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RESUMO 

 

A pesquisa aborda uma imagem oitocentista de São Benedito que apresenta um detalhe que 

foge de sua iconografia tradicional. Localizada na Igreja de São Benedito da cidade de Santos, 

a imagem é observada como parte de um escopo de estratégias que foram desenvolvidas 

desde o Concílio de Trento para gerenciar a inserção da imagem do negro no catolicismo. 

Neste paradigma, o juízo de valor que uma cor pode desencadear na caracterização na 

imagem de um santo preto permite discutir conceitos de uma arte religiosa para utilizar São 

Benedito como ferramenta de conversão de negros. Por outro lado, a pesquisa também tenta 

compreender o cenário artístico em que a escultura foi fabricada e para onde foi deslocada, o 

que configura uma época de mudanças na produção de arte religiosa. Trata-se de uma peça de 

madeira policromada e originária da cidade do Porto, o que atesta um comércio de obras 

sacras na segunda metade do século XIX ligando Portugal-Santos- São Paulo.  

 

Palavras-chave: São Benedito; arte religiosa; negro; escultura. 

  



ABSTRACT 

 

The research approaches a nineteenth-century image of St. Benedict that presents a detail that 

runs away from its traditional iconography. Located in the Church of St. Benedict in the city 

of Santos, the image is seen as part of a range of strategies that have been developed since the 

Council of Trent to manage the insertion of the image of the black in Catholicism. In this 

paradigm, the value judgment that a color can trigger in the characterization in the image of a 

black saint allows to discuss concepts of a religious art to use Saint Benedict as tool of 

conversion of blacks. On the other hand, the research also tries to understand the artistic scene 

in which the sculpture was manufactured and to where it was displaced, what constitutes a 

time of changes in the production of religious art. It is a piece of polychrome wood 

originating in the city of Porto, which attests to a trade of sacred works in the second half of 

the nineteenth century linking Portugal -Santos - São Paulo. 

 

Keywords: St. Benedict; Religious art; black; sculpture 
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―Niger, sed formosus‖
1
 

 

 

  

                                                           
1Em português – “Negro, mas formoso” ou “Negro, mas belo”. Inscrição em latim da bandeira da Irmandade de São 
Benedito na cidade de Santos. 

 

Figura 1- São Benedito. Escultura de madeira policromada (120x64cm). Século 

XIX. Igreja de São Benedito/Santos – SP. Fonte: Foto de Joyce Farias de Oliveira. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

A imagem oitocentista do santo negro em Santos. 

 

Localizada no altar-mor da igreja construída no século XX pela irmandade do único 

santo negro presente no histórico das devoções santistas, está uma escultura de madeira 

consideravelmente grande e perfeitamente entronada em seu altar, indicando que a morada da 

imagem foi construída para recebê-la. Assim, esta peça é anterior à   igreja que recebeu seu 

nome. O que não se sabe, previamente, é quão mais antiga e de onde ela veio. No entanto, a 

irmandade de São Benedito possui um razoável acervo documental em seu arquivo histórico, 

em Santos, que, apesar de grandes lacunas, constituiu um rico material que ajudaria a iniciar 

uma investigação.  

Pode-se determinar que este acervo documental limita-se num recorte temporal entre o 

início do século XIX até os dias atuais, composto de diversos manuscritos e impressos, entre 

eles, livros de assentamentos e enterramentos, livros de reuniões da mesa administrativa, 

alguns documentos avulsos, como certidões de doações, os compromissos, relatórios referente 

às atividades da irmandade, entre outros, ainda conta com um pequeno material iconográfico, 

basicamente formado por fotografias que datam desde o início do século XX, recortes de 

jornais e outros documentos avulsos referentes ao patrimônio e o histórico desta corporação. 

Ainda, mantêm sob a salvaguarda dos irmãos de São Benedito, algumas imagens do santo 

negro e de algumas invocações de Maria, embora a maioria deste conjunto não possui 

informações acerca da proveniência e datação.  

Justamente em um dos livros atas, num Relatório de Provedoria datado de 1936, foi 

encontrado um trecho de um reparo realizado na imagem de São Benedito que se encontra no 

altar. Porém, o que chamou a atenção, de início, foi a descrição dada ao que foi encontrado no 

interior da imagem, restos de um jornal portuense do ano de 1859
2
. O que forneceu indícios 

do ano e local de origem da imagem: uma peça portuguesa da segunda metade do século XIX, 

fazendo acreditar que havia um comércio internacional no século XIX de imagens religiosas, 

tendo o porto de Santos como um dos destinos destas mercadorias. 

                                                           
2 Os vestígios do jornal são do segundo jornal mais antigo de Portugal, originário da cidade do Porto, “O Comércio do 
Porto”, com datação de 09 de fevereiro de 1859. Relatório de Provedoria do dia 05 de abril de 1936.IRMANDADE DE SÃO 
BENEDITO.Livro Ata de Reunião da Mesa Administrativa da Irmandade de São Benedito, de 1934/1940, p.17. 
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Essa informação não apenas revelava um caso de circulações de imagens religiosas, 

mas trazia um quadro muito mais extenso sobre a produção e consumo da imaginária 

religiosa, que despontaria no século XIX. Entretanto, com raízes iconográficas e estilísticas 

que derivavam do final do século XVIII. E, tratando-se de uma escultura de São Benedito, 

ficava cada vez mais evidente que estas conexões se interligaram por mudanças no modelo 

iconográfico para reconduzir uma população negra que crescia em número na região sudeste 

do Brasil. Num trânsito entre regimes políticos, o país, de uma terra colonizada tornava-se 

uma nação independente, o que modificou economicamente tanto Brasil como Portugal.  

Esse contexto coloca a antiga Vila do Porto de Santos como um local potencialmente 

interessante para as mudanças dessas transições. Desde a abertura dos portos sancionada por 

D. João VI, barreiras territoriais foram superadas com o avanço do comércio portuário, 

tornando paulatinamente essa região promissora para as transações comerciais do Brasil. A 

ampliação do porto santista ajudou a Província de São Paulo, tornando-a uma proeminente 

região econômica do Brasil, mas também tornou o próprio porto mundialmente conhecido, 

apresentando um dos mais intensos comércios marítimos do mundo. Do primeiro quartel do 

XIX em diante, o porto santista começou a ser preferencialmente utilizado para o comércio 

das mais variadas mercadorias, seja de importação, seja de exportação.  

Se, neste cenário de transformações, fundamenta-se a busca da compreensão acerca da 

obra sobre a qual se detém esta pesquisa, contudo, é certo que a produção artística religiosa 

também sofreu influências com o despontar do século XIX, talvez de forma mais abrangente, 

mais universal, por conta de uma nova concepção mercantil, que precederia a Era da 

Industrialização. Assim, tanto na Europa como nas Américas, esta tendência seria sentida, 

ritmando mudanças em diferentes segmentos da vida nesses continentes.  

As oficinas portuguesas que trabalhavam com este tipo de produção, de estatuária 

religiosa, aos poucos cederiam espaços para a coletividade no lugar da individualidade, 

substituindo o gênio artístico por um processo manufaturado, mais padronizado e por vezes 

com preços muito mais acessíveis. E isso é condizente com o aparecimento desta peça em 

uma irmandade menos abastada. Porém, é preciso reconhecer a dificuldade que este tipo de 

produção apresenta para identificarmos a autoria ou oficina de uma obra que está submetida a 

tal processo de produção em média escala. Apesar de um volume de material do qual informa 

o fluxo crescente das atividades portuárias, diante do volume de dados que pudessem 

delimitar um ramo específico deste comércio, instaura uma situação infinitamente árdua.  
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Por isso, é preciso buscar outros tipos de fontes para complementar os indícios deste 

comércio, assim, poderá trazer luz a essas descobertas, como os jornais, no contexto do 

aparecimento da imprensa no Brasil no cotidiano da vida de certas cidades da Província de 

São Paulo, em destaque Santos e São Paulo. Os periódicos de São Paulo, entrecruzando-se 

com as pesquisas e documentação das atividades portuárias de Santos, possibilita delinear um 

cenário de mudanças econômicas, propício para compreender o contexto no qual se insere a 

compra desta escultura. Deste modo, essa variedade de fontes pode fornecer um quadro do 

comércio de imagens, partindo de anúncios de lojas, desembarques de mercadorias e possíveis 

rotas marítimas em meio às modificações culturais do século XIX.  

As agitações das atividades portuárias modificariam as estruturas tanto urbanas, como 

também sociais da Vila do Porto de Santos. A vila se transformaria em cidade e, assim como a 

capital da província, teria sua população aumentada, sendo que a parte mais expressiva da 

massa sociogênica de Santos era composta por negros e mulatos, entre livres e forros. A 

economia portuária atraía todo tipo de indivíduos devotos do santo negro, mas também 

deflagra que este caso estava relacionado a um modo muito particular de devoções em Santos, 

as devoções de negros.  

Enfim, uma variedade de informações pode preencher não só as lacunas de um 

acanhado comércio de imagens religiosas, mas uma gama de evidências que possa servir para 

contextualizar a escultura portuense de São Benedito. Ao mesmo tempo, esses levantamentos 

e análise de documentação confrontam outras fontes de pesquisas que instituíram a História 

oficial de Santos, reservando aos negros uma tímida participação, uma presença negra quase 

nula numa cidade que seria lembrada historicamente por sua intensa participação na 

campanha abolicionista da Província de São Paulo. 

A devoção de São Benedito não era um caso isolado, pelo contrário, havia outras 

devoções de negros, em sua maioria, devoções atreladas a outras irmandades fundadas por 

negros. Os limites da antiga Vila do Porto de Santos por quase trezentos anos se manteve os e 

circunscrevem um território relativamente pequeno, considerando o número deste grupo de 

irmandades, em torno de seis núcleos iniciados por negros, o que atingia aproximadamente o 

mesmo número de corporações leigas de brancos.  

Aqui, caberá a leitura de outras fontes, como dos relatórios de restauração de imagens, 

testamentos, inventários, novamente o acervo da ISB que ajudarão a entender o histórico das 

irmandades de negros e da arte religiosa vinculada a elas. São essas evidências que permitem 
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ordenar uma imaginária procedente dessas corporações esquecidas, definindo um corpus que 

constata as devoções negras em Santos. 

Neste ponto, o objeto de estudo desta pesquisa pretende contribuir tanto para a revisão 

do significado desta peça, como para a reparação histórica da presença negra em Santos. 

Propondo constituir um elo substancial do universo das devoções negras que foram sendo 

estabelecidas desde o século XVII. Assim, o material colhido fornece outro olhar, de aspectos 

apreciáveis para uma leitura do histórico-cultural santista, muito particular com a constatação 

destas devoções. Uma abordagem de fontes fragmentadas ou desvalorizadas, mas que pode 

propiciar um estudo de algo que foi excluído no processo de esclarecimento de uma 

totalidade, que vem a ser este universo das devoções negras em Santos.  

Tudo isso torna o objeto central desta pesquisa ainda mais interessante, porém sem 

esquecer que se trata de uma imagem. Sendo imagem, este objeto não pode ser encarado 

como uma mera figuração que ilustra um período histórico. A existência deste objeto traz 

informações, tanto quanto documentos escritos. Como afirmou Peter Burke, as imagens são 

meios que nos oferecem novas respostas ou suscitam novas questões, podendo expandir nossa 

discussão
3
.  

Assim numa outra perspectiva, não menos importante, o próprio objeto conduz para 

outro viés da imaginária religiosa, percebe-se a construção da imagem de São Benedito como 

parte de um particular projeto de conversão mais ordenada de negros a partir do século XVIII. 

Um tema pouco tratado na História da Arte, que envolve particularidades das devoções de 

negros e a elaboração de um projeto iconográfico caracterizado por conceitos ideológicos e 

raciais. 

As publicações hagiográficas na segunda metade do século XVIII, particularmente dos 

santos negros, conduzem para modelos iconográficos majoritariamente encontrados a partir 

do final deste século, o que leva a focar a circulação iconográfica de São Benedito de Portugal 

para o Brasil, já que essas publicações eram portuguesas. O modelo iconográfico ao qual 

pertence esta imagem, é o do São Benedito com o Menino Jesus, modelo que predominou no 

Brasil entre final do XVIII e começo do XIX, principalmente em regiões nas quais, durante 

                                                           
3 “O uso de imagens por historiadores não pode e não deve ser limitado à ”evidencia” […]. Deve-se também deixar espaço 
para o que Francis Haskell denominou “o impacto da imagem na imaginação histórica”. Pinturas, estátuas, publicações e 
assim por diante permitem a nós, posteridade, compartilhar as experiências não-verbais ou o conhecimento de culturas 
passadas”. BURKE, Peter. Fontes e indícios. In: Testemunha ocular: História e imagem. Tradução de Vera Maria Xavier 
dos Santos. 2ª ed. Bauru: EDUSC, 2004, p.16. 
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este período, houve uma elevação no número da entrada de negros, em especial no território 

paulista.  

A princípio, há questionamentos sobre a função da cor na representação de um santo 

negro. No caso da estatuária, o emprego da policromia
4
 nas imagens do santo seria um 

artifício identitário para negros, para apresentar um modelo de negro cristão? Justamente, 

porque São Benedito foi um modelo de santidade desenvolvido para a catequese de negros.  

Mesmo sabendo que há outros santos que apresentam, em suas iconografias, o Menino 

Jesus como atributo, porém, no caso de um santo preto, como essa aproximação poderia ser 

interpretada? Ficava uma incógnita sobre a utilização do Menino Jesus como atributo deste 

modelo iconográfico.  

―[…] com aguda e profunda erudição, que a imagem de Benedito aproxima-se da do 

lusitano Antônio de Pádua, assinalando que é muito frequente vê-lo, sobretudo no Brasil, 

representado com o Menino Jesus nos braços‖
5
. Giovanna Fiume, pesquisadora italiana que se 

dedica à figura de São Benedito na Europa e sua repercussão nos territórios tocados pela 

colonização ibérica, pauta o histórico do Brasil em relação a este modelo iconográfico, 

interpretando-o como um caso de alteridade da cor numa sociedade escravagista, que 

apresentava simbolicamente quem era o negro e quem era o branco
6
. Com base neste ponto de 

vista, os valores determinados às cores dos homens não parecem estar desassociados da 

construção de santos pretos. Isso se torna potencialmente discutível ao estabelecer um quadro 

histórico das devoções negras relacionando-o à ideologia da conversão de negros. Santidades 

foram sendo instituídas para compor essas devoções para um público específico, mas também 

argumentos foram solidificados para estabelecer-se uma hierarquia entre brancos e negros na 

cristandade. 

                                                           
4 Policromia é o emprego de uma paleta de cores no mesmo objeto. Abordando especificamente a escultura de cunho 
religioso do período tridentino, entende-se por policromia a harmonia combinada por contraste de cores, utilizadas para 
revestir a escultura, seja ela de madeira ou barro. Deste modo, trata-se de um procedimento pictórico de decoração da 
escultura. Este processo está dividido em duas partes: a carnação, cujo o nome vem de carne, ou seja, pintura (tinta óleo ou 
têmpera) da anatomia aparente da figura, quando se dá a cor da pele; e o estofamento que é a imitação dos tecidos da 
época, feito de várias camadas. Às vezes, o estofamento de esculturas religiosas era feito por meio de veladuras de 
camadas de tintas, mas também podia ser realizado com combinação da pintura com o douramento (aplicação de folhas de 
ouro) para obter resultados mais refinados que imitavam baixos-relevos. Neste caso, eram utilizadas padronagens de 
desenhos ornamentais, como as estampas de florões, parreiras, rosas, entre outros modelos, que resultam na 
representação de brocados nas vestimentas. Ver COELHO, Beatriz. Materiais, Técnica e Conservação. In: COELHO, 
Beatriz (org.). Devoção e arte: imaginária religiosa em Minas Gerais. São Paulo: EDUSP, 2005, pp.233-280; GOÑI, 
Pedro Luis Echeverría. Policromía renascentista y barroca. Cuadernos de Arte Español, n.48, História 16. Madrid, 1992. 
5FIUME, Giovanna.  Antônio etíope e Benedito, o mouro: o escravinho santo e o preto eremita. In: Revista Afro-Ásia / 
CEAO-UFBA, nº40, pp.51-104, 2009, p.89. 
6idem, p.90 
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Como anteriormente foi mencionado, o modelo iconográfico da escultura da ISB 

apresenta semelhanças com modelos de outros santos, entretanto, especificamente São 

Benedito, por ser preto, via de regra não toca o Menino Jesus, tendo um tecido para limitar 

esta aproximação. Um detalhe em sua iconografia que reforça o problema da cor do santo, 

como um estigma de inferioridade. Entretanto, nota-se que a escultura estudada, pertencente a 

ISB de Santos, apresenta um sutil desvio do seu modelo iconográfico. De forma declarada, o 

santo negro toca o Menino Jesus, sua mão ultrapassa o limite imposto pelo tecido branco e 

posicionando sua mão direita altiva, dando condições do dedo indicador tocar precisamente a 

pele branca da criança.  

O que de fato essa escultura representa no âmbito da iconografia do santo? Foi 

propositalmente pensada para mostrar essa relação de subversão? Ou seria um erro 

despercebido no processo de execução? E, ainda que não proposital, isso tornava este gesto 

algo menos revelador? O que sua existência nos permite inferir sobre como a imagem 

colabora para a construção da relação entre ser ―branco‖ e ser ―negro‖, numa sociedade 

definida por uma visão hierárquica distinguida pela cor da pele? 

A partir desta breve especulação sobre a iconografia do santo, ficavam nítidos a 

complexidade e o potencial que esta peça oferece numa discussão sobre a imagem do negro 

no catolicismo, considerando todos os trâmites que levaram a encontrá-la no altar de uma 

igreja construída por uma irmandade fundada por negros. Nesta situação, é necessário ampliar 

essa discussão em termos de referências e diagnósticos sobre a receptividade do negro no 

catolicismo.  

Entretanto, à primeira vista parece fácil derrubar nossos questionamentos, 

desconstruindo a hipótese levantada sobre o ―desvio‖ que esta peça apresenta. Poderia 

encerrar o debate esclarecendo que o modelo iconográfico é apenas um dos resultados da 

influência da Contrarreforma que perduraram na produção artística, até mesmo numa outra 

realidade de produção da qual foi desenvolvida em meados da segunda metade do século 

XIX. E assim, conseguira-se argumentar sobre a inserção do Menino Jesus como atributo de 

vários santos.  

Também uma argumentação poderia basear-se nas semelhanças deste modelo com 

outras iconografias de santos que carregam o Menino. Com efeito, o toque do santo negro na 

criança branca poderia ser reduzido, porque nada diretamente nas referências iconográficas 

explica isso, ao mesmo tempo que se tem modelos iconográficos de outros santos que 
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―tocam‖ o Menino como algo prescrito e comum nessas iconografias. O que leva à análise das 

formas, numa abordagem mais sistemática das figuras, averiguando a disposição dos 

contornos, das massas, percebendo as mudanças que sofreu a estatuária de São Benedito com 

base nos modelos de sua iconografia, sendo possível atrelar alguns modelos aos estilos que 

percorreram toda a construção imagética deste santo. Enfim, procurando estabelecer um olhar 

associado às explicações estilísticas da História da Arte. Certamente, todos esses aspectos 

cabem nesta discussão e todas essas possibilidades são conscientes nas formulações que irão 

ser feitas e possuem respaldos concretos. 

Todavia, nenhuma delas se deleitará com a abordagem da cor enquanto um discurso 

profundamente ideológico, aspectos que podem passar superficialmente ou invisíveis. Como 

alertou Valentin-Yves Mudimbe, - ―Os contrastes entre preto e branco contam uma história 

que provavelmente duplica uma configuração silenciosa, mas epistemológica poderosa‖
7
. Na 

imagem de São Benedito, o santo negro e o menino branco são dessas configurações, 

expressam uma união mística de amor e lealdade, mas que, nas entrelinhas, aponta a 

hierarquia das cores.  

Assim, este objeto de pesquisa é um exemplo deste conflito, porque se encaixa nestes 

casos que apresentam uma ordem epistemológica aparentemente silenciosa que permaneceu 

resguardada, mas deixou por um detalhe um canal para desvelar os possíveis significados que 

esta obra possui. O ―toque‖, ou melhor, o ―desvio da norma‖ – das mãos de São Benedito no 

corpo do Menino Jesus - é algo incontornável nesta pesquisa e conduz a refletir sobre quais 

aspectos culturais e condições históricas influenciaram a construção da imagem de São 

Benedito.  

                                                           
7MUDIMBE, Valentin-Yves. Formações discursivas e alteridade. In: A Invenção da África: Gnose, Filosofia e a Ordem 
de Conhecimento. Lunda: Pedago (Portugal); Mulemba (Angola), 1988, p.23. 



30 
 

Metodologia e os capítulos 

 

 

A imagem de São Benedito faz parte do que seja a imagem do negro no catolicismo 

tridentino. Sendo assim, ela é fruto das experiências de contatos culturais desencadeados a 

partir do século XVI. Essa constatação contribui decisivamente para entender a gênese de 

novas formas na produção artística, desenvolvida em circunstâncias que eram, acima de tudo, 

um processo dialético. Dialética nascida de contatos culturais que conduz para um caminho de 

mão dupla nesta investigação, dada a relevância do caráter epistemológico do objeto, a 

discussão sobre as interpenetrações culturais intrínsecas na construção e na recepção da 

imagem do santo preto, ou seja, os valores simbólicos desta imagem exigem uma disposição 

para estabelecer um diagnóstico do complexo contexto cultural do qual se originou. 

 O método iconológico parecia encaixar-se perfeitamente às necessidades desta 

pesquisa, porém, ainda há o risco de estabelecer uma leitura apenas eurocêntrica, o que limita 

a compreensão dos diferentes significados que o objeto da pesquisa pode oferecer.  

Por exemplo, quando se afirma que a cor na estatuária adquire significados diferentes 

em relação às santidades pretas, considera-se duas hipóteses de influência eurocêntrica, que 

fornece percepções pertinentes para o estudo proposto, mas não permite ampliar o debate.  

A primeira refere-se ao uso da policromia para dar a aparência de um santo preto, 

sugerindo ser intencional para persuadir os negros. Por outro lado, sabe-se que os negros não 

tinham apenas santos pretos para suas devoções, desta forma, nem sempre as imagens 

religiosas cultuadas pelos negros eram determinadas pela aparência. Então, a segunda 

hipótese pontua que algumas devoções eram estabelecidas pelo repertorio retórico que 

instituía, nas narrativas místicas, outros padroeiros dos negros, como a maioria das devoções 

marianas. 

Em relação a isso, muitas pesquisas desenvolvidas no campo da História da Arte, 

sobretudo no Brasil, reproduziram os mesmos argumentos para explicar a receptividade dos 

negros em relação as devoções católicas. Argumentos que exaltam sempre um particular 

apreço dos negros pelas imagens devocionais, seja pela reinterpretação que eles poderiam 

estabelecer a partir da narrativa mítica do santo, ou, pela aparência do santo. Ambas as formas 

de receptividade deixam claro que o negro se identificava com essas imagens por assimilação, 

mas se percebe que essas leituras passam pelo crivo da especulação já sedimentada como 
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senso comum entre a maioria dos historiadores de imagens, em outras palavras, os 

significados sobre as imagens destas devoções já estavam fixados e isso não gerava mais um 

debate sobre a inclusão do negro no catolicismo, apenas reconhecia-se como dada esta 

particularidade na imaginária religiosa. 

Isso não era suficiente para a compreensão do objeto desta pesquisa. Reconhece-se 

que é extremamente difícil, dentro das convenções acadêmicas, expressar esta posição, apesar 

desta crítica à historiografia da arte vigente, faz-se valorizando muito essas pesquisas que 

antecederam e subsidiaram este tema. O objetivo não é de refutar ou rejeitar totalmente essas 

abordagens anteriores, pelo contrário, elas são partes das referências que possibilitarão a 

investigação, que combinadas com outras referências possam ampliar o entendimento da 

inclusão do negro no catolicismo, sobretudo sobre a recepção dos negros diante de imagens 

devocionais.  

Por isso, a questão da recepção da imagem de São Benedito não pode se limitar apenas 

à leitura de ordem eurocêntrica, porque foi uma imagem determinada para servir de devoção 

às populações negras num contexto onde vigorava a escravidão. A dimensão social que a 

imagem traz também não pode ser ignorada.  

Se o método iconológico exige do historiador de imagens um conhecimento notório 

dos códigos culturais que elas carregam, como ele pode servir aos objetivos desta pesquisa 

apenas tendo como parâmetro a cultura eurocêntrica e sem questionar para quem eram 

destinados estes significados?  

É preciso considerar a importância da diversidade cultural nas questões históricas, às 

quais as devoções negras estavam atreladas. Essa diversidade é o caminho para entender que, 

dentro de um sistema de valores culturais, existiam subsistemas de valores culturais
8
. A 

adoção deste parâmetro dá à iconologia mais flexibilidade para lidar com aspectos de culturas 

diferentes, o que permitia incluir o uso de outras áreas do conhecimento, como a antropologia, 

os estudos culturais, a sociologia, a teoria da recepção, entre outros
9
. Com isto, é possível 

                                                           
8 Essa concepção é apreciada de trabalhos como de Carlo Ginzburg, Enrico Castelnuovo e Michael Baxandall. Historiadores 
que buscaram tratar da arte sob o ponto de vista social, com isso demonstraram que produções artísticas estavam 
submetidas há diferentes sistemas culturais numa mesma sociedade. 
9 O método iconológico de forma sistemática e fechado limita-se apenas analisar os significados das imagens dentro de 
uma cultura, entretanto, é possível ampliar sua capacidade de análise de imagens considerando que esta cultura possui 
diferentes campos de atuação que podem ajudar entender a imagem não só por si, mas também por uma gama de 
fenômenos que circundam esta imagem. Ver BURKE, Peter. A história cultural das imagens. In: Testemunha ocular: 
História e imagem. Tradução de Vera Maria Xavier dos Santos. 2ª ed. Bauru: EDUSC, 2004, pp.225-252. 
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chegar ao ponto de possíveis respostas para o questionamento levantado sobre uma imagem 

devocional – ―significado para quem? ‖ 

Todavia, sem a pretensão de encerrar interpretações, fixando outros significados, até 

porque significados devem ser especulados para que gerem novos debates e novas leituras. 

Assim, o método iconológico será utilizado descentrado dos parâmetros eurocêntricos e 

agregado à interdisciplinaridade com outras ciências humanas, com isto, escapamos um pouco 

das explicações prontas.  

Adaptar este método possibilita delinear uma leitura do objeto de estudo dentro de um 

prisma cultural mais ampliado na História da Arte. Desta forma, a dissertação será estruturada 

em quatro partes, tentando conduzir o leitor a desvelar a complexidade do universo cultural 

que se funde numa única imagem. Seguem as descrições de cada capítulo: 

No capítulo 1, intitulado “O território como campo de investigação”, o 

conteúdoestá estruturado em duas partes. A primeira apresentará o histórico da formação da 

população santista atrelado à imaginária que lá se encontrava, ou que, pelo menos, existiu 

neste território (entre o séc. XVI ao séc. XVII). A constituição de uma cultura visual no Brasil 

estava indissociavelmente ligada às investidas portuguesas. Como a conversão ao catolicismo 

da população escravizada constituiu um dos aspectos proeminentes no desenvolvimento das 

visualidades desta cultura, nesse sentido se perceberá que os colonos, mas sobretudo, as 

ordens missionárias, com o aporte de uma propaganda de imagens, forneceram resultados que 

caracterizam a arte deste início de colonização: a temática religiosa.  

Na segunda parte, será apresentado o levantamento realizado sobre as devoções de 

negros em Santos (séc. XVII – XIX), os indícios de suas origens revelam que foram casos 

sintomáticos das grandes conexões transatlânticas geradas pelo passado colonial as quais 

envolviam o território santista. Entretanto, o desenvolvimento dessas corporações seguiu o 

fluxo do aumento de uma população cativa na região, embora se tratasse de uma zona 

portuária e urbana, a massa sociogênica negra ascenderá como uma significativa parcela na 

composição da população de Santos, chegando a ser sempre maioria, apenas despencando em 

número após a Abolição. 

Nestas circunstâncias, a ―história local‖ é também uma história global. A globalidade 

da colonização é consoante ao processo de fundação da antiga Vila do Porto de Santos, isso 

explica o histórico da formação de sua população heterogênea. Consequentemente, o negro 

foi incluído por este canal de transformações. O material colhido das peças sobreviventes são 

os que fornecem as mais fortes constatações da representatividade dos negros e suas 
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corporações. As imagens são evidências das adaptações que tanto foram discutidas na 

primeira parte deste capítulo. Por fim, a imagem mais significativa deste enredo será 

apresentada, a escultura de São Benedito e sua relação com um comércio transatlântico de 

imagens devocionais no século XIX. Porém, antes de iniciar uma abordagem sobre esta peça, 

será necessário pontuar os conceitos sobre as adaptações vinculadas à inclusão da figura do 

negro na arte religiosa ou no modo de se praticar o catolicismo pós Concilio de Trento, de um 

ponto de vista global. 

