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RESUMO: O gênero escultórico dos presépios foi estudado principalmente por 
colecionadores, antiquários e restauradores com finalidades fundamentalmente práticas, 
embasada no estudo dos materiais e das características das próprias peças. Poucas obras 
realizaram uma análise sistemática. O presente trabalho faz parte de uma pesquisa mais 
ampla acerca dos usos e práticas relacionados ao gênero presepial, que busca enfatizar a 
particularidades vinculadas a este tipo de escultura, que muitas vezes ultrapassa e rompe 
com a periodização tradicional da Historia da Arte. Assim, o objetivo dessa comunicação é 
apresentar um levantamento acerca de algumas obras presepiais, tanto eruditas quanto 
populares, expondo suas tipologias, soluções expográficas e levantando hipóteses sobre as 
prováveis influências das transferências culturais ocorridas. 
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ABSTRACT: Cribs’ sculptures were mainly studied by collectors, antiquarians and restorers 
with practical purposes, based on the observation of materials and pieces’ own 
characteristics. Few articles conducted a systematic analysis. This paper is part of wider 
research about the uses and practices related to the crib’s genre, which seeks to highlight 
the peculiarities related to this kind of sculpture, which often surpass and breaks the 
traditional Art History division. The aim of this essay is to show a survey about some erudite 
and popular cribs, analyzing their typologies and exhibition solutions and bringing up 
hypotheses about the probable influences of the cultural transfers that might have happened. 
 
KEY WORDS: Crib, cultural transfers, typologies, expography, scenography 
 
 
 
 

As imagens presepiais derivam das figurações da Natividade através da passagem 

gradual do plano bidimensional para o campo tridimensional. Logo, o que identifica 

conceitualmente os presépios é o fato de possuírem figuras autônomas ambientadas 

em um espaço cênico. Se nos primórdios da representação presepial havia uma 

estreita ligação iconográfica entre as soluções apresentadas pelo espaço cênico 

escultórico, já durante o período renascentista elas divergiam das demais 

produções, como pintura, relevos e gravuras. Nesse momento, era comum que as 

pinturas incorporassem de cenas anacrônicas ao nascimento de Cristo, com a 

inclusão de mecenas e poderosos no Cortejo dos Magos, a inserção de monarcas 

nas cenas da Adoração e a apresentação de episódios de caçadas; ao passo que os 

presépios traçavam soluções plásticas distintas, aproximando-os do campo do 
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teatro, ao tratarem da organização espacial dos planos cênicos e da dimensão dos 

personagens.  

Existe um momento intermediário, durante a passagem da representação da 

Natividade de painéis em relevo para as imagens de vulto autônomas dos presépios, 

na qual figuraram cenas compostas por figuras de vulto conectadas entre si através 

de uma base ou dos próprios elementos cenográficos. Gradualmente, os 

personagens libertaram-se dessa estrutura de apoio e ganharam autonomia. 

Contudo, não deixaram de contar com o auxílio de uma ambientação cênica.  

Em geral, uma característica dos núcleos presepiais é o fato de suas imagens serem 

exibidas em cenários efêmeros, os quais se transformam a cada ano, mediante o 

acréscimo de personagens, a inclusão de detalhes cênicos ou variações do 

posicionamento e distribuição das figuras. Essa particularidade favoreceu a 

variabilidade cênica e foi responsável pela diversificação de seus materiais, o que 

proporcionou a incorporação dos costumes locais, tornando os presépios uma 

espécie de mapa descritivo da cultura local.  

Dentro da tradição europeia de culto ao presépio, existem dois momentos ligados a 

sua prática. Há tanto modelos altamente elaborados, ligados à tradição da escultura 

como os presépios que se desenvolvem em Nápoles, durante o século XVIII, ou 

mesmo, certos exemplares portugueses, quanto de modelos com forte caráter 

popular, realizados de acordo com as práticas das diversas camadas sociais. Assim, 

a existência de presépios tanto no ambiente doméstico, quanto nos locais sacros 

direcionou o desenvolvimento de duas tipologias básicas do ponto de vista formal, 

iconográfico e funcional.  
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Figura 1 – Presépio da Basílica da Estrela, Portugal. Exemplo de um presépio erudito e narrativo 

destinado às Ordens Religiosas. 

