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Culto às relíquias:  
os bustos-relicários da Sé  
de Salvador  
Bahia, séc. xvi 
Os bustos-relicários da vetusta igreja 
jesuítica de Salvador datam da segunda 
metade do século xvi, constituindo as-
sim das mais antigas obras em barro que 
chegaram até a atualidade. O conjunto 
denominado Santos Mártires e Santas 
Mártires é formado por trinta peças, 
trazidas de Portugal e dispostas em altar 
da primitiva igreja dos jesuítas. Os pa-
dres utilizaram estas relíquias criando 

em suas igrejas um local especial para 
expô-las em altares das capelas do arco 
cruzeiro, como se observa na igreja de 
São Roque em Lisboa. Há ainda exem-
plo de capelas internas junto à sacris-
tia, a exemplo da igreja de São Miguel 
em Valladolid, na Espanha. A igreja da 
América Espanhola que mais recebeu 
relíquias foi a de São Pedro em Lima 
e nisso consistia seu imenso prestígio. 
Em Salvador, os trinta bustos-relicários 
foram recebidos com procissão, festas 
e música, antes de serem entronizados 
em seus nichos. Posteriormente, quan-
do os padres jesuítas começaram a ser 
canonizados, a máscara mortuária de 
Santo Inácio passou a ser exposta como 
relíquia, além de servir de modelo para 
as esculturas como há em Puebla, Mé-
xico. O mesmo ocorreu com São Fran-
cisco Xavier, sepultado na Índia e vene-
rado a partir de Portugal.

Os bustos-relicários de Salvador 
não puderam ser todos identificados 
pois não há mais nomes inscritos nas 
bases. Todos têm o gesto de levar em 
uma das mãos a palma do martírio. 
Das santas mártires, dez delas têm 
traços iconográficos semelhantes: as 

vestimentas similares às de prin-
cesas bizantinas, ornamentos com 
pérolas cingindo as frontes. A solu-

Esculturas missioneiras:  
os mestres Brasanelli e Danesi
A escultura nas Misiones Paraguaias – 
atuais territórios da Argentina, do Brasil 
e do Paraguai – é considerada por mui-
tos críticos um capítulo diferenciado 
dentro da História da Arte nas Améri-
cas, em virtude de suas especificidades. 
Primeiro, o isolamento cultural a que 
tanto os padres jesuítas como os ame-
ríndios foram submetidos nas frontei-
ras entre as terras hispânicas e lusas a 
executar um estilo específico chamado 
de esculturas missioneiras. A reclusão 
fazia parte da ação missioneira, e a arte 
esteve presente junto aos indígenas des-
de o primeiro período, ainda no início 
do século xvii, até a expulsão, em 1763. 
Segundo, pela multiplicidade que abar-
cou: desde a arquitetura, passando pela 
escultura até a música, que tem sido a 
de maior destaque, pois persiste até en-
tão em terras bolivianas, nas misiones 
de Chiquitos. Terceiro, pelo modo de 
vida que pretendia ser inaugural naque-
las terras ditas como paraíso utópico de 
seres comunitários, guiados pelas mãos 
da Igreja. Depois de grandiosas constru-
ções arquitetônicas, com novo urbanis-
mo de cidades inteiras, de promessas de 
vida para aqueles povos antes nômades, 
sobre eles pairou o peso da lei, com a 
destruição pela espada, e pouco restou 
daqueles que produziram sob o signo da 
cruz. O acervo arquitetônico, em terras 
divididas entre Brasil, Argentina e Pa-

ção plástica também se assemelha, ao 
abrirem o manto com os braços a mos-
trar o orifício onde se coloca a relíquia. 
Os santos mártires têm atributos dife-
rentes como as flechas para São Sebas-
tião, o capacete de São Jorge e a dal-
mática de Santo Estêvão; seus gestos 
são mais amplos ao erguerem as mãos 
com as palmas e evidenciarem as relí-
quias de peito mais aberto; todos têm 
barba ou bigode. Santos e santas levam 
dentro dos orifícios o símbolo do Sol 
fulgurante da Companhia de Jesus58.

Busto-relicário de São Vicente, 
Terracota. Portugal (séc. xvi). 

Busto-relicário de Santa Mártir, 
Terracota. Portugal (séc. xvi). 

Museu de Arte Sacra da Bahia.
Giuseppe Brasanelli. São Miguel. Escultura da 
Missão Santa Maria de Fé. Paraguai (c. 1723).
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