Por isso, no capítulo 2 “Devoções Negras”, serão abordadas inicialmente as 

mudanças da igreja de Roma a partir do Concílio de Trento e como a política da expansão do 

catolicismo trouxe novas formas para uma arte religiosa.Assim, apoiamo-nos em historiadores 

da arte como Giulio Carlo Argan, que apresenta o desenvolvimento e propagação de um 

catolicismo através da imagem e também de uma retórica, ambas concebidas em meio à 

difusão tecnológica da produção artística do século XVI
10

. Invocamos também Carlo 

Ginzburg, quando sinalizou sobre a reciprocidade inerente nesta produção, alertando sobre os 

resultados desencadeados pelos contatos culturais
11

. Uma arte que oscilava entre a 

flexibilidade e a imposição, resultando numa nova forma pautada na construção dialética 

estabelecida pelos contatos. A existência de aculturações modificava o repertório visual da 

arte, o que não permitia que considerássemos essa linguagem visual exclusivamente de um 

ponto de vista etnocêntrico. Essa nova visualidade é o que Vitor Serrão nos alertaria 

incisivamente sobre a necessidade de ampliar leituras
12

.  Isso permite adentrar nos conceitos 

de devoções negras, que nesta pesquisa ficaram subdivididas em duas correntes de análise, 

sob perspectivas diferentes: o Cristianismo Africano, de um lado; e, de outro, o Catolicismo 

Negro. Distintas percepções, mas que em certa medida possuem zonas limítrofes em suas 

abordagens. Contudo, são construções de leituras que partem de esboços historiográficos e de 

análises sobre imagens devocionais em ambientes sincréticos, as quais problematizam muito 

mais a questão da recepção do negro das imagens e de outros objetos devocionais do 

catolicismo, apresentando contornos bem distintos das devoções negras. 

 O capítulo 3 – “A iconografia da cor” iniciará com a discussão sobre a imagem do 

negro no catolicismo, reunindo algumas referências que contribuíram para instituir essa 

                                                           
10ARGAN, Giulio Carlo. Imagem e persuasão: Ensaios sobre o Barroco. Tradução: Maurício Santana Dias, 2ª ed. São 
Paulo: Companhia das Letras, 2004, pp.33-185. 
11GINZBURG, Carlo. Os pombos abriram os olhos: conspiração popular na Itália do século XVIII. In: _________. A micro-
história e outros ensaios. Tradução: Antonio de Narido. Lisboa/ Rio de Janeiro, Difel/ Betrand, 1989, p.131. 
12 Ver SERRÃO, Vítor. Os programas Imagéticos na Arte Barroca Portuguesa e a sua Repercussão nos Espaços 
Coloniais Luso-Brasileiros. In: Atas do IV Congresso Internacional do Barroco Ibero-americano, Ouro Preto, pp. 1388–
1412, 2009. 
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imagem. O que permite pautar paulatinamente os aspectos que determinam uma produção 

artística envolta neste tema, fazendo uma breve comparação das mudanças nas representações 

de negros, constando que o uso da cor preta servia como um dos atributos de identidade visual 

para representações destes modelos.  

Depois, o capítulo 3 seguirá com a análise dos quatro santos pretos que foram 

utilizados para a conversão e catequese de negros: Santo Elesbão, Santa Efigênia, Santo 

Antônio de Categeró e São Benedito; o que resultou, a partir do século XVIII, em um projeto 

iconográfico constituído de publicações hagiográficas, reforçando e ordenando a conversão de 

negros.  

A fortuna artística que envolve estes santos demonstra o quanto ela é profícua de 

abordagens sobre a cor na representação de um negro. Como exemplo, será apresentado o 

conjunto de hagiografias que ajudaram no processo de construção destas santidades. Com 

destaque à circulação das publicações do século XVIII, que foram consoantes à propagação 

da devoção e à multiplicação das imagens destes quatro santos. De um modo geral, esta 

categoria na literatura ibérica foi abundante, tornaram-se as principais referências 

iconográficas dos santos pretos, tanto na Península Ibérica, como em suas colônias.  

Na última parte desta investigação, ocapítulo 4, intituladoNiger, sed Formosus: O 

São Benedito da ISB de Santos, será dedicado a tratar apenas da escultura portuense da ISB, 

em três etapas: a obra por sua materialidade, a obra por sua historicidade e a obra por seu 

discurso. 

Na primeira etapa – A obra por sua materialidade, considera-se de extrema 

importância tratar com mais profundidade a policromia, a técnica que no decorrer da pesquisa 

apenas sinalizamos. Entretanto, neste momento cabe-nos abordar a importância da policromia 

no diagnóstico da imaginária deste santo. As características das esculturas policromadas 

permitem estabelecer uma leitura estilística das imagens de São Benedito, sendo possível 

fazer aproximações e diferenciações, que ajudarão a entender o histórico artístico das oficinas 

portuguesas, sobretudo no Porto. Esta pauta também é significativa para entender a produção 

de arte religiosa dentro de um panorama ampliado das transições, rupturas e permanências 

artísticas do século XIX e de intercâmbios entre Brasil e Europa. 

A segunda etapa do capítulo 4, - A obra por sua historicidade, será dedicada a 

entender a dinâmica do comércio de imagens do século XIX na Província de São Paulo. O 

Oitocentos foi um período categórico nas transformações culturais da região paulista e, sobre 
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este tipo de comércio destacou-se o porto de Santos como a entrada principal de esculturas 

importadas deste território. O crescimento deste porto afetou profundamente o cotidiano da 

cidade, principalmente em sua estrutura populacional. Com ares de cidade, Santos também 

apresentava seus problemas de grandes centros urbanos, com uma população que aumentava, 

sobretudo aquela constituída pelos negros e mulatos, a maior parcela desta população
13

.  

Neste período que a ISB destaca-se pelas características de seus membros, sinalizando 

reais condições para que esta congregação articulasse meios para a compra da imagem 

portuense. Um argumento contundente para uma nova leitura sobre as condições de mecenato 

em Santos e novas formas de agenciamento de uma produção de imagens religiosas.  

Na última etapa, - A obra por seu discurso, será tratado o ―desvio da norma‖ na 

escultura portuguesa de São Benedito em Santos e o que esta peça pode representar, no campo 

dos estudos de História da Arte, sobre a produção artística associada ao contexto histórico da 

escravidão negra. Esta parte se baseará em pesquisas e referências discutidas nos capítulos 

anteriores, somando-se às reflexões que surgiram no percurso desses estudos, buscando uma 

abordagem mais direcionada aos possíveis significados desta obra.  

  

                                                           
13 Ver LANNA, Ana L.D. Uma cidade na transição: Santos: 1870-1913. São Paulo: Hucitec, 1996; FRANCO, Jaime. 
História da Igreja do Rosário de Santos. Santos: A Tribuna, s.d. 
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CAPÍTULO 1 – O território como campo de investigação 

 

 

1.1.A formação do povoado de Enguaguaçu. 

 

 

―Teve seu nascimento junto ao Outeirinho de Santa Catarina, e na sua adolescência 

ainda não passava do ribeiro do Carmo para o Ocidente; mas ao depois de se 

aumentar o comércio com a Vila de S. Paulo, e Povoações de Serra acima, aos 

poucos se foi estendendo para o Oeste; porque os Paulistas, quando vinham a Santos 

alugavam as casas mais próximas ao Porto do Cubatão. [...] e caminhou a edificação 

das casas para o Poente, o qual passou o ribeiro de S. Jerônimo, baliza dos dois 

Sócios, e entrou pela vargem, que fora do Mestre Bartolomeu; ficando por isso 

quase toda a Vila abafada de montes, o que não sucederia, se os edifícios seguissem 

o rumo do Oriente: eles tinham principiado onde acaba o outeiro de Montserrat, que 

impede as virações refrigerantes [...]. Desta desordem nasceu ficar deserto quase 

todo o lugar, que serviu de berço a Vila, o qual se conservou sem moradores até o 

ano, em que edificaram os Quartéis dos Soldados atrás da Matriz. [...] se enganaram 

os Historiadores em adotarem a Martim Afonso de Souza a fundação da Vila do 

Porto de Santos; este é o nome próprio, e verdadeiro, com que ela foi criada. ‖
14

 

                                                           
14MADRE DE DEUS, Frei Gaspar. Fundação da Villa do Porto de Santos. In: Memórias para a história da Capitania de 
São Vicente: hoje chamada de São Paulo. Lisboa: Typografia da Academia,1797, p. 104. 

 

Figura 2- Ilha de São Vicente que corresponde a Santos.  Fonte: Biblioteca Sociedade Humanitária/ Santos. 
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Santos, a cidade litorânea que ocupa parte da Ilha de São Vicente, localizada na região 

metropolitana da Baixada Santista
15

 é a maior cidade do litoral paulista e uma das mais ricas 

do estado de São Paulo, em consequência por abrigar o maior porto da América Latina, o que 

justifica sua grande importância para a movimentação da economia do país. Essa posição foi 

sendo consolidada paulatinamente com alguns percalços ao longo dos seus mais quatro 

séculos. Santos foi construída à beira-mar, em localização estratégica para extrair do mar as 

necessidades para a vida humana, logo se compreende que o povo santista é profundamente 

ligado a ele, mas para além dos subsídios para viver, o mar permitiu aproximar continentes, 

estabelecer fronteiras. A heterogeneidade étnica resultante da prática tão recorrente da 

colonização portuguesa no Brasil configura a Santos antiga, como característica de sua 

identidade por todos os aspectos, reúne elementos do ameríndio, do europeu e mais tarde do 

africano para iniciar e construir sua cultura distante do ideal do colono e muito menos 

desejado pelo indígena e pelo africano, mas ela surge assim, com contrastes e harmonias da 

sua diversidade cultural, não haveria um nome mais apropriado para a formação desta gente 

do que povoado de Todos os Santos, um dos seus nomes primitivos
16

. 

Caracterizada pelos sons graves que saem das chaminés dos navios e o inebriante odor 

de enxofre molhado ou do forte aroma adocicado do açúcar bruto, as pessoas nesta cidade 

acostumaram a viver ao lado do porto. O porto é um elemento essencial à vida santista, é 

difícil entender Santos sem conectá-la às suas atividades marítimas. A cidade portuária da 

região paulista, no século XIX despontou no comércio internacional e logo seu porto assumiu 

o posto de maior polo portuário da América Latina, o que modificou a própria cidade e todos 

os meios de acesso ao porto por esta região. Essas transformações enquanto dados históricos 

apresentam um panorama muito extenso, porque o porto santista, desde a grande fase da 

produção cafeeira no oeste paulista até os dias de hoje, movimenta boa parte de toda 

economia brasileira, assim Santos é uma região de intenso trânsito comercial, tanto para além-

mar como para o interior do Brasil. 

Por isso, um recorte foi realizado para tratar destes aspectos da cidade, mas no seu 

passado colonial, quando ainda era um pequeno povoado. A partir de um diagnóstico desta 

pequena população, será possível entender as ressonâncias dessa origem do povoado nos 

casos que iremos apresentar no século XIX, e, ao mesmo tempo, possibilitando trilhar outras 

interpretações sobre esta região marcada profundamente com essas atividades ligadas ao mar, 

                                                           
15 Primeira região metropolitana brasileira sem ter status de capital estadual. 
16 Ver SANTOS, Francisco Martins dos. História de Santos – vol. II. 2ª ed. São Vicente: Ed. Caudex, 1986. 
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mas não necessariamente estaremos falando de transações econômicas, mas sim, de ligações e 

aproximações humanas que influenciaram a constituição de Santos, ainda quando era uma 

acanhada população em um território ainda sem definições distintas de ocupação. 

De acordo com Azzi, o período colonial evidencia a importância da religião como 

forma básica de compreensão do ser humano e do mundo
17

. Era a partir de um horizonte de 

crença ou de fé que as pessoas interpretavam a razão de ser, mas esta construção tem origens 

no final do século XV, quando a ideia de Império cristão estava em crise, enquanto aos 

poucos se inseriam os alicerces políticos e jurídicos do Estado moderno. No entanto, o papa 

Alexandre VI reafirma o princípio do mundo como ―dom‖ de Deus, do qual o papa era o 

ministro com plenos poderes para administrar este mundo. Desta forma, como legítimo 

administrador, dividiu o Novo Mundo entre Espanha e Portugal.  

Em virtude deste ―direito divino‖ o pontífice doava as terras de Deus aos soberanos 

que se demonstraram os mais fiéis à Igreja. Obviamente, que as conquistas ultramarinas 

iniciadas no final do século XV tinham como linha de frente os monarcas da península 

ibérica, mas foi justamente a fidelidade à Igreja destes soberanos que instituiu o privilégio aos 

reinos de Portugal e Espanha de serem os administradores desses novos territórios, para neles 

implantarem e expandirem a cristandade. Em vista da delegação do pontífice, os reis de 

Portugal e Espanha deviam enviar missionários para suas conquistas, além de construir igrejas 

e conventos, fundar paróquias e dioceses, subvencionar o culto bem como remunerar o 

clero
18

·. Em suma, este projeto de expansão dos domínios ibéricos sob a tutela da Igreja, é no 

que consiste Padroado Régio, onde a Santa Fé confiava aos reis de Portugal e Espanha a 

missão de evangelizar as novas terras, estabelecendo nelas a instituição eclesiástica. 

 

―A descoberta dos novos territórios, em abril de 1500, veio apenas confirmar o 

direito real sobre essa região. De fato, é em nome da Coroa lusitana e da fé católica 

que Cabral toma posse solenemente da terra. Diante de uma cruz chantada no chão, 

frei Henrique de Coimbra celebra o rito da missa. Não o pensador católico Júlio 

Maria se referia a esse evento como a ―posse divina‖ da terra. Era, de fato, em força 

de uma atribuição divina que a Coroa reivindicava seus direitos, expressos pelas 

armas portuguesas encravadas na própria cruz. ‖
19

 

 

A historiadora Adalgisa Arantes Campos sinaliza que a representatividade desta 

missão de evangelização estava profundamente convencionada aos missionários da Igreja 

                                                           
17AZZI, Riolando. A Cristandade Colonial: Mito e Ideologia. Petrópolis: Vozes, 1987, p.8. 
18Ibidem, p.46. 
19ibidem, p.33. 
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desde a esquadra de Cabral
20

. Trataremos dos missionários posteriormente no 

desenvolvimento da vila do Porto de Santos, porém, vale ressaltar desde já que o papel 

desempenhado por estes sujeitos na Colônia pode ser interpretado como de mediadores 

culturais, pela grande influência que exerceram na formação cultural da sociedade colonial. 

 

―Oito sacerdotes seculares e oito frades da regra de São Francisco acompanharam a 

Expedição de Pedro Alvares Cabral em 1500, e no território brasílico ficaram apenas 

dois cristãos degradados. Entre 1500 e 1530, período marcado pela indefinição 

política quanto à colonização, a América Portuguesa foi povoada por náufragos, 

degradados e homiziados que criaram comunidades esparsas. ‖
21

 

 

Entre a chegada da frota de Pedro Alvares Cabral na Terra de Vera Cruz, durante a 

quaresma de 1500 e a instituição das 12 Capitanias Hereditárias, em 1534, houve um hiato 

temporal de mais de três décadas. A morosidade para implantar um projeto ―civilizatório‖ foi 

ocasionada, dentre outros motivos, pela desmotivação econômica que o território suscitava. 

Nas duas primeiras décadas após 1500, corresponde ao reinado de Dom Manuel (1500-1521), 

neste período o comércio com as Índias era vantajoso demais, o que ofuscava e desestimulava 

algum empenho por parte do reino português na cristianização e povoamento do novo 

território
22

.  

Apenas no período de 1530 com a Expedição de Martim Afonso de Souza, que a 

região costeira teve uma ocupação definida. Nesta região litorânea onde o grupo comandado 

por Martim Afonso escolheu para os primeiros assentamentos é identificada historicamente 

como a Ilha de São Vicente, local onde ocorreu o marco da povoação na colonização 

portuguesa no Brasil. A ilha, denominada pelos antigos nativos da região como Guaiaó
23

, 

recebeu a esquadra de Martim Afonso de Souza em 1532, e antes mesmo da fundação da vila 

de São Vicente, o fidalgo português preocupou-se em estabelecer as divisões das terras 

vicentinas entre seus homens, de acordo com seus ―méritos‖ e nobreza.  

 

                                                           
20CAMPOS, Adalgisa Arantes. Arte Sacra no Brasil Colonial. Belo Horizonte: C/Arte, 2011, p.12. 
21Ibidem, p.13. 
22Ibidem, pp. 13-14. 
23 Quando a expedição portuguesa comandada por Gaspar de Lemos chegou ao Brasil, em 22 de janeiro de 1502, deu, à 
ilha, o nome de São Vicente, em homenagem a Vicente de Saragoça, um dos padroeiros de Portugal. O local, no entanto, já 
era conhecido pelos índios tupiniquins que a habitavam como ilha de Guaiaó. Ver SANTOS, Francisco Martins dos. História 
de Santos – vol. II. 2ª ed. São Vicente: Ed. Caudex, 1986. 
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―São Vincente [sic] é uma ilha próxima da terra firme e onde há dois logares, um 

denominado em portuguez S. Vincente e na língua dos selvagens – Orbioneme
24

. O 

outro, que dista cerca de 2 leguas, chama-se Ywawasupe
25

, além de algumas casas na 

ilha que se chamam Ingenio, nas quaes se faz assucar. Os portugueses, que ahi 

moram, têm por amiga uma nação brasílica de nome Tuppin Ikin, cujas terras se 

estendem pelo sertão a dentro, cerca de 80 leguas e ao longo do mar umas 40 leguas. 

Esta nação tem inimigos para ambos os lados, para o Sul e para o Norte. Seus 

inimigos para o lado do Sul chamam-se Carios [Carijós] e os do lado Norte Tuppin-

Inba. ‖
26

 

 

A região da ilha que corresponde a atual cidade de Santos era conhecida no século 

XVI como Enguaguaçu, sendo dividida em forma de ordenações reais por Martim Afonso 

entre os colonizadores portugueses Paschoal Fernandes, Domingos Pires, Braz Cubas, Luís de 

Góes, Mestre Bartholomeu Fernandes Gonçalves e os irmãos genoveses José e Francisco 

Adorno. 

Os aspectos geográficos desta região da ilha tornavam sua exploração promissora, o 

local esbanjava qualidades para um assentamento colonial, porque possuía boas águas que 

nasciam dos morros próximos
27

, propiciava boas terras para o plantio, por isso havia um 

grande número de assentamentos indígenas nessa região, além do isolamento das grandes 

matas pelo colar marítimo, e, além disso, possuía excelente porto para todo o tipo de 

embarcações. A península da ilha denominada Vila do Porto de Santos era a região do 

Enguaguaçu, a região propícia para estabelecer um porto mais protegido, pois não ficava tão 

exposta como a região onde se fundou a Vila de São Vicente.  

De início a empresa colonial foi orientada à produção açucareira, com grandes 

investimentos em mão de obra escrava indígena. No pequeno povoado de Enguaguaçu essa 

produção era bem reduzida, basicamente para a população local.  Essa população era 

distinguida pelas ocupações de seus territórios pelos colonos.  Desta forma, Luís de Góes 

estabeleceu-se junto ao outeiro de Santa Catarina, Paschoal Fernandes e Domingos Pires, em 

sociedade, estabeleceram-se junto à fonte de Itororó, Braz Cubas estabeleceu-se junto ao 

Morro de São Jerônimo, mestre Bartholomeu estabeleceu-se junto ao Morro de São Bento, 

todos com roças de cana de açúcar; e, finalmente, os dois irmãos José e Francisco Adorno, 

que já tinham estado na ilha da Madeira entre os usineiros de açúcar, estabeleceram-se ao 

                                                           
24 Sem menção à origem deste outro nome citado por Hans Staden, no entanto, sabe-se pela descrição geográfica que se 
trata de Guaiaó, ou para os portugueses, Ilha de São Vicente. Ver SANTOS, op. cit. 
25 O mesmo que Enguaguaçu. Ver SANTOS, op. cit. 
26STADEN, Hans. Viagem ao Brasil/ Versão do Texto de Marpurgo de 1557 por Alberto Löfgren, revista e anotada por 
Theodoro Sampaio. Rio de Janeiro: Academia Brasileira, 1930, pp.53-54. 
27 Atuais Monte Serrat, Fontana, São Bento, Penha. 
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centro da várzea, junto ao rio São Jerônimo, com o grande Engenho de São João, que em 

1533 já estava funcionando
28

.  

Em paralelo às essas divisões, ocorreram outras na região ao redor da ilha de São 

Vicente, naquele mesmo ano de 1532, aparecem como ocupantes da ilha Pequena
29

, o lusitano 

Henrique Montes, que viera como prático da Armada de Martim Afonso, o nobre Jorge 

Ferreira
30

 como ocupante do atual Itapema
31

, e como ocupante do sítio das Neves, em frente 

ao atual Valongo, o nobre Pero de Góes, irmão de Luís de Góes, com o grande Engenho da 

Madre de Deus com capela na mesma invocação. Ainda mais adiante, ocupando as terras do 

atual Cubatão, apareciam Francisco e Ruy Pinto, nobres portugueses, pai e filho. 

A barganha entre a Coroa Portuguesa e a Igreja deste começo de colonização 

portuguesa nas Américas reflete nos princípios de ocupação do povoado de Enguaguaçu. Os 

colonos eram a representatividade dos monarcas portugueses, por concessão papal, tinham o 

compromisso de estabelecer a fé cristã nas terras de Vera Cruz, o que evidencia o percurso 

sincrônico do desenvolvimento dos assentamentos de colonos e da propagação da 

cristianização.  

Percebemos claramente que a conquista de novas terras foi realizada em nome da 

religião, tendo como símbolo a cruz, ermidas, oratórios, imagens, entre outros elementos que 

podemos identificar como pertencente a um conjunto ideário da fé cristã. Esses elementos 

definiram a civilização que ia se formando na Colônia. Benedito Lima de Toledo considera 

estes aspectos como base formadora de uma civilização barroca, onde as formas de vida 

trazidas da Europa sofreram aqui um continuado processo de transformações. Nestes termos, 

estes elementos não se tratam apenas de um estilo de arte, mas de um particular momento da 

história universal onde todos os fatos são inter-relacionados
32

.  

 

―Pela primeira vez na Europa, a curiosidade dos homens de cultura se abria à 

sugestão duma realidade natural extraordinariamente rica, como aquela da bíblica 

terra prometida. As relações e crônicas dos navegadores, missionários e 

comerciantes impelidos para o caminho das Índias, circunavegando a África ou 

afrontando a difícil rota do Ocidente, coincidiam de maneira impressionante, no 

                                                           
28 Engenho de São João é o atual Engenho dos Erasmos. Ver SANTOS, Francisco Martins dos. História de Santos – vol. 
II. 2ª ed. São Vicente: Ed. Caudex, 1986. 
29 Atual ilha Barnabé. Ver SANTOS, op. cit. 
30 Mais tarde genro de João Ramalho. VerSANTOS, op. cit. 
31 Região na ilha Guaimbê (Ilha de Santo Amaro/Guarujá), onde mais tarde foi construído o antigo Forte da Vera-Cruz. Ver 
SANTOS, op. cit. 
32TOLEDO, Benedito Lima de. Esplendor do Barroco Luso-Brasileiro. 2ª ed. São Paulo: Ateliê Editorial, 2015, p.30. 
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conjunto das notícias e no tom e cor dos pormenores, para não deixar dúvida sobre a 

verdade, sobre a realidade efetiva das grandes descobertas [...]‖
33

 

 

Averini identifica esta situação como o primeiro índice para fenômeno barroco, 

concomitante à crise da Igreja de Roma que buscava estratégias para assegurar seu poder. A 

situação espiritual na qual se desenvolveu o Barroco era de uma Igreja que se expandia 

através das conquistas ibéricas, agregando os territórios ultramarinos à ideologia católica, 

compensando as graves perdas sofridas com a Reforma Luterana, o cisma inglês, entre outros 

adventos reformistas ocorridos no século XVI na Europa. Assim, a produção artística no 

Barroco tinha a intencionalidade de persuadir, de reforçar os preceitos cristãos através da arte, 

seja pela palavra ou pela imagem
34

. Entretanto, no fluxo dos Descobrimentos e, em seguida da 

colonização, outros povos começaram a compor essa sociedade cristã, o que ampliou essa 

―técnica de persuasão‖, fazendo surgir novas formas na produção artística
35

. 

A colonização moldada nos acordos entre a igreja e os ibéricos era uma investida 

rendável para ambos e seus desdobramentos caracterizaram a cultura dos séculos seguintes. 

Todavia, a presença do ―novo mundo‖ neste contexto, exige que parte dos esquemas da 

historiografia artística tradicional sejam repensados, a própria fisionomia das sociedades 

coloniais necessita uma abordagem à periodização, não apenas pelo ponto de vista dos 

acontecimentos na Europa, mas também do processo dos assentamentos coloniais nas 

Américas e refletir sob quais meios estamos pensando na produção artística presente no 

período colonial. 

Campos chama atenção para o período que compreende os primeiros núcleos no 

território brasílico, ressaltando a importância da documentação, afirmando que as referências 

que se tem deste período se pautam em levantamentos arqueológicos, cartográficos e em 

fontes manuscritas das câmaras municipais, crônicas de religiosos e de viajantes, documentos 

das ordens religiosas e das instituições de leigos. ―A esse período que apresenta obras do 

Renascimento, do Maneirismo e mesmo com interações estilísticas, não pode ser denominado 

Barroco‖
36

. Esta afirmação é pertinente ao relacionarmos com os acontecimentos na Europa, o 

                                                           
33AVERINI, Ricardo. Tropicalidade do Barroco. In: ÁVILA, Affonso (org.). Barroco: teoria e análise. São Paulo: Perspectiva; 
Minas Gerais: Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração, 2013, p.24. 
34 Argan comenta que a produção pós Concilio de Trento, por vezes, se complementava para demonstrar toda sua 
eloquência. Relacionando a retórica com a arte com o intuito de tocar o público de forma arrebatadora, de persuadi-lo. 
ARGAN, Giulio Carlo. Arte Moderna: 1770/1970. São Paulo: Companhia das Letras, 1992, p.34. 
35 Ver BAZIN, Germain. O Barroco, um estado de consciência. In: ÁVILA, Affonso (org.). Barroco: teoria e análise. São 
Paulo: Perspectiva; Minas Gerais: Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração, 2013, pp. 10-17. 
36CAMPOS, Adalgisa Arantes. Arte Sacra no Brasil Colonial. Belo Horizonte: C/Arte, 2011, p.16 
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Concílio de Trento foi finalmente instituído em 1563. Considerado como um marco histórico 

na produção artística do Seiscentos até o Oitocentos e ainda associado ao Barroco, este 

concílio e seus desdobramentos foram tardios em relação à ocupação da região abordada, há 

obviamente ressonâncias do Concílio de Trento na produção artística, mas para se pensar no 

que chegou ao Brasil antes dele, é preciso considerar que mesmo este acontecimento estava 

atrelado a uma complexa rede de transformações culturais.  

A mudança de perspectivas na sociedade europeia resultou em acontecimentos como 

as expedições ultramarinas, os movimentos reformistas, a Contra - Reforma, entre outros. Isso 

leva pensar no surgimento do que seria arte barroca no Brasil, havia um terreno fértil para seu 

florescimento, territórios que já eram alimentados pela ideologia cristã processada na primeira 

metade do século XVI, neste contexto, o início de um povoado colonial é fundamental para 

compreender as vilas e cidades barrocas que se desenvolveram nos séculos seguintes no 

Brasil. Assim afirma Averini que o Barroco coincide com essas descobertas e conquistas, por 

parte das potências europeias, de novos territórios pelo globo, todos situados na zona dos 

trópicos e equador, antes civilizações desconhecidas, que no processo da colonização 

sofreram mudanças profundas, igualmente como a própria a Igreja na intenção de dar suporte 

para implantar sua concepção de civilização em terras conquistadas. 

 

―Perspectivas abertas. É altura de atender agora às expressões artísticas denominadas 

coloniais, como manifestações, não já periféricas e marginais à grande arte europeia, 

mas essenciais e determinantes dum espírito que se vinha substancialmente, 

modificando, dum mundo que se ampliava e se preparava para acolher novos 

significados, novas experiências e para gerar novas formas de vida. ‖
37

 

 

É justamente o que Toledo definiu anteriormente
38

, como o início do processo da 

formação de uma civilização barroca, identificados em seus elementos que adquirem um 

sentido simbólico, marco de uma nova civilização, ou seja, um pelourinho, uma capela, uma 

imagem devocional, são objetos fidedignos desta formação. Pontuaremos brevemente a 

fundação da Vila do Porto de Santos e seu desenvolvimento por estes elementos interpretados 

por Benedito Lima de Toledo, como indício da construção de uma concepção de civilidade 

ideal, aspectos tão sintomáticos neste período no Brasil. Tendo consciência que a primeira 

metade do século XVI configura um campo obscuro, com poucas informações que possam 

                                                           
37AVERINI, Ricardo. Tropicalidade do Barroco. In: ÁVILA, Affonso (org.). Barroco: teoria e análise. São Paulo: Perspectiva; 
Minas Gerais: Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração, 2013, p.26. 
38TOLEDO, Benedito Lima de. Esplendor do Barroco Luso-Brasileiro. 2ª ed. São Paulo: Ateliê Editorial, 2015, p.30. 
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revelar sobre as dinâmicas da formação deste pequeno núcleo que se estabeleceu no litoral. 