 

De um lado, há o presépio erudito e narrativo (Fig. 1) destinado às Ordens 

religiosas, no qual prevalece uma função didático-pedagógica e uma ligação 

intrínseca com as esculturas religiosas devocionais, tais como, os retábulos e as vias 

sacras, além de uma influência do teatro de marionetes e das máquinas festivas. 

Suas cenas desenvolvem-se dentro da narrativa bíblica, em um cenário que articula 

o episódio da Natividade com outros eventos da Infância de Cristo1, a semelhança 

do que ocorre nos presépios ibéricos. Em Portugal, essa tipologia esteve presente 

nos grandes conjuntos edificados no interior de mosteiros e conventos, muita vezes, 

com acesso restrito ao público. Já em Nápoles, esse tipo esteve relacionado aos 

núcleos com figuras em escala humana, os quais eram regularmente expostos em 

ambientes públicos da Igreja, como altares e retábulos ou confeccionado para os 

monastérios masculinos.  

 

Figura 2 – Presépio de Sorocaba pertencente ao Museu de Arte Sacra de São Paulo. Exemplo de um 

presépio votivo ou oratório. 

De outro lado, existe o presépio votivo ou oratório (Fig. 2), destinado ao culto 

doméstico e à devoção conventual feminina, o qual possui uma ligação com as 

práticas domésticas vinculadas aos ex-votos, aos oratórios, à escultura processional 
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de vestir e à manipulação concreta da imagem sacra dentro do âmbito do culto 

familiar. Sua narrativa costuma restringir-se ao grupo da Natividade, por vezes, com 

a presença de alguns pastores. Todavia, está aberta a contaminações diversas e 

pode apresentar núcleos que tratam de elementos da vida cotidiana ou que 

contenham ornamentações que remetam à oferta votiva, tais como, flores, frutas e 

demais miniaturas de objetos. Em Nápoles, foi dentro dos conventos femininos que 

surgiram as variações cênicas, a diminuição do número de personagens e as 

demais inovações que permitiram a criação do presépio setecentista, marcado pela 

presença descritiva das cenas do cotidiano. Em Portugal, essa tradição deu origem 

às caixas de presépio, miniaturas das composições monásticas. De fato, essas 

caixas-oratório são uma tipologia intermediária entre as representações com figuras 

de vulto fixas e os presépios de grandes cenários, as quais apresentam figuras 

isoladas posicionadas em um local predeterminado do cenário. Esses grupos eram 

feitos com o intuito de manter o arranjo cênico inalterado, salvo intervenções 

posteriores de seus donos.  

 

Figura 3 – Presépio Português pertencente o Museu de Arte Sacra de São Paulo. Exemplo de uma 

caixa-oratório para o culto presepial. 

Quando estes modelos chegaram ao continente latino-americano, eles ganharam o 

gosto popular, suas tipologias terminaram se influenciando reciprocamente e ficaram 

abertas a diversas interpretações de cunho local, fazendo com que nem sempre seja 

possível o estabelecimento de uma distinção rígida. Isso não dispensa o 

conhecimento, nem a aplicação dos modelos expostos acima para seu melhor 

entendimento.  



 
  

144 
 

23º Encontro da ANPAP – “Ecossistemas Artísticos”  

15 a 19 de setembro de 2014 – Belo Horizonte - MG 

 

Exposto um panorama geral que delimita os modelos básicos a serem abordados, 

analisaremos algumas possibilidades tipológicas de presépios a partir dos 

exemplares existentes no acervo de presépios do Museu de Arte Sacra de São 

Paulo (MAS)2. A coleção abarca diversos conjuntos latino-americanos e europeus, 

tanto populares, quanto eruditos, o que permite que compreendamos as 

peculiaridades envolvidas ao se estudar este gênero escultórico. 

