, entre elas: artes, história, antropologia, estudos religiosos e museologia.5 

No âmbito dos museus, esses artefatos, destituídos de sua conotação religiosa, privados de sua 

função original (de uso), serão revestidos de novos sentidos (musealização), ampliando por meio da 

pesquisa seu o quadro informacional6. Segundo Heloisa Barbuy (2002, p. 69), os objetos incorporados 

aos museus muitas vezes são a “única chave de acesso” para interpretação de outras culturas ou mesmo 

costumes desaparecidos. Assim, o objeto passa a ser o centro das discussões, o que amplia seu 

potencial para compreensão das relações sociais, de modo que ele “não constitui um fim em si mesmo, 

mas um meio, cujo objetivo maior é preservar a possibilidade de acesso futuro às informações das quais 

os objetos são portadores”.7 Por sua vez, Russo, a respeito da pesquisa de artefatos religiosos em 

espaços de preservação como os museus, afirma que para transcender o entendimento enquanto obra 

artística e alcançar seus “usos do cotidiano religioso e devocional da vida diária”, são necessários estudos 

com “abordagens (intrínsecas e extrínsecas) relacionadas à descrição histórica, estilística, material e 

iconográfica, em direção a sua total compreensão”8.  

No Brasil, a constituição das primeiras instituições museológicas que formaram seus acervos a 

partir de objetos relacionados às práticas do catolicismo, ou que migraram exclusivamente das coleções 

das Cúrias, foram os museus de Arte Sacra, tipologia museológica que tem por missão o estudo, 

preservação e difusão de objetos relacionados ao culto do sagrado e remontam ao final da década de 

                                                           
3 Preocupação que era explicitada pela Santa Sé, ao expedir documentos como os Breves Apostólicos que orientavam 
Bispos e sacerdotes sobre as atividades religiosas praticadas longe das igrejas. Ver RUSSO, Silveli Maria de Toledo. O 
Oratório Doméstico. In. “Ciências sociais e religião na América Latina”. Revista Pandora BRASIL, Nº 25. Dez.. 2010. p. 
(?). Disponível em: http://revistapandorabrasil.com/revista_pandora/edicao25.htm. Acessado em: 03 ago. 2021. 
4 Entre os colecionadores podemos citar a Coleção Casagrande, com mais de sessenta objetos, exposta no Museu de 
Arte Sacra de São Paulo, em 2011. E a de Ângela Gutierrez, que originou a formação do acervo do Museu do Oratório. 
5 ROQUE, Maria Isabel R. O sagrado no museu: Musealização de objectos do culto católico em contexto português. 
Lisboa: Universidade Católica. 2011. p 07. 
6 De acordo com MENESES (1994, p.31), dentro dos museus os objetos além de produtos das relações sociais, são 
também “vetores” e documentos, elementos físicos que se explorados da forma correta proporcionam ao público 
informações. Não que estes objetos possuam em si uma “carga latente, definida, de informação”, eles são suportes, 
vias de acesso à informação, com interpretações e formas de abordagens quase que infinitas. A dimensão documental 
do objeto e seu nível de exploração serão determinados pelo método usado para explorá-lo. MENESES, Ulpiano T. 
Bezerra de. A cultura material no estudo das sociedades antigas. Revista de História, 115 (Nova Série), p.103-117, 
1983. Disponível em: http://www.revistas.usp.br/revhistoria/article/viewFile/61796/64659. Acessado em: 04 ago. 2020. 
7 JULIÃO, Letícia. Pesquisa Histórica no Museu. In Caderno de Diretrizes Museológicas. Belo Horizonte: Secretaria de 
Estado da Cultura/ Superintendência de Museus. 2001. Disponível em: 
http://www.cultura.mg.gov.br/arquivos/Museus/File/caderno-diretrizes/cadernodiretrizes_quintaparte.pdf. Acessado em: 
06 ago. 2020. p. 94. 
8 RUSSO, Silveli Maria de Toledo. O Oratório Doméstico. In. “Ciências sociais e religião na América Latina”. REVISTA 
PANDORA BRASIL, Nº 25. Dez.. 2010. p. (?). Disponível em: 
http://revistapandorabrasil.com/revista_pandora/edicao25.htm. Acessado em: 03 ago. 2021. 

http://revistapandorabrasil.com/revista_pandora/edicao25.htm
http://revistapandorabrasil.com/revista_pandora/edicao25.htm
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19509. De período mais recente, podemos mencionar ainda instituições com finalidade bem mais 

específica, como o Museu do Oratório, localizado em Ouro Preto (MG), que abriga uma interessante e 

diversa coleção desses artefatos, formado a partir de uma extensa coleção particular.10 

Porém, por ser uma peça com presença recorrente nas residências, o oratório também será a 

encontrado em outras tipologias de museus, como os Museus Casas11, a exemplo da Casa Guilherme de 

Almeida (São Paulo – SP), que possui dois exemplares desses artefatos, ou o Museu Casa de Portinari 

(Brodowski – SP), com sua capela doméstica, ricamente ornamentada pelo ilustre morador, o pintor 

Candido Portinari12. Temos ainda instituições como o Museu da Casa Brasileira (MCB), que tem como 

eixo de atuação a discussão sobre as questões relacionadas ao morar/habitar13. 

O acervo do MCB possui 3 exemplares de oratórios, dois deles movíveis e outro de salão. O 

primeiro14, atribuído ao século XVIII, faz par com uma cômoda-papeleira, tipologia muito comum a partir 

desse século. Este exemplar, confeccionado em jacarandá da Bahia, em estilo D. José I, tem sua 

procedência no Rio de Janeiro. Com quase dois metros de altura, apresenta no topo um ornamento 

removível que se assemelha a um crucifixo, logo abaixo entalhes com frisos sinuosos. Nas laterais o 

busto de duas figuras antropomórficas. As portas também trazem ornamentos com frisos e pequenos 

entalhes. Na parte interior do móvel, não possui ornamentações, apenas um delicado entalhe em dourado 

emoldura o nicho onde a imagem religiosa ficava depositada. A cômoda-papeleira, também com frisos e 

entalhes, parece guardar pouca semelhança com oratório, se comparado com outros exemplares, o que 

nos leva a supor que podem até ter sido confeccionadas em períodos diferentes, sendo o oratório a peça 

posterior.  

                                                           
9 No âmbito dos museus ligados a Secretaria de Cultura e Economia Criativa de São Paulo, ao qual o Museu da Casa 
Brasileira, faz parte, podemos citar o Museu de Arte Sacra (SP), instituição criada em 1969. Podemos destacar ainda: 
Museu de Arte Sacra da Universidade Federal da Bahia (BA); Museu de Arte Sacra de Mariana (MG); Museu de Arte 
Sacra da Boa Morte (GO) e; Museu de Arte Sacra dos Jesuítas (SP), entre outros; 
10 Inaugurado em 1998, possui coleção – única em todo o mundo – de 162 oratórios e 300 imagens dos séculos XVII 
ao XX. Caracterizando-se pela diversidade de tipos, de tamanhos e de materiais, o acervo oferece detalhes valiosos da 
arquitetura, pintura, vestuário e costumes da época em que foram produzidos, permitindo uma verdadeira viagem 
antropológica pela história do Brasil. Disponível em: https://museudooratorio.org.br/sobre/. Acessado em: 03 de Ago. 
2021. 
11 Museu-casa (ou casa-museu) é um tipo de museu que, abrigado num imóvel que serviu como casa de alguém, 
busca preservar a forma original, os objetos e o ambiente em que viveu aquela pessoa ou grupo de pessoas [1]. Assim, 
conjuga a arquitetura, a museografia e a coleção para criar um cenário histórico, oferecendo uma perspectiva de um 
estilo de vida[2]. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Museu-casa. Acessado em: Acessado em: 03 de Ago. 2021. 
12 Esses dois museus casas, pertencem ao quadro de museus da Secretaria de Cultura e Economia Criativa de São 
Paulo. Ver: http://www.casaguilhermedealmeida.org.br/ e https://www.museucasadeportinari.org.br/ 
13 Ver: POLÍTICA DE GESTÃO DE ACERVOS. São Paulo: Museu da Casa Brasileira: Secretaria da Cultura do 
Governo do Estado de São Paulo. 2017. Disponível em: https://www.mcb.org.br/wp-
content/uploads/2019/03/PoliticaGest%C3%A3oAcervos_MCB.pdf 
14 O móvel foi incorporado por compra, em 1971, fazendo parte dos primeiros itens adquiridos para o acervo da 
instituição. Dimensões oratório: 196,5x138x45 AxLxP (cm). 

