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RESUMO 
As maquinetas do Recolhimento de Nossa Senhora dos Humildes, em Santo Amaro da 
Purificação, Bahia são altares de papel dourado, rendado, que tem como ícones estampas 
recortadas (santinhos) de santos católicos. Surgiram na Bahia, no século XIX, como 
expressão do imaginário feminino das irmãs recolhidas em conventos e recolhimentos. Uma 
confluência de tradições populares europeias, notadamente polonesas, francesas e 
portuguesas com técnicas oitocentistas de reprodução de imagem e o modelo de educação 
feminina, que dava ênfase ao aprendizado do trabalho de agulha e o desenvolvimento na 
Bahia de instituições especializadas nessa educação, favoreceram o surgimento de um 
produto diferente dos rendados de papel com que as freiras faziam toalhas e bandejas para 
decoração de festas. 
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ABSTRACT 
The maquinetas from Our Lady of Humildes, located in Santo Amaro da Purificação, Bahia, 
Brazil are altars made of golden paper. It is laced and has as icons some cut pictures 
(Saints) displaying Catholic Saints. They were originated in Bahia in the 19th century and 
represented the female imaginary expression, from Sister gathered in Convents and Houses 
of gathering. A confluence of popular European traditions, especially, from Poland, France 
and Portugal were represented by techniques of image reproduction in the nineteenth 
century and by a model of female education which highlighted the learning of needlework. 
These aspects facilitated the development of Institutes of specialized education for this 
purpose in Bahia, Brazil. Thus, this led to the appearance of a different product from those of 
lacy papers that Nums made towels and trays for party decorations. 
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As maquinetas do Recolhimento de Nossa Senhora dos Humildes, em Santo Amaro 

da Purificação, Bahia, destacam-se por sua extrema beleza. Fruto da paciência e 

delicadeza monacal, esses altares de papel dourado, rendado, que têm como ícones 

estampas recortadas de santos católicos coloridas ou em preto e branco (santinhos), 

surgiram na Bahia, no século XIX, como expressão do imaginário feminino das irmãs 

que viviam em conventos e recolhimentos.  

O termo “maquineta” foi dicionarizado pela primeira vez em 1712 por D. Raphael 

Bluteau(1712, p. 314.) como diminutivo de máquina, cujo principal significado foi 

dado como “engenho mecânico composto de muitas peças, com que a arte obra 

extraordinários efeitos”. Máquina ainda poderia designar “muitas coisas juntas”, 

“empresa dificultosa” e “obra de muito trabalho”. (Bluteau, 1712, p. 314). Fazer 

máquinas já queria dizer “ciência ou arte de inventar”. 

As definições muitas coisas juntas e empresa dificultosa se adaptam bem às 

maquinetas, mas o sentido ainda é muito genérico, e assim permanece na primeira 

metade do século XIX, conforme o dicionário de 1832, de Luiz Maria da Silva Pinto, 

(1832, p. 696) que define o termo como nome genérico de qualquer engenho para 

obras de mecânica, coloca o maquinador como inventor e maquinar como o ato de 

traçar, delinear a fantasia, inventar. (Pinto, 1832, p. 696). 

Em finais do século XIX e princípios do XX, o termo maquineta é finalmente 

dicionarizado com o sentido de peça religiosa, com indicação de forma e conteúdo 

compatíveis com os das maquinetas do Recolhimento dos Humildes. Em 1881, 

Caldas Aulete registra que maquineta significa, entre outros, Redoma 

convenientemente enfeitada, dentro da qual se expõe qualquer imagem devota.  

(Aulete) Cândido de Figueiredo define o termo no seu dicionário, publicado pela 

primeira vez em 1899, como Santuário, sacrário ou pequeno throno, em que se 

expõe o Sacramento sobre o altar. Pequeno oratório ou armário envidraçado. 

Redoma enfeitada, que contém uma imagem devota”. (1913, p. 1243) Esses 

significados perduram nos dicionários atuais, como o Houaiss. A especificação 

conceitual registrada entre os finais do século XIX e início do XX indica-nos que essa 

manifestação é característica do século XIX, quando provavelmente se originou. 