O acervo possui duas caixas de presépio portuguesas que se inserem dentro da 

tradição popular do culto doméstico e se assemelham aos modelos eruditos 

presentes nas ordens religiosas de forma miniaturizadas. O núcleo de número de 

tombo 73 (Fig. 3) é uma variante reduzida da volumetria escarpada presente nos 

conjuntos da região de Lisboa. Formalmente, sua composição frontal é semelhante à 

existente no Presépio das Necessidades, pertencente ao Museu Nacional de Arte 

Antiga, em Portugal, com a presença do grupo dos músicos à direita e os pastores 

em adoração à esquerda. Já a outra caixa de Presépio Português4 existente no 

MAS, uma composição mais tardia, possui uma volumetria pouco movimentada, 

através de uma ambientação em dois planos, cuja faixa superior contempla o 

Cortejo dos Magos e a porção inferior, a cena da Natividade. O museu ainda possui 

outros dois conjuntos portugueses desmembrados de seus cenários originais: o 

Presépio Português de número de Tombo 915 e um núcleo da Ilha da Madeira6, o 

qual apresenta episódios da Infância de Cristo.  
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Figura 4 – Lapinha Baiana pertencente ao Museu de Arte Sacra de São Paulo. 

Passando à produção brasileira presente na coleção do MAS, a Lapinha Baiana7 

(Fig. 4) poderia ser vista como um exemplo de contaminação entre os grandes 

presépios de caixa pedagógicos portugueses e o presépio oratório conventual. Se 

analisarmos atentamente a estrutura de sua parte inferior, percebemos como esta se 

assemelha a estrutura do cenário dos presépios de caixa portugueses. Se 

removermos os personagens desses conjuntos e avaliarmos apenas a ambientação 

cenográfica restante, teremos a volumetria da parte inferior da Lapinha. Ou seja, 

uma estrutura que remonta aos planos escarpados lusitanos. Provavelmente, uma 

releitura baseada nas composições eruditas existentes na metrópole. Outra possível 

influência seriam os presépios conventuais de Montanha de Coral, como o existente 

em Madrid, no Museu do Mosteiro das Descalzas Reales, já que nos cenários 

miniaturizados, quase em forma de gruta, das Lapinhas aparecem elementos do 

universo dos oratórios de convento e de culto doméstico, tais como, conchas, flores 

de papel, pequenos animais, além de anjos e, em alguns casos, o próprio Menino 

deitado na manjedoura. 
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Figura 5 – Oratório Mineiro pertencente ao Museu de Arte Sacra de São Paulo. 

Já o Oratório Mineiro8 (Fig. 5) poderia ser visto como uma variação das Lapinhas 

Baianas. Na Lapinha Baiana, a figura do Menino alude à majestade divina e a cena 

abaixo lembra a pobreza das origens terrenas de Cristo, enquanto nos Oratórios 

Mineiros, os santos de devoção e o Cristo crucificado ficam na parte superior e a 

Natividade, ocupando a parte inferior, coloca o culto ao presépio como uma prática 

cotidiana, resumindo os mistérios da encarnação e da morte de Cristo como síntese 

do desenho providencial da salvação.  

Dentro da produção da América espanhola, uma variação interessante é o caso dos 

Presépios Peruanos9. Estes também possuem uma dupla divisão como os Oratórios 

Mineiros, segundo uma releitura dos presépios de corte. Na porção superior, as 

composições desenvolvem a história da Natividade, ao passo que, na parte inferior, 

apresentam cenas contemporâneas da vida cotidiana. Aqui cabe uma comparação 

entre o Oratório/Presépio Mineiro e o Presépio Peruano. Enquanto o primeiro 

representa um estímulo à reflexão sobre o significado universal da figura divina, o 

outro alude sobre a concreta história terrena de Cristo, comparada a vida cotidiana. 

Cabe salientar, que este tipo de produção, realizada no século XX, é um exemplo da 
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perpetuação dessa prática e da continua renovação e contaminação dos modelos. 

Estes presépios seguem a tradição do oratório de culto tipo armário, no qual suas 

portas podem ser fechadas após a prece. Em suas cenas coloridas, notamos 

personagens vestindo roupas típicas locais. Os homens, muitas vezes, seguram o 

varayoc (cetro da cultura inca) e vestem chullo (gorro de lã), poncho ou jaqueta, 

calça de bayeta (tecido de lã) e ojotas (sandálias) e as mulheres usam montera 

(gorro), coletes e pollera (saia). Geralmente, estas caixas apresentam uma 

policromia vermelha que emoldura as laterais e suas cenas podem contar com 

diversos eventos cotidianos e relatos folclóricos, através de estruturas arquitetônicas 

típicas, igrejas, cabanas, sinos, animais, dentre outros. 