https://museudooratorio.org.br/sobre/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Museu
https://pt.wikipedia.org/wiki/Im%C3%B3vel
https://pt.wikipedia.org/wiki/Casa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Museu-casa#cite_note-1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estilo_de_vida
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estilo_de_vida
https://pt.wikipedia.org/wiki/Museu-casa
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Imagem 1 – Oratório 

Acervo Museu da Casa Brasileira 
Foto Rômulo Fialdini 

Imagem 2 – Cômoda Papeleira com o Oratório 
Acervo Museu da Casa Brasileira 

Foto Rômulo Fialdini 

O segundo, um oratório15 em estilo D. Maria, provavelmente do final do século XVIII, tem frontão 

entalhado e pintado de preto. O corpo central, construído em cedro, tem rica ornamentação em jacarandá 

da Bahia, o que lhe confere uma sofisticação de detalhes. Suas portas são marchetadas em duas 

sequências de faixas que se integram simetricamente entre retas e arcos. O interior é pintado em azul 

celeste. 

  
Imagem 3 – Oratório D. Maria 

Acervo Museu da Casa Brasileira 
Foto Rômulo Fialdini 

                                                           
15 O móvel foi incorporado por compra, em 1977. Dimensões: 144x75x30 AxLxP (cm) 
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O terceiro móvel16 é um pequeno oratório, provavelmente do século XX, confeccionado em 

jacarandá da Bahia. Em seu interior, apresenta uma representação de Santa Ceia17, composta por 12 

miniaturas de santos esculpidas em madeira com policromia e douração. De acordo com a 

documentação, as imagens são anteriores ao móvel. O móvel é composto por uma caixa de madeira, com 

frontão triangular, dispondo nas laterais de dois pináculos, abaixo, uma porta de vidro. O móvel também 

dispõe de uma base em madeira, com pés frontais torneados. 

  
Imagem 4 – Oratório D. Maria 

Acervo Museu da Casa Brasileira 
Foto Rômulo Fialdini 

Os museus, entre outras funções, têm por premissa preservar, classificar, organizar visando a 

comunicação de seus objetos por meio de exposições, artigos, entre outras ações. Para isso, uma das 

atividades de grande importância associada ao sistema de documentação dos objetos é a classificação 

tipológica dos bens incorporados, que consiste na “[...] identificação a partir do vínculo cultural do objeto 

e/ou sua origem e/ou sua forma de confecção e/ou a forma como foi incorporado socialmente [....]”.18 

No caso do MCB, os oratórios estão classificados na tipologia Mobiliário, que possui duas 

grandes categorias: Mobiliário Civil, aquele de uso geral nas casas e ambientes de trabalho, e o Mobiliário 

Religioso, que tem seu uso predominante em espaços de culto. Apesar de evidenciado como um 

equipamento domiciliar (rural ou urbano), o oratório se enquadra na segunda categoria, devido à forte 

influência do catolicismo como o Brasil.19 Podemos inseri-lo ainda em dois distintivos “universos 

funcionais”, um de âmbito “devocional”, destinado às práticas de oração cotidiana, e outro “litúrgico”, 

voltado especialmente para as celebrações oficiais, ainda que dentro da residência.20 

                                                           
16 O móvel foi incorporado por doação, realizada pelo sr. de Teodoro de Roviralta y Rocamora, em 1985. Dimensões 
oratório: 69,5x72x59 AxLxP (cm); base; 110,5x93x67 AxLxP (cm) 
17 Aspecto curioso, quando usualmente encontramos os Santos dispostos em seu interior, e não uma cena como a 
representada aqui. 
18 BOTTALLO, M. Diretrizes em documentação museológica. In: Associação Cultural de Amigos do Museu Casa de 
Portinari. Documentação e conservação de acervos museológicos: diretrizes. Brodowski: Associação Cultural de 
Amigos do Museu Casa De Portinari; São Paulo: Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo, 2010. p. 74. 
19 GUERRA, Wilton (coord.). Protocolo Para Descrição De Mobiliário. São Paulo: Secretaria da Cultura do Governo do 
Estado de São Paulo: Museu da Casa Brasileira/ Museu da Imigração/ Museu do Café/ Museu Índia Vanuíre. 2015. 
20 RUSSO, Silveli Maria de Toledo. Artefatos da fé. Projeto História. Patrimônio e. Cultura material, nº 40, junho de 
2010. p. 395. Disponível em: https://revistas.pucsp.br/index.php/revph/article/view/6137/4459. Acessado em: 03 ago. 
2021. 
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Majoritariamente domésticos, ao longo de sua presença na casa brasileira, como veremos mais 

adiante, esses artefatos ocuparam áreas distintas dentro da residência: ambientes destinados à 

sociabilidade e recepção, espaços de conexão, como os corredores ou áreas intimas (quartos, alcovas, 

etc.), enquanto outros, em menor número, dispunham de local exclusivo para essa finalidade, como as 

capelas ou os “quartos do oratório”, como veremos a seguir. 

Diante dessas características relacionadas à disposição nos ambientes, podemos organiza-los 

em duas outras categorias e subcategorias específicas. Os “oratórios móveis” (movíveis), aqueles que 

podem ser transportados de um local para outro dentro da residência (oratórios de salão; oratórios de 

alcova) ou acompanhar seu dono durante os constantes deslocamentos, comuns nos primeiros séculos 

da colônia, quer seja na algibeira do animal, no bolso ou pescoço do devoto (oratório de algibeira; 

oratórios de viagem)21, alguns inusitados como os em formato de bala (munição)22, sempre no peito do 

tropeiro como proteção23. Já os de “quartos do oratório ou espaços do oratório”, como a própria 

denominação sugere, eram artefatos que compunham um ambiente exclusivo, normalmente com 

proporções maiores do que da categoria anterior, também ditos oratórios de ermida, muitos deles 

concorriam em grandiosidade com os altares das igrejas. Segundo Russo, esse ambiente especializado, 

além da função cotidiana das orações, também atuava “[...] como protagonistas de parte da religiosidade 

engendrada na vida cotidiana, estando presentes em momentos essenciais do desenvolvimento familiar: 

nas celebrações sacramentais do santo sacrifício da missa, do Batismo, do matrimônio, e até mesmo na 

ocasião de velórios, gozando ainda de uma posição física privilegiada no contexto doméstico.”24 Dessa 

forma, como os demais móveis da casa, os oratórios buscavam se integrar aos ambientes. Os dos 

aposentos, menores e mais singelos, os das áreas sociais normalmente maiores e com ornamentações, 

alguns até com características de grandes armários, esses provavelmente integravam os “quartos” aqui 

referidos ou mesmo as capelas, integradas ao corpo da residência. 