Se todas as evidências apontam o século XIX como o período do início da produção 

de maquinetas no Recolhimento dos Humildes, os referenciais da cultura europeia 
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que estão na origem dessa arte remontam à Idade Média e ao século XVI. As 

referências identificadas até o momento são duas: os paperoles e os canivets.  

Sobre os paperoles, Lefort afirma: 

 

Au XVIIIe siècle em France, et particulièrement em Provence, l’usage 
se répand de posséder chez soi des reliques de saints. Cette 
coutume renoue avec des pratiques chrétiennes bien antérieurs; la 
nouveauté consiste à présenter les reliques dans des cadres qu’on 
accroche au mur, dans les endroits les plus intimes de la Maison: sur 
la cheminée ou prés de l’âtre, à la tête du lit ou encore au-dessus de 
la porte d’entrée, comme tous les autres objets de protection ou de 
dévotion. Ces boîtes, encadrées plus ou moins richement presque 
toujours de bois doré – ce qui fait appel à des artisans extérieurs – 
sont confectionnés dans des couvents de contemplatives, notamment 
les carmélites, à Aix, Marseille, Avignon, Carpentras et Arles. Si la 
basse vallée du Rhône a été un foyer de fabrication particulièrement 
fécond, un grand nombre de reliquaires domestiques semble provenir 
d’autres régions, principalmente le Dauphiné et la Normandie. 
Malheureusement la plupart de ces objets nous sont parvenus sans 
la moindre indication permettant de localiser leur élaboration. (1985, 
p. 11) 

 

Lefort ainda observa que as monjas se inspiraram nas obras de ourivesaria em ouro 

e prata, ornadas de filigranas metálicas, substituindo o metal por papel e originando 

assim os papiers roulés (papéis enrolados) ou paperoles (1985, p. 12) 

A técnica consiste em produzir tiras finas de papel de um a seis milímetros, 

douradas em uma face. Dispostas perpendicularmente no suporte, justapostas, 

enroladas e frisadas. Para isso, usam-se, por vezes, pequenas ferramentas 

especiais. A espessura dessas tiras de papel pode variar para a colagem. (Lefort, 

1985, p. 11) 

 

les premières paperoles sont comme tassés, imitant des feullages et 
des rinceaux sculptés avec une certaine lourdeur, sur un seul plan. 
Grâce à la dorure sur tranche, l’effet obtenu est cependant 
extrêmement riche, au point qu’un oeil non averti peut se laisser 
tromper et ne voir que de l’or là où il n’y en a pas plus que sur un bois 
doré ordinaire. Plus tard, les soeurs hachurent la tranche avec un 
petit canif, multipliant la brillance de la paperole, utilisent des papiers 
colorés sur le plat, superposent en enchevêrent les bandes de papier, 
ce qui enrichit encore leurs compositions. Enfin, l’expérience aidant, 
elles inventent tout un langage de fleurs, de couronnes, de motifs 
empruntés à la nature, épis de blé, grappes de raisin, feuillages, 
grenades, insectes, oiseaux etc., ou aux arts décoratifs de l’époque, 
tels guirlandes, paniers de fruits ou de fleurs, cornes d’abondance, 
colonnes torses habillées de pampre, coquilles, et plus généralement 
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tous les motifs qui ornent les ouvrages de ferronnerie, les bordures 
des tapisseries, les denteles, enfin ces retables baroques qu’elles ont 
quotidiennement sous les yeux. (Lefort, 1985, p. 11) 

 

As motivações que justificam a demanda para os paperoles se assentam nas 

crenças da cristandade medieval reforçadas a partir do século XVI pelo Concílio de 

Trento e em suas disposições sobre o culto das relíquias, dos santos e sobre o 

significado e a necessidade das imagens sagradas. Desse modo, os paperoles, 

segundo Lefort, cumprem a função de garantir ao ambiente doméstico a proteção da 

casa e das pessoas que nela habitam por meio das relíquias e das imagens de 

Cristo e dos santos, e do poder que estes têm para combater os feitos do diabo 

manifestados por acidentes e doenças. Nos paperoles, essas imagens se 

apresentam em gravuras recortadas e guarnecidas por bordados de seda, seguidas 

por gravuras sobre pergaminhos realçados ao guache e por gravuras flamengas de 

três a doze centímetros produzidas a partir do início do século XVII. (LEFORT, 1985, P. 