 

Figura 6 – Presépio Bargueño Boliviano pertencente ao Museu de Arte Sacra de São Paulo. 

Outro exemplo da produção latino americana presente na coleção do MAS é o 

presépio conhecido como Bargueño Boliviano10. Apesar de ser de origem boliviana, 

ele se classifica como um núcleo pertencente à tradição andina do século XVIII. De 

fato, ao analisarmos sua estrutura compositiva, notamos em seu cenário a presença 

de diversos elementos da paisagem dos Andes. O nome Bargueño advém do fato de 

que, quando fechado, este presépio forma uma espécie de caixa-baú, cuja 

particularidade é a existência de cenas narrativas em todas as suas faces. Este tipo 

de caixa remonta ao retábulo doméstico que após o momento do culto é fechado, 

reservando os objetos em seu interior apenas para os momentos introspectivos que 

envolvem a oração. No caso, seu uso está ligado a sua funcionalidade prática de 

poder se fechar11 e se transformar em uma caixa facilmente transportável, auxiliando 

a propagação e realização do culto presepial durante as viagens. 
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No caso do exemplar pertencente ao MAS, sua parte externa é revestida por uma 

policromia verde com desenhos dourados e suas paredes internas possuem cenas 

fixas policromadas, talhadas em alto relevo, narrando episódios ligados à Infância de 

Cristo. Toda a caixa funciona como um grande teatro. Quando aberta, ela forma um 

palco, no qual diversas cenas desenvolvem-se culminando ao centro com a 

Natividade. Esta possui um espelho ao fundo que, além de acentuar o jogo de luzes 

e sombras do conjunto, reforça o jogo teatral de interação como o espectador, que 

literalmente é colocado na cena e obrigado a refletir sobre o simbolismo desta 

passagem da vida de Cristo. 

Alguns desses episódios bíblicos desenvolvem-se no plano horizontal, nas faces da 

caixa que tocam a superfície de apoio. Todas elas contam com a presença de 

elementos representativos da fauna e flora dos Andes, como uma provável citação à 

Lagoa de Chaxa, habitada por flamengos, ou à presença de lhamas substituindo 

camelos. O terreno plano e acidentado, localizado a frente da cena da Natividade, 

talvez aluda à superfície de rochas vulcânicas da Cordilheira ou à Quebrada de 

Jerez, uma espécie de cânion existente no Deserto de Atacama, onde passa um 

pequeno rio, que transforma o local em um oásis repleto de frutas como uva, romã, 

pera e membrifio (uma espécie parecida com a maçã e a pera).  

Nos dois painéis laterais à cena da Natividade, a ambientação cenográfica ocorre 

em quatro níveis. Na parte inferior, integrando as descrições geográficas 

comentadas anteriormente, encontramos cenas de paisagens com a representação 

de uma caçada a direita. Acima, observamos um segundo plano, que faz referência 

à arquitetura local, em especial aos campanários das Igrejas e aos detalhes 

decorativos presentes nos umbrais de portas e janelas. É dentro deste espaço 

cênico arquitetônico, de representação panorâmica da cidade, que a cena da 

Anunciação desenvolve-se. Aqui, temos um exemplo da apropriação de formas 

eruditas hispânico-mudejares reproduzidas livremente à maneira da arquitetura 

mestiça barroca andina do século XVIII. O resultado é um expressivo jogo de 

simplificação das formas arquitetônicas dos campanários das Igrejas através de uma 

combinação de cores radiantes. Vale ressaltar, que estes tipos de apropriação 

continuam a ocorrer dentro da cultura local. Um exemplo seria a cidade de El Alto na 
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Bolívia, um núcleo urbano novo, sem um passado arquitetônico referencial, cujas 

edificações foram criadas livremente a partir da sobreposição de elementos coloniais 

regionais (ORTIZ, 2002).   