Neste ponto, estes elementos embasam a constituição da história deste início de povoação, 

eles dão forma para este cenário quinhentista, em particular as várias capelas e a imaginária 

santista. Embora a destruição de muitas ermidas foi constatada durante os séculos seguintes, 

principalmente no XIX, a imaginária religiosa apresenta uma situação um pouco mais 

favorável, em particular as esculturas, constitui todo período que compreende a formação do 

povoado até os dias de hoje, são objetos sobreviventes ao tempo, sendo um material 

indispensável para compreender a complexidade da expansão do catolicismo neste pequeno 

território.  

 

1.1.1. O povoado de Todos os Santos e suas devoções. 

 

De acordo com Myriam Andrade Ribeiro de Oliveira, ao oposto dos hispano-

americanos, que encontraram na pintura veículo da expressão na época colonial, foi no campo 

da escultura que melhor se revelou a sensibilidade artística dos luso-brasileiros, resultando em 

sua mais original contribuição para a história das artes plásticas do período
39

. Entretanto, de 

acordo com Lemos é difícil em alguns casos estabelecermos uma cronologia baseada numa 

sequência de estilos ou na sucessão de técnicas no território paulista, devido sua extensão e 

suas diferentes formas de comunicação com outros territórios e talvez o mais agravante, a 

falta de documentação que permeia o campo desta produção artística
40

. 

O caso de Santos não é diferente, no entanto, tentamos partir de fontes com base numa 

cronologia dos templos católicos construídos nesta região, teremos entre o início da povoação 

promovida por Martim Afonso até o século XVII fechando com a ordem beneditina, um 

considerável número de capelas, igrejas, conventos e suas respectivas devoções apenas no 

território que compreendia os limites de Santos. O levantamento destes primeiros templos 

religiosos foi apresentado em um artigo de 1939 no periódico santista A Tribuna, numa edição 

comemorativa ao centenário da cidade de Santos. 

 

                                                           
39OLIVEIRA, Myriam Andrade Ribeiro de. Escultura colonial brasileira: um estudo preliminar. In: ÁVILA, Affonso (org.). 
Barroco: teoria e análise. São Paulo: Perspectiva; Minas Gerais: Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração, 2013, 
pp.263-303. 
40 Ver LEMOS, Carlos Alberto Cerqueira. A Imaginária Paulista. São Paulo: Pinacoteca do Estado, 2000. 
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―1532 - "Capela da Madre de Deus" - junto ao Engenho do mesmo nome - fundada 

por Pero de Góes. 1540 - "Capela de Santa Catharina" - junto ao outeiro do mesmo 

nome - primeira capela propriamente santista - fundada por Luís de Góes e sua 

mulher, d. Catharina de Andrade e Aguillar. 1562 - "Capela de Nossa Senhora da 

Graça" - Em Santos - fundada por José Adorno e sua mulher, d. Catharina Monteiro. 

1568 -  "Capela de Nossa Senhora do Desterro" - no morro do Desterro, atual S. 

Bento - fundada por mestre Bartholomeu Fernandes Gonçalves (o Ferreiro). Em 

1650 foi nela fundada a igreja de S. Bento. 1585 - "Igreja do Colégio" - fundada 

pelos jesuítas, junto ao Colégio da Vila. Passou a exercer funções de Matriz, em 

substituição à de Santa Catharina, em 1591, depois do saque e depredação de 

Thomás Cavendish. 1599 - "Igreja de Nossa Senhora do Carmo" - com convento. 

Fundada, parece, por frei Domingos Freire e outros carmelitas, os mesmos que, 

chegados em 1580, haviam se recolhido provisoriamente à capela de Nossa Senhora 

da Graça. 1603 - "Capela de Nossa Senhora do Monte Serrate" - fundada por d. 

Francisco de Sousa, no alto do morro de São Jerônimo, depois Monte Serrate. 1641 - 

"Igreja de Santo Antônio" - fundada por frei Pedro de S. Paulo e seus companheiros: 

frei Manoel dos Santos, frei Francisco de Coimbra, frei Bernardino da Purificação, 

frei Thomás da Madre de Deus, e os leigos: frei Domingos dos Anjos e frei Antônio 

de S. José, todos franciscanos. 1650 - "Mosteiro de S. Bento" - Igreja e convento, 

fundada pelos frades beneditinos, sobre a antiga capela do Desterro, em terras e 

capela doadas por Bartholomeu Fernandes Mourão, neto do "Ferreiro‖. ‖
41

 

 

 

Muitos destes templos desapareceram ou sofreram inúmeras remodelações em suas 

estruturas, porém, como a malha urbana de Santos ainda preserva parte de sua estrutura desde 

o início do antigo povoado é possível localizar parte desta arte que já não existe mais, entre 

elas, algumas serão importantes abordar, porque constituem a linha interpretativa do nosso 

objeto de estudo em questão.  

                                                           
41 A TRIBUNA. Edição Comemorativa do 1º Centenário da Cidade de Santos (1839-1939) /Caderno I. Santos,26 de 
janeiro de 1939. 

 

Figura 3- O núcleo inicial da Vila do Porto de Santos. Detalhe do mapa Vila e Praça de Santos, 1720.  
Fonte: Acervo digital da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. 
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O material cartográfico desenvolvido a partir do século XVIII revela alguns templos 

católicos da época da fundação que não existem mais. No detalhe da planta acima é possível 

identificar à esquerda da paisagem, a Capela de Santa Catarina no alto do outeiro (pequeno 

morro) e seu perímetro compreendia os limites do núcleo inicial da vila.  

Em outra planta cartográfica, verificamos o registro da capela quinhentista do 

Engenho da Madre de Deus, localizado do outro lado do estuário da Vila do Porto de Santos. 

Identificada no mapa como capela de Nossa Senhora das Neves, uma mudança de devoção 

decorrente às novas formações da população da vila nos séculos posteriores. Fazendo uma 

ressalva, esta capela do engenho por ficar numa área deslocada do que se tornaria a Vila de 

Santos, seria deixada de lado na cronologia do surgimento dos templos católicos santistas, 

mas é no apogeu das destruições entre o final do século XIX e começo do XX que a ermida 

será recuperada à memória santista pelo pintor, historiador e escritor Benedito Calixto, numa 

tentativa de salvaguardar a história deste templo em tempos de radicação do passado 

colonial
42

. 

Retomando a capela de Santa Catarina de Luís de Góes, localizada no alto do outeiro 

também batizado com o nome da santa e finalizada em 1543, foi considerada a primeira 

                                                           
42  Nos próximos textos abordaremos esta pesquisa de Calixto. Ver JESUS, Benedito Calixto de. A capela de Nossa 
Senhora das Neves I e II. In: Coleção Costa e Silva Sobrinho. Volume 116/ Tomo XV, 1910, p.311-317. 

 

Figura 4 – Detalhe da Planta da Barra da Vila de Santos (séc. XVIII). 
Fonte: Memória Santista. Disponível em: http://memoriasantista.com.br/?p=1552 . 

 

http://memoriasantista.com.br/?p=1552
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capela santista. Costa e Silva Sobrinho em sua célebre obra ―Santos Noutros Tempos”, reúne 

um vasto material de uma longa pesquisa sobre Santos, buscando ater-se aos detalhes de 

manuscritos de antigos pesquisadores. Entre eles, destacamos o padre-mestre Frei Gaspar da 

Madre de Deus ao explanar sobre a capela de Santa Catarina. 

 

―Era Luís de Gois irmão do donatário Pedro de Gois, e morou alguns anos na 

capitania de S. Vicente, para onde trouxe sua mulher, d. Catarina de Andrade e 

Aguilar. Eles mandaram fazer a imagem de Santa Catarina, que inda hoje se venera 

em Santos, colocaram-na em uma capelinha, que edificaram ao pé do outeiro desta 

santa. ‖
43

 

 

A imagem citada é por Frei Gaspar da Madre Deus no século XVIII é reconhecida 

pela Diocese de Santos como a mesma imagem de Santa Catarina exposta no Museu de Arte 

Sacra de Santos. Uma escultura de madeira policromada pertencente ao acervo do museu, no 

entanto, esta peça é alvo de especulações sobre a veracidade dos fatos históricos que fazem 

referências a uma das primeiras devoções instituídas na vila.  

Oliveira Ribeiro Neto apresenta em uma rara descrição das condições do espalhado 

acervo de arte sacra de Santos, em um trecho relata a aparência de uma escultura de Santa 

Catarina, comparando-a com as pioneiras esculturas brasileiras de barro de João Gonçalo, 

fazendo menção ao escultor baiano a autoria desta imagem da santa mártir. 

 

―Da mesma época dessas imagens, contemporânea à fundação da cidade de Santos, é 

a escultura de Santa Catarina de Alexandria, que se encontra guardada na Catedral 

santista, e que foi identificada por Dom Paulo de Tarso, antigo Bispo de Santos, 

como sendo a imagem principal da igreja jesuítica do Outeiro de Santa Catarina. 

Essa imagem, com cerca de um metro de altura, de barro paulista, é muito 

semelhante, na escultura, às das virgens de João Gonçalo Fernandes, e precisa ser 

limpa das inúmeras camadas de tinta que a desfiguram, estando até com uma das 

mãos pintada de purpurina prateada‖
44

 

                                                           
43 MADRE DE DEUS apud SOBRINHO, Costa e Silva. Santos Noutros Tempos. São Paulo: Revista dos Tribunais,1953, 
p.336. 
44NETO, Oliveira Ribeiro. Santos de barro paulista no século XVII. In: Revista do Instituto de Estudos Brasileiros/Arte e 
Arquitetura. São Paulo, n.4, pp.15-27, 1968, p.18. 
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 Pela descrição desta época, a descaracterização sofrida pela escultura em sucessivas 

pinturas, podem ter levado o autor interpretar aproximações com a produção de João Gonçalo, 

mas atualmente, após uma recuperação de suas cores originais, a imagem distancia-se de 

Nossa Senhora da Conceição
45

 ou mesmo Nossa Senhora do Rosário
46

 do mestre João 

Gonçalo Fernandes.Além disso, a escultura de Santa Catarina é uma peça de madeira, o que 

difere da produção de esculturas do mestre Gonçalo, que trabalhava no fabrico destas peças 

utilizando o barro,sendo assim, estes dados comprometem qualquer possibilidade determinar 

esta peça como autoria de João Gonçalo. 

 

                                                           
45 Peça do acervo do MASS. 
46 Imagem do altar da Igreja do Convento de Nossa Senhora da Conceição em Itanhaém (CNSCI). 

 

Figura 5- A escultura de Santa Catarina em comparação com a Nossa Senhora da Conceição de João Gonçalo. 
Acervo do Museu de Arte Sacra de Santos. 
Fonte: Foto de Joyce Farias de Oliveira. 
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Como define Myriam Ribeiro de Oliveira, a imaginária no estudo da escultura colonial 

brasileira, pode-se apresentar esculpidas na madeira ou modeladas no barro. Embora a região 

paulista adquire a tradição do fabrico de esculturas em barro, é preciso considerar alguns 

aspectos do contexto econômico, político-religioso e consequentemente cultural sobre as 

condições específicas para o desenvolvimento da produção artístico neste território. Oliveira 

menciona que antes do século XVII, ao longo da costa dos atuais estados de Pernambuco, 

Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo as obras identificadas nesta primeira fase da 

 

Figura 6 – Nossa Senhora da Conceição (MASS) e Nossa Senhora do Rosário (por confusão denominada N. S. 
da Conceição na Igreja do Convento de N. S. da Conceição de Itanhaém). Esculturas de barro policromado, séc. 
XVI. Ambas esculturas feitas por João Gonçalo. 
Fonte: Foto de Joyce Farias de Oliveira. 

 



50 
 

colonização
47

, eram europeias, sobretudo, portuguesas, feitas em grande escala nessa época. 

Complementando com Eduardo Etzel que havia atestado essas evidências no território 

paulista, sobretudo, afirma que nesta região o comércio de imagens portuguesas nunca se 

extinguiu, sendo mais prolífero no século XIX
48

. 

Carlos Lemos trata com maior abundância a produção da imaginária no planalto 

paulista, entretanto algumas de suas considerações são pertinentes ao litoral desta região, 

como essa citação onde o autor revela uma das possíveis origens das imagens trazidas pelos 

primeiros colonos. 

 

―[...] exemplares arcaizantes ou mesmo medievais; peças de veneração flamenga, 

trazidas pelos técnicos no fabrico do açúcar com passagem pela Ilha da Madeira, 

contratados por Martim Afonso; imagens chegadas de Goa ou Macau, na já 

mencionada ―carreira das Índias‖, de marfim ou de madeira, quando Nossa Senhora 

aparece de cabelos repartidos ao meio e mostrando suas orelhas; estatuetas recém-

elaboradas em Roma ou Lisboa, exibindo santas e santos com vestuário 

renascentista, onde a força da gravidade estica as pregas na mesma verticalidade 

encontrável nas túnicas greco-romanas [...]‖.
49

 

 

É notável a aproximação de alguns aspectos deste trecho com a imagem de Santa 

Catarina de Santos, mas reconhecemos que apesar de interpretações que ajudam a 

compreender este objeto, ainda há inúmeras lacunas que precisam ser preenchidas para 

enredá-lo no curso do tempo. Apresentamos um pouco da situação desta imagem, porque 

configura o século XVI como um símbolo do início da povoação e foi a primeira padroeira 

desta região que compreende os limites do povoado de Enguaguaçu.  

Outro templo que é importante destacar que não está nesta relação apresentada da 

edição comemorativa do jornal santista A Tribuna, foi o que Brás Cubas fundou no mesmo 

ano de 1543. Neste ano, o fidalgo português conseguiu a transferência do porto para o sítio do 

Enguaguaçu, que era mais seguro e o apoio do povoado foi necessário para as embarcações 

que aportavam e para o fornecimento das mercadorias a exportar
50

. Com isto, o nobre 

                                                           
47 Ver OLIVEIRA, Myriam Andrade Ribeiro de. Escultura colonial brasileira: um estudo preliminar. In: ÁVILA, Affonso (org.). 
Barroco: teoria e análise. São Paulo: Perspectiva; Minas Gerais: Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração, 2013, 
pp.263-303. 
48ETZEL, Eduardo. Imagens religiosas de São Paulo: Apreciação Histórica. São Paulo: Melhoramentos, 1971, p.269-
274. 
49LEMOS, Carlos Alberto Cerqueira. A Imaginária Paulista. São Paulo: Pinacoteca do Estado, 2000, p.51. 
50 Entre 1530 e 1543, a vida do novo povoado de Enguaguaçu, girava em torno do engenho e do plantio, mas com a 
invasão e saqueio da vila de São Vicente por Cosme Fernandes, que se vingou por haver sido expulso em 1531 por Martim 
Afonso de Sousa e, com o maremoto posterior que danificou seriamente essa vila, a população do povoado do Enguaguaçu 
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português também levou a cabo a instalação de um hospital, nos moldes da Santa Casa de 

Lisboa, acelerando o desenvolvimento do local. Com o auxílio dos moradores interessados na 

execução do projeto, edificou o hospital e junto a ele uma igreja, criando ao mesmo tempo a 

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia, a primeira fundada no Brasil. O povoado de 

Enguaguaçu passou então a ser conhecido como o povoado de ―Todos os Santos‖.  

Com a publicação de Memórias para a história da Capitania de São Vicente (1797), do 

beneditino Frei Gaspar da Madre de Deus, revela que antes de tudo, que o Hospital da 

Misericórdia era uma consequência do povoado formado em dez anos e não o povoado uma 

consequência do hospital
51

. A vila do Porto de Santos não teve, propriamente, uma fundação, 

porque o seu surgimento não foi predeterminado, como aconteceu com tantas cidades 

brasileiras e como observamos, nem sua formação dependeu do iniciou do hospital, fundado 

em 1543, pois já havia um povoado desde a fundação da Vila de São Vicente. Mas a 

―fundação‖ da antiga vila no ano de 1546 é atribuída a Braz Cubas
52

, um personagem 

importante na configuração do povoado de Todos os Santos, além da iniciativa da construção 

do hospital e da Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de Santos, lançou uma perspectiva 

de progresso para aquela região. A partir do ano de 1546, a região próxima ao Outeiro de 

Santa Catarina era conhecida como "Vila do Porto de Santos". Outra hipótese sobre o nome 

Santos viria do porto de Santos que havia em Lisboa, semelhante ao local do novo povoado. 

A capela de Santa Catarina, o Hospital e a Igreja da Santa Casa da Misericórdia 

ilustram a cenário da própria fundação da vila, ambos relacionados ao programa de 

cristandade envolvendo as figuras dos colonos fundadores que posteriormente será um 

exemplo das narrativas heroicas da formação de uma sociedade cristã na História santista. 

Estes três ícones da fundação ajudaram a constituir um modelo de referencial civilidade 

lusitana naquela região. Naturalmente após a edificação deste conjunto, surgiram outras 

edificações que definiram a paisagem urbana deste pequeno vilarejo. Na década de 50 do 

século XVI foi criada a Alfândega de Santos (1550) e o arsenal de defesa (1552). Na década 

seguinte, para evitar os riscos dos saques dos corsários e fortificar a defesa da região, por ter 

um porto relativamente próspero, em 1560 é construído próximo ao ribeirão de Itororó, o 

                                                                                                                                                                                     
teve oportunidade de crescer economicamente, principalmente com a transferência do porto da vila de São Vicente para o 
povoado de Enguaguaçu. MADRE DE DEUS, Frei Gaspar. Fundação da Villa do Porto de Santos. In: Memórias para a 
história da Capitania de São Vicente: hoje chamada de São Paulo. Lisboa: Typografia da Academia,1797, pp.96-104. 
51MADRE DE DEUS, Frei Gaspar. Fundação da Villa do Porto de Santos. In: Memórias para a história da Capitania de 
São Vicente: hoje chamada de São Paulo. Lisboa: Typografia da Academia,1797, pp.96-104. 
52 Há controvérsias entre historiadores de Santos, no entanto, há antigos documentos apresentados e analisados por Frei 
Gaspar da Madre Deus em que identificam o português Braz Cubas como fundador da Vila de Santos. Ibidem. 
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Forte da Vila
53

. Ainda nesta década, em 1562, Capela de Nossa Senhora da Graça é fundada 

por José Adorno e sua mulher, Dona Catharina Monteiro. Em 1568, a Capela de Nossa 

Senhora do Desterro, no morro do Desterro
54

 é fundada por mestre Bartholomeu Fernandes 

Gonçalves. 

Nos primeiros cinquenta anos da vila temos exemplos nítidos deste programa de 

cristandade no desenvolvimento urbano da região, em sua maioria, locais demarcados e 

caracterizados com a implantação de fortalezas e engenhos com capelas, além disso, a 

construção da igreja e Colégio de São Miguel dos jesuítas e a igreja e convento dos 

carmelitas. A formação da vila em seu aspecto urbano seguia esta ideologia, com seus poucos 

recursos, com seus singelos prédios públicos e casebres, ainda se tinha o presunçoso espirito 

de civilidade, seus aspectos lusitanos refletiam nos seus elementos urbanos.  

A hierarquização social servia para a divisão de acesso a estes espaços, principalmente 

os de atividades religiosas. A elite da vila em seus primórdios é definida pelos colonos e suas 

famílias, essa classe gozava do direito de praticar seus ritos no interior de seus templos, 

porém, estes locais também eram frequentados pelo restante dos indivíduos que compunham a 

população da vila, o que se confirma com o surgimento de oratórios, altares para outras 

devoções, além das que originaram esses templos. É difícil tirar conclusões a respeito de 

alguma definição precisa desta população, além do pequeno grupo de colonos apresentados, 

mas é importante frisar, que este início da formação do povoado e os aspectos aqui 

apresentados, possibilitam compreender como sua população católica se desenvolveu. Por 

isso, esse conjunto de imagens que se processou em Santos apresenta-se como um canal 

revelador informações, de múltiplas trajetórias de conquista e ocupação deste território, da 

criação e desenvolvimento de instituições, como ordens primeiras, terceiras e irmandades, das 

relações e experiências de trabalho, do florescimento de uma sociedade que se tornava 

mestiça, fundamentada e hierarquizada em ideários cristãos. Neste contexto, a iconografia 

devocional encontrada em Santos pode traduzir anseios e proposições de uma Igreja em 

mudança, que também se fez a serviço da colonização. 

 

1.1.2. As ordens primeiras na formação da população da vila de Braz Cubas. 

                                                           
53 O colégio Jesuíta (1585) seria construído na frente deste forte, sendo assim, estaria localizado atrás da construção dos 
jesuítas. SANTOS, Francisco Martins dos. História de Santos – vol. II. 2ª ed. São Vicente: Ed. Caudex, 1986, p.370. 
54 Atual Morro São Bento. Ibidem, p.370; 
MADRE DE DEUS, Frei Gaspar. Fundação da Villa do Porto de Santos. In: Memórias para a história da Capitania de São 
Vicente: hoje chamada de São Paulo. Lisboa: Typografia da Academia,1797, pp.96-104. 
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Após a fundação da vila em 1546,   passaram-se apenas quatorze anos desde que a 

Esquadra de Martim Afonso iniciou os assentamentos na Capitania de São Vicente com a 

fundação da vila que recebia o mesmo nome da capitania, e na segunda metade do século XVI 

este processo de ocupação foi intensificado,  surgindo  outras vilas coloniais, além dos 

aldeamentos e algumas fazendas litorâneas e sertanistas, como Santo André da Borda do 

Campo (1553), São Paulo de Piratininga (1554), São João Batista de Cananéia (1600), Nossa 

Senhora de Conceição de Itanhaém (1561). Como abordado anteriormente, a conquista da 

América Portuguesa se instituiu em procedimentos condizentes com a expansão da fé cristã, 

neste fluxo de operações, é importante frisar a influência sofrida pela cristandade colonial 

pelos moldes definidos do Concílio de Trento (1545-1563). 

 

―A abundante imaginária que povoa os nichos dos retábulos contribui também para 

o efeito geral de suntuosidade e opulência, a ele acrescentando o da movimentação 

dos atores do drama religioso, continuamente encenado nesse verdadeiro teatro da fé 

que são as igrejas oriundas da ideologia da Contra-Reforma em sua versão luso-

brasileira. ‖
55

 

 

Entre os fundamentos desta reforma tridentina, constava o resgate de teses do II 

Concílio de Nicéia (século VIII) acerca da ―invocação e veneração das santas imagens‖, a 

investida nas representações artísticas conferidas desde o século XII pelo papado, aos santos, 

mártires, confessores, doutores da igreja e virgens, e ainda, a incorporação de novos santos, os 

santos fundadores das ordens, cujas representações conferiram novos sentidos à imaginária 

até então celebrada. A reforma procurava elucidar, orientar, conduzir e reforçar, através da 

imaginária, as ações missionárias, devocionais e litúrgicas das ordens religiosas que se 

encontravam à frente dos trabalhos de reconstrução e reelaboração da cristandade dentro e 

fora do território europeu. 

A mediação desempenhada pelas Ordens Primeiras foi essencial para a extensão do 

catolicismo, resultando na edificação de uma sociedade cristã caracterizada pelas diversas 

formas de expressão. De grande valia Carlo Ginzburg apresenta um breve trecho a respeito de 

mediadores culturais. ‖ Quando se fala de mediadores culturais, parte-se do princípio de que 

                                                           
55OLIVEIRA, Myriam Andrade Ribeiro de. Escultura colonial brasileira: um estudo preliminar. In: ÁVILA, Affonso (org.). 
Barroco: teoria e análise. São Paulo: Perspectiva; Minas Gerais: Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração, 2013, 
p. 264. 
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existe uma série de clivagens sugerem, por seu turno, a existência de um conjunto de relações 

de poder‖
56

.  

No histórico que apresentamos sobre a formação do povoado de Enguaguaçu é 

evidente que os colonos se empenharam na implantação do catolicismo regendo a vida 

daquela pequena população, foram mediadores culturais. Mas a pedagogia cristã foi de fato 

desenvolvida pelos clérigos. O ingresso ao catolicismo era feito pelo ritual do batismo, para 

isso a conversão neste período apenas de indígenas, tinha que ser mediada por eclesiásticos. 

―O rito batismal não significa simplesmente a profissão da fé católica, mas assinalava também 

o ingresso na sociedade colonial ‖
57

. Compreende-se que a prática de conversão consistia para 

além de se cristianizar, ocidentalizar e também colonizar. Ou seja, numa sociedade cristã no 

período colonial, a conversão ajudava a conceber a ideia de uma hierarquização social, 

determinando quem eram os colonos e quem eram os escravos. 

De acordo com Ginzburg, o papel do mediador pode assumir diversas formas, 

conforme a posição que ocupa na sociedade e a atitude perante a cultura do grupo social a que 

pertence. Este autor exemplifica esta abordagem com as atividades dos missionários jesuítas 

ao longo dos séculos XVI, XVII e XVIII, mencionando a prática jesuítica de catequese com 

povos dos territórios colonizados, como casos de fenômenos de aculturação
58

.  

Neste paradigma, em 1550 chegam àvila do Porto de Santos, os jesuítas para a 

catequização dos índios tupis que ali moravam em núcleo. Esses primeiros jesuítas e os 

chegaram depois, no ano de 1553 sob o comando de Manuel da Nóbrega e Manoel Paiva, 

amenizaram as relações entre os tamoios e os portugueses das vilas de Santos e São Vicente. 

Enquanto capitão-mor, Braz Cubas na segunda metade do século XVI regia uma vila que 

vivia sob constante ameaça dos índios da região, dentre um dos fatores que desencadeava tal 

tensão, além das disputas territoriais, eram os constantes casos de gravidez entre as mulheres 

indígenas, resultado do contato com portugueses, isso intensificava os conflitos que já eram 

constantes na região
59

. 

Neste cenário conflituoso, os jesuítas enquanto mediadores culturais, formavam parte 

das diretrizes da vida colonial, dedicavam-se a aplicar à catequese dos índios e à 

evangelização dos colonos, intermediando e amenizando os conflitos da convivência destes 

                                                           
56GINZBURG, Carlo. Os pombos abriram os olhos: conspiração popular na Itália do século XVIII. In: _________. A micro-
história e outros ensaios. Tradução: Antonio de Narido. Lisboa/ Rio de Janeiro, Difel/ Betrand, 1989, p.131. 
57AZZI, Riolando. A Cristandade Colonial: Mito e Ideologia. Petrópolis: Vozes, 1987, p.58. 
58 Ver GINZBURG, op. cit. 
59SANTOS, Francisco Martins dos. História de Santos – vol. II. 2ª ed. São Vicente: Ed. Caudex, 1986, p.369. 
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grupos, em contrapartida, essa aproximação, principalmente entre os indígenas, gerada pelo 

trabalho missionário promovia certa coesão cultural, que resultava em uma nova leitura da 

cristandade lusa no Brasil. O processo desta nova leitura é o que Ginzburg ressalva como um 

fator constante neste tipo de situação. 

 

―Se considerarmos que o mediador cultural é comparável a um filtro, torna-se desde 

logo evidente que não há filtros neutros. Tanto o pregador como missionário, por 

exemplo, são obrigados, em maior ou menor grau, a adaptar a sua mensagem ao 

público a que dirigem. ‖
60

 

 

Seguindo o curso deste pensamento, esses missionários enquanto sujeitos ativos nesses 

núcleos coloniais, praticavam atividades com intuito de instruir e converter que poderiam ter 

efeitos diversos. Podiam desde atenuar, reforçar ou mesmo distorcer os conteúdos culturais 

que traziam, o que se tornavam em algumas situações, irrelevantes se comparados aos 

objetivos primordiais dos missionários. Mas para Ginzburg, esses casos de reformulações são 

extremamente interessantes do ponto de vista da História da Arte, quando associados à uma 

produção artística que resulta deste processo de adaptações. 

―Especialmente interessante é o tipo de distorção que conduz a uma inversão pura e 

simples do significado dos símbolos culturais. Haverá, pois, casos em que a criatividade do 

mediador domina por completo o material que transmite‖
61

. Complementando com Campos, 

quando afirma que esta ação messiânica desenvolvida pelos missionários, mantinham 

objetivos que consistiam em aportuguesar e cristianizar
62

, chegando a ser tão complementares 

entre si. Por isso a prática devocional de uma população colonial, adquire este duplo sentido, 

apresentando elementos sincréticos, ou melhor, indícios de aculturação tão característicos na 

formação de identidade cultural da sociedade colonial. Por exemplo, as devoções às imagens 

trazidas ou produzidas seguindo cânones estabelecidos pelos concílios da Igreja, eram 

incorporadas, mas para outra realidade de público que não era europeia, precisavam de 

adaptações para estabelecer uma profunda ligação com essa nova população.  

