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Espanholete de Mestre Valentim 

 

Resumo: Este pequeno texto compôs um levantamento de informações para definição de uma legenda 

para o espaço expositivo do acervo permanente, designada para o objeto identificado por “Espanholete” 

de autoria do artista Mestre Valentim. 
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Mestre Valentim 

Espanholete 

Talha Policromada- Séc XVIII 

Entalhe em madeira – Acervo do Museu Afro Brasil 

 

Até o momento, poucas foram as referências encontradas a respeito do termo “Espanholete” no desígnio 

de ornamentos arquitetônicos que fazem uso de figuras aladas com feições indígenas. A pista inicial 

surgiu a partir da fala de Emanoel Araújo, em consideração à peça de Mestre Valentim, pertencente ao 

acervo do Museu Afro Brasil e ilustrada acima. Ele a definiu inicialmente como uma Espanholete. 

O termo “Espanholete” aparece descrito no artigo de Domingos Sávio Castro de Oliverira1: 

                                                           
1 O artigo “ORNATOS LANDIANOS: ECOS BOLONHESES NO LONGÍNQUO GRÃO PARÁ SETECENTISTA” refere-se a obra do arquiteto italiano Antônio José Landi é 

caracterizada pela utilização de um conjunto de ornamentos formado a partir das influências artísticas recebidas durante sua formação na Europa e adaptados às 



 

“As formas humanas foram, e são, um dos assuntos favoritos de representação na 

arte, muitas vezes, concebido apenas decorativamente graças à beleza da forma. 

Na obra landiana desenhada, a forma humana é pouco utilizada. O que se 

encontram são as espanholetes - cabeças femininas, cercadas por plumas ou tecidos 

-, empregadas na capela do Palácio dos Governadores, algumas figuras alegóricas, 

nos retábulos das igrejas do Carmo e da Sé e da capela de Santa Rita, e uma estátua 

pedestre no arco triunfal em homenagem ao rei português, além das cabeças de 

anjos nos retábulos, anteriormente citadas (Figura 8). Se observada a obra 

construída, essa frequência se reduz a poucas cabeças de anjos com asas, no 

retábulo da Capela Pombo, a duas máscaras na pintura de quadratura da Igreja de 

São João Batista e a duas espanholetes, uma no Batistério da Igreja da Sé e a outra, 

no retábulo da sacristia da Igreja de Santana.” 

 

 

Na Igreja Nossa Senhora da Conceição da Boa Morte, com construção iniciada em 1735 e localizada na 

Rua Buenos Aires, 71- Centro do Rio de Janeiro, temos o altar-mor executado por Mestre Valentim. Ele 

foi responsável pelo madeiramento do forro do teto, datado de 1838, e executado por José Mário 

Trindade. Em estilo rococó o altar é em forma de sarcófago escondido por frontão retilíneo ornado em 

prata. Segundo o documento promovido pela Jornada Mundial da Juventudade, na publicação, 

Itinenrários da Fé, 2013: 

 

“No retábulo, próximo às cabeceiras do altar, há duas espanholetes com 

feições indígenas. No assado foi comum celebrar Nossa Senhora da Boa 

Morte em 14 de agosto e sua Assunção no dia seguinte. Em salvaguarda 

ao dogma da Assunção de Maria, a celebração da Boa Morte foi 

suprimida. Nos primórdios do século XX, a igreja teve uma de suas 

laterais mutilada devido à abertura da Avenida Rio Branco, na qual em 

1904 foi construído um edifício pelo arquiteto René Barba.(pg 24)” 

 

A primeira vista este objeto apresenta uma figura alada. Uma cabeça delicadamente talhada em 

madeira se projeta a partir de um plano azul celeste esmaecido. Suas asas de precioso douramento 

revezam pequenas curvas com o cabelo cacheado deste anjo. Sobre sua cabeça, plumas douradas 

semelhantes a um pequeno cocar indígena. Abaixo, uma longa gargantilha esculpida ao gosto rococó 

carioca, com contornos áureos e um longo pêndulo. Este ornamento em relevo não está centralizado na 

peça de madeira retangular onde se encontra. A sugestão é de que ela compõe um arranjo complexo, um 

grande cenário no qual não encontramos registros. 

 Fruto da maestria de Valentim da Fonseca e Silva (c.1745-1813), arquiteto, entalhador, riscador 

de famosos lampadários, construtor de históricos chafarizes, mineiro de nascimento e amigo do vice-rei 

Luís de Vasconcelos, importante parceiro em ações de reurbanização de áreas no Rio de Janeiro durante 

o século XVIII. Mestre Valentim nasce, portanto, em uma colônia animada pelo desenvolvimento 

artístico e cultural trazido pela vinda de D. João VI. Afinal a cidade se tornou a nova capital do vice-

reino português, exigente de transformações monumentais que garantissem seu destaque como difusora 

de elevados padrões estéticos e culturais.  

Assim, em um momento anterior a criação da academia de Belas Artes, Mestre Valentim destaca-

se por sua capacidade inventiva e pela diversa e numerosa produção artística: Ornamentos de igrejas, 

obras civis, projetos arquitetônicos, além de inovadores procedimentos na realização de esculturas tais 

como a fundição ou até mesmo a pintura esmalte sobre metal, inéditos para a época. Seus inventos e 

soluções eram requisitados por uma legião de artistas, ourives e lavrantes do Rio de Janeiro, todos em 

busca de referências sobre o que era índice de sofisticação para o período. A celebração do seu trabalho 

estendeu-se até o além mar, provocando ciúmes em alguns artistas portugueses. Desta forma, esta talha 

policromada é um pequeno detalhe ornamental, se comparado ao seu Caçador Narciso e A Ninfa Eco, 

                                                           
limitações de materiais e mão-de-obra do local. Este artigo é um breve estudo das formas ornamentais mais significativas encontradas na obra do artista 
desenvolvida no Brasil (não são analisados os trabalhos produzidos ainda na Europa) que formam seu repertório e que definem sua linguagem. São estudados 
características, usos e variações dos ornatos. Disponível em: www.anpap.org.br/anais/2011/.../domingos_savio_de_castro_oliveira.pd... 



 

obras fundidas pertencentes ao famoso chafariz da rua das Marrecas, capaz de sugerir a grandiosidade 

de sua minúcia e detalhamento, hoje disponível em fragmentos graças a destruição de duas igrejas no 

Rio de Janeiro. 

 