No terceiro nível, observamos a utilização de galerias com pórticos. Essa tipologia 

era largamente utilizada tanto nos pátios internos conventuais quanto nas fachadas 

de prédios públicos e residenciais. 

O último piso faz referência a balcões salientes com balaustradas. Quanto à 

utilização desta última tipologia, poderíamos evidenciar a estrutura arquitetônica 

popular existente nas grandes fazendas com a presença de balaustradas. A 

presença de aberturas facetadas em três segmentos nas portadas também pode ser 

uma alusão aos monumentos pré-colombianos. 

Assim, estes quatro níveis acabam por resumir alguns elementos típicos da 

arquitetura regional. A descrição arquitetônica e as referências à geografia local, 

citadas anteriormente, poderiam remeter que essa estrutura funcionasse como os 

antigos mapas, os quais apresentam comentários de imagens descritivas que 

trabalham como elemento demarcador das conquistas e difusor das peculiaridades 

do território.  

 

Figura 7 – Referências à arquitetura local observadas em um pormenor de uma das portas laterais do 

Presépio Bargueño Boliviano pertencente ao Museu de Arte Sacra de São Paulo.  
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De fato, os mapas são uma representação adaptada da realidade, que apresentam 

um recorte de uma visão do mundo de forma a facilitar a rápida percepção e 

reconhecimento de uma localidade. Partem de uma escolha do que e de como 

representar determinado elemento e não se restringem ao fato de serem meros 

instrumentos de localização. Também, podem ser vistos como fontes históricas 

documentais de uma época, ao informar a cerca dos costumes, dos valores, dos 

aspectos socioeconômicos e políticos de determinado período ou território. Nesse 

sentido, como os mapas, que, por diversas vezes, se transformaram em um recurso 

importante para a expansão das civilizações, ao registrar e tornar público a 

descoberta de novos territórios, os presépios seriam uma espécie de ponto para a 

marcação de registros dos aspectos particulares de cada região com a finalidade de 

demarcar o território de sua produção, além de estimular uma identificação do o fiel 

e impulsionar a sua devoção. 

Analisado todos os principais elementos cenográficos contidos na grande caixa, 

resta comentarmos a composição cênica da Natividade, localizada na parte central 

da composição. Observando a cena, percebemos que ela se desenvolve dentro de 

outro espaço cênico semelhante a uma caixa expositora ou a uma estrutura 

retabular. Desde o século XVI, o uso de presépios montados em altares ou a 

realização de espetáculos sobre o altar-mor junto aos presépios são registrados em 

diversas localidades. Um exemplo dessas encenações foi noticiado por Pedro 

Suaáez de Robles (GARGANO, 1997, p.84) em 1561, na Espanha. No caso do 

presépio boliviano, é interessante notar a presença desta estrutura de altar inserida 

dentro da caixa oratório, como um notável exemplo de contaminação de gêneros, no 

qual o altar-retábulo está implantado dentro do âmbito do oratório de culto 

doméstico. De fato, nos modelos europeus, dentro espaço cênico do altar da 

Natividade há apenas elementos iconográficos pertencentes à cena sacra12. No caso 

deste presépio boliviano, poderíamos esperar que o altar implantado dentro da 

caixa-oratório servisse como meio delimitador entre o tradicional e o popular, entre o 

erudito sacro e culto doméstico. Entretanto, isto não ocorre. Dentro do próprio altar, 

notamos a presença de miniaturas de porcelanas em forma de jarros e potes junto 

aos Magos e a existência de pequenos frutos e animais, ornando os degraus de 

elevação à Natividade. Elementos típicos dos presépios de uso doméstico-
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conventual, o que vem novamente comprovar essa mistura de gêneros recorrente 

em todos os presépios latino-americanos. 

 

Figura 8 - Detalhe do Presépio Equatoriano pertencente ao Museu de Arte Sacra de São Paulo. 