48) 

 

 

Figura 1 – Paperole de Maria Madalena,  
Anc. Coll. G. de Canolle. Aquarela,  
345 x 290 mm, Lefort, 1985, p. 26. 

 



 

 
FREIRE, Luiz Alberto Ribeiro. As maquinetas dos humildes: o maravilhoso delicado, diminuto e afetivo feminino, In 
Encontro da Associação Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas, 26o, 2017, Campinas. Anais do 26o 
Encontro da Anpap. Campinas: Pontifícia Universidade Católica de Campinas, 2017. p.4024-4039. 

4028 

 

Figura 2 – Paperole de São João Batista, Col. G. Coze. 
Imagem pintada de esmalte de Limoges, assinada NOUAILLER,  

patronimio, de uma célebre e numerosa família de pintores  
de Limoges dos séculos XVII e XVIII. 250 x 275 mm, Lefort, 1985, p. 61. 

 

 

Outra tradição que certamente influiu na técnica e estética das maquinetas do 

Recolhimento dos Humildes foi a do canivet. São esfinges sagradas, símbolos 

cristãos ou cenas bíblicas e evangélicas pintadas a óleo, guache ou aquarela, ou 

gravuras pequenas, em que as bordas e, por vezes, o entorno são recortados e 

vazados à semelhança de uma renda. É executado em pergaminho e papel por um 

pequeno canivete (canif), de onde provém o nome. Há exemplares do século XV (no 

Monastério de Tegernese) e do XVI, como o famoso Liber Passionis do castelo de 

Beloeil, na Bélgica, mas sua produção vigorou do século XVII ao XIX. (LEFORT, 1985, 

P. 51) 

Le canivet connut un vaste engouement au cours de ces deux siècles 
dans toutes L’Europe du Nord. A la fin du XVIII les ateliers bavarois, 
qui sont des ateliers de monastère, produisent un grand nombre de 
canivets, petit gouaches populaires figurant des saint, entourées de 
découpages très inspirés de la dentelle. Cette production sera 
relayée, dans les années 1830, par le canivet mécanique à l’emporte-
pièce; l’image centrale sera alors remplacée par une gravure 
chromolithographiée  (Lefort, 1985, p. 54) 
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Figura 3 – Canivet com imagem da Imaculada Conceição, com a  
inscrição no anverso: IMMACULÉE  CONCEPTION. 8 X.bre 1854,  

Paris, Dopter, Imp.r Edit.r, rue de Madame, 29.  
Coleção Luiz Freire. Registro do autor. 

 

A extensa produção do canivet, que tem grande vigor e incorpora as novas técnicas 

gráficas – como a litografia –, perdura até o século XIX, tendo a impressão de 

“santinhos” permanecido no século XX  e na atualidade.  

Não temos dúvidas de que a técnica do canivet foi utilizada como técnica básica das 

maquinetas baianas no que diz respeito aos rendados de papel, cortados e vazados, 

diferentemente da técnica dos paperoles, cujas tiras de papéis enrolados nunca 

constituíram as peças do Recolhimento dos Humildes. Entretanto, os paperoles 

como trabalho de mosteiros de monjas é um importante antecedente do tipo de 
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manufatura que aparecerá nos conventos baianos do século XIX, com material e 

arranjo diferenciado. 

Da pouca documentação que existe e da parca possibilidade de registro da memória 

oral, podemos constatar ter sido o Recolhimento dos Humildes um centro produtor 

dessas maquinetas no século XIX, persistindo no século XX. (FREIRE, 2011, P. 2038-

2047) Não que a instituição tivesse estas e outras expressões artísticas como fim, 

mas lá se concentraram irmãs que dominavam a técnica e produziam para a 

demanda externa. Ainda no século XX havia irmãs no Recolhimento dos Humildes 

que faziam maquinetas mais simples, constituídas de um “santinho” cercado por 

moldura de papel dourado rendado, com ou sem mesa de altar.  