Deste modo, em 1585 a Igreja e o Colégio de São Miguel dos Jesuítas é construído no 

local onde funcionava o Conselho da Vila, com isso, houve a transferência dos padres da Vila 

                                                           
60GINZBURG, Carlo. Os pombos abriram os olhos: conspiração popular na Itália do século XVIII. In: _________. A micro-
história e outros ensaios. Tradução: Antonio de Narido. Lisboa/ Rio de Janeiro, Difel/ Betrand, 1989, p.131. 
61Ibidem, p.132. 
62CAMPOS, Adalgisa Arantes. Arte Sacra no Brasil Colonial. Belo Horizonte: C/Arte, 2011, p.18. 
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de São Vicente para a Vila do Porto de Santos. Queixas sobre a falta de estrutura para o 

trabalho missionário motivaram esse deslocamento dos jesuítas, desta forma, se estabelecia 

em Santos o ensino literário religioso, fruto da iniciativa do padre jesuíta José de Anchieta. O 

colégio jesuíta ostentava a capacidade dos padres no desenvolvimento de sua missão 

instrutiva, cultural e catequética, para uma população em sua maior parte mestiça, já neste 

início de vila
63

. 

Porém não foram só os jesuítas, enquanto ordem primeira que residiam na vila de Brás 

Cubas no início de sua formação. Anterior a construção do Colégio São Miguel, como já 

citado anteriormente, em 1562, José Adorno e sua esposa Dona Catarina Monteiro, 

construíram em suas terras a capela de Nossa Senhora das Graças
64

, vinte e sete anos depois, 

essa ermida é doada pelo casal aos carmelitas. Segundo Santos, frei Domingos Freire e seus 

companheiros se recolheram em 6 de janeiro de 1580, quando vieram a esta vila para fundar a 

primeiro convento carmelita na capitania. A Ordem Carmelita é abrigada na Capela da Graça 

por falta de outro local para tal destino. A Ordem Primeira dos Carmelitas fundou nesta vila 

seu primeiro convento nas Américas.  

 

―Nesse mesmo ano de 1580 chegam a Santos os primeiros carmelitas, chefiados por 

Frei Domingos, e se recolhem, por falta de outro abrigo, na Igreja de Nossa Senhora 

do Graça, a eles oferecida por José Adorno e sua mulher. Somente nove anos depois, 

a 24 de abril de 1589, foi essa Igreja doada aos mesmos carmelitas pelos 

proprietários, ocasião em que também Brás Cubas lhes fez doação de um terreno 

vizinho para que eles pudessem construir sua morada. Esse convento precário já no 

ano seguinte estava pronto. Entretanto, não se sabe por que foram, depois, esses 

carmelitas, no ano de 1599, começar sua Igreja e seu convento definitivos, no local 

que até hoje se encontram. ‖
65

 

 

A vila finda o século XVI com inúmeros saques realizados por corsários ingleses.  

Mortes, incêndios e roubos caracterizavam esses ataques na costa do Brasil. Após a invasão 

de Eduardo Fenton em 1582, é construído o Forte da Barra em 1584 na ilha de Santo Amaro. 

No entanto, as invasões continuaram, a mais célebre comandada por Tomaz Cavendish em 

1591. Ao saquear a vila, ocupando-a por dois meses, sem obter lucros rendáveis, por 

vingança, Cavendisk ao perceber a devoção da população à Santa Catarina, lança a imagem 

ao mar para desespero dos santistas e destrói a capela da santa no alto do outeiro. Temidos e 

                                                           
63 Ver SANTOS, Francisco Martins dos. História de Santos – vol. II. 2ª ed. São Vicente: Ed. Caudex, 1986. 
64  Podemos determinar a localização da Capela de Nossa Senhora da Graça na rua Santo Antônio, esquina com a rua do 
Sal, com a atualização dos logradouros, seria na rua do Comércio nº 48, esquina com a rua José Ricardo. 
65Ibidem, p.370. 
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odiados, os corsários figuram a ameaça à vida da vila, à integridade do santista em seu caráter 

religioso.  

Outro acontecimento trágico e similar ao saque ocorrido em 1591, envolve a capela e a 

imagem devocional de Nossa Senhora do Monte Serrat. Mas antes, apresentaremos a 

escultura mencionada desta devoção. Trata-se de uma peça seiscentista de Nossa Senhora do 

Monte Serrat atribuída ao Frei 

Agostinho de Jesus. Feita de barro 

cozido e policromado (cerca de 40 cm 

de altura). Em 1980, após sofrer com 

uma deterioração em sua estrutura, 

chegando a despedaçar-se, foi realizada 

uma restauração emergencial. Já em 

1997, quando o Santuário passou por 

reformas, a peça passou por outro 

restauro. 

Retomando o histórico da 

capela, ela foi construída no ano de 

1602 no morro de São Jerônimo, nas 

terras que pertenceram a Braz Cubas. A 

devoção à esta santa corresponde ao 

período que Portugal esteve unido à 

Espanha, o que constata a influência 

espanhola na incorporação desta 

devoção na vila. Em 1614, corsários 

holandeses conseguem invadir a 

pequena vila, realizando saques e 

seguindo para o morro São Jerônimo, 

onde a população havia se refugiado.
66

 

O início do século XVII é marcado por esses episódios de invasões, mas o findar da 

segunda metade deste século, destaca-se a vinda de outras ordens religiosas importantes na 

                                                           
66 Em 1652, a capela do Morro São Jerônimo (Monte Serrat) foi doada para a Ordem Beneditina da vila de Santos. O 
período em que Portugal e Espanha estiveram unidos foi entre 1580 a 1640. Ver SANTOS, Francisco Martins dos. História 
de Santos – vol. II. 2ª ed. São Vicente: Ed. Caudex, 1986. 

 

Figura 7 – Nossa Senhora do Monte Serrat de Santos (c.1653-
1655). 
Fonte: PIMENTEL, Carlos. Novo Milênio. Disponível 
em:http://www.novomilenio.inf.br/santos/h0066c.htm 
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composição deste cenário, os franciscanos e os beneditinos, que complementam essa 

discussão sobre mediadores culturais, principalmente a ordem franciscana. De acordo com 

Röwer (1955) baseando-se em fontes históricas da Província Franciscana, os frades menores 

chegaram no Brasil logo no início da colonização, entretanto, apenas em 1586 a Ordem 

Seráfica estabeleceu-se em território brasileiro
67

. Como sabemos, os franciscanos já tinham 

sido precedidos em termos de ocupação permanente na vila, apenas em 1639 esta ordem se 

fixará definitivamente na região, fundando em 1640 o Convento de Santo Antônio na região 

que será conhecida posteriormente como Valongo. 

 

―Esses primeiros franciscanos, fundadores do aludido convento, foram recolhidos à 

sua chegada à Capela de Nossa Senhora do Desterro, propriedade então de 

Bartholomeu Fernandes Mourão, onde estiveram até 12 de junho daquele ano de 

1640, ocasião em que se passaram para o convento próprio, pronto apenas em parte 

[...]‖
68

 

 

O local para a construção do convento franciscano em Santos, foi doado pela Câmara 

da Vila, sem empecilhos na obtenção do terreno, o processo de doação é descrita por 

Jaboatão. 

 

"Para a fundação do convento fez a Câmara da Vila h'ua escritura ao custódio fr. 

Manuel de Sta. Maria, pela qual se obrigava a dar-lhe o sitio que ele escolhesse, e a 

pagar a terra a seus donos, e nesta conformidade se fez a aceitação. Mas escolhido 

pelo custódio o tal sitio, se achou terem nele parte três, ou quatro pretendentes, João 

Barbosa, Bartolomeu Fernandes Murrão, Felipe Pereira, e outros mais, que todos por 

sua devoção vieram a largar o que lhes tocava, de que se fizeram duas escrituras, 

h'ua por Felipe Pereira, da parte, que corre longo ao Ribeiro, e pelos outros da parte 

onde vem a água para o sítio do convento‖
69

 

 

Segundo Jaboatão, a primeira etapa da construção do convento foi desempenhada por 

irmãos leigos e alguns mestres de obra, que prosseguiram as obras até o acabamento da casa 

provisória. Ainda os mesmos, construíram a fábrica do Convento com a igreja, o que durou 

em torno de um ano. No dia 1 de julho de 1641, foi realizada a cerimônia de lançamento da 

pedra fundamental, nesta ocasião foi realizada a missa em um altar armado precisamente no 

                                                           
67 Ver RÖWER, Frei Basílio. O convento do Valongo. São Paulo: Editora L. Niccolini Gráfica, 1955. 
68SANTOS, Francisco Martins dos. História de Santos – vol. II. 2ª ed. São Vicente: Ed. Caudex, 1986, p.371. 
69 JABOATÃO, Frei Antônio de Santa Maria. Novo Orbe Seráfico Brasílico ou Chrônica dos Frades Menores da Província do 
Brasil. 1859, p.516. 
Segundo Röwer, Jaboatão se enganou no nome de um.Não era Felipe, mas Dona Felipa Pereira, e depois, o quarto 
proprietário de que ele não sabia o nome chamava-se Gonçalo Pereira. RÖWER, op. cit., p.33. 
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lugar onde seria erguido o altar-mor. Segundo Röwer é certo que essa construção só foi 

possível pela colaboração da população da vila. 

―Esta obra se continuou concorrendo todos com copiosas esmolas tão 

superabundantes que no livro das esmolas que no arquivo existe se não achava 

quantia notável com que os Irmãos (os Religiosos) concorressem para esta fábrica 

mais do que 50.000 que por ano se pagavam ao mestre pedreiro que administrava 

esta obra, nem consta que se pagavam outros oficiais, sendo hua obra magnífica 

que... (ilegível)...este Convento de St. Antônio do Rio de Janeiro, e é certo que em 

poucos anos se concluiu este Convento‖
70

.  

 

Ainda em 1642 as obras continuaram no convento, como informa este trecho, ―[...] Só 

em 1642, sendo custódio da Ordem Frei Manuel dos Mártires, foi que se deu início à 

construção definitiva do Convento com a Capela anexa, que são os que se vêem ainda hoje. 

[...] ‖
71

. Porém, o autor não identifica que capela seria esta, já que a capela da Venerável 

Ordem Terceira de São Francisco da Penitência seria construída apenas em 1689. Sabe-se 

ainda por Santos, assim como por Röwer que a igreja de Santo Antônio foi construída depois 

do convento, sendo sua primeira missa realizada somente em 24 de março de 1691
72

. 

Os beneditinos se instalaram na vila do Porto de Santos em 1650, com a fundação do 

Mosteiro de São Bento, efetuada na Capela de Nossa Senhora do Desterro, a mesma capela 

construída em 1568 pelo mestre Bartholomeu Fernandes Gonçalves e que também serviu de 

abrigo para os franciscanos quase uma década antes. A doação deste espaço destinado à casa 

dos beneditinos é atribuída a Bartholomeu Fernandes Mourão, filho do mestre ferreiro da 

Esquadra de Martim Afonso. Segundo Andrade (1996), fazia parte da doação, além da 

ermida, 2 casas, 12 vacas, 1 touro, 1 pastor índio, alfaias, entre outras vantagens. Em troca, os 

beneditinos deveriam rezar 3 missas por mês pelas almas do doador e seus descendentes, estes 

gozariam do direito de serem enterrados na Capela de Nossa Senhora do Desterro
73

. 

A licença da construção do mosteiro foi deliberada pela Câmara Municipal, processo 

similar com o convento dos franciscanos. Sobre o local da fundação do mosteiro, uma 

particularidade Andrade ressalta, os mosteiros beneditinos sempre eram construídos em sítios 

                                                           
70 O autor transcreve um manuscrito intitulado Memória sobre a fundação do Convento de 1743, em parte destruído por 
traças no acervo do Convento de Santo Antônio do Valongo de Santos. RÖWER, Frei Basílio. O convento do Valongo. 
São Paulo: Editora L. Niccolini Gráfica, 1955, p.44. 
71SANTOS, Francisco Martins dos. História de Santos – vol. II. 2ª ed. São Vicente: Ed. Caudex, 1986, p.371. 
72Ibidem. 
RÖWER, op. cit. 
73 Ver ANDRADE, Wilma Therezinha Fernandes de. A Vila e a Fé: Santos e a Ordem de S. Bento do século XVI ao XVIII. 
Dissertação de mestrado de História Social da F.F.L.C.H/ USP. São Paulo, 1980. 



60 
 

afastados, uma regra do próprio Patriarca São Bento estabeleceu na Idade Média
74

. Por isso, a 

ermida de Nossa Senhora do Desterro na encosta do morro era ideal. Por causa do mosteiro 

beneditino, o topônimo do morro onde está essa construção, de Desterro foi substituído 

posteriormente por morro São Bento. 

Jesuítas, carmelitas, franciscanos e beneditinos em um pouco mais de um século da 

fundação da vila, fecham este ciclo de assentamentos, se tornando referências culturais deste 

novo território cristão. Conclui-se que nesta população do primeiro centenário da vila de Braz 

Cubas, o espírito religioso nos moldes do catolicismo foi crescente, talvez por isso 

compreenderemos a proliferação das associações de leigos e grupos similares no decorrer dos 

próximos séculos. Azzi considera que toda manifestação cultural significativa no período 

colonial, tinha elementos de natureza religiosa
75

, viver no Brasil colonial significava estar 

integrado na cristandade e consequentemente expressar a própria vida nos moldes desta 

                                                           
74 Ver Idem. O antigo Mosteiro de São Bento: atual Museu de Arte Sacra de Santos. In: LICHTI, Fernando Martins. 
Poliantéia Santista Vol. III. São Vicente: Caudex Ltda, 1996. Acesso eletrônico: 
http://www.novomilenio.inf.br/santos/h0188c.htm 
75 AZZI, Riolando. A Cristandade Colonial: Mito e Ideologia. 1987. 

 

Figura 8 – Detalhe da Planta da Barra da Vila de Santos (séc. XVIII) mostrando a vila do Porto de Santos. Vila de 
Santos. A formação da vila em seus aspectos religiosos, dos colonos aos missionários. No extremo do lado esquerdo 
temos a capela de Santa Catarina e do outro extremo, o Convento e Igreja de Santo Antônio. Este desenho colonial 
permaneceria sem grandes alterações por quase trezentos anos após a fundação, definindo os limites da vila.  
Fonte: Memória Santista. Disponível em: http://memoriasantista.com.br/?p=1552 

 

http://www.novomilenio.inf.br/santos/h0188c.htm
http://memoriasantista.com.br/?p=1552
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tradição trazida pelos colonos e implantada definitivamente pelos missionários.  

Novamente verificando detalhes da Planta da Barra da Vila de Santos (séc. XVIII), 

percebemos os traços tão distintos da formação da vila em seus aspectos religiosos, dos 

colonos aos missionários. No extremo do lado esquerdo temos a capela de Santa Catarina e do 

outro extremo, o Convento e Igreja de Santo Antônio. Este desenho colonial permaneceria 

sem grandes alterações por quase trezentos anos após a fundação. 

Consequentemente é neste mesmo período de fundação destes novos templos, que 

surgiram os primeiros indicativos de formação de irmandades de negros, revelando uma nova 

configuração na população da vila, mesmo que pequena, mas significativa se considerarmos o 

papel desempenhado pelos mediadores culturais que apresentamos no decorrer deste texto. 

Porque foi através das informações referentes às atividades praticadas por esses mediadores, 

colonos e missionários, em particular, a implantação de novas devoções nos seus espaços 

litúrgicos, que identificamos as origens de cada irmandade de negros, que timidamente 

percorreram o período seiscentista, chegando ao começo do século XVIII com mais 

evidências de seus espaços religiosos. Entretanto, é apenas no século XIX que se fizeram 

visíveis e influentes na sociedade santista, nitidamente demarcados em um discurso de 

segregação étnica que absorvia todo o território urbano da pequena vila que se tornava uma 

cidade. 
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1.2. O surgimento das primeiras devoções de negros na vila do Porto de Santos e a 

genealogia das irmandades negras. 

 

A pesquisa sobre as origens das devoções de negros na Vila do Porto de Santos 

apresenta constantes lacunas, o que caracteriza um fragmentário conjunto de documentação. É 

certo que muitas das informações obtidas foram a partir de resultados de pesquisas
76

 que 

tiveram acesso às fontes primárias relacionadas a essas devoções. Na tentativa de estabelecer 

uma leitura mais coesa e cronológica sobre esses elementos, cruzamos tais fontes citadas por 

outros pesquisadores com documentos cartográficos, recenseamentos, testamentos, escrituras 

e em alguns casos, periódicos que posteriormente abordaram o assunto. Deste modo, o 

arcabouço deste levantamento é constituído por documentos processados tardiamente em 

relação aos primeiros indícios dessas devoções, assim, tentaremos apresentar, na conjuntura 

de fatos já analisados por outros autores, mas complementados ou questionados pelo material 

colhido nesta pesquisa, o percurso de cada confraria na evolução da antiga vila para a cidade.  

No histórico santista dessas devoções conclui-se que elas estavam correlacionadas ao 

histórico da formação de irmandades de negros, pois a maioria das devoções originou a 

formação de irmandades de homens negros e pardos, o que chama atenção pelo número 

expressivo de congregações desses sujeitos, num panorama de treze congregações católicas de 

leigos distribuídas em um território pequeno, mantendo este número por um longo período. 

Todavia, estes casos são sintomáticos e interligam-se aos desdobramentos da população e ao 

desenvolvimento da vila de Santos, a partir do século XVII.  

No Seiscentos aparecem os primeiros indicativos dessas congregações, 

particularmente duas delas: Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos e 

Irmandade de São Benedito. A formação destas duas irmandades coincide com um período 

que configura a troca da mão de obra escravizada de indígenas por africanos na vila. Esta 

mudança influenciou e gerou uma nova formulação da população santista. Anteriormente, 

apenas formada por indígenas, portugueses e seus descendentes. É justamente por meio das 

informações acerca dessas duas irmandades que é possível ter outra leitura da formação do 

                                                           
76Ver FRANCO, Jaime. História da Igreja do Rosário de Santos. Santos: A Tribuna, s.d.; PROMESSA, João Luiz. 
Reminiscências de Santos: 1543-1870. Santos: Estabelecimento Gráfico Santista, 1930; SOBRINHO, Costa e Silva. 
Santos Noutros Tempos. São Paulo: Revista dos Tribunais,1953; Idem. Tricentenário da Irmandade do Rosário. In: 
Romagem pela terra dos Andradas - Edição Ilustrada. Rio de Janeiro: Livraria Freitas Bastos. 1957. 
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núcleo populacional da vila, constatando que a incorporação do negro na população santista 

trouxe novos arranjos no conjunto de devoções da região.  

Para abordar a presença das irmandades de negros na vila do Porto de Santos se torna 

necessário pontuar, mesmo que brevemente, como a formação de irmandades de negros 

estavam relacionadas com as transformações culturais advindas dos contatos de tratamos nos 

textos anteriores. Como exemplificamos na apresentação do histórico da vila de Brás Cubas, 

na América portuguesa a colonização foi assinalada pela implantação de um sistema de 

Cristandade e identificamos neste processo a atuação dos mediadores culturais, tanto os 

colonos como os missionários, ambos a serviço do Padroado Régio. À medida em que a 

conversão de homens de diferentes ―raças‖ gerava novos cristãos ao núcleo desta Cristandade, 

ela se torna cada vez mais heterogênea, adaptando-se às características e contexto de cada 

região, mas sempre condizente com o discurso de universalização da Igreja Católica. 

Neste cenário de aproximações e contatos iniciados no século XV, os negros também 

estavam inseridos à Cristandade e nesta mesma corrente de evangelização, seguindo os 

mesmos parâmetros de universalização da Igreja, que surgem as irmandades negras e que 

evoluíram quase radicalmente a partir das últimas décadas do século XVI. O histórico do 

aparecimento das irmandades de negros conflui do conflito desses contatos, que desencadeou 

tanto a escravidão negra, assim como possibilitou a expansão do catolicismo, sancionando um 

modelo de civilização considerada como a única aceitável, por fim, este modelo 

―civilizatório‖ impõe aos negros encontrarem alternativas para sua sobrevivência, não só 

social, mas também cultural dentro deste sistema.  

Porém, desde o aparecimento de irmandades de negros, elas eram vistas com 

desconfiança e temeridade. As preocupações maiores concentravam-se na apropriação por 

parte dos negros nas atividades administrativas destes sodalícios. Isso permitia que essas 

irmandades estabelecessem um espaço de relativa autonomia, no qual seus membros através 

das festas, assembleias, eleições, funerais, missas e da assistência mútua construíssem 

identidades sociais significativas no seio de um sistema escravista. ―A irmandade era um tipo 

de família ritual, em que africanos desenraizados de suas terras viviam e morriam 

solidariamente‖
77

.  

                                                           
77 REIS, João José. Identidade e Diversidade étnicas nas Irmandades Negras no Tempo da Escravidão. In: Tempo. Rio 
de Janeiro, v. 2, n.3, pp. 7-33,1996, p.4. 
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A primeira irmandade negra surgiu em Lisboa no final do século XV no âmbito do 

mais perfeito ecumenismo, atrelada na única instituição que nesta época aceitava todas as 

classes sociais, independente do estatuto econômico e social de Portugal, a Confraria da 

Virgem do Rosário. A Confraria do Rosário que existiu no Mosteiro de São Domingos, 

localizado no centro da capital portuguesa, foi a matriz de todas as irmandades desta 

invocação, tanto as que surgiram no reino, mas também nas colônias
78

. Foi a primeira 

instituição religiosa onde brancos e negros, senhores e escravos se unem no mesmo recinto 

para rezar num grau de igualdade, pelo menos espiritual.  

Essa interação foi adotada e motivada gradativamente pelas corporações portuguesas 

de brancos, no entanto, à medida em que a população negra crescia, começaram a surgir 

iniciativas de grupos de negros para formação de novas irmandades, separadas dos brancos. 

No caso da Confraria do Rosário, ocorreram conflitos internos no decorrer de suas 

modificações estruturais, envolvendo irmãos brancos e negros, porque além deste convívio 

ecumênico, essas instituições tinham como objetivos neste momento, o controle social e o 

enquadramento ideológico e religioso do contingente de negros.Entretanto, quando surgiu 

uma irmandade inteiramente de negros, este acontecimento foi duramente criticado pelos os 

irmãos brancos do Rosário, que acusaram os dominicanos de terem permitido que os negros 

tivessem uma irmandade inteiramente de sua gente. Complementando este caso, Jorge 

Fonseca e João Sabóia afirmam que no núcleo desta confraria os negros conseguiram ocupar 

cargos administrativos, o que despertou a animosidade dos irmãos brancos, em resposta, os 

irmãos negros decidiram fundar sua própria confraria, a de Nossa Senhora do Rosário dos 

Homens Pretos, em 1551 e em 1565 já era regida por seus próprios estatutos
79

. 

De um modo geral, irmandades, confrarias, ordens terceiras eram instituições fundadas 

a partir da autorização da Igreja e dos reis católicos, para cada corporação era instituído um 

documento de sua fundação, conhecido como Diploma Régio. Essas corporações eram regidas 

por um estatuto, chamado Compromisso, que passava por um processo de aprovação pelas 

autoridades eclesiásticas e também pelos monarcas. Neste documento eram descritos os 

                                                           
78LEVI, Joseph Abraham. Compromisso e solução escravidão e as irmandades afro-brasileiras: origem e formação 
das confrarias religiosas no Brasil colonial (1552 - 1822). Série Estudos Brasileiros, vol.2. Berlim: Berlin Mu ̈nster Lit, 
2006, p.32; HOFBAUER, Andreas. Uma história do branqueamento ou do negro em questão. São Paulo: UNESP, 2006, 
p.86. 
Ver LAHON, Didier. Da redução da alteridade a consagração da diferença: As irmandades negras em Portugal 
(séculos XVI-XVIII). In: Projeto História, São Paulo, n. 44, pp. 53-83, jun. 2012. 
Ver também SCARANO, Julita. Devoção e Escravidão: A irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos no 
Distrito Diamantino no Século XVIII. 2ª ed. São Paulo: Ed. Nacional,1978. 
79FONSECA, Jorge; SABÓIA, João. Os Negros de Faro e a Confraria de Nossa Senhora do Rosário. In: Anais do 
Município de Faro. Faro: Câmara Municipal de Faro, v. 31-32 (2001-2002), pp. 112-131, 2003, p.113. 
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objetivos, modos de funcionamento, as obrigações de seus integrantes, assim, como seus 

direitos adquiridos ao se tornarem irmãos dessas congregações. Embora houvesse uma rigidez 

administrativa por parte das autoridades que deliberavam os compromissos, estabelecer uma 

corporação deste tipo garantia certa autonomia aos irmãos leigos para desenvolverem além da 

devoção, múltiplas atividades de assistência social, o que de certo modo reforçava o caráter 

misericordioso da sociedade cristã.  

 

―Uma das formas públicas do exercício da piedade era a organização de confrarias 

que por toda a parte se multiplicaram, entrando como elemento importante na massa 

geral dos costumes christãos. [...]. Revestiam a forma de confrarias as corporações 

de artes e offícios ou grémios dos offíciaes mechánicos; e em muitos casos os 

officiaes que formavam uma corporação, organizavam-se, independentemente d 

'esta, em confraria religiosa, para em commum praticarem actos de devoção 

religiosa. Cada confraria tinha, como a corporação respectiva, um santo por 

padroeiro‖
80

. 

 

 

Dadas as circunstâncias acima, a proliferação da devoção do Rosário tomou impulso, 

principalmente, através das ordens primeiras, o que corresponde ao fim do Concílio de Trento 

(1563), com isto, as congregações de negros se multiplicaram por todo Império Português, 

estabelecendo-se como uma instituição religiosa especialmente dedicada à cristianização de 

negros
81

. Neste fluxo, as devoções designadas para negros e já utilizadas no processo de 

conversão, foram incorporadas e contribuíram para desenvolver mecanismos mais 

organizados da cristianização coletiva de escravos.  As irmandades de negros, neste ponto, 

assumem a função de mediar a inserção do próprio escravo na sociedade cristã e escravagista. 

Como explica Levi: 

 

―Quando novos escravos chegavam da África as Irmandades eram um dos poucos 

lugares para indivíduos da mesma tribo ou do mesmo grupo étnico-linguístico 

comunicarem. Obviamente, através das Confrarias a Igreja conseguiu oferecer 

instrução religiosa e, mesmo se em forma básica, forneceu os fundamentos da 

Catequese, dado que, pela maioria dos escravos, o único encontro com o 

Catolicismo foi quando foram batizados, em massa e forçadamente, às vezes ainda 

em solo africano ou até a bordo dos navios negreiros.
82

‖ 

 

                                                           
80LEVI, Joseph Abraham. Compromisso e solução escravidão e as irmandades afro-brasileiras: origem e formação 
das confrarias religiosas no Brasil colonial (1552 - 1822). Série Estudos Brasileiros, vol.2. Berlim: Berlin Mu ̈nster Lit, 
2006, p. 12. 
81HOFBAUER, Andreas. Uma história do branqueamento ou do negro em questão. São Paulo: UNESP, 2006, p.83. 
82 LEVI, op. cit., p.25. 
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Com isto, constata-se que, ao longo do século XVII, as confrarias de negros se 

multiplicaram no Império português e, no século XVIII, serão raras as paróquias onde essas 

instituições não são encontradas. Nem todas possuíam o mesmo histórico de conflitos entre as 

irmandades de sujeitos brancos, na verdade, são diversas constituições das irmandades ditas 

negras em Portugal. Algumas compostas por brancos e negros, outras, de mestiços, outras 

constituídas por definições de nações entre os negros, ou definições de castas e outras mistas 

nestes elementos.  

Todavia, vale destacar uma característica muito comum na maioria das irmandades de 

negros, a coroação de reis nas festas de seus oragos. Desde as primeiras irmandades de negros 

em Portugal, essas corporações desenvolviam eleições ou ofertavam cargos dignitários de reis 

nas festas dos padroeiros. As coroações de rei e rainha eram uma espécie de alusão aos 

monarcas africanos e suas cortes. Nas festas das irmandades os negros recriavam essas 

referências no catolicismo que praticavam
83

.  

A propagação das irmandades de negros aconteceu particularmente em espaços 

urbanos, por isso é importante apresentar dados demográficos que reforçam os motivos que 

levaram ao surgimento dessas irmandades. Nas regiões urbanas o negro estava inserido na 

estrutura social. Era muito comum ver escravos transitando nos núcleos urbanos e isso se deve 

pela necessidade do transporte de águas para as residências e de diversas atividades 

comerciais, o que demandava uma variedade de funções para escravos. Diferente do trabalho 

escravo no campo, os negros citadinos tinham mais ―liberdade‖ para estabelecer contatos com 

outros negros, mas também de obter imediata consciência da organização hierárquica a qual 

estavam submetidos
84

.  