Passando ao Presépio Equatoriano13, percebemos que a cena narrativa é 

influenciada pelo modelo dos oratórios de convento, com a presença de rendas, 

pássaros e outros animais, flores em papel, miniaturas de objetos, os quais remetem 

ao mundo feminino e ao universo da miniatura e do brinquedo. Se observarmos o 

conjunto de Natividade de Leon do século XV, podemos estabelecer uma possível 

influência para a estrutura da caixa chanfrada. Novamente, trabalhamos com um 

modelo altar-retabular. É interessante notar que, abstraído os elementos 

paisagísticos e cenográficos, a volumetria superior desta Natividade é semelhante à 

estrutura da parte superior da caixa equatoriana; uma espécie de simplificação da 

silueta do frontão. Como vimos anteriormente, este mesmo tipo de estrutura estava 

presente na representação da cena da Natividade do Presépio Boliviano do MAS e 

pode ter influenciado o formato das caixas de oratórios, como notamos nos Oratórios 

Mineiros.  

Através dos modelos analisados levantamos algumas hipóteses relativas à 

transferência cultural de modelos europeus e às adaptações realizadas em algumas 

regiões do continente americano que levaram à criação de tipos regionais próprios. 

Do exposto, mesmo em uma coleção com poucos exemplares da produção latino-

americana é patente a presença de registros locais, demarcando o território, além da 
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contaminação de modelos e as possibilidades de vinculação dessas peças barrocas 

com diversas tipologias europeias.   

 

Figura 9 – Detalhe do Presépio Napolitano do Museu Nacional de Artes Decorativas de Madri. 

Mesmo a produção erudita europeia ganhou contaminações de cunho regional para 

a demarcação da geografia local em suas cenografias. Tomemos como exemplo as 

montagens dos Presépios Napolitanos. Investigando a cenografia dos conjuntos que 

integram as principais coleções existentes na Europa, observamos como cada 

localidade incorporou suas próprias tradições dentro dos cenários. Dessa forma, na 

primeira montagem realizada pela Fundación Bartolomeo March, em Palma de 

Maiorca, o cenário contava com pormenores da arquitetura maiorquina nas moradas 

do campo, bem como, a representação da praça no ambiente urbano, 

provavelmente remetia à Avenida Jaime III, em Palma de Maiorca. Já a concepção 

cenográfica do núcleo napolitano pertencente ao Museu Nacional de Artes 

Decorativas de Madri possui uma grande estrutura arquitetônica, na qual as cenas 

se desenvolvem. Ela pode ter se inspirado na a cultura local para demarcar que a 

montagem do conjunto napolitano ocorreu em território espanhol. Dessa forma, o 

cenógrafo provavelmente utilizou como referência um exemplo arqueológico local, 

recriando livremente no cenário, o teatro de Mérida. Por sua vez, o núcleo 

pertencente ao Diözesanmuseum für christliche Kunst, em Freising apresenta 

construções arquitetônicas bávaras, que demarcaram o seu local de montagem. 

Outros exemplos, da incorporação de elementos descritivos da cultura local nos 

cenários dos Presépios Napolitanos em coleções internacionais, residem presença 

de detalhes arquitetônicos locais no presépio do Museu Nacional de Escultura, em 
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Valladolid; na existência uma Árvore de Natal, a qual serve de suporte para 

ambientação cênica do conjunto pertencente ao Metropolitan Museum of Art de 

Nova York; ou ainda, na apresentação de nuances das paisagens dos Alpes em 

algumas vitrines com peças napolitanas pertencentes ao Bayerishen National 

Museum, em Munique.  

 

Figura 9 – Construções arquitetônicas bávaras presentes na ambientação cenográfica do Presépio 

Napolitano pertencente ao Diözesanmuseum für christliche Kunst, em Freising. 

Alguns poderiam atribuir que o acréscimo de elementos regionais deve-se ao 

desconhecimento da cultura napolitana. Todavia, mesmo os conjuntos pertencentes 

ao Museu de San Martino, em Nápoles, referência para o campo presepial 

napolitano, derivam de modelos produzidos pelos colecionadores, como é o caso do 

Presépio Cuciniello e da Coleção Perrone, ou de escolhas tomadas pelos gestores a 

cada nova administração. 