Nas fontes consultadas, por vezes vamos identificar a denominação oratório tanto sendo utilizada 

para descrever o móvel, como as pequenas capelas particulares. No “Arquivo Ernani Silva Bruno”, acervo 

imaterial sobre a vida nas casas brasileira e seus equipamentos domiciliares, produzido na década de 

1970 pelo então diretor do MCB, Ernani Silva Bruno25, encontramos26 menção à palavra oratório a partir 

                                                           
21 Essa subcategoria não está classificada na tipologia mobiliário. A respeito desses oratórios podemos mencionar a 
relevante coleção de Oratório de Algibeira ou de Viagem, Museu do Oratório. Ver: 
https://museudooratorio.org.br/grupo_oratorio/oratorios-de-algibeira-ou-de-viagem-miniatura/. 
22 Produzidos a partir de pequenos cartuchos de armas de fogo, minuciosamente esculpidos. Outros apenas 
reproduzindo seu formato. 
23 TIRAPELI, Percival. Oratórios barrocos – Arte e devoção na Coleção Casagrande. São Paulo: Museu de Arte Sacra - 
MAS-SP. 2011. p. 18. Disponível em: http://museuartesacra.org.br/oratotios-barrocos-arte-e-devocao-na-colecao-
casagrande/. Acessado em: 03 ago. 2021. 
24 RUSSO, Silveli Maria de Toledo.  Conceituações em torno de um artefato religioso. Anais do XXVI Simpósio 
Nacional de História – ANPUH. São Paulo, julho 2011. p. 14. Disponível em: 
http://www.snh2011.anpuh.org/resources/anais/14/1312747277_ARQUIVO_ArtigoAnpuh2011(2).pdf. Acessado em: 03 
ago. 2021. 
25 Corpus documental sem precedentes na historiografia e na museologia brasileira, formado por um arquivo de 28.900 
fichas com transcrições de trechos organizadas em 24 temas relativos à casa, entre eles: Anexos da casa; Aspectos 
gerais da habitação; Costumes domésticos; Móveis. Essa vasta pesquisa foi realizada com base em relatos de 
cronistas e viajantes que passaram pelo Brasil entre os séculos XVI e XIX; ficcionistas (na sua maioria romancistas) do 
século XIX; e coleções de documentos da época colonial, como os “Inventários e Testamentos” de famílias, 
“Documentos Interessantes para a História e Costumes de São Paulo" e três dos seis volumes dos “Autos da Devassa 
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do século XVII, a primeira delas foi feita na obra que descreve a vida do Padre Jesuíta Belchior de Pontes 

(1644 – 1719), que viveu entre São Paulo, Minas Gerais e Paraná. Em determinado trecho, o sacerdote 

relata a rotina de um menino de família modesta, nos arredores de São Paulo: “Dada hora, acordava 

todos, e entrava com eles no Oratório, que havia em casa, e acendendo algumas luzes, alternava com 

eles ladainhas de Nossa Senhora [...]”27 

Sobre a capela, a citação mais antiga é também do Padre Belchior de Pontes, em suas 

andanças pelos arredores de Carapicuíba (SP), região em que havia uma aldeia jesuítica, ele faz a 

seguinte menção sobre o abastado capitão Pedro Vaz de Barros: "[...] convidava muitas vezes ao seu 

bom amigo, para que em uma capela, que tinha no seu sítio, lhe fizesse missão por alguns dias."28 

Julgamos ser pertinente também apresentar algumas definições para ambos os termos (oratório 

e capela), em alguns dicionários relacionados ao mobiliário, bens sacros e arquitetônico, consultados. 

A publicação “Igrejas Mineiras: Glossário de bens Móveis”, o oratório é descrito como: “Capelas 

domésticas. Espécie de nicho ou pequeno armário de madeira, geralmente ornamentado, com portas 

envidraçadas, ou não, para colocação de imagens religiosas. Geralmente é colocado em sacristias, sobre 

arcazes ou em residências particulares”.29 

Na publicação especializada “Normas de Inventário - Artes Plásticas e Artes Decorativas – 

Mobiliário”, o oratório é descrito como: “Armário fechado, em regra por duas portas frontais, destinado a 

conter imagens religiosas [...]. São variadíssimas as suas tipologias, abarcando oratórios portáteis, de 

suspender e de pousar. No norte do País, designa igualmente uma maquineta.”30 

Já o “Glossário de Termos Sobre Religiosidade” descreve o oratório e a capela, respectivamente, 
como: 

Nicho ou armário que contém imagem religiosa [...]. Pequena igreja, santuário que 
é parte ou dependência de palácio, colégio. [...] em sua origem, designava o 
oratório, em que os fiéis se reuniam para cultuar a memória dos Santos mártires, 
tendo presentes suas santas relíquias. Em sentido geral, designa hoje todo o 
edifício consagrado ao culto, ou seja, o oratório ou igreja particular, sendo, assim, 
as capelas sub dio, segundo a expressão dos canonistas, para indicar que são 
separadas ou desapegadas de qualquer Igreja. Do mesmo modo, dá-se idêntico 
nome para anotar os oratórios particulares ou domésticos, existentes no interior 

                                                                                                                                                                          
da Inconfidência Mineira”. Ao todo foram pesquisadas mais de 100 obras que compreendem um recorte temporal de 
quase 400 anos (1500 – 1898). Sobre a gestão Silva Bruno ver: GUERRA, José Wilton Nascimento. O Projeto de 
Ernani Silva Bruno: uma discussão sobre as bases de criação, implantação e gestão do Museu da Casa Brasileira 
(1970-1979). 2015. Dissertação (Mestrado em Museologia) - Museologia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015. 
doi:10.11606/D.103.2015.tde-12112015-155635. Acesso em: 09 Ago. 2021. 
26 Em números: a palavra oratório é mencionada nas fontes 122 vezes, entre o século XVII e XIX, com maior 
quantidade (93) neste último século; já capela é citada 98 vezes no mesmo período, com maior número de menções 
(82) no século XIX. 
27 FONSECA, Manoel da (padre) Vida do Venerável Padre Belchior de Pontes, da Companhia de Jesus da Província 
do Brasil (1752). Ficha: 14975/ 10491. Disponível em < http://ernani.mcb.org.br/ernMain.asp >. Acessado em: 11 ago. 
2021. 
28 Idem. Ficha: 6167. 
29 DAMASCENO, Sueli. Igrejas Mineiras: Glossário de bens Móveis. Ouro Preto, Instituto de Artes e Cultura/ UFOP, 
1987. p. 35. 
30 BASTOS, Celina. SOUSA, Maria da Conceição Borges de. Normas de Inventário - Artes Plásticas e Artes 
Decorativas - Mobiliário. Lisboa: Instituto Português de Museus, 2004. p. 112. Disponível em: 
http://www.matriznet.dgpc.pt/matriznet/download/normas/ap_ad_normasgerais.pdf. Acessado em: 06 ago. 2021. 
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dos mosteiros, dos palácios, dos hospitais, os quais não se consideram 
propriamente igrejas, embora neles se possa rezar o Sacrifício da Missa [...].31 

Já o tradicional “Dicionário da Arquitetura Brasileira” descreve o oratório e a capela da seguinte 
forma: 