A irmã Maria do Bom Pastor, que entrou no Recolhimento dos Humildes em 1945 e 

lá permaneceu por 15 anos, afirmou que a manufatura das maquinetas era exclusiva 

de algumas irmãs: a arte não era ensinada às órfãs como parte da educação que a 

instituição ministrava. Algumas das irmãs que sabiam executar a técnica eram 

provenientes de outros conventos baianos. (Irmã Maria Bom Pastor, 2013) 

Em 1956 o Instituto Feminino da Bahia, instituição que detém a maior coleção de 

maquinetas da Bahia e, provavelmente, do Brasil, enviou vinte maquinetas para 

serem restauradas nos Humildes, das quais retornaram 17, pois as demais estavam 

imprestáveis. Francisco Portugal Guimarães, quando promoveu o restauro da 

maquineta de Nossa Senhora com o menino, encontrou colado no seu suporte um 

fragmento de documento com a inscrição “dos Humildes” manuscrita à caneta 

tinteiro. (Guimarães, 2015) 

Entre os séculos XVI e XIX foram criados sete recolhimentos femininos na Bahia: 

Recolhimento do Santo Nome de Jesus (1716), administrado pela Santa Casa de 

Misericórdia da Bahia; Recolhimento de Nossa Senhora da Soledade (1739); 

Recolhimento de São Raimundo (1755); os Recolhimentos do Bom Jesus dos 

Perdões, em Salvador (1723); e o Recolhimento de Nossa Senhora dos Humildes, 

em Santo Amaro da Purificação (1813-1817). (Andrade, 1992, pp. 235-237) 

A licença real para a instituição do Recolhimento de Nossa Senhora dos Humildes 

foi concedida ao Padre Inácio dos Santos Araújo em 11 de outubro de 1813 através 

de resolução que explicitava as finalidades do recolhimento: as vinte mulheres 

seculares deviam se ocupar da educação das meninas. 
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O estatuto de 1813 determinava que as meninas que desejassem ingressar como 

educandas “porcionistas” deveriam ter as seguintes qualidades:  

 

1) serem brancas; 2) não serem menores de 6 anos, nem maiores de 
10 anos; 3) não terem moléstia contagiosa; 4) trazerem licença do 
Prelado e sendo órfãs licença do Juiz das Orfãs; 5) trazerem a 
mobília necessária para seu uso, cama e mais o que a Regente 
estabelecer; 6) que seus pais assumam a responsabilidade, com 
todo vestuário, calçado, roupa lavada, livros e quanto for necessário, 
obrigando-se os mesmos a pagar pensões mensais que o Prelado 
arbitrar, para todas as Porcionistas em geral, um mês adiantado, 
obrigando-se igualmente a receber a menina em caso de moléstia, 
ou solicitavam pagar a este Recolhimento todas as despesas 
necessárias ao seu curativo. (Andrade, 1992, pp. 232) 

 

Ao completar 15 anos, as porcionistas deveriam ser requeridas pelos pais ao Exmo. 

Rmo. Sr. Arcebispo, para serem por eles recebidas. Sendo órfãs ou pobres, o 

requerimento deveria ser feito pelo Juiz dos Órfãos. Quando as moças declarassem 

não querer sair, continuariam na casa e, chegando aos 20 anos, seriam admitidas 

como “recolhidas”. (Andrade, 1992, pp. 232-233) 

A ingressante no Recolhimento dos Humildes na condição de “recolhida” deveria 

atender aos seguintes requisitos: 

1) Ser branca; 2) ter “boa vida” e bons costumes; 3) Saber ler, 
escrever, cozer, bordar, etc; 4) ter a licença do Prelado; 5) não ser 
valetudinária e não ter moléstia crônica ou contagiosa; 6) se sujeitar 
a servir em outros lugares, para onde for nomeada nesta casa; 7) 
não ser menor de 25 anos ou de 20 anos, no caso de necessidade 
para servir a cargos; 8) sendo pessoas de bens deve trazer 
quatrocentos mil réis para o Recolhimento e sendo remediada que 
traga duzentos mil réis ou alguns móveis que satisfaçam esta 
quantia, ficando tudo a disposição do Regente. Esta quantia foi 
aumentada para dois contos de réis a partir de 1897; 9) que seja 
obrigada a vestir-se enquanto nele estiver. Cumprindo estes 
requisitos a pretendente trará do Prelado a sua carta de admissão e 
a Regente marcará o dia da entrada. Não pode jamais entrar neste 
Recolhimento mulher alguma a título de depósito ou de qualquer 
outro pretexto, só para curar-se de enfermidades conforme regula o 
Cap. 5 & 13. (Andrade, 1992, pp. 232-233) 