―As Irmandades, com a sua dúplice função de abrigo e propagação da religião, eram 

assim um dos únicos confortos para os escravos. Todavia, a Igreja os condicionava a 

                                                           
83José Ramos Tinhorão ao mencionar sobre a transposição destes costumes dos negros nas irmandades, afirma que em 
Portugal essas festas evoluíram para o espetáculo de rua, algo muito ironizado pelos brancos durante os séculos XVIII e 
XIX. E no Brasil muitas das irmandades de negros mantinham os mesmos aspectos, as solenidades apresentavam também 
coroação de Rei e Rainha. No Brasil, as mais antigas referências documentadas sobre coroações de reis relacionadas às 
irmandades de negros, aparecem nos livros de receitas e despesas da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário em Recife 
no período de 1674 a 1675. TINHORÃO, José Ramos. Negro em “festa ruda”, branco e mestiço a “dança seu bocadinho”. 
In: _______. As festas no Brasil Colonial. São Paulo: Ed. 34, 2000, p. 88. 
LAHON, Didier. Da redução da alteridade a consagração da diferença: As irmandades negras em Portugal (séculos 
XVI-XVIII). In: Projeto História, São Paulo, n. 44, pp. 53-83, jun. 2012, pp.72-73. 
84 ARAÚJO, Emanuel. O trato dos vícios: Transgressão e transigência na sociedade urbana colonial. 3a ed. Rio de 
Janeiro: José Olympio, 2008, p.98-107. 
A presença expressiva ocorreu em zonas urbanas, mas carece de estudos irmandades que foram fundadas em nas zonas 
rurais. Sobre esta presença em zonas rurais estamos nos referindo ao caso brasileiro. 
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aceitarem a sua condição de "cristãos inferiores" no seio da sociedade cristã‖
85

. Essas 

corporações a princípio eram determinadas pelos ofícios de seus membros, no entanto, com a 

escravidão, há uma moldagem muito expressiva paradistinguir uma irmandade da outra, a cor 

da pele
86

. A utilização da cor para designar uma irmandade, dizia muito do lugar de seus 

membros nesta sociedade. Isso porque a cor da pele indicava um lugar social. Por exemplo, a 

caracterização do indivíduo como ―preto‖, indicava que ele era um cativo, ou ainda, 

significava um recente passado escravo.  

No Dicionário da Escravidão negra no Brasil de Clovis Moura, segundo o costume 

seiscentista, empregava-se o termo ―negro‖ para escravos e ―preto‖ para livres
87

. Já Anderson 

J. M. de Oliveira, não discorda totalmente, mas ressalta que ―preto‖ assim como negro, ora 

era sinônimo de escravo e ora de livre, mas sempre relativo ao sujeito de origem africana
88

.  

 

―No que concernia às relações sociais no Reino e na América Portuguesa, a cor 

também era um elemento de construção de hierarquias. Cor invariavelmente 

designava lugar social. [...]. No contexto do Império português, a questão da cor 

expressava em parte a naturalidade e a legitimidade das desigualdades e das 

hierarquias sociais do Antigo Regime
89

‖ 

 

                                                           
85 LEVI, Joseph Abraham. Compromisso e solução escravidão e as irmandades afro-brasileiras: origem e formação 
das confrarias religiosas no Brasil colonial (1552 - 1822). Série Estudos Brasileiros, vol.2. Berlim: Berlin Mu ̈nster Lit, 
2006, p.47. 
86 As distinções entre corporações de ofícios e as confrarias religiosas eram bastante confusas em Portugal. As irmandades 
religiosas do Reino procuraram integrar toda a população, inclusive os representantes das raças exóticas, como mouros, 
pretos e até índios que afluíssem eventualmente a Portugal. Essas distinções foram mais proeminentes nas irmandades 
brasileiras, que davam muito mais importância às categorias raciais e sociais, não se integrando em qualquer finalidade 
profissional. SCARANO, Julita. Devoção e Escravidão: A irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos no 
Distrito Diamantino no Século XVIII. 2ª ed. São Paulo: Ed. Nacional,1978, p.26-30. 
87 Negros no geral era a classificação para os escravos africanos e “ negros da terra” para escravos indígenas do Brasil. 
MOURA, Clóvis. Dicionário da Escravidão negra no Brasil. São Paulo: Edusp. 2004, p.311. 
88 Sobre os conceitos da escravidão negra, abordaremos no próximo capítulo. 
OLIVEIRA, Anderson. J. M. de. Devoção e identidades: significados do culto de Santo Elesbão e Santa Efigênia no 
Rio de Janeiro e nas Minas Gerais no Setecentos. In: Topoi, v. 7, n. 12, pp. 60-115, jan. -jun. 2006, p. 64 
89Ibidem, p. 64. 
Sobre essas hierarquias no Império Português, Hebe Maria de Mattos explica que essas definições foram resultadas das 
transformações da sociedade portuguesa da época moderna, limitada ao território europeu, mas se ramificou por um vasto 
Império, que se expandia em nome da propagação da fé católica. Nesse processo de contato com outros povos 
desenvolveram-se concepções jurídicas próprias para a incorporação dos novos elementos convertidos ao catolicismo e 
assim integrados ao corpo do Império. Para que a concepção corporativa de sociedade predominante no Império português 
pudesse informar os quadros mentais e sociais de sua expansão, era necessária a existência prévia de categorias que 
definissem a função e o lugar social dos novos cristãos, fossem eles mouros, judeus, ameríndios ou africanos. Em particular 
sobre o africano e sua classificação, a escravidão se tornaria, a forma por excelência de incorporação ao Império português 
e à fé católica de indivíduos “salvos” do paganismo pelo comercio negreiro ou pela guerra justa. Essa pauta será retomada 
com mais profundidade no próximo capitulo em relação aos contatos dos portugueses com os africanos. MATTOS, Hebe 
Maria. A escravidão moderna nos quadros do Império português: o Antigo Regime em perspectiva atlântica. In: FRAGOSO, 
João; BICALHO, Maria Fernanda e GOUVÊA, Maria de Fátima (org.). O Antigo Regime nos Trópicos. Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira, 2001, pp. 143-145. 
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Considerando estes apontamentos, percebemos que o termo ―negro‖ foi muito mais 

utilizado à condição social, ou seja, variava na identificação de escravo ou de quem foi 

escravo, enquanto o termo ―preto‖ era mais vinculado à aparência desses sujeitos. No entanto, 

não são definições fixadas, podendo ocorrer variações do uso dessas palavras. A pesquisa de 

Silvia Hunold Lara investiga esses termos no século XVIII e percebemos que os significados 

seguem variando. Mas a pesquisadora concluiu que não havia uma correlação exata entre a 

cor e a condição social das pessoas, ainda que a primeira pudesse ser um elemento indicativo 

da segunda
90

. 

 

―A cor branca podia funcionar como um sinal de distinção e liberdade, enquanto a 

tez mais escura indicava uma associação direta ou indireta com a escravidão. Ainda 

que não se pudesse afirmar que todos os negros e mulatos fossem ou tivessem sido 

necessariamente escravos, a cor era um importante elemento de identificação e 

classificação social‖
91

.  

 

Exemplificando, vimos que a origem das irmandades negras se deve a uma cisão na 

Confraria de Nossa Senhora do Rosário no Convento de São Domingos, o que podemos 

interpretar que entre os motivos, a questão da diferença social foi um divisor natural entre o 

que era considerado ―negro e ―branco‖
92

.  

―E a Confraria de Nossa Senhora do Rosário repartia em duas, húa de pessoas 

honradas, E outra de pretos forros e escravos de Lisboa‖
93

. Neste trecho o termo ―preto‖ 

serviu tanto para designar os cativos como os livres, o que sugere que definição foi dada pela 

aparência, pela cor dos homens. Mas a distinção dada aos brancos, ―pessoas honradas‖ em 

relação aos pretos, é uma comparação de hierarquia social, onde os pretos constituem uma 

                                                           
90 A miríade de termos que, misturando cor e condição social, oferecia a possibilidade de gradações diversas. Ser “preto”, 
“pardo”, “mulato”, “cabra”, ou “negro” podia significar muito para quem queria mostrar distinção, afastar-se do cativeiro ou 
afirmar privilégios. Ou, ao contrário, podia ser um artificio para quem queria diminuir, desqualificar e criticar o outro. LARA, 
Silvia Hunold. A cor na maior parte da gente: negros e mulatos na América Portuguesa Setecentista. In: Júnia Ferreira 
Furtado (org.). Sons, Formas, Cores e Movimentos na Modernidade Atlântica: Europa, Américas e África. São Paulo: 
Annablume: Belo Horizonte: Fapemig: PPGH-UFMG, 2008, p.367. Ver também LARA, Silvia Hunold. Fragmentos 
setecentistas: escravidão, cultura e poder na América portuguesa. São Paulo: Companhia das Letras, 2007. 
91 LARA, Silvia Hunold. A cor na maior parte da gente: negros e mulatos na América Portuguesa Setecentista. In: Júnia 
Ferreira Furtado (org.). Sons, Formas, Cores e Movimentos na Modernidade Atlântica: Europa, Américas e África. São 
Paulo: Annablume: Belo Horizonte: Fapemig: PPGH-UFMG, 2008, p.366. 
92 A filiação religiosa funcionava como uma espécie de referência para todas as tentativas de diferenciação social, no 
entanto, Hofbauer conclui que do ponto de vista dos homens livres, se auto afirmar como “branco” surgiu para expressar a 
tentativa de delimitar-se diante de pessoas da mesma sociedade cristã, como critério diferenciador de posição social. Com o 
incômodo em relação à população negra e agora cristã, há uma apropriação destes termos para diferenciação de seus 
componentes na cristandade, principalmente nas irmandades. HOFBAUER, Andreas. Uma história do branqueamento ou 
do negro em questão. São Paulo: UNESP, 2006, p.88. 
93 D’ OLIVEIRA, C.R. 1551, f.27 apud HOFBAUER, op. cit., p.86. 
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classe inferior. Essa diferenciação foi reforçada quando os confrades negros resolveram 

fundar outra confraria para sua gente, no qual o epíteto ―Homens Pretos‖ deflagra esta cisão e 

ao mesmo tempo a identificação de seus devotos.   

É importante considerar estes aspectos, pois as irmandades utilizaram como diretriz de 

suas identificações. Segundo Lucilene Reginaldo, a classificação de ―cor‖, como quesito 

importante na organização das confrarias leigas, surgiu com o crescimento do número de 

africanos no Reino e sua entrada na cristandade. Até então, nas irmandades lusitanas, eram 

diversos os critérios de pertença. Podiam estar baseados na hierarquia do antigo regime, em 

vínculos corporativos ou de afinidade profissional, no gênero, ou ainda, na origem nacional
94

. 

No decorrer da formação de novas irmandades, ou na reelaboração de irmandades existentes, 

se torna recorrente o emprego de ―homens brancos‖, ―homens pretos‖ e ―homens pardos‖
95

 

para designar quais indivíduos compunham as congregações de leigos. 

Essas formas de identificação também são formas de segregação. O convívio era 

inevitável no recinto de oração e devoção, mas havia determinações espaciais que eram 

fundamentadas por estes aspectos segregacionistas. O branco cria o que podemos chamar 

associações de altar-mor, localizadas nas igrejas mais ricas, ao passo que os pardos e os 

negros ocupam ora os altares laterais, às vezes em igrejas situadas em lugares de menor 

destaque no aglomerado urbano
96

.  

Muitas destas congregações criaram condições financeiras para administrar seu 

patrimônio artístico. Essencialmente composto por um conjunto de imagens, um altar e, às 

vezes, com muito empenho, uma igreja. Em muitos casos, ficava evidente o contraste entre o 

patrimônio das irmandades de negros e o hegemônico patrimônio das corporações leigas de 

                                                           
94REGINALDO, Lucilene. Os Rosários dos Angolas: Irmandades Negras, Experiências escravas e identidades 
africanas na Bahia setecentista. Tese (Doutorado em História) / Departamento de História do Instituto de Filosofia e 
Ciências Humanas da Universidade Estadual de Campinas - Brasil, 2005, p.48. 
95 A designação de “pardo” era utilizada geralmente na identificação dos filhos livres de escravos, todavia, os significados 
deste termo, poderiam variar. Pardo também servia como sinônimo de mulato, portanto, seriam os descendentes de 
escravos nascidos livres, ou não, pois a tez de um indivíduo neste caso, podia oscilar de preto para pardo, de acordo com 
sua situação social, ou seja, de cativo para forro. GUEDES, Roberto. Sociedade Escravista e Mudança de Cor: Porto Feliz, 
São Paulo – Século XIX. In: FRAGOSO, João et (org.). Nas rotas do Império. Vitória/ Lisboa: EDUFES/IICT, 2006, p.418-
419. 
Silvia Hunold Lara difere um pouco do ponto de vista de Roberto Guedes sobre essas definições de mulato e pardo. Lara 
demonstrou como o termo mulato em alguns casos, designava algo pejorativo como xingamentos, mulatos eram definidos 
como sujeitos de baixa extração, sem estirpe. Enquanto o termo pardo, parecia designar certa atribuição de valor na 
hierarquia social. Deste modo, pela leitura desta pesquisadora estes termos não eram conclusivamente sinônimos.LARA, 
Silvia Hunold. Fragmentos setecentistas: escravidão, cultura e poder na América portuguesa. São Paulo: Companhia 
das Letras, 2007, pp.137-141. 
96SCARANO, Julita. Devoção e Escravidão: A irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos no Distrito 
Diamantino no Século XVIII. 2ª ed. São Paulo: Ed. Nacional,1978, p.30. 
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brancos, que gozavam de mais condições. A diferença obviamente estava na composição dos 

indivíduos destes núcleos. Enquanto as congregações de brancos eram formadas por gente 

mais abastada, ou mesmo as menos abastadas, porém, todas livres, isso permitia um campo 

muito mais amplo de investimentos em seu patrimônio.  

Já as irmandades negras, em sua maioria, eram compostas por escravos ou filhos de 

escravos, que não obstante as condições precárias em que viviam, conseguiam dar tudo o que 

possuíam para sustentar suas corporações, sendo muito mais restritas suas condições de 

angariar e patrocinar uma produção artística. No entanto, é relevante pautar que muitas 

congregações de negros driblaram a barreira social instituída pela escravidão. Algumas 

conseguiam, além da manutenção de capela e do orago, construir suas igrejas, compondo, 

entre seus objetivos fundamentais, a organização das festas do orago e a garantia de um 

enterro digno para todos os irmãos, o que reconhecidamente as tornava engenhosas no ramo 

administrativo. Ainda, elas conseguiam canalizar alguns protestos, contra maus tratos de um 

escravo, ou mesmo de seus direitos violados enquanto cristãos, embora absterem de 

privilégios por conta da condição de seus membros, enquanto propriedade de alguém ou de 

uma família.   

A estratificação social permeada pela questão racial, esboçava novos contornos nas 

devoções nas igrejas. As irmandades negras foram as instituições que elevaram as devoções 

de negros à popularidade, tanto no reino como nas colônias. Altares atrelados às corporações 

de negros, tinham como devoções mais comuns, a pioneira devoção à Virgem do Rosário, 

seguida dos santos pretos, Santa Efigênia, Santo Elesbão, São Benedito e Santo Antônio de 

Categeró, sendo os oragos mais populares destas congregações
97

. Outros patronos de negros 

como de Nossa Senhora Das Mercês, padroeira dos crioulos, enquanto Nossa Senhora do 

Amparo era destinada aos homens pardos
98

. Outras invocações da Virgem foram adotadas 

como oragos de irmandades negras, como Nossa Senhora do Terço, da Morte, da Conceição, 

das Dores, das Neves, do Parto. Complementando a linha de padroeiros, aparecem São 

Gonçalo Garcia, São Baltasar e Santo Onofre, os quais, segundo a hagiografia tradicional, 

também eram pretos ou pardos e por isso gozavam de singular popularidade entre os negros. 

                                                           
97 Santa Efigênia, princesa da Núbia convertida ao cristianismo, por vezes era confundida com uma Nossa Senhora escura, 
sendo as vezes chamada de “Virgem de São Lucas”. Este serviu provavelmente de inspiração as Madonas Negras, 
importantes no devocionário de determinadas regiões ibéricas. São Benedito era o mais notório dentre os santos de cor e o 
seu culto, desenvolvido na Europa, alcançou imensa aceitação principalmente no Brasil por parte de negros, mulatos e 
mesmo os brancos. SCARANO, Julita. Devoção e Escravidão: A irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos 
no Distrito Diamantino no Século XVIII. 2ª ed. São Paulo: Ed. Nacional,1978, p.38 
98Ibidem, p.38. 
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Devoções subsidiárias em relação aos padroeiros, porém de grande notoriedade apareciam 

Santo Antônio, São Domingos, São Lázaro, São Sebastião e São Jorge. Basicamente essas 

devoções foram as mais comuns desenvolvidas entre as irmandades de negros, porém, é certo 

que houve outras, o que não permite fechar este quadro. 

Altares erigidos a esses santos com suas respectivas imagens encontravam-se em 

quase todas as igrejas e capelas que mantinham irmandades de negros. Muitas destas 

congregações criaram condições financeiras para administrar seu patrimônio artístico. 

Essencialmente um conjunto de imagens, um altar e às vezes, com muito empenho uma igreja 

constituíam este patrimônio. 

A maioria eram composta por escravos ou filhos de escravos, que não obstante as 

condições precárias em que viviam, conseguiam dar tudo o que possuíam para sustentar suas 

corporações, sendo muito mais restritas suas condições de angariar e patrocinar uma produção 

artística. No entanto, é relevante pautar que mesmo a cor sendo um forte indicador social, 

muitos negros driblaram a barreira social instituída pela escravidão. E relacionando ao 

contexto das irmandades de negros, era comum nessas congregações ter alguns irmãos que 

pudessem contribuir financeiramente tanto quanto os membros das congregações de brancos. 

Além da manutenção de capela e do orago, compondo outros dentre seus objetivos 

fundamentais, estavam a organização das festas do orago e a garantia de um enterro digno 

para todos os irmãos, o que reconhecidamente as tornavam engenhosas no ramo 

administrativo. Ainda, elas conseguiam canalizar alguns protestos, contra maus tratos de um 

escravo, ou mesmo de seus direitos violados enquanto cristãos, embora absterem de 

privilégios por conta da condição de seus membros, enquanto propriedade de alguém ou de 

uma família.   

Sucursais das irmandades de negros em Portugal encontravam-se também na África, 

nas regiões das atuais, Angola, Cabo Verde, São Tomé, Congo, República Democrática do 

Congo (antigo Zaire) e Moçambique e ainda, no antigo Estado da Índia. Podemos elencar 

algumas cidades espanholas onde o modelo português foi adotado, como Barcelona, Sevilha e 

Valência
99

, e sobretudo na maior colônia portuguesa nas Américas, o Brasil, apresentando um 

vasto quadro de difusão desses sodalícios de negros. 

 

                                                           
99 LEVI, Joseph Abraham. Compromisso e solução escravidão e as irmandades afro-brasileiras: origem e formação 
das confrarias religiosas no Brasil colonial (1552 - 1822). Série Estudos Brasileiros, vol.2. Berlim: Berlin Mu ̈nster Lit, 
2006, p.30-35. 
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1.2.1.  Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos  

 

―[...] no derradeiro quartel do século XV, ressurgiu a devoção do Rosário, no mesmo 

convento e assomou e ressurgiu com maior vividez, porque se organizou uma 

confraria na capela que ali existia dedicada à Virgem daquela invocação. Acudiam a 

cultivá-la nobres e plebeus, reis e vassalos, pretos e brancos, com mimos de alto 

preço e constantes orações. Aí está, pois, em rápido escorço, donde promanaram as 

nossas irmandades do Rosário. [...]‖
100

 

 

A devoção à Virgem do Rosário entre os negros e o surgimento de sua primeira 

confraria no Convento de São Domingos em Lisboa se disseminou pelo mundo, de mesma 

forma como os preceitos do catolicismo tridentino. Como vimos, essa história carrega em si 

conflitos enredados nas tensões de convivência entre brancos e negros, no jogo de 

assimilação, da forma simbólica de liberdade e na formação de um novo corpus na 

Cristandade, constituída por homens negros. 

Na vila do Porto de Santos não foi diferente, um pouco mais de 70 anos após a 

fundação da vila, a primitiva Igreja da Misericórdia inaugurada por Braz Cubas havia sido 

reconstruída entre 1614 e 1615. Nesta intervenção a igreja foi ampliada e era conhecida como 

―Matriz‖, pois os irmãos da Misericórdia consentiram que neste templo fossem exercidas 

provisoriamente as funções de Matriz da vila, enquanto a construção de uma Igreja Matriz 

―definitiva‖ não fosse deliberada
101

. No entanto, a morosidade em definir um projeto para um 

novo templo que servisse de Matriz, gerou uma ocupação a longo prazo por parte da vigaria 

da vila, o que ocasionou numa relação muito conflituosa com a Irmandade da Santa Casa, que 

no final resolveu retirar-se de sua própria igreja.  

―A igreja da Misericórdia [...] passou em certa época, a servir de matriz da nova vila, 

primeiro em funcionamento conjunto e depois exclusivo, por ter a confraria se transferido 

para outra zona
102

‖. Em 1654, a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia era donatária de um 

pequeno lote de terras conhecido como Campo da Misericórdia, uma região próxima dos 

arredores do núcleo inicial da fundação da vila, atrás dos limites do convento dos carmelitas.  

                                                           
100 SOBRINHO, José da Costa e Silva. Tricentenário da Irmandade do Rosário. In: Romagem pela terra dos Andradas - 
Edição Ilustrada. Rio de Janeiro: Livraria Freitas Bastos. 1957, p. 83. 
101 Que substituía a primitiva Igreja da Irmandade da Misericórdia de 1543 que estava em ruínas e foi praticamente 
reconstruída entre 1614-15. Nesta primeira intervenção o templo foi ampliado e era conhecida como Matriz “definitiva”. “[...] 
consentiram os irmãos da Misericórdia, que na sua Igreja se exercitassem novo Templo para matriz, permissão, de que 
muito se arrependeram pelo tempo adiante; porque nunca se fez outra Igreja. [...]” MADRE DE DEUS, Frei Gaspar. 
Fundação da Villa do Porto de Santos. In: Memórias para a história da Capitania de São Vicente: hoje chamada de São 
Paulo. Lisboa: Typografia da Academia,1797, p. 102. 
102Ibidem, p.28. 



73 
 

Com a obtenção de auxílio para a construção de um novo hospital, esta irmandade 

construiu também uma capela dedicada à Santa Isabel, tendo novamente um templo para sua 

devoção. Todavia, a velha igreja da Misericórdia reconstruída e apossada pela vigaria no 

marco de fundação, encontrava-se novamente deteriorada, e suas estruturas comprometidas 

demais para continuar servindo de matriz. Devido ao estado deste prédio, ocorreram 

negociações entre a Câmara da vila e a Irmandade da Misericórdia para transferir 

provisoriamente as atividades de matriz à Capela de Santa Isabel e novamente os irmãos da 

Misericórdia cedem espaço. Nesta mudança foram transladados os altares das irmandades 

existentes até aquele ano, entre eles um altar de Nossa Senhora do Rosário dos Homens 

Pretos, pertencente à irmandade que recebia a mesma denominação do referido altar. 

 

―[...] a Irmandade já em 1652 se achava instituída, temos prova inconcussa numa 

declaração feita pelo dr. Provedor de Capelas João Vieira de Andrade, em um livro 

pelo mesmo rubricado em 11 de janeiro de 1750. E cujo o teor é o seguinte: - Tem 

esta Irmandade nove livros, inclusive este, que é o primeiro que teve, e principiou a 

ter uso em 1 de outubro de 1652; cujos livros se conservam e com especialidade o 

primeiro, pois nele afls. 38 se declara haver provimento do Ordinário pelo qual 

mandou dar dinheiro da Irmandade a juros de 85. Eu o escrevi – Andrade. [...]‖
103

.  

 

A Irmandade de Nossa Senhora do Rosário foi ereta na dita Igreja da Misericórdia em 

1652. O historiador José da Costa e Silva Sobrinho escreveu um importante artigo sobre o 

tricentenário desta congregação, apresentando um breve histórico da devoção do Rosário com 

base em documentos eclesiásticos e outros da Câmara da Vila do Porto de Santos
104

. No 

entanto, a pesquisa de Jaime Franco, obra intitulada História da Igreja do Rosário (s.d), parte 

de inúmeros documentos arquivados pela antiga irmandade do Rosário dos Pretos, sendo 

possível apresentar pistas deste começo, descrevendo os primeiros irmãos como homens 

negros, supostamente todos cativos provenientes das senzalas da Bahia e do Rio de Janeiro e 

muitos outros trazidos diretamente da África para o trabalho nos engenhos açucareiros da 

região da vila de Braz Cubas. 

Embora o tráfico negreiro tenha sido iniciado de forma maciça na Capitania de São 

Paulo em meados do século XVIII
105

, nos Seiscentos algumas de suas regiões já gozavam 

desta mão-de-obra negra e escravizada. Evidentemente, entre um dos motivos mais concisos 

                                                           
103SOBRINHO, José da Costa e Silva. Tricentenário da Irmandade do Rosário. In: Romagem pela terra dos Andradas - 
Edição Ilustrada. Rio de Janeiro: Livraria Freitas Bastos. 1957, p.86. 
104Ibidem, pp.83-91. 
105LUNA, Francisco Vidal; KLEIN, Hebert S. Evolução da sociedade e economia escravista de São Paulo, de 1750 a 
1850. São Paulo: Edusp, 2006, p.28. 
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para a presença de negros nestas regiões foi a proibição emitida pelo Papa Urbano VIII, na 

Encíclica Commisum Nobis no ano 1639, sob pena de excomunhão para quem submeter 

nações indígenas à escravidão
106

. 

E no contexto da região que compreende a ilha de São Vicente e seus arrabaldes, 

houve um agravamento desta determinação com a debandada dos índios Guaianás para o 

sertão e para as terras circunvizinhas de Paranapiacaba e Itatins, reunindo-se às tribos tupis
107

. 

Neste cenário os jesuítas travavam uma séria luta contra os bandeirantes que insistiam na 

captura de indígenas. Essa retirada indígena do litoral prejudicou as atividades dos engenhos 

da região e a população começou a passar dificuldades por escassez de alimentos com as 

poucas atividades lucrativas no comércio local.  

 A vila do Porto de Santos vivia da sua escassa produção para sua subsistência. De 

acordo com Franco, a partir deste período que começaram a chegar pelo pequeno porto, 

algumas naus vindas da África com africanos comprados. Alguns doentes e velhos recebiam 

atendimento no Hospital da Santa Casa da Misericórdia
108

. Mesmo recorrendo à nova mão de 

obra escrava, os custos eram altos se comparados à captura dos nativos, pois os negros 

vinham do repasse de outros territórios no curso do tráfico negreiro, uma alternativa de mão 

obra com taxas acrescidas deste deslocamento, o que não era tão coerente à realidade 

financeira da população santista. Todavia, a vila empreendeu essa troca aos poucos e procurou 

por meio dos índios e dos negros produzir o essencial para sua subsistência nesta fase. 

Além dessas dificuldades financeiras, a região depois de transformada em praça 

militar e presídio de condenados pela Justiça do Rio de Janeiro e de outras capitanias, passou 

a ser um lugar muito pouco procurado. Era um ambiente pestilento, segundo relatos da época, 

cheio de pântanos, sujeito à invasão constante do mar, somando-se com seu despovoamento, 

miséria e as frequentes epidemias tornava o cenário santista muito dramático
109

.  

                                                           
106

FRANCO, Jaime. História da Igreja do Rosário de Santos. Santos: A Tribuna, s.d., p. 31. 
107Ibidem, p. 31. 

Contudo, a utilização de mão de obra escrava indígena continuou sendo empregada em diversas regiões do território 

paulista. Até o século XVIII a escravidão indígena era recorrente no território paulista, a substituição por escravos africanos 

foi gradual, por sua vez, muitos dos indígenas pacificados nas aldeias não sobreviveram como cultura autônoma depois de 

meados do século XIX.  LUNA, Francisco Vidal; KLEIN, Hebert S. Evolução da sociedade e economia escravista de São 

Paulo, de 1750 a 1850. São Paulo: Edusp, 2006, pp. 25-28.  
108 Este hospital provavelmente ainda era o velho, fundado por Braz Cubas. FRANCO, Jaime. História da Igreja do 
Rosário de Santos. Santos: A Tribuna, s.d., 31. 
109SANTOS, Francisco Martins dos. História de Santos – vol. II. 2ª ed. São Vicente: Ed. Caudex, 1986, p. 372.  
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No entanto, também é neste mesmo período, que os frades franciscanos terminavam a 

construção do convento e da Igreja no Valongo. Os beneditinos construíam a Igreja e seu 

mosteiro no sopé do morro que ficou conhecido como Morro São Bento. Ainda estes últimos, 

reconstruíram a antiga capela abandonada no alto do morro São Jerônimo, na qual 

entronizaram a imagem de Nossa Senhora do Monte Serrat. 

Em 1650, era vigário da Matriz da vila, o padre Fernão Rodrigues de Córdova
110

. 