Antigamente o termo designava o compartimento onde eram guardadas imagens 
sacras e onde se rezava, inclusive a santa missa. Seria quase uma capela no 
interior de uma construção: habitação, hospital, cadeira, escola, etc. Havia também, 
os oratórios em forma de nichos externos, nas fachadas dos edifícios, destinados a 
imagens cultuadas publicamente. Hoje em dia o termo praticamente só se designa 
o pequeno armário, ou caixa, destinada à guara domiciliar de pequenas imagens 
santas. Nome da sala, provida de altar, em que, nas cadeias, os presos esperavam 
a hora da execução [...] 
Vulgarmente dá-se o nome de capela ao templo de pequenas proporções de um só 
altar. Santuário. Ermida. Sob o ponto de vista formal não há diferença entre capela 
e igreja. Ambas podem ser o mesmo tamanho, o mesmo número de altares e, 
igualmente, o batistério e o côro. A diferença entre ambas é puramente de caráter 
administrativo, regulada pelo direito canônico. Em poucas palavras, capela é o 
templo que não é sede de paróquia e por isso mesmo desprovido de padre com 
assistência permanente. É o templo que também, por razões administrativas, está 

fora da jurisdição das dioceses e portanto da paróquia [...]. 32 

No que diz respeito à técnica construtiva utilizada na fatura desses artefatos, vai da erudita à 

popular. Prevalece o emprego da madeira, principalmente as mais nobres e em abundância naquele 

momento, entre elas o jacarandá da Bahia e do Litoral e o Cedro, que apesar de duras, propiciam uma 

excelente talha. Quando confeccionado em madeira clara, eram pintados em tons escuro. Outro aspecto 

bastante interessante são os sistemas de samblagem, por vezes com encaixes complexos como o 

malhete ou macho e fêmea para formar a “caixa” do móvel, fundos e laterais, respectivamente. Ou, as 

ferragens, com seus cravos, gonzos e dobradiças artesanais. Assim como ocorria com o mobiliário até o 

final do século XIX, as mãos que samblavam, talhavam e pintavam os oratórios eram diversas, desde os 

mestres artesãos reinóis e os aprendizes que dominaram as técnicas já na colônia, aqui chamados 

“oficiais mecânicos”33, até as dos indígenas e africanos escravizados, que por sua vez também deixaram 

seus traços culturais, padrões estéticos, ressignificação de crenças e divindades, na produção desses 

artefatos. No caminhar do século XX, quando a prática religiosa ganha novas conformações, passarão a 

ser ofertados como mercadoria em lojas de artigos religiosos, em formatos bem mais singelos e 

diminutos, principalmente o plástico e o metal. 

Retomando a produção tradicional, neles é possível identificar tendências e costumes de cada 

região. A ornamentação era diversa, encontramos desde a mais fina talha, policromias, representações 

de passagens bíblicas, pinturas de santos, anjos e querubins, elementos florais, marmorizados e 

douração, nas portas e parte interna, onde o azul representando o céu tem predominância, a exemplo de 

um dos oratórios do MCB (imagem 3). Os mais singelos, de fatura popular que cumprem sua função de 

serem receptáculo da imagem de devoção do seu proprietário.  

                                                           
31 NUNES, Verônica Maria Meneses. Glossário de termos sobre religiosidade. Aracaju: Tribunal de Justiça; Arquivo 
Judiciário do Estado de Sergipe, 2008. p. 35; 108. 
32 CORONA, Eduardo; LEMOS, Carlos. Dicionário da Arquitetura Brasileira. 2ª edição, São Paulo, Romano Guerra, 
2017. p. 106; 346. 
33 FLEXOR, Maria Helena Ochi. Mobiliário Baiano. Coleção Obras de Referência. Brasília: IPHAN/Programa 
Monumenta, 2009. p. 39. Disponível em : http://portal.iphan.gov.br/uploads/temp/Mobiliario_Baiano.pdf . Acessado em: 
09 ago. 2021. 
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Assim como a ornamentação, a dimensão dos oratórios, grandes ou pequeninos, carregam forte 

simbologia, que nos fazem refletir sobre a mensagem que seus proprietários poderiam querer passar em 

seu tempo. Em suma, eram as posses do proprietário, a função que o artefato iria desempenhar e a mão 

de obra disponível para sua confecção que determinavam seu esplendor. 

Do ponto de vista da descrição, o oratório quando classificado como mobiliário religioso lembra 

armários ou nichos, alguns com linhas retas em forma de caixa e outros mais orgânicos. Encontramos 

exemplares com ou sem portas, outros envidraçados34. Os eruditos normalmente possuem amplos 

frontões entalhados, portas entalhadas, com ou sem almofadas e pinturas. Seu interior, dependendo da 

tipologia, pode apresentar maior ou menor profundidade, na maioria das vezes é composto por um 

retábulo35, pequenos nichos ou prateleiras (lapinhas). Alguns possuíam um esmoleiro, com orifício na 

base onde podiam ser depositadas as ofertas dos devotos. Outros, apenas gavetas que podiam guardar 

alguns acessórios. 

Os oratórios nunca estavam sozinhos, além da imagem ou imagens de barro ou madeira talhada, 

as quais o morador tinha devoção – de preferência da Virgem Maria e santos como Santo Antonio36 –, 

outros objetos podiam em maior ou menor número compor o cenário com funções “[...] essencialmente 

decorativas ou de aparato a componentes obrigatórios no arranjo do espaço destinado à eucaristia [...]”37. 

Eram toalhas, o tecido roxo utilizado para cobrir os santos no período da quaresma (velatio), castiçais, 

candelabros, velas, espivitadeira, entre outros, conforme arrolado no inventário de Manoel Elpídio Pereira 

Queiroz sobre os bens do “quarto do oratório” fazenda Rio da Prata, pertencente ao tenente-coronel: “[...] 

lavatório de pau; [...] bacia e jarro de ferro [...].”38 

Ao tratar da ornamentação retabular dos oratórios domésticos, Rodrigues argumenta que mesmo 

as mais simples estão “longe de ser mera decoração”, nunca estão colocadas desprovidas de uma 

intenção, a função é sempre a de “[...] indicar o elemento primordial, denotando a cena central como 

aquilo que é ‘essencial’ no campo da devoção” 39. 

                                                           
34 A exemplo de um dos exemplares expostos na Casa Guilherme de Almeida, que possui três faces envidraçadas e 
um delicado frontão entalhado. 
35 O retábulo é uma construção de madeira ou outro material, que fica por trás ou acima do Altar, geralmente formando 
um nicho para a colocação de imagens sacras. Essa mesma denominação pode ser atribuída ao funda parte interna 
dos oratórios. Por vezes, esse interior apenas é pintado nas cores litúrgicas ou dourado, mas pode conter cenas, 
imagens de santos ou talhas. DAMASCENO, Sueli. Igrejas Mineiras: Glossário de bens Móveis. Ouro Preto, Instituto de 
Artes e Cultura/ UFOP, 1987. p. 132-3 
36 MOTT, Luiz. ‘Cotidiano e vivência religiosa: entre capela e o calundu’ In: Laura de Mello e Souza (org.). História da 
Vida Privada no Brasil: cotidiano e vida privada na América portuguesa. São Paulo: Companhia das Letras, 1997. p. 
167. 
37 RUSSO, Silveli Maria de Toledo. O Oratório Doméstico. In. “Ciências sociais e religião na América Latina”. Revista 
Pandora BRASIL, Nº 25. Dez.. 2010. p. (?). Disponível em: 
http://revistapandorabrasil.com/revista_pandora/edicao25.htm. Acessado em: 03 ago. 2021. 
38 QUEIROZ, Carlota Pereira de. Um Fazendeiro Paulista no Século XIX. In: Livro de Assentos de Manoel Elpídio 
Pereira de Queiroz. In: Equipamentos da Casa Brasileira – usos e costumes. Museu da Casa Brasileira, 2005. Ficha: 
11406. Disponível em < http://ernani.mcb.org.br/ernMain.asp>. Acessado em: 09 ago. 2021. 
39 RODRIGUES, Lucas. Decorar para indicar: A ornamentação Rococó nos oratórios domésticos devocionais como 
elemento de indicação iconográfica: Portugal e Minas Gerais séculos XVIII-XIX.  Rocalha, São João del-Rei. vol. 1, nº. 
1. 2020. p. 369. Disponível em: https://ufsj.edu.br/portal2-repositorio/File/cephap/17%20-
%20RODRIGUES%2C%20Lucas%20Decorar%20para%20indicar%20%E2%80%93%20A%20ornamentacao%20Roco
co%20nos%20oratorios%20domesticos%20devocionais%20como%20elemento%20de%20indicacao%20iconografic.pd
f. Acessado em 03 ago. 2021. 