Assim, é patente como cada localidade incorpora suas próprias tradições dentro dos 

cenários. De fato, essa integração dos costumes regionais é uma característica que 

está presente em diversas escolas presepiais, sendo inerente a este gênero 

escultórico. Do exposto, percebemos a permeabilidade que envolve as questões 

vinculadas a este tipo de escultura, que muitas vezes ultrapassa com a periodização 

tradicional da Historia da Arte e rompe com a tradição erudita. Nesse sentido, 

abordar este tipo de objetos exige do pesquisador uma revisão constante das 

concepções tradicionais rumo a conceitos mais amplos a fim de uma melhor 

compreensão dos fenômenos estéticos estudados. 
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NOTAS 
 
1 Anunciação, Sonho de São José, Visita a Santa Isabel, Adoração dos Magos, Circuncisão, Apresentação do 
Menino no Templo, Fuga para o Egito, Ordens de Herodes, Matança dos Inocentes e Jesus entre os Doutores. 
2 As peças estudadas faziam parte do Museu dos Presépios que foi criado na década de 50 por Francisco 
Matarazzo Sobrinho e posteriormente incorporado ao Museu de Arte Sacra de São Paulo. 
3 Presépio Português (n0 de tombo: 7 / Autor: desconhecido / Período: Séc. XVIII / Técnica: Caixa em madeira e 
peças em terracota policromada) 
4 Presépio Português (n0 de tombo: 7 / Autor: José Rabelo / Período: Séc. XVIII (1757/1760) / Técnica: Caixa em 
madeira e peças em terracota policromada)  
5 Presépio Português (n0 de tombo: 91 / Autor: desconhecido / Período: Séc. XVIII / Técnica: Terracota 
policromada) 
6 Presépio da Ilha da Madeira (n0 de tombo: 15 / Autor: desconhecido / Período: Séc. XVIII / Técnica: Terracota 
policromada) 
7 No acervo do MAS, foram analisadas as seguintes peças: 1) Lapinha Baiana (n0 de tombo: 17/ autor: Freira do 
Convento dos Humildes – Bahia / Período: Séc XVIII/XIX / Técnica: madeira policromada, conchas, folhas de 
papel metálico, animais em pedra sabão); 2) Lapinha Baiana  (n0 de tombo:126/ Autor: Freiras do Convento dos 
Humildes – Bahia / Período: Séc. XVIII/XIX /Técnica: madeira policromada, conchas, folhas de papel metálico, 
animais em pedra sabão); 3) Lapinha Baiana (n0 de tombo: não consta em sua ficha técnica o número de tombo 
/Autor: Freiras do Convento dos Humildes – Bahia / Período:Séc XVIII/XIX / Técnica: madeira policromada, 
conchas, folhas de papel metálico, animais e pedra sabão) 
8 Na coleção do Mas, foram estudadas os seguintes exemplares: 1) Oratório Mineiro (n0 de tombo: 13/ Período: 
Séc. XVIII / Técnica: madeira policromada e talcita); 2) Oratório Mineiro (n0 de tombo: 60 / Autor: Desconhecido / 
Período: Séc. XVIII / Técnica: madeira policromada e talcita); 3) Oratório Mineiro (n0 de tombo: não consta em 
sua ficha técnica o número de tombo / Autor: Desconhecido / Período: Séc. XVIII / Técnica: madeira policromada 
e talcita). 
9 Presépio peruano (n0 de tombo: 94 / Autor: desconhecido / Período: Séc. XX /Técnica: madeira e massa 
colorida) 
10 Presépio Boliviano (n0 de tombo: 14 / Autor: desconhecido / Período: Séc. XVIII / Técnica: madeira 
policromada) 
11 Este Presépio abre e se fecha conforme as circunstâncias: as partes laterais são levantadas do chão, em 
seguida, fecham-se os lados, depois a frente e, finalmente, o teto que desce sobre o todo, formando uma 
espécie de arca, pintada de verde com desenhos dourados e fecho de latão. 
12 Cenas da Adoração dos Magos e dos Pastores. 
13 Presépio Equatoriano (n0 de tombo: 38 / Autor: Escola Quitenha / Período: Séc XVIII/XIX / Técnica: mista – 
madeira policromada, flores metálicas, objetos de porcelana). 
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