Neste ano, os poucos negros escravizados que viviam na senzala erguida atrás da igreja, 

prestavam serviços na paróquia e com a autorização do vigário conseguiram construir um 

altar simples na parte da epístola, em louvor a Nossa Senhora do Rosário, desta forma, logo 

constituíram sua irmandade em homenagem à padroeira da vila, que era Nossa Senhora do 

Rosário Aparecida
111

, ficando sua identificação como Irmandade de Nossa Senhora do 

Rosário dos Homens Pretos. O compromisso desta irmandade foi baseado no Compromisso 

da Irmandade da Misericórdia, entretanto, somente em 1652, foi emitido seu Diploma 

Régio
112

, datando sua fundação em 1º de outubro de 1652, documento assinado pelo Papa 

Inocêncio X e D. João IV, rei de Portugal. 

Diferente de muitos casos das formações de irmandades de pretos do Rosário, a 

devoção do Rosário em Santos por negros organizados numa congregação legalizada, não se 

deu por referências de uma irmandade do Rosário de brancos, sendo assim, a devoção 

administrada pela Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos foi a pioneira 

na vila do Porto de Santos.  

Há poucas informações
113

 que remontam o início desta corporação, sabe-se apenas que 

seus membros se reuniam em determinados períodos, quando os irmãos negros eram liberados 

de seus afazeres. Eram raras as reuniões da Mesa e só apareciam quando havia a festa do 

Orago, com altar na Capela de Santa Isabel, da Irmandade da Santa Casa da Misericórdia. No 

período que permaneceu nesta capela, a Irmandade dos Pretos esperava a construção da nova 

Igreja Matriz, o que durou muitos anos. A maioria destes sujeitos era analfabeta, poucos 

                                                           
110 O mesmo que em 3 de agosto de 1640 presenciava os sucessos da expulsão dos padres da Companhia de Jesus na vila 
e da Capitania, e, que em 1655 fizera a entrega da ermida de Nossa Senhora do Monte Serrat aos padres beneditinos. 
SOBRINHO, José da Costa e Silva. Tricentenário da Irmandade do Rosário. In: Romagem pela terra dos Andradas - 
Edição Ilustrada. Rio de Janeiro: Livraria Freitas Bastos. 1957, pp.85-86. 
111 Segunda padroeira da Vila do Porto de Santos, na primeira fase da colonização a padroeira era Santa Catarina. 
112 Este Diploma Régio, assim como outros documentos foram perdidos em meio aos deslocamentos da irmandade na vila, 
foram efetuadas buscas por alguns irmãos, mas nada foi encontrado.FRANCO, Jaime. História da Igreja do Rosário de 
Santos. Santos: A Tribuna, s.d., 32. 
113Apenas a pesquisa de Jaime Franco trouxe informações sobre a formação desta irmandade, mesmo assim, o 
pesquisador admite a escassez de documentação sobre a formação desta corporação. Ibidem, p.33. 
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sabiam ler e escrever, eram estes últimos que chegavam a compor os cargos da mesa 

administrativa, que de início era bem simples, apenas era citado o cargo de juiz. 

Porém, no século seguinte com mudanças na economia santista revelam um aumento 

da população de negros. Desde 1720, houve um impulso na agricultura, abertura de casas 

comerciais e hospedarias, pois a vinda de muitos navios do Reino de Portugal, além de 

colonos, trazia negros escravos. Segundo Franco, desde daí a Irmandade dos Pretos aparece 

mais expressiva, num constante aumento de irmãos.  

Em 1746, a nova Igreja Matriz foi inaugurada e 1754 seu adro foi benzido pelo novo 

Vigário, o padre Faustino Xavier do Prado. Os mesários da Irmandade de Nossa Senhora do 

Rosário não puderam retornar à igreja Matriz com seu altar, tomando a decisão de permanecer 

na Capela de Santa Isabel, no Largo da Misericórdia, anexa ao Hospital, já em desuso.  

A partir desta situação, a Mesa administrativa da confraria decidiu arranjar outro local. 

No ano de 1756, a Irmandade adquiriu do coronel José Ribeiro de Andrada
114

 duas braças e 

meia de terreno ao fim da Rua do Campo, perto do Ribeirão de São Jerônimo que descia do 

Monte Serrat e desaguava na praia do estuário da Vila. 

Temos aqui um fato curioso, a Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Homens 

Pretos nunca residiu na nova Matriz, como consta nos documentos consultados por Jaime 

Franco. ―Os mesários da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos não 

puderam retornar à igreja com seu altar, ficando no mesmo local [...]‖
115

. 

Todavia, no manuscrito Reminiscências de Santos:1530-1870 de João Luiz Promessa, 

publicado posteriormente em 1930 apresenta uma relação dos altares da Igreja Matriz 

inaugurada em 1746, citando a Irmandade do Rosário dos Homens Pretos como proprietária 

do altar sob invocação de Nossa Senhora do Rosário. Segue o trecho do manuscrito: 

 

―Altares e Irmandades na Matriz/ Tinha a Igreja Matriz sete altares, a saber: Altar 

Maior - Invocação de N. S. do Rosário dos brancos. Altar de S. Miguel - Do lado do 

Evangelho, sendo também das Almas [...]. Confrarias e Irmandades: [...] Em frente à 

referida capela, na parte da Epístola, estava o altar da irmandade de N. S. do Rosário 

dos Pretos e no retábulo do dito altar também estava a Senhora do Terço. Tinha 

irmandade dos pretos, sem compromisso; serviam a uma e outra Senhora, com a 

                                                           
114 Avô paterno de José Bonifácio de Andrada. SOBRINHO, José da Costa e Silva. Tricentenário da Irmandade do Rosário. 
In: Romagem pela terra dos Andradas - Edição Ilustrada. Rio de Janeiro: Livraria Freitas Bastos. 1957, p.86. 
115 FRANCO, Jaime. História da Igreja do Rosário de Santos. Santos: A Tribuna, s.d., p.33. 
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obrigação de mandarem dizer todos os domingos uma missa pelos irmãos vivos e 

defuntos da mesma irmandade‖
116

. 

 

Este documento foi base de referências muito recorrente para os historiadores locais, 

apesar de sua importância na estrutura da historiografia santista, há equívocos acerca das 

irmandades de negros, principalmente da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos 

Homens Pretos. O erro basicamente se concentra na transladação ocorrida em 1654 do altar da 

Igreja da Misericórdia para a Capela da Santa Isabel. Segundo Promessa, a Irmandade dos 

Pretos teria se mudado para a Capela de Santa Isabel e retornado com seu altar à nova matriz 

em 1754, mas esta congregação não retornou com seu altar e imagens.  

De acordo com Franco, a nova Matriz não comportava mais altares, contudo, os 

irmãos pretos aumentaram em número de devotos e devido ao processo longo de edificação, a 

Irmandade do Rosário dos Pretos gozava de certos direitos no espaço desta matriz. Costa e 

Silva Sobrinho menciona que no ano de 1757, um ano após o início da construção da igreja, 

não havia nela ainda celebrações, nem atos religiosos. Os irmãos da confraria eram sepultados 

na Igreja Matriz, o que confirma em um documento de 1759 relatado pelo autor sobre o irmão 

escrivão e tesoureiro Domingos Pereira Viegas, onde consta a informação de uma quantia de 

1$600 réis para os consertos nas sepulturas daquela igreja
117

. 

Os enterramentos dos irmãos pretos do Rosário aconteceram até mesmo depois de sua 

igreja edificada e em atividade. Porém, vale ressaltar que seu altar e suas imagens nunca 

permaneceram na nova Matriz.  

                                                           
116 PROMESSA, João Luiz. Reminiscências de Santos: 1543-1870. Santos: Estabelecimento Gráfico Santista, 1930, p.19. 
117SOBRINHO, José da Costa e Silva. Tricentenário da Irmandade do Rosário. In: Romagem pela terra dos Andradas - 
Edição Ilustrada. Rio de Janeiro: Livraria Freitas Bastos. 1957, p.86. 
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Figura 9 – Igreja Matriz. Militão Augusto de Azevedo. Fotografia de 1865. Álbum da Cidade de Santos e Seus 
Arrabaldes Museu Paulista/USP - São Paulo/SP. Fonte: Novo Milênio. Disponível em: 
http://www.novomilenio.inf.br/santos/h0300t.htm. Acessado em 13/01/2017. 

 

http://www.novomilenio.inf.br/santos/h0300t.htm
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Figura 11 – Trajeto da INSR dos Homens Pretos. Detalhe do Mapa da Vila do Porto de Santos 1765 (Tentativa de 
reconstituição com base em documentos).  
Fonte: A Tribuna/Edição Comemorativa -1º Centenário da Cidade de Santos (1839-1939). Caderno I de 26/jan. /1939. 

 

 

Figura 10 – Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos (fachada original). José Marques Pereira. 
Fotografia, 1902. Fonte: Novo Milênio. Disponível: http://www.novomilenio.inf.br/santos/fotos242.htm. Acessado em 
13/01/2017. 

 

http://www.novomilenio.inf.br/santos/fotos242.htm
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É provável que este equívoco tenha levado às interpretações errôneas sobre a origem 

de parte da imaginária encontrada no acervo do Museu de Arte Sacra de Santos, e isso implica 

na dificuldade da pesquisa de sanar dúvidas sobre algumas imagens de devoção que 

circularam na cidade, já que esta instituição museal é responsável por parte do patrimônio da 

Diocese de Santos e mantém o maior acervo de arte sacra da Baixada Santista.  

Como exemplo, temos a imagem de Nossa Senhora do Rosário exposta neste museu. 

Uma peça de barro policromado do século XVIII, de aproximadamente 50 centímetros de 

altura. O que chama atenção nesta imagem é a disposição das cabeças de anjos sob os pés da 

Virgem. Anjos multicoloridos, representando o branco, o mestiço e ao centro o negro. 

  

 

Figura 12 – Nossa Senhora do Rosário. Escultura de barro policromado, séc. XVIII. Museu de Arte Sacra de Santos 
(MASS). Fonte: Foto de Joyce Farias de Oliveira. 
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A imagem não possui uma identificação precisa de sua procedência em Santos. No 

entanto, no contexto do século XVIII como uma população de um terço de brancos e o 

restante de índios, negros e mestiços, neste panorama, a primeira irmandade de pretos da vila 

ampliou e se destacou na sociedade santista, sendo uma das poucas congregações de leigos a 

construir sua própria igreja.  As demais, a Irmandade da Santa Casa da Misericórdia e a 

Ordem Terceira de São Francisco da Penitência, eram constituídas por membros da elite 

santista.  

Diferente de muitos casos das formações de irmandades de pretos do Rosário, a 

devoção do Rosário nesta vila por negros organizados numa congregação legalizada, não se 

deu por referências de uma irmandade do Rosário de brancos, sendo assim, a devoção 

administrada pela Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos foi a pioneira 

na vila, servindo de referência para a difusão da devoção do Rosário em Santos e da profusão 

de outras irmandades de ―homens pretos‖ e também ―homens pardos‖.  Por isso, chega a ser 

digna de atenção uma peça como esta, tendo consciência deste contexto. 

Apesar o equívoco de Promessa, a descrição dos altares da Matriz, permite reforçar os 

argumentos que pairam sobre esta peça. Se na Matriz havia um altar com uma imagem de 

Nossa Senhora do Rosário, mas que não pertencia à pioneira irmandade dos Pretos, então não 

é a imagem que se encontra no altar-mor da Igreja do Rosário. Jaime Franco corrobora este 

apontamento, quando apresenta algumas imagens inventariadas da Irmandade do Rosário dos 

Pretos entre o final do século XIX e começo do século XX. 

 

―As imagens, na maioria preciosas relíquias de arte sacra [...] existiam desde a 

fundação da Irmandade, em 1652 [...] e eram as seguintes: uma de madeira de Nossa 

Senhora do Rosário, constante do inventário do ano de 1894, as de Nossa Senhora 

do Rosário (roca), Bom Jesus dos Passos, na Igreja e outra na Sacristia, as imagens 

de Santo Antônio, São Benedito, Santa Catarina Mártir, Nossa Senhora da Piedade, 

Espirito Santo.
118

‖ 

 

A primeira imagem da Virgem do Rosário, denominada ―a primitiva‖ era toda 

esculpida em pedra, supondo-se ter sido feita por um escravo para o primeiro altar na velha 

matriz
119

. Como esta não está citada acima, é provável que tenha sido perdida pela irmandade 

dos pretos.  A referida Imagem de roca, provavelmente é a que hoje está no altar-mor da 

Igreja do Rosário. Esta foi adquirida para substituir a imagem primitiva. 

                                                           
118 FRANCO, Jaime. História da Igreja do Rosário de Santos. Santos: A Tribuna, s.d., pp.183-184. 
119Ibidem, p.51. 
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―[...] existia uma imagem da Virgem Santíssima do Rosário que encomendaram da 

Bahia para o altar-mor onde permanecia a antiga venerada pelo povo, servindo nas 

procissões. Pensava que deviam substituí-la pela nova imagem e acondicionando-a 

numa caixa apropriada para sair unicamente nas procissões 
120

‖. 

 

Teve-se muitas reviravoltas desta mudança, ora a imagem primitiva, ora imagem de 

roca ocupava o altar-mor. Por fim, hoje a imagem do altar-mor é a advinda da Bahia. Eduardo 

Etzel ao apontar para o problema de datação de algumas imagens da região paulista, cita 

como exemplo esta imagem, alertando que muitas peças que foram consideramos 

                                                           
120Ibidem, pp. 55-56. 

 

Figura 13 – Altar de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. Igreja do Rosário, Santos – SP.  
Fonte: Foto de Joyce Farias de Oliveira. 
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setecentistas podem ser na verdade do 

século XIX
121

. Assim como esta peça, 

cujas linhas em muito evoca a 

produção do século anterior.  

O trânsito de peças decorrente 

do comércio de imagens entre o 

interior paulistas e os centros 

produtores, sobretudo litorâneos (Rio 

de Janeiro, Bahia, Pernambuco), 

associado à permanência de um 

―gosto‖ impregnado pelo barroco e 

que não cederia rapidamente às 

tendências neoclássicas do século 

XIX, podem ter favorecido a 

ocorrência de obras oitocentistas às 

quais facilmente se poderia atribuir 

uma datação anterior
122

.  

A dúvida somente poderia ser 

respondida por meio dos documentos 

que, como já apontado, muitas vezes 

se perderam. Quase todas as imagens 

inventariadas em 1894 foram 

recolocadas na Igreja do Rosário após 

seu restauro concluído em 2016, mas muitas outras imagens nunca foram datadas, algumas 

foram perdidas em furtos e outras foram recolhidas pela Diocese de Santos ao seu acervo, o 

que dificultou um pouco o entendimento do conjunto da imaginária do acervo desta 

congregação. 

Voltando à imagem do MASS, ela não foi associada a esta irmandade, por nunca ter 

sido citada em nenhum de seus inventários. Nem mesmo por parte do acervo da Diocese de 

Santos, já que a peça está exposta no museu administrada advém do seu acervo. Mas 

                                                           
121ETZEL, Eduardo. Arte Sacra Berço da Arte brasileira. Conceito /Exemplo /Evolução. São Paulo: Melhoramentos, 
EDUSP, 1984, p.45. 
122 ETZEL, Eduardo. Arte Sacra Berço da Arte brasileira. Conceito /Exemplo /Evolução. São Paulo: Melhoramentos, 
EDUSP, 1984, pp.45-46. 

 

Figura 14- Nossa Senhora do Rosário do INSR dos Homens 
Pretos. Escultura de madeira policromada/roca, séc. XIX. Igreja 
de Nossa Senhora do Rosário, Santos – SP.  
Fonte: Foto de Joyce Farias de Oliveira.  
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lembrando de que a irmandade do Rosário não era a única de pretos e pardos no século XVIII 

e muitas delas estavam na nova matriz deste período. Poderia ser a imagem do MASS que 

pertenceu ao altar na Igreja Matriz?  

Não é possível chegar a conclusões para determinar precisamente a quem pertenceu 

esta imagem, pois não há documentação suficiente para tal análise, entretanto, pode-se afirmar 

que se trata de uma encomenda, pois no catálogo Imaginária Paulista com textos de Carlos 

Lemos, há exatamente imagens idênticas
123

, ligando-a à autoria de um santeiro desconhecido 

da região paulista, mas o que de fato justifica ser uma encomenda, é a diferença do tamanho, 

pois o santeiro parece ter se especializado em tamanhos pequenos deste modelo de Nossa 

Senhora do Rosário.  

 

                                                           
123 LEMOS, Carlos. A Imaginária Paulista. São Paulo: Pinacoteca do Estado, 2000, pp.80-82. 

 

Figura 15 – Imagens de Nossa Senhora do Rosário (comparativo).  
Imagem I e II: Imagens de Mestre Santeiro ativo na zona de Sorocaba. Esculturas de barro policromada (cerca de 
34 cm de altura), séc. XVIII. Coleções particulares – SP. Fonte: LEMOS, Carlos. A Imaginária Paulista. São Paulo: 
Pinacoteca do Estado, 2000. 
Imagem III: Escultura de barro policromado (cerca de 50 cm de altura). Museu de Arte Sacra de Santos (MASS). 
Fonte: Foto de Joyce Farias de Oliveira. 
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A semelhança dos detalhes do panejamento, formas da composição, as estrias aneladas 

dos cabelos nas Virgens e dos anjos, um molde ou algo equivalente, capaz de proporcionar 

tamanha parecença. Pelas semelhanças na confecção, com razoável aceitação de que se trata 

do mesmo santeiro.   

Mas a imagem do MASS é uma exceção da produção deste santeiro, sugerindo que foi 

uma encomenda para um grande retábulo e, sobretudo para um público específico, pois 

apenas esta imagem possui uma encarnação dos anjos mais complexa, na tentativa de 

representar anjos multiétnicos, assim como o recinto de convivência da Matriz de Santos com 

suas irmandades.  

 

Analisando os detalhes das cabeças de anjos percebemos descamações da pintura em 

ambas, porém, a do anjo negro e do anjo mulato possuem uma camada anterior de cor 

parecida com a cor de carnação do anjo branco. Isso sugere que elas foram repintadas para 

ganhar estes aspectos de anjos multiétnicos. Todavia, não é possível afirmar que este processo 

foi realizado pelo santeiro que confeccionou esta peça, ou, se esta repintura foi realizada por 

algum outro artífice, quando esta escultura já estava na Vila do Porto de Santos. 

  

 

Figura 16 – Anjos da imagem de Nossa Senhora do Rosário. Museu de Arte Sacra de Santos (MASS).  
Fonte: Foto de Joyce Farias de Oliveira. 
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Estes apontamentos não esgotam a discussão acerca das devoções de negros, apesar do 

material encontrado em Santos carecer de documentação mais precisa dessas imagens, ou 

mesmo, de padecer da perda de tantas imagens dessas devoções. Mas de certa forma, todos os 

 

Figura 17 – Detalhe dos anjos da imagem de Nossa Senhora do Rosário. Museu de Arte Sacra de Santos (MASS).  
Fonte: Foto de Joyce Farias de Oliveira. 

 

 

Figura 18 - Detalhe dos anjos da imagem de Nossa Senhora do Rosário II. Museu de Arte Sacra de Santos 
(MASS).  
Fonte: Foto de Joyce Farias de Oliveira. 
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autores que não abordaram diretamente essas devoções e suas respectivas imagens, revelaram 

as fontes que ajudam e complementam os indícios na construção de um esboço, o que permite 

estabelecer novas leituras das devoções de negros através dessas imagens. 

 

 

1.2.2. Irmandade de Nossa Senhora do Terço: devoção dos pretos e pardos. 

 

Vimos a importância do histórico da formação das primeiras devoções santistas para 

entender o surgimento da devoção à Nossa Senhora do Rosário pelos negros da vila no século 

XVII. No entanto, outras devoções marianas que se formaram, ali, no século XVIII fazem 

parte desse mesmo sentido da religiosidade. Com exceção da devoção de Nossa Senhora das 

Neves, todas as outras devoções à Nossa Senhora promovidas por negros e pardos, foram 

sediadas na Igreja Matriz, por isso retoma-se alguns trechos do manuscrito Reminiscências de 

Santos:1530-1870 de João Luiz Promessa, publicado posteriormente em 1930: 

 

‖Em frente à referida capela (do Santíssimo Sacramento), na parte da Epístola, 

estava o altar da irmandade de N. S. do Rosário dos Pretos e no retábulo do dito altar 

também estava a Senhora do Terço. Tinha irmandade dos pretos, sem compromisso; 

serviam a uma e outra Senhora, com a obrigação de mandarem dizer todos os 

domingos uma missa pelos irmãos vivos e defuntos da mesma irmandade. Abaixo da 

parte do Evangelho, estava a capela de N. S. do Amparo, havendo também a 

Irmandade dos homens pardos, sem compromisso com a obrigação de mandarem 

dizer uma missa semanal todos os sábados, o que se suspendeu por causa de se dever 

ter o rendimento da irmandade para criação da capela defronte do qual estava o altar 

de N. S. das Mercês com agregação da dita Irmandade dos homens pardos, os quais 

tratavam e paramentavam um e outro altar‖
124

. 

 

Neste trecho, anteriormente discutido sobre o equívoco de Promessa, a ―irmandade de 

pretos‖ que tinha um altar com duas imagens, a da Virgem do Rosário e um retábulo com a 

imagem de Nossa Senhora do Terço, é provavelmente a Irmandade de Nossa Senhora do 

Terço. Sobre as imagens setecentistas desta irmandade, nada se sabe sobre seu paradeiro ou o 

fim que tiveram. Em relação à imagem de Nossa Senhora do Terço, não foi encontrada 

                                                           
124PROMESSA, João Luiz. Reminiscências de Santos: 1543-1870. Santos: Estabelecimento Gráfico Santista, 1930, p.19. 
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nenhuma imagem com esta invocação anterior à imagem do século XX, localizada no altar 

desta irmandade na Igreja de São José dos Operários
125

. 

Sobre esta irmandade, pouco se sabe ou quando ela foi fundada, mas certamente no 

curso do Setecentos, quando o aumento da população negra ocorre na vila. Todas citações 

encontradas sobre esta irmandade determinam que sua fundação ocorreu na Igreja Matriz. Por 

outro lado, seu histórico está arrolado à Capela Jesus, Maria e José, que existiu nos arredores 

do porto, localizada em frente ao mar do lado.  

A Capela Jesus, Maria e José também conhecida como Capela do Carvalho, devido ao 

sobrenome de quem mandou construí-la, o senhor Antônio José Carvalho, sargento-mór e 

dono de uma das maiores fortunas da vila no seu tempo. Sobre este templo, Costa e Silva 

Sobrinho transcreve o conteúdo de uma escritura referente ao senhor Carvalho: 

 

                                                           
125

 A Irmandade de Nossa Senhora do Terço atualmente continua em atividade na Igreja de São José dos 
Operários e de Nossa Senhora do Terço, no bairro do Macuco em Santos. 

 

Figura 19 - Trajeto da Irmandade de N. S. do Terço (INST)/séc. XVIII - XIX. Detalhe do Mapa da Vila do Porto de 
Santos 1765 (Tentativa de reconstituição com base em documentos).  
Fonte: A Tribuna/Edição Comemorativa -1º Centenário da Cidade de Santos (1839-1939). Caderno I de 26/jan. /1939. 
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―Da escritura do patrimônio da quantia 12$000 anuais outorgada por esse sargento-

mór em 15 de setembro de 1791, nas notas do tabelião José Pedroso Carneiro a favor 

da Capela que edificara sob invocação de Jesus, Maria, José – consta o seguinte: ―e 

por ele me foi dito... que mandara fazer uma Capela nesta mesma vila, fronteira ao 

mar, consagrada a Deus, em honra do mesmo Senhor e dos Santíssimos nomes de 

Jesus, Maria e José, os quais Santíssimos nomes hão de ser patronos e oragos da dita 

Capela [...]‖
126

‖ 

 

Constata-se, pelo material cartográfico desde o último quartel do século XVIII, que 

esta capela aparece situada nos arredores do porto, avançada ao mar. Numa planta de c.1765-

1775, a Capela Jesus, Maria e José aparece em construção, numa outra representação da vila 

portuária no século XVIII. Na faixa do porto da Alfândega, vê-se uma construção com as 

paredes levantadas, porém sem o telhado, numa localização muito mais proeminente em 

relação ao mar, fazendo linearidade com o atracadouro da Alfândega à esquerda e outra 

construção à direita, esta seria a futura capela.  

Esta capela foi muito registrada por cartógrafos e alguns artistas. Em outro documento, 

denominado ―Plano da Villa de Santos no Brasil‖, elaborado em 1812, mas apresentando 

aspectos da vila santista no último quartel do século XVIII., é possível atestar a exata 

localização desta capela (identificada na inscrição ―Caes da Capella‖). 

                                                           
126SOBRINHO, Costa e Silva. Santos Noutros Tempos. São Paulo: Revista dos Tribunais,1953, p.68. 

 

Figura 20 – Pormenor da Planta de Santos 1765-1775. Anônimo. Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro.  
Fonte: Novo Milênio/ mapas de Santos.  
Disponível em: http://www.novomilenio.inf.br/santos/mapa24.htm 

 

http://www.novomilenio.inf.br/santos/mapa24.htm
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Mais tarde, a capela foi herdada pelo sobrinho do sargento-mór, o coronel José 

Antônio Vieira de Carvalho, uma personalidade de evidência na sociedade santista entre o 

 

Figura 21 - Planta da Villa de Santos em 1812.Anônimo. Biblioteca Nacional de Portugal. 
Fonte: Novo Milênio/mapas de Santos. Disponível em: http://www.novomilenio.inf.br/santos/mapa13.htm 

 

http://www.novomilenio.inf.br/santos/mapa13.htm
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final do XVIII e começo do XIX, sendo juiz, vereador e presidente da Câmara da vila em 

1808
127

. 

Após o falecimento de Vieira de Carvalho em 1823, a Irmandade de Nossa Senhora do 

Terço migrou para esta capela, ficando conhecida como Capela do Terço. Na Cúria Diocesana 

de Santos, há um livro de óbitos que dá todas as inumações feitas em todas as igrejas e 

capelas de Santos. Sobrinho consultou este livro para esclarecer alguns dados sobre os 

enterramentos ocorridos nesta capela. Entre 1813 a 1850 foram feitos 44 enterramentos na 

capela.  Apresenta os nomes dos homens livres, sendo sete no total, em particular os dois 

enterramentos mais antigos um em 1820 e outro 1823 dos membros da família Carvalho. Mas 

o autor nada comenta sobre as inumações de cinco mulheres livres e mais de 21 inumações de 

escravos e seus filhos. Sendo que apenas os dois enterramentos na década de 20 do XIX não 

pertenciam à Irmandade de Nossa Senhora do Terço
128

. 

                                                           
127 Administrou a Companhia dos Vinhos do Alto Douro, comandou durante quase 23 anos o Fortim do Itapema, dirigindo 
também o Forte de S. Luís da Bertioga e o Forte de N. S. do Monte Serrat (Forte da Vila). RODRIGUES, Olao. Almanaque - 
Santos. Santos: Indicador Turístico de Santos, 1972, p.79. 

 
 
Figura 22 – Capela Jesus, Maria e José (Capela do Terço).Willian Burchell. Desenho em aquarela e nanquim., 
Museum Africa Johannesburg.  
Fonte: CARVALHO, Maria C. W. A visão da paisagem na obra de William John Burchell (1781–1863). Disponível em: 
http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquiteturismo/07.073/4700 

 

http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquiteturismo/07.073/4700
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Na estadia o artista inglês William Burchell, esta capela foi retratada em outubro de 

1826. Percebe-se o crescimento topográfico da vila nesta imagem. A capela em primeiro 

plano, e, em frente dela, alguns trapiches com embarcações. Ao fundo, em perspectiva, é 

possível ver a torre da Igreja do Carmo em meio ao casario que vinha desde os limites do 

núcleo inicial da fundação da vila, ou seja, o ponto de fuga da obra de Burchell. 

Nada encontramos referente ao interior desta capela, à disposição de possíveis altares 

e de imagens, apenas imagens que retrataram seu aspecto externo. Mas é evidente que esta 

congregação iniciou-se com negros e que depois se reformulou com a entrada de mestiços e 

brancos como devotos, sendo assim, trata-se de mais um caso de devoções de negros formada 

no Setecentos. Sempre mencionada como uma irmandade de pessoas humildes, sem grandes 

condições financeiras, dados corroborados em alguns documentos revelam a situação jurídica 

e administrativa de irmandades em Santos. Alguns ofícios da mesa administrativa desta 

irmandade revelam que se tratava de uma irmandade com poucos recursos financeiros, até 

mesmo para manter sozinha a Capela do Terço. Os reparos no templo eram custosos à medida 

em que eram constantes. A localização em frente ao mar deve ter resultado em um histórico 

de sérios problemas estruturais por conta da maresia e também das constantes inundações do 

mar. 