http://revistapandorabrasil.com/revista_pandora/edicao25.htm
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Os suportes dos oratórios domésticos também variaram ao longo dos tempos: caixões, armários, 

cômodas e cômodas-papeleiras, em alguns casos produzidos exclusivamente para apoio do seu 

protagonista, a exemplo de dois exemplares do acervo MCB (imagem 2 e 4) e conforme descrito na obra 

“O Mulato” (1881), ambientada em São Luís (MA), quando o narrador apresenta o quarto de Maria 

Bárbara, velha beata, avó da personagem principal: “Sobre uma cômoda antiga, de pau-santo, com 

puxadores de metal e coberta com um oleado já puído e gasto, equilibrava-se um oratório de madeira, 

caprichosamente trabalhado e cheio de uma porção variadíssima de santos [...].”40 

 

O oratório na casa 

Em Portugal, a reunião nas igrejas e capelas para as orações diárias era um dever de todo 

cristão temente e uma prática fortemente incentivada pelo clero. No Brasil dos primeiros séculos, devido 

ao pequeno número de templos, o isolamento da comunidade e os riscos no transito das ruas e caminhos 

até a igreja, os devotos que não abandonaram essas práticas religiosas diárias, passaram a realiza-las 

esporadicamente nas datas festivas promovidas nas igrejas e capelas ou incorporá-las ao cotidiano das 

habitações. 

Como já pontuado em nossos artigos anteriores, as condições das habitações e a precariedade 

do mobiliário doméstico das residências brasileiras foi uma grande característica do período colonial. 

Esses fatores não estavam relacionados somente à falta de recursos financeiros ou mão de obra 

especializada, pois mesmo os abastados viviam com pouco requinte. Fatores como o caráter de vida 

passageira que muitos colonos adotavam41; a condição de vida na colonial, que demandava muita energia 

para o trabalho e sobrevivência e pouco para o conforto; ou para os mais pobres, a luta pela 

sobrevivência era a prioridade, determinaram essas condições.  

No entanto, mesmo nas casas dos colonos de poucas posses, era comum encontrar o crucifixo, 

terço ou o oratório com a imagem de devoção, ainda que pequeno e de fatura popular, que podia ficar 

posicionado em um dos cômodos da habitação42 ou no cantinho que fosse possível. Já entre os mais 

abastados, mesmo que em ambientes desprovidos de muitos móveis, haviam aqueles que possuíam um 

espaço específico no programa da residência destinado ao retábulo ou oratório, que muitas vezes era o 

bem de maior ostentação na residência, ou quando possível erguiam sua própria capela. Flexor menciona 

                                                           
40 AZEVEDO, Aluísio. O Mulato (1881). In: Equipamentos da Casa Brasileira – usos e costumes. Museu da Casa 
Brasileira, 2005. Ficha: 19632/16242/16400/16401/16006/16183/16240/11360. Disponível em < 
http://ernani.mcb.org.br/ernMain.asp >. Acessado em: 11 ago. 2021.  
41 Ver ALGRANTI, Leila Meza. Famílias e vida doméstica. In: SOUZA, Laura de Melo e (org.). História da vida privada 
no Brasil: cotidiano e vida privada na América Portuguesa. São Paulo: Companhia das Letras. 1997. p. 153. 
42 Lembremos que a maior parte da população morava em pequenas habitações onde muitas vezes não havia 
cômodos com definições específicas, sendo o quarto ou alcova o único ambiente com funções mais claras. Era comum 
a sobreposição de funções dos cômodos, durante o dia atividades domésticas e de trabalho podiam dividir um mesmo 
espaço no cômodo de uso social (sala). A noite, este esmo espaço podia ser invadido por catres e camas de vento 
para acolher os seus moradores, e logo ao amanhecer desmontados, abrindo novamente espaço para outras 
atividades cotidianas da habitação. GUERRA, Wilton. Camas – em busca do repouso. Museu da Casa Brasileira. 
Acervo Revelado. Mar. 2018. Disponível em: http://www.mcb.org.br/pt/acervo/artigo-camas-em-busca-do-repouso-por-
wilton-guerra/. Acessado em: 20 ago. 2021. p. 03. 
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que ainda no século XVIII esses artefatos alcançavam preços muito altos, chegando muitas vezes a ser 

mais caros que a somatória de todos os móveis de uma residência.43 

O francês Jean Baptiste Debret, um dos mais ilustres viajantes europeus do século XX, que viveu 

no Rio de Janeiro entre 1816 e 1831, faz menção ao costume do batismo nas capelas particulares dessas 

residências abastadas, ao mesmo tempo que descreve como era esse local e um “oratório”, conforme já 

elucidado nas definições dos dicionários: 

Entre os ricos [...] o batismo é administrado no oratório da casa por um eclesiástico 
amigo da família [...]. O oratório é um aposento estreito na extremidade de um 
corredor, e no qual um altar é erguido, dissimulado atrás de painéis aparentando 
um armário que se abre de maneira a constituir o altar; este é cercado de gavetas 

suscetíveis de conter os acessórios necessários à celebração da missa.44 

Os arquitetos Carlos Lemos e José Luís Saia, que investigaram exaustivamente a casa 

denominada “paulista” seiscentista e setecentista45, destacam aspectos interessantes dessa tipologia de 

residência, que possuía um programa habitacional que, entre outros aspectos, refletia as práticas 

religiosas e ao isolamento social. Para além, das alcovas, distribuídas a partir de um pátio central e da 

cozinha anexa ao fundo da habitação46, junto à faixa fronteiriça alpendrada dessas habitações, 

configurada como uma área social, havia de um lado um aposento, destinado a abrigar viajantes de 

passagem e pessoas que não pertenciam ao núcleo íntimo das famílias, e de outro a capela, onde o 

proprietário, sua família e agregados manifestavam sua fé – muitas vezes sob os olhos dos escravizados,  

em sua maioria indígenas, e normalmente amontoados no alpendre do lado de fora da capela.47 

De acordo com Saia, a parcimônia decorativa encontrada nos interiores remanescentes dessas 

residências contrastava com o zelo com que algumas das capelas foram construídas, os assoalhos e 

forros recebiam “saia-e-camisa”48, os nichos ou altar muito bem cuidados.49 

O inventário do inconfidente Claudio Manoel da Costa, em 1789, em Ouro Preto (MG), apresenta 

um termo interessante que identifica uma categoria de oratório, os denominados “de dizer missa”. 