 

A exigência de que as postulantes à condição de recolhida devessem saber ler, 

escrever, costurar e bordar cumpria as expectativas europeias acerca da educação 

das mulheres, cujas bases foram lançadas por Angela Merici, e da congregação das 

Ursulinas fundada em 1536, com um programa de ensino que compreendia “ensinar 

as mulheres a ler, escrever, trabalho em agulha e instrução religiosa, para formar as 
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boas futuras mães cristãs, na falta de fazer piedosas noviças, cuja instrução tinha 

uma finalidade eminentemente endógena”. (Chassagne & Gaulupeau, 1983) 

 

A exigência do aprendizado dos trabalhos com agulha nos conventos e 

recolhimentos favoreceu o desenvolvimento da arte das maquinetas, pois sua 

técnica básica é realizada com os mesmos instrumentos utilizados na costura e no 

bordado: tesouras de vários tamanhos e pontas, carretilhas, agulhas, alfinetes entre 

outros. 

A educação feminina, entretanto, continuou por todo o século XIX e 
início do XX sob a responsabilidade da Igreja Católica, e o 
aprendizado das prendas femininas, sobretudo os trabalhos de 
agulha, era garantido nos conventos e recolhimentos. Os trabalhos 
que consistem em retábulos de altares interpretados em papel 
dourado recortados e vazados, com agregação de outros materiais 
como rendas, laços de fitas, lantejoulas entre outros, conhecidos na 
literatura como “maquinetas” e que popularmente são denominados 
de quadros ou quadrinhos, pertencem ao universo exclusivamente 
feminino do século XIX. (FREIRE, 2013, P. 437) 

 

As maquinetas mais complexas, grandes, médias ou pequenas, reproduzem um 

retábulo de altar em todas as suas partes, variando daqueles elaborados pelos 

entalhadores. A irmãs dos Humildes criaram os seus retábulos de papel dourado 

exercitando a fantasia que os materiais e as técnicas permitiam e aderiram, 

excepcionalmente, ao modelo arrematado por coroa sobre volutas. 
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Figura 4 – Maquineta de Nossa Senhora com o menino,  
acervo do Instituto Feminino da Bahia, Salvador, Bahia 

 

 

 
Figura 5 – Detalhe de maquineta de Nossa Senhora da Conceição,  

acervo do Instituto Feminino da Bahia. Registro do autor. 
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Figura 6 – Maquineta de Nossa Senhora com o menino,  
acervo da Coleção de Francisco Portugal Guimarães. Registro do autor. 

 

 

 

 

Figura 7 – Detalhe do arremate da Maquineta de Nossa Senhora com o menino,  
Coleção de Francisco Portugal Guimarães. Registro do autor. 
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A imaginação feminina elaborou arranjos de miosótis sustentados por armações de 

finos arames e agregou a eles elementos encontrados em armarinhos e usados em 

bordados, como um pequeno elemento metálico côncavo e brilhante, que pensamos 

imitar pedras preciosas, presentes nas maquinetas mais antigas. 

Um outro tipo de maquineta traz a mesa do altar na parte inferior com a reprodução 

das alfaias (castiçais, palmetas etc.) e a imagem do santinho recortada com moldura 

em papel dourado e vazado nas bordas da caixa de vidro. 

 

 

 

Figura 8 – Maquineta do Sagrado Coração de Jesus, 
 acervo do Instituto Feminino da Bahia. Registro do autor. 

 

 

O modelo mais despojado de maquinetas, não menos belo, apresenta a imagem 

colorida ou em preto e branco, impressão sobre papel, com uma moldura de papel 

dourado, raramente prateado, recortado e vazado; o campo entre a moldura e a 

imagem pode vir complementado por outros adornos, como ramos de flores de papel 

ou tecido. Foi essa modalidade que perdurou por boa parte do século XX. 
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Figura 9 – Maquineta do Sagrado Coração de Maria e de Jesus,  

acervo do Instituto Feminino da Bahia. Registro do autor. 