Um dos poucos registros desta capela no século XIX foi feito pelo fotógrafo carioca 

                                                                                                                                                                                     
128A capela permaneceu como propriedade de membros da família Carvalho até sua demolição. SOBRINHO, Costa e Silva. 
Santos Noutros Tempos. São Paulo: Revista dos Tribunais,1953, pp. 63-68.  

Figura 23 – Capela do Terço. Militão Augusto de Azevedo. Fotografia, 1865.Álbum da Cidade de Santos e 
Seus ArrabaldesMuseu Paulista/USP - São Paulo/SP. Fonte: Novo Milênio. Disponível em: 
http://www.novomilenio.inf.br/santos/h0300t.htmAcessado em 13/01/2017. 

 

http://www.novomilenio.inf.br/santos/h0300t.htm
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Militão Augusto de Azevedo em 1865, podemos observar a fachada da capela deteriorada 

pela maresia. 

1.2.3. Irmandade de Nossa Senhora do Amparo e Irmandade de Nossa Senhora das 

Mercês: devoções dos homens pardos. 

 

Em paralelo ao surgimento da Irmandade de Nossa Senhora do Terço, surgiram mais 

duas irmandades ditas de Homens Pardos. A Irmandade de Nossa Senhora do Amparo, 

também fundada na Igreja Matriz e a de Nossa Senhora das Mercês possivelmente fundada 

junto à Capela de Santa Isabel no começo do século XVIII e depois migrou para a Igreja 

Matriz.  

Sobre o histórico desta última, vejamos o trecho da Carta Régia de 1726, pela qual a 

"Irmandade de Nossa Senhora das Mercês dos homens pardos assim livres como sujeitos" 

solicitava permissão para usar "tumba e campa" na condução de seus associados falecidos. 

 

 

Figura 24 - Trajeto da Irmandade de N. S. das Mercês (INSM) /séc. XVIII - XIX.Detalhe do Mapa da Vila do Porto de 
Santos 1765 (Tentativa de reconstituição com base em documentos).  
Fonte: A Tribuna/Edição Comemorativa -1º Centenário da Cidade de Santos (1839-1939). Caderno I de 26/jan. /1939. 
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"Dom João por graça de Deus Rey de Portugal e dos Algarves e d‘além Mar em 

África Senhor de Guiné, etc. Faço saber a vós Rodrigo Cesar de Menezes 

Governador e Capitão General da Capitania de S. Paulo q por parte do Juiz e mais 

oficiais e Irmãs da Irmandade de Nossa Senhora das Mercês dos homens pardos 

assim livres como Sujeitos cita na vila de Santos me fez a petição cuja cópia com 

esta se vos remete assignada pelo Secretário do meu Conselho Ultra em q pedem se 

lhes conceda o poderem usar tumba e campa para levarem à sepultura os seus 

Irmãos defuntos, pagando por cada há Misericórdia da mesma vila um cruzado na 

forma q se observa a respeito das mais Irmandades do Rio de Janeiro". Outubro de 

1726.
129

 

 

O local da qual a Irmandade de Nossa Senhora das Mercês revoga seu direito ao 

enterramento é o Campo da Misericórdia, onde ficava o Hospital de Todos os Santos e a 

Capela de Santa Isabel.  

Esta ligação com a Misericórdia da Vila de Santos, não é ao acaso. No Brasil, o culto a 

Nossa Senhora das Mercês acabou se estabelecendo por intermédio dos Frades da 

Congregação da Santíssima Trindade e Redenção dos Cativos. Mas de acordo com Célia M. 

Alves, no litoral brasileiro, a devoção à Nossa Senhora das Mercês ficou muito associada aos 

negros cativos e militares, não se podendo deixar de mencionar o caráter assistencialista das 

congregações com este orago, principalmente na manutenção de Misericórdias
130

. 

Esta característica justifica a aproximação com a Misericórdia de Santos, no período 

informado na Carta Régia de 1726, a vila era uma Praça Militar com uma população negra em 

números crescentes, o que reforça as evidências de formação da devoção e culto à Nossa 

Senhora das Mercês. Todavia, este é mais um caso em que não há informações sobre o 

paradeiro de imagens em Santos pertencentes à irmandade. Mas vale informar brevemente as 

características de sua iconografia. 

                                                           
129 “Documentos Interessantes”, parte de um conjunto de documentos avulsos da Capitania de São Paulo publicado 
oficialmente em 1895 pelo Arquivo do Arquivo do Estado de São Paulo, Vol. XVI e posteriormente citado por Ernesto de 
Souza Campos. CAMPOS, Ernesto de Souza. Santa Casa de Misericórdia de Santos: primeiro hospital fundado no 
Brasil; sua origem e evolução 1543-1943. São Paulo: [Elvino Pocai], 1943, p.106. 
130 A Ordem das Mercês e Redenção dos Cativos, também chamada de Mercedários teve sua fundação no século XIII 
associada ao francês Pedro Nolasco, que dedicou parte de sua vida ao resgaste dos cativos cristãos feitos prisioneiros 
pelos mouros na costa do Mediterrâneo, em Barcelona. Seguido por Raimundo de Penaforte, um dominicano espanhol, a 
devoção de Nossa Senhora das Mercês ganhou muito notoriedade na Espanha, de onde migrou para Portugal.  Essas duas 
figuras se tornaram santos da Ordem dos Mercedários, sendo muito comum a devoção a eles associada à de Nossa 
Senhora das Mercês. Após a chegada dos portugueses e espanhóis nas Américas no final do século XV, os Mercedários 
logo expandiram suas ações, nesse caso, atuando no campo da evangelização. Os primeiros mercedários que chegaram 
ao Brasil vieram de Quito, no Peru, no ano de 1639, com Pedro Teixeira, e se estabeleceram em Belém do Pará. Cabe 
ressaltar que essa Ordem chegou ao Brasil no período conhecido por “União Ibérica”. ALVES, Célia M. Um estudo 
iconográfico. In: COELHO, Beatriz (org.). Devoção e arte: imaginária religiosa em Minas Gerais. São Paulo: EDUSP, 
2005, pp.77-78. 
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Nossa Senhora das Mercês é representada com uma coroa sob a cabeça levemente 

inclinada para um lado (esquerdo ou direito) e para abaixo. Vestida com o hábito branco da 

Ordem dos Mercedários, às vezes segurando escapulários na mão direita e na mão esquerda, 

grilhões, o que remete à evangelização de cativos. Ainda, na altura do coração possui um 

brasão também da Ordem, mas a característica mais proeminente da iconografia de Nossa 

Senhora das Mercês é a posição dos braços abertos, de onde desce seu manto, um gesto 

simbólico de proteção. A Virgem protege todos os seus devotos: os pardos, os negros e os 

brancos mais humildes. Às vezes, a santa pode ter em cada lado dois cativos ajoelhados
131

.  

A falta de imagens remanescentes de Nossa Senhora das Mercês no contexto santista, 

não permite aprofundamentos e conclusões sobre a imaginária ligada à esta irmandade na vila. 

Todavia, é certo que ela foi fundada na Capela de Santa Isabel e depois migrou para Igreja 

Matriz. Pois a data Carta Régia anteriormente citada, aponta para 1726, neste período ainda 

não existia a Igreja Matriz e a Capela de Santa Isabel exercia provisoriamente a função de 

matriz da vila.  

Não foram encontradas informações desta irmandade após a demolição da Igreja 

Matriz, nem mesmo algo sobre o retábulo que se tinha de Nossa Senhora das Mercês neste 

templo. Essa irmandade, assim como a Irmandade de Nossa Senhora do Amparo, não possuiu 

capela separada de outras ordens e irmandades, e as diversas mudanças de uma igreja para 

outra gerou perda de seu patrimônio, no sentido de fornecer possíveis dados sobre os destinos 

que tiveram a imaginária relacionada a estas devoções.  

A Irmandade de Nossa Senhora do Amparo também é identificada como uma 

congregação de homens pardos no manuscrito de Luiz Promessa
132

. Esta congregação surgiu 

também no século XVIII, pelo menos são o que indicam os dados fornecidos pelo autor e 

também a publicação especial do centenário da cidade de Santos do jornal A Tribuna, 

informando que a Irmandade de N.S. do Amparo foi fundada em 1746 na Igreja Matriz
133

.  

  

                                                           
131ALVES, Célia M. Um estudo iconográfico. In: COELHO, Beatriz (org.). Devoção e arte: imaginária religiosa em Minas 
Gerais. São Paulo: EDUSP, 2005, pp.77-78. 
132

PROMESSA, João Luiz. Reminiscências de Santos: 1543-1870. Santos: Estabelecimento Gráfico Santista, 1930, 

p.42;FRANCO, Jaime. História da Igreja do Rosário de Santos. Santos: A Tribuna, s.d., p. 31. 
133

SANTOS E OS SENTIMENTOS CATOLICOS DE SEU POVO. In: A TRIBUNA/ Edição Comemorativa do 1º centenário 

da Cidade de Santos. Caderno n.8, 26 de janeiro de 1939, p.2. 
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Esta corporação residiu pelo menos em três locais diferentes. Primeiro na Igreja 

Matriz, depois de sua demolição em 1908 é provável que migrou para Igreja de Nossa 

Senhora do Rosário (dos Homens Pretos), que serviu de matriz provisória, entre 1907 e 1924, 

até a inauguração da Catedral de Santos, onde está irmandade se encontra até hoje
134

.  

 

―Foi esta irmandade fundada em 1746 e teve a sua sede na velha catedral, onde 

possuía sua capela, que administrava. Quando da demolição daquela catedral pra a 

reforma da Praça da República, foi esta irmandade indenizada do seu patrimônio 

pela Câmara Municipal de Santos, cuja importância a Mesa Administrativa daquela 

época desistiu de receber, em benefício da atual catedral, onde hoje tem esta 

irmandade o seu consistório e onde, devidamente autorizada pelas dd. autoridades 

eclesiásticas, mandou construir o altar onde se venera a imagem de Nossa Senhora 

do Amparo‖
135

. 

 

 

                                                           
134A fundação da Catedral ocorreu no ano de 1909. 
FRANCO, Jaime. História da Igreja do Rosário de Santos. Santos: A Tribuna, s.d., p. 15;143. 
135

SANTOS E OS SENTIMENTOS CATOLICOS DE SEU POVO. In: A TRIBUNA/ Edição Comemorativa do 1º centenário 

da Cidade de Santos. Caderno n.8, 26 de janeiro de 1939, p.3. 

 

Figura 25 - Trajeto da Irmandade de N. S. do Amparo (INSA) /séc. XVIII - XIX.Detalhe do Mapa da Vila do Porto de 
Santos 1765 (Tentativa de reconstituição com base em documentos).  
Fonte: A Tribuna/Edição Comemorativa -1º Centenário da Cidade de Santos (1839-1939). Caderno I de 26/jan. /1939. 
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Assim como outras devoções relacionadas à Virgem, a de Nossa Senhora do Amparo 

foi muito popular entre os colonos que se aventuravam na travessia marítima, recorrendo à 

Senhora do Amparo em busca de proteção contra as intempéries e outros perigos do mar, o 

que fez com que esta invocação migrasse ao Brasil.  

A devoção advém desde a antiguidade, no século III, e o trecho da narrativa mais 

significativa para se entender como ela chegou ao Brasil trata da evangelização da região que 

compreende a Península Ibérica por Tiago. 

 

―Conforme narra a lenda, os cristãos quiseram representar essa incumbência para 

sempre. A pedido de Nicodemos, São Lucas pintou e esculpiu Maria ao pé da cruz, 

recebendo o mandato de ser mãe de todos, representados por São João. Ao 

evangelizar a Península Ibérica, São Tiago levou consigo a pintura para homenagear 

a Mãe de Deus e nossa. Daí se explica a grande devoção popular à Mãe de Deus que 

em todos os tempos reina em toda aquela região. Muitos santuários foram 

construídos para veneração daquela que Jesus nos deixou por mãe‖
136

. 

 

 

De acordo com Maria J.S. Passos, no período colonial, eram notórias irmandades de 

Nossa Senhora do Amparo, tanto de brancos, pardos e de descendentes diretos apenas de 

negros (que até a terceira geração não podiam ingressar)
137

. No caso da Vila de Santos, apesar 

de poucas informações sobre sua origem, esta irmandade sempre aparece muito próxima das 

demais irmandades identificadas como de homens pretos e/ou homens pardos. Apenas no 

século XIX, há informações das atividades desta irmandade, principalmente na divulgação da 

festa de seu orago por meio de periódicos, ou sendo convidada para outras festas dos 

padroeiros de congregações de pretos e pardos da vila. 

Sobre a imaginária relacionada à devoção do Amparo no histórico das devoções 

negras, apenas uma entra em questão. A imagem que pertenceu à Igreja Matriz (1746) 

encontra-se atualmente na Catedral de Santos, em um dos altares colaterais deste templo.  

  

                                                           
136BERALDI, Roque Vicente. 101 títulos de Nossa Senhora na devoção popular. São Paulo: Ave Maria, 2012, pp.84-85. 
137 PASSOS, Maria José Spiteri Tavolaro. Imaginária retabular colonial em São Paulo: estudos iconográficos.Tese 
(Doutorado em História e Fundamentos da Arquitetura) / Instituto de Artes da Universidade Estadual de São Paulo, 2015, 
p.282. 
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A imagem de aproximadamente 110 centímetros de altura é uma peça em madeira 

policromada e dourada do século XVIII. Tipicamente barroca, na roupagem da Virgem do 

Amparo, belos desenhos de flores e ramagens alternando entre o fundo azul escuro e o 

vermelho no processo de estofamento, ainda possui esgrafitos dourados de algumas ramagens 

e florais, demonstrando a qualidade técnica do artista. O caimento e o pregueamento na 

representação dos tecidos causa a impressão de um suave movimento na composição do corpo 

da santa. Com uma das pernas levemente flexionada, a Virgem está sob um bloco de nuvens 

 

Figura 26 – Nossa Senhora do Amparo. Escultura policromada e dourada, séc. XVIII. Altar lateral da Catedral de 
Santos. 
Fonte: Foto de Joyce Farias de Oliveira. 
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coroado por querubins. A cabeça com uma sutil inclinação está com uma coroa dourada acima 

do véu que cobre sua cabeça. O braço direito está alçado e com a mão erguida (como 

segurasse algo, talvez um cetro como indica sua iconografia
138

), enquanto o braço esquerdo 

carrega o Menino Jesus com uma coroa dourada também, vestido com uma túnica vermelha 

de tom escuro.  

O caso desta imagem de culto coletivo permite alguns apontamentos acerca da 

imaginária santista. Em comparação com outras imagens do século XVIII, esta peça destoa da 

produção de procedência brasileira, o que se supõe tratar de uma peça portuguesa.  

 

―Elementos como a qualidade da madeira e a cor de o barro são ponderáveis no 

sentido de dar a origem à nossa imaginária à nossa terra ou à Metrópole. [...]. As 

imagens de madeira europeia, que não existe nos trópicos, levam-nos às seguintes 

conjeturas: Teriam sido feitas em Portugal? É o mais provável. Teriam sido feitas 

aqui com madeira importada? É possível, mas improvável. Por que? Ora, a Colônia, 

rica em madeira de variadíssimas espécies, inclusive o cedro (há grandes imagens 

portuguesas feitas de cedro brasileiro ou africano), era que as exportava para a 

Metrópole, não sendo razoável o contrário‖
139

. 

 

 Segundo Etzel, muitas imagens devocionais podiam ser importadas de Portugal, 

apesar da necessidade de estudos mais aprofundados sobre a importação de produção de 

esculturas portuguesas no território paulista, das diferentes épocas e das diferentes tendências 

artísticas, a importação de imagens devocionais portuguesas foi constante neste território 

desde o começo das atividades coloniais
140

. No caso da região santista, desde a fundação da 

vila a importação de imagens devocionais é comprovada pelos dados históricos da 

implantação e desenvolvimento das devoções. Porém, como vimos no histórico da Vila, a 

maioria dos casos não permitem estender as informações sobre as peças que aqui chegaram. 

De todo modo, as reflexões de Etzel são válidas para repensarmos essa importação em épocas 

posteriores, particularmente no século XIX.  

 

                                                           
138 A pesquisadora compara diferentes imagens, concluindo que essa iconografia oscila entre a representação da figura de 
Maria em pé ou sentada. Na região paulista, sobretudo no litoral desde o século XVI há imagens que comprovam a antiga 
devoção, seja de iniciativa dos colonos ou por via de alguma Ordem Primeira, em particular os franciscanos. PASSOS, 
Maria José Spiteri Tavolaro. Imaginária retabular colonial em São Paulo: estudos iconográficos.Tese (Doutorado em 
História e Fundamentos da Arquitetura) / Instituto de Artes da Universidade Estadual de São Paulo, 2015, p.282. 
139ETZEL, Eduardo. Imagens religiosas de São Paulo: Apreciação Histórica. São Paulo: Melhoramentos, 1971, p.269. 
140

Ibidem, p.272. 
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1.2.4. Nossa Senhora das Neves: protetora dos pretos. 

 

―Nossa Senhora das Neves ficou sendo para aqueles 

pobres entes a única família na terra, e sua visão o 

único contraste ao negror do cativeiro‖
141

. Trata-se de 

mais uma devoção mariana, que tudo indica ter sido 

implantada no século XVIII na Vila do Porto de 

Santos. A origem desta devoção é italiana
142

 e no 

Brasil a devoção à Virgem deu origem a diversas 

igrejas, sendo inclusive a padroeira de João Pessoa, 

capital do Estado da Paraíba. No litoral sul paulista, 

Santuário do Bom Jesus e Nossa Senhora das Neves 

de Iguape, há uma imagem de Nossa Senhora das 

Neves, de origem portuguesa que ocupa um local 

intermediário no retábulo-mor, posicionada em um 

nicho, logo acima do tabernáculo
143

. Sobre sua 

iconografia tradicional, Maria José Spiteri apresenta o 

exemplo da imagem de Iguape. O que nos serve 

apenas como parâmetro para aludir à imagem da vila 

de Santos, que tem seu paradeiro desconhecido. 

 

―Observa-se aqui a figura da Virgem em pé, tendo sobre o braço 

esquerdo o Menino Jesus. Ambos estão coroados. O Menino 

dirige seu olhar para o rosto da mãe. Que traja túnica de cor clara, 

e um esvoaçante manto de cor azul, com forração vermelha. 

Nossa Senhora, que está apoiada sobre uma base formada por 

                                                           
141NOSSA SENHORA DAS NEVES, Protetora dos escravos: origem, apogeu e destruição da capela levantada junto ao 
antigo engenho da Madre Deus. In: A TRIBUNA/ Edição Comemorativa do 1º centenário da Cidade de Santos. Caderno 
n.8, 26 de janeiro de 1939, p.7. 
142 A devoção a Nossa Senhora das Neves tem origem na Itália. O nome é dado à Virgem que teria aparecido a um casal 
italiano, que sem descendentes, pediu à Nossa Senhora indicações para quem deixar sua fortuna. A Virgem previu então a 
ocorrência de um fenômeno climático que, em pleno verão, teria coberto de neve o Monte Esquilino, em Roma, local este 
para o qual ela requisitou ao nobre a construção de um templo. Nesse monte foi erguida uma basílica em homenagem à 
Nossa Senhora, à qual inicialmente foi dado o nome de Nossa Senhora das Neves, posteriormente conhecido como Santa 
Maria Maggiore, por ser a mais importante igreja romana dedicada à mãe de Jesus. MEGALE apud PASSOS, Maria José 
Spiteri Tavolaro. Imaginária retabular colonial em São Paulo: estudos iconográficos.Tese (Doutorado em História e 
Fundamentos da Arquitetura) / Instituto de Artes da Universidade Estadual de São Paulo, 2015, p.299. 
143Ibidem, p.299. 

 

Figura 27 – Nossa Senhora das Neves. 
Santuário de Bom Jesus de Iguape e Nossa 
Senhora das Neves, Iguape – SP.  
Fonte: PASSOS, Maria José Spiteri Tavolaro. 
Imaginária retabular colonial em São Paulo: 
estudos iconográficos, 2015. 
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nuvens, tem na mão direita um cetro, com ocorre com outras Virgens que 

apresentam os símbolos de majestade‖
144

. 

 

Esta devoção nunca se constituiu por uma congregação e sim um grupo de devotos 

negros que viviam na parte continental da Vila de Santos, isto é, no sítio do Cabraiaquara, 

localizado do outro lado do canal do estuário de Santos, quase em frente à região que 

corresponde ao Valongo. Para reconstruir parte do histórico desta devoção, foi preciso cruzar 

um conjunto de diferentes fontes. Merece destaque a pesquisa de Benedito Calixto sobre o 

histórico da Capela de Nossa Senhora das Neves até sua destruição.  

No acervo da Pinacoteca Benedito Calixto, há uma pintura desta capela de autoria do 

artista de Itanhaém. Intitulada ―Ruínas da Capela das Neves‖ (fig. 28), é uma pintura de 

paisagem muito parecida com outra obra de Calixto, intitulada ―Ruínas da Capela de Sta. 

Anna do Acarahu‖ (fig. 29), situada em São Vicente. Mas através daprimeira pintura foi 

possível associar a outros estudos de Calixto sobre a mesma capela. Primeiro, foi um desenho 

a nanquim de Calixto, que apresenta a mesma composição da tela exposta na Pinacoteca de 

Santos.Publicado em 1901 na revista Archivo Illustrado, o desenho está intitulado, - ―Ruínas 

da Igreja das Neves, em seu estado atual‖.  

                                                           
144 PASSOS, Maria José Spiteri Tavolaro. Imaginária retabular colonial em São Paulo: estudos iconográficos.Tese 
(Doutorado em História e Fundamentos da Arquitetura) / Instituto de Artes da Universidade Estadual de São Paulo, 2015, 
p.299. 

 

Figura 28 - “Ruínas da Capela das Neves”. Benedito Calixto. Pintura, óleo s/tela (40x60 cm) s.d. Acervo da 
Pinacoteca Benedicto Calixto, Santos – SP.  
Fonte: Novo Milênio. Disponível em: http://www.novomilenio.inf.br/santos/calixt84.htm 

 

Figura 29 - Ruínas da Capela de Sta. Anna do Acarahu. Benedito Calixto. Pintura, óleo s/tela (40x60 cm), 1914. 
Coleção do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo. – SP.  
Fonte: Novo Milênio. Disponível em: http://www.novomilenio.inf.br/santos/calixt51.htm 

 

http://www.novomilenio.inf.br/santos/calixt84.htm
http://www.novomilenio.inf.br/santos/calixt51.htm
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Isso levantou questionamentos 

acerca do interesse do artista por esta 

capela, conduzindo para reflexões além 

do tema paisagístico na pintura de 

Calixto, aproximando para suas 

atividades de historiador, levando a crer 

que a pintura e o desenho eram 

resultados de uma investigação mais 

precisa sobre o histórico desta capela. 

Assim, foi encontrado um artigo de 

autoria de Benedito Calixto que 

corresponde com essas fontes pictóricas. 

Com o título, - ―A Capela de Nossa 

Senhora das Neves‖, de 1910. Este 

material é constituído de duas partes, 

podendo ser denominadas origem da 

devoção à Nossa Senhora das Neves em 

Santos e origem da capela e as 

atividades relacionadas na região onde 

se encontrava a ermida.  

 

―Aquela poética colina, à margem do Caniú, onde a branca ermida das Neves reinou, 

solitária, por mais de três séculos, servindo de marco-confinante entre as terras de 

Pedro de Góes e de Braz Cubas, afluíam os devotos da virgem e da tradição a 

contemplarem, no belo panorama, as aguas tranquilas do Guarapissume e o 

borborinho [sic] longínquo da velha cidade de Braz Cubas, que, nesse tempo, se 

estendia apenas pela estreita faixa do litoral, desde o outeiro de Santa Catarina até ao 

Valongo, no extremo norte da Ilha do Ingáguassú ‖
145

.  

 

Na primeira parte, Calixto apresenta o caso de Joana Gomes de Gusmão
146

 e sua 

devoção à Nossa Senhora das Neves, entretanto, não informa quando o nome da capela foi 

modificado. Na segunda parte, ele cita o nome antigo da capela da colina, Capela da Madre 

                                                           
145JESUS, Benedito Calixto de. A capela de Nossa Senhora das Neves I e II. In: Coleção Costa e Silva Sobrinho. Volume 
116/ Tomo XV, 1910, p.314. 
146 Joana Gomes de Gusmão pertencia a abastada família Gusmão, era irmão do padre Bartolomeu Lourenço de Gusmão 
(1685-1724). JESUS, Benedito Calixto de. A capela de Nossa Senhora das Neves I e II. In: Coleção Costa e Silva 
Sobrinho. Volume 116/ Tomo XV, 1910, p.314. 

 

Figura 30- Ruínas da igreja das Neves, no seu estado atual. 
Benedito Calixto. Desenho, 1901.   
Fonte:  O Archivo Illustrado, ano III/edição 29. 
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Deus. Interessante é o questionamento levantado pelo autor em relação ao ano da fundação da 

capela. 

 

―Os cronistas não nos dão ao certo, o ano em que Pedro de Góes deu começo 

ao engenho da Madre Deus e a capela de Nossa Senhora das Neves. Presume-

se, entretanto, que a sua fundação é posterior ao engenho de São Jorge dos 

Erasmos, fundado pelo próprio Martim Afonso entre 1532 e 1534 [...]‖
147

.  

―As terras onde estavam sitiados a Capela das Neves e o Engenho de Madre 

Deus, só poderiam, entretanto, ser povoadas e cultivadas com vantagens 

depois do ―Armistício de Iporoyg
148

‖ que foi celebrado em 1563, entre 

portugueses e tamoios, sob os auspícios e influência de Nóbrega e Anchieta, 

por que antes desta data todas as terras fronteiras à ilha de S. Vicente, ao 

norte, eram inhabitaveis [sic], devido às constantes investidas e correrias que 

os tamoios ali praticavam [...]‖
149

.  

 

Esta capela é a mesma que foi mencionada como a primeira capela da região que 

compreende o antigo Enguaguassú, construída antes da capela de Santa Catarina, a mando de 

Pero de Góes, colono da primeira fase dos assentamentos da região. A capela de Madre Deus 

que foi construída anexa ao Engenho da Madre Deus. Por fim, Calixto pressupõe que a capela 

é anterior a 1548, porque nessa época Pedro de Góes retirou-se para Portugal, o que há 

consenso com as informações apresentadas anteriormente. 

Sabe-se que este local onde ficava o engenho e a capela permaneceu em atividades até 

o incêndio que destruiu a capela no final do XIX
150

. Mas no longo destes quase 300 anos de 

existência, este espaço sofreu reelaborações nas devoções. Em 1939, o jornal santista A 

Tribuna, na edição comemorativa ao centenário da Cidade de Santos, informa que a devoção 

de Nossa Senhora das Neves não é tão antiga, tendo em torno de cem anos. Porém, quando 

Calixto escreveu o artigo, ele indicava que a devoção já existia na época de Joana de Gusmão, 

que depois de se recuperar de uma moléstia, ela e seu esposo, o fazendeiro Antônio Ferreira 

                                                           
147Ibidem, p.314. 
148 O Armistício de Iporoyg/Iperoig foi um tratado de paz entre os portugueses e os índios tamoios em 1563. Visava assegurar a 

colonização portuguesa do sul do Brasil, que estava ameaçada pela Confederação dos Tamoios. Em 1562, para negociar, os jesuítas 

Manuel da Nóbrega e José de Anchieta se deslocaram até Iperoig (atual Ubatuba) ao encontro de Cunhambebe (filho), líder naquele 

momento dos tamoios. Benedito Calixto cita este tratado porque a região do sítio da Madre Deus era de domínio tamoio. Ver em BRITO, 

Luiz Tenório. Edição Comemorativa do Quarto Centenário do Armistício de Iperoig. Revista do Arquivo 

Municipal/Divisão do Arquivo Histórico - Departamento de Cultura, da Secretaria de Educação e Cultura do município de 

São Paulo. São Paulo: Gráfica Municipal, 1965. Disponível em: http://www.novomilenio.inf.br/festas/anchie14.htm 

149JESUS, op. cit., pp.314-315. 
150 O engenho encerrará suas atividades anos antes do incêndio da capela. SANTOS, Francisco Martins dos. A capela das 
Neves. In: Lendas e tradição de uma velha cidade do Brasil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1940, pp.110-118. 

http://www.novomilenio.inf.br/festas/anchie14.htm
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Gambôa foram ao santuário ermida de Nossa Senhora das Neves, e diante da imagem da santa 

agradeceram a recuperação da enfermidade sofrida por Joana e prometeram peregrinar como 

romeiros. 

 

―A notícia que transcrevemos no primeiro artigo sobre Joana de Gusmão, 

demonstrando a impressão que essa senhora e seu marido receberam ao visitarem o 

santuário tradicional, dá-nos bem uma idéa[sic] do seu estado e da maneira por que 

era respeitado e concorrido pelos fiéis‖
151

.  