Segundo Flexor, esses artefatos eram grandes, provavelmente localizados em um ambiente destinado 

                                                           
43 FLEXOR, Maria Helena Ochi. Mobiliário Baiano. Coleção Obras de Referência. Brasília: IPHAN/Programa 
Monumenta, 2009. p. 123. Disponível em : http://portal.iphan.gov.br/uploads/temp/Mobiliario_Baiano.pdf . Acessado 
em: 09 ago. 2021. 
44 DEBRET, Jean-Baptiste. Viagem Pitoresca e Histórica ao Brasil (1816-1831). In: Equipamentos da Casa Brasileira – 
usos e costumes. Museu da Casa Brasileira, 2005. Ficha: 10736. Disponível em < http://ernani.mcb.org.br/ernMain.asp 
>. Acessado em: 11 ago. 2021. 
45 Tipologia arquitetônica rural, associada ao modus vivendi do colono do planalto paulista, nos dois primeiros séculos. 
Possuía um partido arquitetônico comum a quase todas elas, com um formato retangular, confeccionada em taipa de 
pilão, com alpendre fronteiriço, telhado com amplo beiral. 
46 GUERRA, Wilton. Artefatos de cozinha – os utensílios domésticos em evidência nos inventários e relatos de 
viajantes. Mar. 2020. Disponível em: https://mcb.org.br/pt/acervo/artigo-artefatos-de-cozinha-os-utensilios-domesticos-
em-evidencia-nos-inventarios-e-relatos-de-viajantes-por-wilton-guerra/. Acessado em: 20 ago. 2021. p. 06. 
47 A Igreja católica teve grande participação na estruturação de formas de controle dos homens e mulheres 
escravizados no Brasil. A este respeito, ver entre outros: HONAERT Eduardo et al.História da Igreja no Brasil: ensaio 
de interpretação a partir do povo: primeira época, Período Colonial. 5. ed. Petrópolis: Vozes, 2008. 
48 Nome popular e antigo de certo tipo de forro de madeira, em que as tábuas se sobrepõem umas às outras, formando 
alternadamente saliências e reentrâncias. As tábuas salientes, que cobrem os bordos das tábuas reentrantes, dá-se o 
nome de SAIAS. Geralmente essas tábuas em ressalto tem seus bordos aparentes trabalhados, nos mostrando 
molduras de perfis singelos, quase sempre meia cana. Camisa é a tábua interna. CORONA, Eduardo; LEMOS, Carlos. 
Dicionário da arquitetura brasileira. 2ª edição, São Paulo, Romano Guerra, 2017. p. 421. 
49 SAIA, Luís. Morada Paulista. 3ª ed. – São Paulo: Perspectiva, 1995. p. 134-5. 
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para ele50, capela ou outro cômodo, o que corrobora com a descrição do inventário que o coloca entre os 

anexos da construção principal: "Casas de vivenda assobradadas de um lado e do outro térreas, com 

suas senzalas, paiol, moinho, engenho de fazer farinha, com seu oratório de dizer missa com a imagem 

de Nossa Senhora dos Remédios."51 

A construção e funcionamento dessas capelas contíguas ou próximas à residência era para 

poucos, pois envolvia muitos custos e grande burocracia para registro junto à Cúria. Superados os 

trâmites eclesiásticos, a capela estava pronta para abrigar as celebrações, após a benção de um 

sacerdote. A esse respeito, Russo menciona que os Breves Apostólicos de Oratórios52 permitiam 

acomodar as capelas em um local específico da residência “[...] de forma a atender a comodidade dos 

moradores [...]”, mas era necessário seguir algumas determinações da ordem canônica. Além de 

assegurar sua perfeita construção, era necessário “[...] separar o local do oratório das demais 

dependências da casa [...]”.53 A fim de atender às orientações eclesiásticas, mas também com o objetivo 

de salvaguardar o conforto e privacidade do proprietário e sua família, muitas dessas capelas tinham 

conexão direta para o interior da casa, como destaca Lemos:  

O programa de necessidades impedia que o quarto de hóspedes tivesse 
comunicação interna com a moradia e exigia que a capela possuísse dispositivo 
que permitissem às mulheres da família assistir as cerimonias religiosas sem que 
fossem vistas pelos estranhos no alpendre.54 

O botânico e naturalista francês, Auguste de Saint-Hilaire, fez observação semelhante ao tratar 

de uma sede de engenho de açúcar nos arredores de Campos (RJ), em 1818:  

Em Barra Seca, como em muitos outros lugares o oratório tem dimensões apenas 
suficientes para que um padre possa aí celebrar missa. Essas espécies de 
pequenas capelas, estando abertas, comunicam-se com uma peça que serve de 
sala ou de quarto de dormir. É nessa peça que as pessoas se reúnem para assistir 
ao ofício divino; terminado este, o oratório é fechado e a peça com a qual se 
comunica volta à sua função habitual. Em muitas casas, os fiéis reunem-se para 

ouvir missa na varanda, ficando o oratório na extremidade desta.55 

Há aqui um aspecto bastante relevante tangenciado nos dois excertos e merece ser pontuado, 

que é a reclusão feminina no ambiente doméstico. Nos primeiros séculos, as práticas religiosas realizadas 

para além do âmbito familiar eram os únicos momentos de sociabilidade, dada a dispersão e o isolamento 

dos colonos, momento em que era possível estabelecer contato com outras famílias de uma mesma 

localidade. No entanto, havia um rígido mecanismo patriarcal de controle do corpo feminino, que sob a 

                                                           
50 FLEXOR, Maria Helena Ochi. Mobiliário Baiano. Coleção Obras de Referência. Brasília: IPHAN/Programa 
Monumenta, 2009. p. 123. Disponível em : http://portal.iphan.gov.br/uploads/temp/Mobiliario_Baiano.pdf . Acessado 
em: 09 ago. 2021. 
51 AUTOS. Autos da Devassa da Inconfidência Mineira (1789-1791). vol. V, Rio de Janeiro, Ministério da Educação/ 
Biblioteca Nacional, 1936. p. 271. Ficha: 6385. Disponível em: < http://ernani.mcb.org.br/ernMain.asp > Acessado em: 
09 ago. 2021.   
52 Documento expedido pela Santa Sé, trata de orientações e expedição de autorização para uso de oratórios em 
ambiente doméstico. 
53 RUSSO, Silveli Maria de Toledo. O Oratório Doméstico. In. “Ciências sociais e religião na América Latina”. Revista 
Pandora BRASIL, Nº 25. Dez.. 2010. p. (?). Disponível em: 
http://revistapandorabrasil.com/revista_pandora/edicao25.htm. Acessado em: 03 ago. 2021. 
54 LEMOS, Carlos A. C.. Casa paulista: história das moradias anteriores ao ecletismo trazido pelo café. São Paulo, 
EDUSP. 1999. p. 31. 
55 SAINT-HILAIRE, Auguste de. Viagem pelo Distrito dos Diamantes e Litoral do Brasil (1817-1818). In: Equipamentos 
da Casa Brasileira – usos e costumes. Museu da Casa Brasileira, 2005. Ficha: 10765. Disponível em < 
http://ernani.mcb.org.br/ernMain.asp >. Acessado em: 11 ago. 2021. 
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justificativa da “preservação” das esposas e filhas do olhar público, limitava ao máximo a exposição 

dessas mulheres, principalmente desacompanhadas. A sugerida falta de compostura dos participantes 

das celebrações chamou a atenção de vários viajantes, muitas vezes o mau exemplo vinha mesmo dos 

próprios religiosos: “[...] ora displicentes no trajar, ora irreverentes nos olhares e risadas, clérigos e leigos 

ávidos de aproveitar aqueles preciosos momentos de convívio intersexual [...]”56. 