 

 

Dos tipos básicos desenvolvem-se variações mais ou menos complexas, mais ou 

menos despojadas, nas quais verifica-se o grau de inventividade das irmãs na 

criação de elementos decorativos novos e na agregação de ornatos. 

As funcionalidades desses objetos são discutíveis; os vários informantes da cidade 

de Santo Amaro da Purificação, sobretudo aqueles que possuem maquinetas, como 

Maria Mutti (2015) disseram que essas peças eram penduradas na parede do quarto 

ou da sala, e que tinham função decorativa, não serviam como oratório.  

Não devemos esquecer que as maquinetas apresentam ícones de santos e 

devoções tradicionalmente populares, ou que se popularizaram no século XIX, e que 

a presença dessas imagens piedosas no ambiente doméstico de cristãos católicos 

oferecia proteção divina contra os males e adversidades que poderiam abater as 

famílias, função atribuída aos paperoles por Lefort. Afinal, por todo o século XIX e 

parte do XX a religiosidade católica se pautava pelas diretrizes tridentinas, e os 

santos continuam até hoje a interceder por seus fiéis devotos. 
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Figura 10 – Detalhe de Maquineta de São José, Coleção  
Maria Mutti, Santo Amaro, Bahia – Foto de Luiz Freire 

 

Embora as freiras não assinassem suas maquinetas, nem afixassem nenhuma 

referência de autoria, local ou data, a memória oral preservou alguns nomes com a 

indicação de suas procedências: irmã Beatriz Campello (Recolhimento do Bom 

Jesus dos Perdões, Salvador, e uma das fundadoras da Congregação de Nossa 

Senhora dos Humildes, que substituiu o recolhimento) Fez maquinetas nos Humildes 

até as décadas de 1980-90; irmã Maria Angélica Costa e Maria Angelina 

(Recolhimento dos Humildes, Santo Amaro); irmã Margarida Sá (educanda do 

convento de Nossa Senhora do Desterro, Salvador); e Guilhermina Costa Alcântara, 

que não temos informações  se era religiosa ou leiga. 

 

A disponibilidade do tipo de material usado na confecção dos altares 
e a iconografia presente neles nos revelam ser essa arte um produto 
das transações comerciais do Brasil do século XIX, só possíveis 
depois da abertura dos portos brasileiros a outras nações, 
inicialmente à Inglaterra e na segunda metade do século aos Estados 
Unidos da América e à França, essa última produtora dos papéis 
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dourados, que de tão boa qualidade continuam íntegros, inclusive no 
brilho e dos santinhos de papel (estampas) popularizadas a partir do 
aprimoramento das técnicas de impressão dos anos oitocentos. 
(Freire, 2013, p. 442) 

 

Uma confluência de tradições populares europeias, notadamente polonesas, 

francesas e portuguesas, com técnicas oitocentistas de reprodução de imagem e um 

modelo de educação feminina que dava ênfase ao aprendizado do trabalho de 

agulha, somados ao desenvolvimento na Bahia de instituições especializadas nessa 

educação, favoreceram o surgimento de um produto diferente dos rendados de 

papel com que as freiras faziam toalhas e bandejas para decoração de festas.  

Como já apontamos, o instrumental para a confecção das maquinetas era 

essencialmente o mesmo utilizado para o trabalho de costura e bordado: tesouras e 

alfinetes. O papel dourado era especial, provavelmente importado da França, assim 

como as lantejoulas e outros ornatos disponíveis no mercado e destinados aos 

bordados. A qualidade do papel é tão boa que o dourado se mantém incorruptível: 

há maquinetas que possuem cerca de cem, duzentos anos sem qualquer alteração.  

O mais curioso é que, em se tratando de uma miniatura de um retábulo de altar, as 

irmãs não tomaram como modelo os retábulos de madeira realizados pelos 

entalhadores nas igrejas baianas, elas criaram um repertório próprio, coerente com 

as técnicas e materiais de sua cultura, tornando-os o produto da fantasia e da 

expressão do maravilhoso delicado, diminuto e afetivo feminino. 
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