Os prussianos Theodor von Leithold e Ludwig von Rango, entre os anos de 1819 e 1820, em 

passagem pelo Rio de Janeiro, fizeram a seguinte observação a respeito da reclusão feminina associada 

às práticas religiosas: "A passear são raramente vistas [...] e, como muitas casas têm capelas ou oratórios 

em que se reza a missa nos dias de guarda, é uma exceção que se deixem a pé pelas ruas."57 

Será nesse contexto da casa de influência portuguesa que o oratório encontrará seu lugar, 

muitas vezes com maior destaque que o mobiliário comum, quer seja nas salas, quartos ou alcovas, 

corredores ou nas capelas erigidas para as práticas religiosas. 

Os primeiros exemplares de oratórios aqui produzidos foram fruto dos poucos que chegaram da 

metrópole, sobrevivendo à travessia penosa e aos caminhos difíceis como os da “muralha” da Serra do 

Mar, ou são fruto da memória desses colonos que no reino cumpriam suas práticas religiosas 

cotidianamente. 

A partir do século XVIII, com a economia ainda sob reflexo da produção do açúcar e da recente 

extração do ouro, as habitações mais abastadas começarão a mostrar transformações tanto do ponto de 

vista do partido arquitetônico, como no que se refere ao conforto, sobretudo com móveis portugueses ou 

cópias desses. Será nesse momento que para além das imagens sacras, crucifixo, rosários e quadros 

religiosos, os oratórios, já presentes nas centúrias anteriores, irão se tornar maiores e mais ricamente 

decorados.58 

A título de ilustração deste período, apresentamos abaixo um exemplar de maquete (Miniatura de 

Ambientes - Estilos Portugueses) pertencente ao acervo do MCB59, que alegoricamente representa uma 

tipologia de casa brasileira do século XVIII, ainda com forte influência lusitana. Com paredes de taipa, 

reproduz o que seria uma sala, no centro, encostado em uma das paredes um grande oratório “de 

                                                           
56 MOTT, Luiz. ‘Cotidiano e vivência religiosa: entre capela e o calundu’ In: Laura de Mello e Souza (org.). História da 
Vida Privada no Brasil: cotidiano e vida privada na América portuguesa. São Paulo: Companhia das Letras, 1997. p. 
159 e 161. 
57 LEITHOLD, Theodor von e RANGO, Ludwig von. O Rio de Janeiro Visto por Dois Prussianos em 1819. São Paulo, 
Companha Editora Nacional, 1966. p. 28. Ficha: 15034. Disponível em < http://ernani.mcb.org.br/ernMain.asp >. 
Acessado em: 11 ago. 2021. 
58 ALGRANTI, Leila Mezan. Famílias e vida doméstica. In História da vida privada: cotidiano e vida privada na América 
portuguesa. São Paulo: Companhia das Letras, 1997. p. 103-108. 
59 As maquetes são frutos da mostra “Releitura das Ambientações Brasileiras – Cinco Séculos de História”, que 
procurou traçar a transformação do modo de viver por meio do mobiliário, desde a chegada dos portugueses. O 
trabalho foi desenvolvido pelo núcleo Técnico de Design de Interiores do Senac SP, para a Casa Cor de 2003. O 
conjunto de 12 maquetes, foram doadas ao MCB em 2008, pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – 
SENAC (Unidade Santa Cecília – SP). As miniaturas foram confeccionadas pelo artista Humberto Jara. Dimensões 
com cúpula de acrílico: 44x57x38 AxLxP (cm).  
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salão”60, com suas portas abertas, onde podemos notar três imagens e ao centro o cristo crucificado. O 

artefato, como de costume, está apoiado sobre uma cômoda. 

 
Imagem 5 - Miniatura de Ambientes – Estilos Portugueses 

Acervo Museu da Casa Brasileira 
Foto Chema Llanos 

O francês Debret, em outro relato, ao mencionar um “oratório” (capela), comum entre os 

moradores mais abastados, descreve também uma prática (de controle) comum entre os senhores, que 

exigiam que homens e mulheres escravizados acompanhassem as cerimônias realizadas pelo capelão, 

por vezes um membro da família, obviamente do lado de fora dessas Ermidas: 

Oratório; 'ararium' dos romanos, descritos por Plínio como colocado uma parte 
mais escondida da habitação, ao passo que aqui o altar é colocado de maneira a 
que os assistentes vindos da vizinhança e os escravos que ficam do lado de fora 
possam ver o oficiante. Pois possuir um oratório servido regularmente por um 
capelão constituído um luxo muito honroso para um proprietário de chácara no 
Brasil.61 

Entre meados do século XVIII e início do século seguinte, ainda antes do período cafeeiro, 

veremos nas casas rurais paulistas lentamente o “desparecimento” dessas capelas doméstica, ficando o 

oratório restrito ao ambiente interno de uso familiar.62  

No século XIX, a chegada da família real no Brasil e, posteriormente, a produção cafeeira, serão 

marcos importantes para modificações na arquitetura das habitações e nos hábitos domésticos e sociais. 

Veremos nas classes abastadas, cada vez mais as práticas religiosas domésticas restritas ao núcleo 

familiar e nas áreas íntimas, em contraponto a ampliação das áreas de recepção e sociabilidade, como as 

salas de visitas e jantar.  

                                                           
60 O oratório de salão, de acordo com as informações de algumas coleções de museus e particulares, tinha em média 
1,5 metros de altura, alguns chegando a quase 2 metros, como o exemplar do MCB. 
61 DEBRET, Jean-Baptiste. Viagem Pitoresca e Histórica ao Brasil (1816-1831). In: Equipamentos da Casa Brasileira – 
usos e costumes. Museu da Casa Brasileira, 2005. Ficha: 15019. Disponível em < 
http://ernani.mcb.org.br/ernMain.asp>. Acessado em: 11 ago. 2021. 
62 LEMOS, Carlos A. C.. Casa paulista: história das moradias anteriores ao ecletismo trazido pelo café. São Paulo, 
EDUSP. 1999. p. 76-7. 
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Tomando como referência tanto a documentação visual explorada por Homem (1996), ao 

abordar o modo vida urbano da elite cafeeira paulista em seus palacetes, como Carvalho (2008), ao tratar 

da relação entre os gêneros por meio da cultura material associada às residências paulistas, veremos que 

de fato tanto o oratório como os demais acessórios relacionados às práticas religiosas, provavelmente, 

estão agora restritos aos ambientes íntimos da residência urbana. Mesmo os novos casais, ao compor 

suas residências e seguirem a tradição de herdar as mobílias e utensílios da família, tais itens não se 

fazem presentes como no passado, neste morar a francesa. 63 Talvez agora, o artefato que simbolizou no 

passado a fé do morador e que era ostentado na residência, esteja restrito a uma pequena imagem sobre 

a penteadeira, mesinha de cabeceira ou terço e crucifixo em uma das paredes do quarto. 

Em contraponto ao parágrafo anterior, apresentaremos alguns registros fotográficos64 que 

demonstram que a prática do catolicismo doméstico ainda perdura em diversas regiões do Brasil. As 

imagens a seguir são do projeto “Casas do Brasil”, desenvolvido pelo MCB desde 2006, como forma de 

mapear e discutir as diversas tipologias de moradias brasileiras, com o objetivo de formar um inventário 

sobre a diversidade do morar no país. Em sua primeira edição (Casas do Brasil – 2006), foram 

selecionados trabalhos de quatro fotógrafos, realizados em momentos distintos entre 1980 e 2000, que 

apresentaram por meio de uma exposição realizada no MCB65 e catálogo, a diversidade da casa brasileira 

em quatro microrregiões do Brasil: Andrés Otero (Quarta Colônia – RS); Anna Mariani (Nova Olinda – 

CE); Iêda Marques (Chapada Diamantina – BA) e; João Urban (Sul do Paraná – PR). 

Entre outros aspectos apresentados nesta primeira edição do projeto, estão os belíssimos 

registros de ambientes internos das residências, principalmente salas e quartos, em que aparecem uma 

série de artefatos mobilizados no exercício da devoção diária dos moradores.  

No trabalho do gaúcho Andrés Otero, que registrou a região conhecida como Quarta Colônia, 

nome dado à localidade que recebeu a quarta onda de imigrantes italianos vindo para o Rio Grande do 

Sul, no final do século XIX, destacamos a fotografia (imagem 6) de um quarto, que tem na parede, atrás 

da cabeceira da cama de casal, um crucifico ladeado por dois quadros66 e ainda um terceiro sobre uma 

pequena mesinha ao lado do leito.67 

                                                           
63 CARVALHO, Vânia Carneiro de. Gênero e artefato: o sistema doméstico na perspectiva da cultura material – São 
Paulo, 1870-1920. São Paulo: Edusp; Fapesp, 2008. p. 132. 
64 Destacamos que é uma prática comum em nossas reflexões ao explorar o acervo museológico do MCB, por meio do 
projeto Acervo Revelado, correlaciona-lo com outros acervos da instituição, como o arquivístico, a exemplo do Arquivo 
Ernani Silva Bruno. No presente artigo fizemos uso ainda de um pequeno conjunto de fotografias do Projeto “Casas do 
Brasil”, que coincidentemente, também ganharam destaque na estimulante Tese de Silveli Maria de Toledo Russo. 
65 Realizada entre 4 de outubro a 26 de novembro. Ver: https://mcb.org.br/pt/programacao/exposicoes/casas-do-brasil-
2006/ 
66 São João Batista (esquerda); Nossa Senhora com Menino Jesus (direita). 
67 LEMOS, Carlos A. C; MENESES, Ulpiano T. Bezerra de (org.). Casas do Brasil – 2006. São Paulo: Museu da Casa 
Brasileira. p. 21. 
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Imagem 6 – Quarta Colônia – RS 

1997 - 2000 
Foto: Andrés Otero 

Acervo Museu da Casa Brasileira 

O segundo registro é da fotógrafa carioca Anna Mariani, que documentou em 1995 o cotidiano da 

comunidade de Nova Olinda, durante o trabalho da diretora de cinema Bia Lessa, que preparava o filme 

“Os brasileiros”. Destacamos duas fotografias, sendo que a primeira (imagem 7) traz no plano principal, 

do que sugerimos ser uma sala, a figura de um homem sentado (foto posada), tendo às suas costas uma 

pequena mesinha de madeira com três representações de Nossa Senhora e na parede (em tom azul) 

inúmeros quadros68. A segunda (imagem 8), também de uma sala, agora sem personagem, apresenta 

encostada em uma parece de tom rosa, uma mesinha forrada com uma toalha de renda e, sobre ela, uma 

pequena ânfora e candelabro de porcelana, algumas imagens de santos, além de Iemanjá e Padre 

Cícero. Na parede, quadros de São João Batista, Sagrado Coração de Jesus e Maria, Santa Luzia, entre 

outros.69 

                                                           
68 Sagrado Coração de Jesus e Maria, São Francisco das Chagas, Santa Luzia, São Miguel Arcanjo, Frei Damião, João 
Paulo II, entre outras. 
69 Idem, p. 29-30. 
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Imagem 7 e 8 – Nova Olinda - CE 

1995 
Foto: Anna Mariani 

Acervo Museu da Casa Brasileira 

Do trabalho da baiana Iêda Marques, que registrou diversas cidades da Chapada Diamantina, 

entre elas Boninal, onde nasceu, destacamos outras duas fotografias que coincidentemente não foram 

selecionadas pela curadoria para o catálogo, mas integraram a mostra no MCB. Na primeira (imagem 9), 

vemos uma senhora (de pé), também em uma sala, que tem ao seu lado uma estrutura muito simples que 

lembra um pequeno presépio ou oratório, com diversas imagens de santos (pouco legíveis, pela distância 

e ângulo da fotografia) e objetos. Nas paredes, alguns quadros e crucifixo. A segunda fotografia (imagem 

10) apresenta também uma senhora (e seu animalzinho de estimação) sentada em um banco, ao seu 

lado, em uma mesinha de canto coberta por uma toalha de renda, uma espécie de oratório, com o 

Sagrado Coração de Jesus, São Sebastião, entre outros. Sobre essa peça, um outro pequenino oratório 

também de madeira com a imagem de Nossa Senhora das Graças. 

  
Imagem 9 e 10 – Chapada Diamantina - BA 

1998 a 2004 
Foto: Iêda Marques 

Acervo Museu da Casa Brasileira 
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Por fim, apresentamos o trabalho do curitibano João Urban, que em 1980 foi contratado para 

registrar as colônias polonesas do sul do Paraná, por ocasião da visita do papa João Paulo II ao Brasil. 

São várias as fotos em que Urban registrou a fé dos moradores da região, destacamos duas fotografias. A 

primeira (imagem 11) é de um quarto que tem do lado esquerdo uma senhora, ao que parece com um 

terço nas mãos, enquanto olha para uma parede de fundo verde com diversas quadros70 e dois crucifixos. 

Entre as duas camas, há ainda uma pequena mesinha com um crucifixo de pedestal, ladeado por velas e 

uma imagem. A segunda fotografia (imagem 12) apresenta o que parece ser uma sala, com uma parede 

de fundo claro, quase que inteiramente tomada por quadros com imagens sacras71, além do Papa João 

Paulo II, intercalada com quadros de família. Abaixo, formando uma espécie de altar, uma longa mesa 

decorada com arranjos florais.72 

  
Imagem 11 e 12 – Sul do Paraná – PR 

1980 a 1999 
Foto: João Urban 

Acervo Museu da Casa Brasileira 

Ao apresentar essa pequena seleção de imagens, registros do cotidiano de diversas casas 

brasileiras, em sua maioria de pessoas simples, de regiões distintas, buscamos demonstrar que as 

fotografias produzidas pelos quatro profissionais, por coincidência e sensibilidade do olhar de cada um 

deles, testemunharam que se prática diária das preces não mais persiste, os artefatos associados à 

cultura material do catolicismo, dispostos em um determinado local da residência quase que configurando 

um altar, ainda perdura como prática cotidiana em várias regiões, com forte sincretismo, que se manifesta 

com a mistura de santos católicos e orixás do candomblé. 

No entanto, como foi possível observar, apesar dos inúmeros objetos mobilizados, como 

imagens e quadros de santos, terços, crucifixos, toalhas, velas e flores, os oratórios nos moldes descrito 

neste artigo praticamente desapareceram das residências. Estando agora circunscritos aos ambientes de 

alguns colecionadores e museus.73  

                                                           
70 Sagrada Família; Sagrado Coração de Jesus e Maria; Santa Ceia, entre outros. 
71 Sagrada Família; São Miguel Arcanjo, Sagrado Coração de Jesus e Maria; Santo Antônio com menino Jesus; São 
Jorge; São Sebastião, São Lázaro, Santa Rita de Cássia, São Jorge, São Cosme e Damião, entre outros. 
72 Ibidem, p. 50-1 
73 Agradecimentos: A Erica de Oliveira, pelo apoio e sugestões em todos os textos que apresentamos nos últimos anos 

deste Projeto. Em especial aos colegas museólogos Beatriz Cruz e Ivanei Silva, além de Angélica Brito, que 

contribuíram com indicações bibliográficas e informações sobre os acervos. 
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