 

Este episódio ocorrera na segunda metade do século XVIII
152

, pois Antônio Ferreira 

Gambôa faleceu em 1745. Joana de Gusmão após a viuvez, estabeleceu-se na Vila de Nossa 

Senhora do Desterro (Florianópolis) em 1756 faleceu aos 92 anos em 15 de novembro de 

1780
153

. No entanto, não é possível determinar a época desses acontecimentos, provavelmente 

com a vinda de negros para aquela região. Apesar da imprecisão da data e contradições, fica 

evidente que pesquisa realizada para a edição comemorativa do centenário da cidade, associa 

o florescimento desta devoção à Nossa Senhora das Neves com a vinda de negros para região.  

 

―Surgiram duas décadas depois da escravidão africana. Começando sua 

história com as saudades, as lágrimas e os sofrimentos de vinte anos dos 

escravizados da região, arrancados [ilegível], à liberdade da aringa de sua 

pátria distante, e desde então, a Santa, branca e azul como as cachoeiras e os 

céos da terra em que sofreriam, passou a ser o lenitivo espiritual dos 

negros‖
154

.  

 

Com isto, apesar de informar erroneamente que ela tenha iniciado no começo do 

século XIX, a dedução mais coerente é de Benedito Calixto tendo como apoio à figura 

histórica de Joana de Gusmão e a promessa diante da imagem da Virgem das Neves. Contudo, 

                                                           
151JESUS, Benedito Calixto de. A capela de Nossa Senhora das Neves I e II. In: Coleção Costa e Silva Sobrinho. Volume 
116/ Tomo XV, 1910, p.315. 
152 Joana de Gusmão faleceu em 15 de novembro de 1780, aos 92 anos, logo, o episódio de sua visita à festa de Nossa Senhora das 

Neves não poderiam ocorrer depois desta data.Ver em PEREIRA, Nereu do Valle (Org.). Memorial Histórico da Irmandade do 
Senhor Jesus dos Passos. Florianópolis: Ministério da Cultura. 1997. 
153 Na Vila de Nossa Senhora do Desterro em 1760, Joana de Gusmão obteve permissão para comprar um terreno, a fim de 
construir uma capela, que ficou pronta em 1762. Em seguida foi construída ao lado da capela uma escola para meninas, a 
primeira escola feminina de Florianópolis. Neste local está situado atualmente o Hospital de Caridade. Ver em PEREIRA, 
Nereu do Valle (Org.). Memorial Histórico da Irmandade do Senhor Jesus dos Passos. Florianópolis: Ministério da 
Cultura. 1997. 
154NOSSA SENHORA DAS NEVES, Protetora dos escravos: origem, apogeu e destruição da capela levantada junto ao 
antigo engenho da Madre Deus. In: A TRIBUNA/ Edição Comemorativa do 1º centenário da Cidade de Santos. Caderno 
n.8, 26 de janeiro de 1939, p.7. 
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é justamente o episódio da destruição desta capela que fornece mais informações sobre a 

imagem de capela. 

No dia 8 de julho de 1884
155

, correu a notícia pela cidade de que a Capela de Nossa 

Senhora das Neves estava sendo presa às chamas. O fogo foi extinto por pessoas do Valongo, 

que, de imediato, seguiram para o lugarejo, de difícil acesso. Segundo o Diário de Santos, o 

incêndio ter-se-ia verificado durante a madrugada, destruindo por inteiro o templo. Já a 

imagem de Nossa Senhora das Neves que havia tombado do altar em chamas, foi trazida a 

Santos por pessoas que ajudaram a conter o incêndio
156

. Todos os cativos que trabalhavam na 

área, inconformados com a destruição do pequeno templo, teriam também ateado fogo no 

feitor do Engenho de Cabraiaquara (nome novo do Engenho da Madre de Deus), de nome 

Antônio Joaquim, apontado como autor do incêndio proposital da capelinha.  

 

―Antônio Joaquim, como uma visão apocalíptica urrando de dor e desespero, 

transformado em tocha humana, lançou-se morro abaixo, para atingir as 

aguas. Quanto mais corria, mais cresciam as labaredas em seu corpo. Não 

teve tempo de atingir o estuário, caiu mesmo à beira da agua que devia salvá-

lo, enquanto os negros riam lá em cima, em gargalhadas selvagens, de ódio e 

de vingança‖
157

.  

 

Sobre a imagem de Nossa Senhora das Neves, de acordo com o artigo do jornal A 

Tribuna, a imagem de Nossa Senhora das Neves foi salva das chamas, sendo levada a Santos, 

mas não foi possível localizá-la, caso ela tenha sido preservada.  

                                                           
155 O historiador santista Olao Rodrigues, em Almanaque de Santos (1969) já havia citado o ano de 1850 como data do 
incêndio, corrigindo depois para 1884 em Cartilha da História de Santos (1980). Entretanto, a antiga publicação foi utilizada 
como referência por outras, disseminando o erro de data. Ver RODRIGUES, Olao. Cartilha da História de Santos. Santos: 
Prefeitura de Santos, 1980. 
156DIÁRIO DE SANTOS. Santos: Arquivo da Hemeroteca Municipal de Santos. 09 de julho de 1884, p.2. 
157NOSSA SENHORA DAS NEVES, Protetora dos escravos: origem, apogeu e destruição da capela levantada junto ao 
antigo engenho da Madre Deus. In: A TRIBUNA/ Edição Comemorativa do 1º centenário da Cidade de Santos. Caderno 
n.8, 26 de janeiro de 1939, p.8. 
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―Estava findo drama. Extinguira-se o grande traço de 

união entre duas raças de Santos. Desaparecera 

Nossa Senhora das Neves, suavizadora do cativeiro, e 

com ela a grande devoção dos negros, as suas 

procissões tradicionais, a aproximação das almas, 

que as festas anuais promoviam‖
158

.  

 

Nas investigações deste trabalho, 

nada referente a esta imagem foi 

encontrado, tão-somente uma mera 

descrição das cores de sua vestimenta, 

provavelmente hábito branco e manto azul. 

Mas não é possível apontar sua procedência, 

apenas estabelecer um recorte para sua 

possível datação, o século XVIII. Com isto, 

sobra apenas a narrativa do trágico fim desta 

devoção em Santos. Todavia, o desfecho 

desta devoção no final do século XIX traz 

informações significativas sobre a recepção 

das devoções de negros em Santos. A 

devoção à Nossa Senhora das Neves foi 

extinta com o incêndio. A intolerância foi desfecho que destruiu a capela do início da 

colonização no Brasil, que levou com ela indícios do universo simbólico dos devotos da santa. 

 

 

1.2.5. A irmandade de São Benedito e a devoção do santo negro na vila. 

 

 É preciso tratar do histórico da devoção a qual está relacionada ao objeto desta 

pesquisa, a imagem oitocentista de São Benedito. Apesar de ser uma imagem mais recente 

                                                           
158NOSSA SENHORA DAS NEVES, Protetora dos escravos: origem, apogeu e destruição da capela levantada junto ao 
antigo engenho da Madre Deus. In: A TRIBUNA/ Edição Comemorativa do 1º centenário da Cidade de Santos. Caderno 
n.8, 26 de janeiro de 1939, p.8. 

 
Figura 31 – Incêndio da Capela de Nossa Senhora das 
Neves.José Wasth Rodrigues. Desenho em nanquim, 
1939. 
Fonte: Edição Comemorativa do 1º centenário da Cidade 
de Santos. A TRIBUNA, 26 de janeiro de 1939. 
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deste conjunto de imagens presentes em Santos, a devoção é uma das mais antigas ali, 

dividindo com a Irmandade do Rosário dos Homens Pretos, o posto de devoções de negros no 

século XVII. De um lado teremos a Irmandade do Rosário dos Homens Pretos, formada em 

meio a uma região caracterizada pelos resultados de uma convivência entre colonos e 

escravos, havendo possibilidade de negros angariarem seu espaço de culto, e do outro lado, 

um caso mais pontual de conversão de negros aplicada por uma ordem franciscana, a ponto de 

estabelecer uma capela no recém construído Convento de Santo Antônio no Valongo. 

Como já mencionado, a formação destas duas irmandades no século XVII coincide 

com um período que configura a troca da mão de obra escravizada de indígenas por negros, 

que resultou numa nova formulação da população da vila e também de suas devoções. 

Entrando no século XVIII, a vila começa a apresentar uma configuração espacial na qual está 

atrelada às formações do seu conjunto humano, pela primeira vez, veremos lugares 

demarcados por questões étnicas 

Entre outras diferenças com as demais devoções das quais se tratou anteriormente, a 

do santo preto era uma devoção recente no mundo ibérico, desenvolvida entre o final do 

século XVI e começo do século XVII. A figura de São Benedito revelava novas concepções 

do negro no catolicismo, não só pela devoção ao santo, mas principalmente pela construção 

de sua imagem. Trata-se de um negro, filho de ex-escravos que se tornou frade da Ordem dos 

Frades Menores e que, após sua morte em 1589, os capuchinhos iniciaram um processo para 

obter sua canonização na Igreja de Roma. Foram estes que produziram as primeiras 

hagiografias de São Benedito, o que intensificou a propagação da devoção do santo, 

utilizando-o como modelo de negro cristão, reforçando todo o processo da conversão de 

negros ao catolicismo. Uma figura que surge consoante às recentes diretrizes do Concilio de 

Trento.  

A utilização de ―negro‖ em relação ao santo parece estar muito mais associada às 

questões ideológicas, ligando-se às hagiografias que indicam que Benedito foi filho de 

escravos de origem africana e que passou alguns anos de sua vida em condição de escravo. 

Enquanto o adjetivo ―preto‖ foi muito mais utilizado para se referir à sua aparência
159

. Ou 

seja, o preto de Benedito é literalmente a cor, enquanto ―negro‖ é uma menção à sua origem, à 

sua condição social. Essa conclusão se baseia na pesquisa ―Devoção negra: santos pretos e 

                                                           
159No capítulo 3 iremos explorar melhor as hagiografias e essas definições de cor e condição social associadas a São 
Benedito. 
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catequese no Brasil colonial‖ de Anderson José Machado de Oliveira, apresentando Santo 

Elesbão e Santa Efigênia como santos pretos a partir da análise da hagiografia de Frei José 

Pereira de Santana. Percebe-se que a designação ―preto‖ é um elemento de identificação 

visual desses santos, logo, sua característica mais proeminente em suas representações. O 

termo ―negro‖ não é utilizado para estes dois santos, de acordo com a hagiografia tratam-se de 

monarcas africanos que não tiveram nenhuma relação com a escravidão negra na Idade 

Moderna
160

. 

Ainda reforçando esta explicação, as hagiografias de São Benedito permitem pontuar 

essas escolhas pelos dois termos. Além de outros termos que remetem muito mais à cor do 

que à condição social. De todo modo, essa combinação da aparência com a origem calcada no 

cativeiro tornou-se fator crucial na construção de uma retórica com alicerces tridentinos
161

. 

Independente da canonização, que só ocorreu em 1807, São Benedito logo se tornou 

um santo muito utilizado na conversão de negros, aplicada pelos missionários, principalmente 

os capuchinhos, particularmente entre o sul da Itália na Sicília, na Península ibérica, 

maiormente nos territórios em que os ibéricos implantaram o sistema colonial e a escravidão 

negra.  

Por isso, a devoção do santo preto na vila do Porto de Santos, advém com a 

permanência dos capuchinhos na região, ou seja, com a construção do Convento de Santo 

Antônio no século XVII no Valongo. Apesar do ponto chave deste histórico ser o convento 

citado, a pesquisa sofre os mesmos percalços das outras devoções investigadas, com poucos 

dados sobre o pequeno grupo de negros devotos de São Benedito que surgiu no século XVII 

neste convento. Talvez por não se consolidar legalmente neste período como uma irmandade, 

teremos apenas informações que possam elucidar o percurso deste grupo em relação às 

transformações dos templos católicos na região. 

                                                           
160 Apesar de Oliveira aprofundar nos dois santos pretos da Ordem dos Carmelitas, ele classifica como santos pretos: São 
Benedito e Santo Antônio de Categeró, ambos santos da Ordem dos Frades Menores e também utilizados na catequese de 
negros. Essas pautas serão retomadas no capítulo “Santos pretos: iconografia da cor”. Ver OLIVEIRA, Anderson José 
Machado de. Devoção negra: santos pretos e catequese no Brasil colonial. Rio de Janeiro: Quartet; FAPERJ, 2008. 
161 Essas pautas também serão retomadas no capítulo 3. 
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Figura 33 - Trajeto da Irmandade de São Benedito (ISB) /séc. XVII - XIX. Detalhe do Mapa da Vila do Porto de 
Santos 1765 (Tentativa de reconstituição com base em documentos).  
Fonte: A Tribuna/Edição Comemorativa -1º Centenário da Cidade de Santos (1839-1939). Caderno I de 26/jan. /1939. 
 

 

 

Figura 32– Santuário de Santo Antônio do Valongo (atual estrutura do Convento de Santo Antônio do Valongo). 
Fundado em 1640. Santos – SP. Fonte: Condephaat – Secretaria Estadual de Cultura. Disponível em: 
http://www.cultura.sp.gov.br/portal/site/SEC/menuitem.bb3205c597b9e36c3664eb10e2308ca0/?vgnextoid=91b6ffbae7
ac1210VgnVCM1000002e03c80aRCRD&Id=475961c34f1fe010VgnVCM1000004c03c80a . Acessado em 16/04/2016. 

 

http://www.cultura.sp.gov.br/portal/site/SEC/menuitem.bb3205c597b9e36c3664eb10e2308ca0/?vgnextoid=91b6ffbae7ac1210VgnVCM1000002e03c80aRCRD&Id=475961c34f1fe010VgnVCM1000004c03c80a
http://www.cultura.sp.gov.br/portal/site/SEC/menuitem.bb3205c597b9e36c3664eb10e2308ca0/?vgnextoid=91b6ffbae7ac1210VgnVCM1000002e03c80aRCRD&Id=475961c34f1fe010VgnVCM1000004c03c80a
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O documento mais elucidativo sobre a origem deste pequeno grupo foi publicado em 

Lisboa em 1730, trata-se de um levantamento acerca dos bens da Província Franciscana da 

Imaculada Conceição do Brasil, elaborado por Frei Apolinário da Conceição.  O manuscrito é 

composto de uma compilação de dados referentes aos conventos, hospícios e missões da 

província franciscana citada. 

 

―[...] A igreja é competente à forma do convento; à qual está unida a capela dos 

Irmãos Terceiros, que para a mesma igreja tem aberta. E em fronte têm os pretos 

uma asseada capelinha onde festejam; e todos a São Benedito veneram das grades 

que dividem a igreja da capela. [...]‖
162

 

 

                                                           
162 CONCEIÇÃO, Apolinário da. Epítome da Província Franciscana da Imaculada Conceição do Brasil. Transcrição 
publicada pela Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Rio de Janeiro, v. 296, 1972, p. 139. 

 
 
Figura 34 – Nave da Igreja de Santo Antônio do Valongo e portada da Capela da Ordem Terceira de S. Francisco 
da Penitência. Convento de Santo Antônio do Valongo. Santos – SP.  
Fonte: Foto de Joyce Farias de Oliveira. 
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Complementando esta informação, Frei Basílio Röwer ao abordar e descrever a 

localização da Capela da Venerável Ordem Terceira de São Francisco da Penitência em 

Santos, apropriando-se das descrições dadas por Frei Apolinário da Conceição, informa que a 

capela dos Terceiros data desde 1689, com arco aberto para a igreja conventual, ao lado do 

Evangelho. Defronte lhe ficava uma ―asseiada‖ Capela de São Benedito da ―Irmandade dos 

Pretos‖, mas esta desapareceu, sem constar quando. Röwerdeduz que talvez seu 

desaparecimento ocorreu na reconstrução de 1798
163

. 

Ainda neste conjunto de informações, numa outra pesquisa sobre o Convento 

Franciscano no Valongo, a publicação intitulada – ―Valongo Arte e Devoção‖ de 1995
164

, os 

autores retomam a citação de Röwerpara listar uma série de reformas sofrida pelo convento 

franciscano, tanto na Igreja e como na Capela da Ordem Terceira, indicando que no primeiro 

período de reformas do templo ocorreram entre 1798 a 1802, o frei responsável por esta 

reforma foi Joaquim da S.S. Trindade.  Este ordenou o restauro de todo interior do convento e 

da torre da Igreja, ficando intactas as paredes mestras, no entanto, fez a renovação do telhado 

da Igreja e a remoção da Capela de São Benedito, desta forma ampliou o número de altares 

laterais que eram apenas três na sua fundação.  

Ainda nesta pesquisa consta que no ano de 1935 ocorreu mais uma das inúmeras 

reformas que o templo franciscano sofrera. Neste ano, sob o comando de Frei Vicente 

Borgard, iniciou-se uma completa reformulação das dependências da Igreja de Santo Antônio. 

Foram realizadas demolições ao lado da igreja e nos fundos da torre, neste processo 

apareceram os vestígios de construções anteriores, um arco na parede da igreja no local onde 

estivera a Capela de São Benedito e os restos de seus alicerces no chão, concluindo que eram 

sinais das inúmeras reconstruções que o convento sofreu nos últimos anos do século XVII. 

Retomando a breve descrição inicial de Frei Apolinário da Conceição, tudo indicava 

tratar-se do início de uma irmandade, pela devoção caracterizada por ―festejos‖, indicando 

uma possível forma de organização de grupo para realização do ato de devoção ao santo. 

Röwer, ao comentar sobre a presença de escravos no Convento de Santo Antônio, confirma 

que havia negros cativos, no entanto, revela a ausência de dados conclusivos em relação aos 

mesmos, apenas é possível concluir que sempre eram em número pequeno, pois os 

                                                           
163RÖWER, Frei Basílio. O convento do Valongo. São Paulo: Editora L. Niccolini Gráfica, 1955, p.51. 
164DE BIASI, Ana Maria Chamiso; TAMBUR, Elias Jorge; MOTTA, Maria Rabello. Valongo, Arte e Devoção. Santos: 
A.M.C.S., 1995, p.46-50. 
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franciscanos do convento não possuíam terras para o cultivo, não havendo necessidade de 

uma considerável presença de população negra cativa naquele lugar
165

. 

Apesar de delinear um percurso do surgimento à destruição da antiga capela de São 

Benedito, pouco se sabe da evolução do pequeno grupo de negros devotos de São Benedito. 

Após um século e meio da citação de Frei Apolinário, informando a devoção ao santo preto 

no Convento do Valongo, os irmãos de São Benedito ficaram no anonimato, no decorrer da 

pesquisa houve apenas uma citação referente à irmandade no século XVIII. 

 

―O licenciado José Rodrigues tinha nascido em 1731, no povoado de Anja, do 

Concelho de Leiria, bispado de Coimbra. Homem de notória devoção, em 1791 era 

juiz da Irmandade de S. Benedito. Irmão de mesa da Irmandade do Santíssimo 

Sacramento, em 1794. E quando faleceu de uma apoplexia, em 24 de junho de 1819, 

aos 78 anos, foi sepultado na Ordem Terceira de São Francisco‖
166

. 

 

Essa informação foi extraída do livro Romagem pela terra dos Andradas (1957) de 

Costa e Silva Sobrinho, onde a única fonte primária mencionada foi o Recenseamento a Vila 

do Porto de Santos em 1765, constando que José Rodrigues tinha 33 anos, era solteiro e vivia 

da ―arte da cirurgia‖
167

. Este trecho pontua alguns aspectos sobre a ISB no século XVIII. 

Primeiro que ela já tinha em seu núcleo homens brancos ocupando cargos administrativos da 

corporação e, segundo, que ela já era denominada como uma irmandade. Em complemento ao 

que foi descrito por Frei Apolinário da Conceição, é provável que esta corporação fosse 

constituída pela maioria de negros, mas não proibia a entrada de homens brancos. 

A partir da citação no ano de 1791 há um hiato temporal sobre os indícios da presença 

desta corporação que só foi interrompido quando a ISB é mencionada por João Luiz 

Promessa, no afamado manuscrito Reminiscências de Santos: 1543-1870.  

 

―Irmandade de São Benedicto - Não há um documento que se refira à origem desta 

irmandade, pois, em seu poder, apenas tem de mais antigo um livro de registro de 

                                                           
165RÖWER, Frei Basílio. O convento do Valongo. São Paulo: Editora L. Niccolini Gráfica, 1955, p.54. 
166 SOBRINHO, José da Costa e Silva. Medicina, médicos e clientes. In: Romagem pela terra dos Andradas - Edição 
Ilustrada. Rio de Janeiro: Livraria Freitas Bastos. 1957., p.192. 
167 O recenseamento de 1765 foi transcrito na obra de “Os Andradas” de Alberto de Souza, publicada em 1922 em 
comemoração ao centenário da Independência do Brasil. SOUZA, Alberto apud SOBRINHO, José da Costa e Silva. 
Medicina, médicos e clientes. In: Romagem pela terra dos Andradas - Edição Ilustrada. Rio de Janeiro: Livraria Freitas 
Bastos. 1957, p.190. 
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irmãos, tendo os assentamentos mais antigos as datas de 1862-1864-1865. Pode-se 

tomar a data de 1860 para Irmandade de São Benedicto‖
168

. 

 

Novamente o autor comete um equívoco na interpretação da origem da Irmandade de 

São Benedito. Publicações posteriores utilizaram esta informação para aludir à presença desta 

irmandade no histórico santista, replicando o mesmo erro. Promessa deixa claro que consultou 

o mais antigo livro de assentamentos de irmãos de São Benedito, a partir daí podemos deduzir 

duas hipóteses. A primeira, é que o livro mais antigo e conhecido desta corporação, realmente 

é do século XIX, porém, a data mais antiga de ingresso é de 1813, o que nos leva a pensar que 

Promessa não se ateve aos detalhes do conteúdo deste documento. O livro não contém uma 

ordem cronológica, o que indica que os assentamentos eram feitos de forma desordenada. Em 

alguns trechos de seu conteúdo, há diferenças temporais gritantes, com desde 5 a 50 anos. A 

outra hipótese é de que talvez o livro consultado pelo autor não tenha sido o mesmo que 

atualmente se encontra no acervo da irmandade como o mais antigo livro. 

Apesar destas suposições, fica evidente que Promessa ignorou ou não tinha 

conhecimento da antiga devoção ao santo negro iniciada no convento franciscano no Valongo. 

Corroborando esta afirmação, na sequência do texto de apresentação da irmandade, o autor 

comenta: 

 

―Sabemos que esta irmandade apareceu na velha Matriz que foi demolida e de lá se 

transportou em 1909 para a Igreja de Santo Antônio, onde esteve muito tempo e, 

depois, para atender consertos que se tornaram necessários nessa igreja, essa 

irmandade foi abrigada pela Ordem Terceira da Penitência em dependência da 

referida Ordem, onde ainda se encontra, até que consiga novo abrigo, ou mesmo 

fazer sua capela, como é vontade dos irmãos do glorioso São Benedicto. Não resta a 

menor dúvida que é uma das Irmandades mais novas, por não ser mencionada no 

histórico da antiga Matriz, que havia somente, e não devemos confundir, a 

Irmandade dos Homens Pardos, que não é a mesma‖
169

. 

 

A velha matriz mencionada pelo autor é a mesma que foi construída em 1746 e 

demolida no ano de 1908, depois de um veredicto da Câmara Municipal, que concluiu que o 

imóvel estava condenado e apresentava riscos para a população. Este trecho de Promessa é 

condizente com outras informações obtidas, como uma nota publicada no periódico 

Commércio de São Paulo acerca do estado calamitoso da antiga matriz santista. 

                                                           
168PROMESSA, João Luiz. Reminiscências de Santos: 1543-1870. Santos: Estabelecimento Gráfico Santista, 1930, p.42. 
169Idem. 
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―O engenheiro da Câmara, dr. Gonçalves Filho, oficiou ao presidente da 

municipalidade, prestando mais esclarecimentos sobre o estado em que se acha a 

egreja matriz. A cumieira em diversos pontos acha-se completamente destruída pelo 

cupim; as tesouras (algumas) estão completamente sem a menor resistência; os 

caibros na maior parte estão estragados e o forro, na parte correspondente ao 

compartimento ocupado pela irmandade de São Benedicto, estão quasi solto. Vê-se, 

pois, pelo resultado desse exame que mais evidente se torna condemnação dum 

edifício nessas condições, a bem do interesse geral‖
170

. 

 

A irmandade de São Benedito de fato migrou para a matriz, mas antes da década 

estipulada por Promessa, entretanto, sem precisão de uma data
171

. No periódico da edição 

comemorativa do centenário da cidade, de 1939, foi publicada uma pesquisa sobre os Templos 

Católicos e as devoções santistas, tendo como fonte o acervo da Cúria Diocesana de Santos. 

Um trecho dedicado à Irmandade de São Benedito revela alguns aspectos de suas atividades. 

 

―[...] por fragmentos de livros encontramos os nomes das Sr
as. 

Escolástica Maria, 

Rosa Luíza Casemira, Anna Maria Marques Cruz e Rita de Jesus, que entraram para 

esta irmandade no ano de 1818; e em outros fragmentos vários certificados que pela 

sua originalidade transcrevemos tal que se acham e que são: ―Certifico e juro aos 

Santos Evangelhos, que disse duas Capelas de Missas, que esta Irmandade de São 

Benedicto faz anualmente celebrar, [...]‖
172

. 

 

 Em um recorte de jornal, sem datação informada, resguardado no Acervo da Cúria 

Diocesana de Santos, há a breve informação em que livros atas de 1820 comprovam que a 

Irmandade de São Benedito funcionava há longos anos na Igreja Matriz
173

. Podemos concluir, 

com base neste esboço de informações, que esta irmandade migrou do Valongo, um pouco 

antes da reforma que retirou a antiga capela do santo (1798). Este também é o período 

                                                           
170PELO NOSSO ESTADO. In: O Commercio de São Paulo. São Paulo 04 de março de 1906, p.2. 
171A ISB permaneceu até meados de 1890 na Matriz, depois retornou ao Convento de Santo Antônio do 
Valongo, permanecendo até 1926. Em seguida migrou para Igreja de Santa Cruz (bairro Vila Mathias) 
permanecendo até a inauguração da Igreja de São Benedito no bairro do Macuco (atualmente região limítrofe 
com o bairro Embaré) em 1957. IRMANDADE DE SÃO BENEDITO. Livro Ata de Reunião Geral (Assembleia 
Geral), nº2 [1918/1991]; Livro Ata de Reunião da Mesa Administrativa, nº 4 de [1952/1962]. 
172SANTOS E OS SENTIMENTOS CATOLICOS DE SEU POVO. In: A TRIBUNA/ Edição Comemorativa do 1º centenário 
da Cidade de Santos. Caderno n.8, 26 de janeiro de 1939, p.3. 
173 Pasta de diversos sobre irmandades de Santos no Arquivo da Cúria Diocesana de Santos, s.d.; também disponível em: 
<http://www.diocesedesantos.com.br/paroquias/sao-benedito/> 

http://www.diocesedesantos.com.br/paroquias/sao-benedito/
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próximo da data oficializada da fundação desta congregação, mesmo sem ter o paradeiro de 

seu Diploma Régio, ficando a data oficial em 04 de maio de 1780
174

. 

Um aspecto importante durante este deslocamento da irmandade, foram as definições 

das ocupações da população da vila no último quartel do século XVIII. Já foi mencionado que 

o primeiro recenseamento ocorreu em 1765, com uma população de índios, mestiços e 

sobretudo os negros compondo a maior parcela da população da vila. Neste momento, a 

malha urbana da vila estava distribuída por dois núcleos, o mais antigo chamado de Quartéis e 

o mais recente denominado Valongo.  

Os Quartéis era a região que circunda o outeiro de Santa Catarina até a Igreja Matriz e 

na ponta extrema, o Valongo caracterizado pelos portos, grandes lojas de comércio e o 

convento franciscano, entre eles, a zona intermediária de acesso aos dois núcleos, foi o 

cenário de verdadeiros campos de batalhas entre os moradores destes dois núcleos. Do lado 

dos Quartéis, a população era formada pela maioria de negros, indígenas e mestiços, eram 

pescadores, escravos, lenhadores dos manguezais, pracinhas, ambulantes, enfim, todos de 

profissões ou ofícios mais humildes. Do lado do Valongo, os moradores eram portugueses, 

ilhéus ou reinóis, a maioria eram comerciantes ativos, mas refratários com ―dúplice orgulho 

de conquistador e argentário à intromissão dos filhos da terra nos negócios principais‖175. Esse 

diagnóstico apresentado por Alberto de Souza na obra Os Andradas de 1922, o que constata o 

diagnóstico da historiadora Ana L.D. Lanna ao tratar da evolução desta rivalidade, 

determinando uma disputa territorial na antiga vila. 

 

―Os elementos etnológicos de que se compunham respectivamente uma e outra 

população muito contribuíram, sem dúvida, para que essa competição de caráter 

meramente comercial degenerasse mais tarde, com o tempo e o recrescente acumular 

de ódios de parte a parte, numa luta política encarniçada e feroz, a que não faltavam 

                                                           
174 Em 1958, no relatório do provedor da irmandade, pela primeira vez aparece uma menção acerca do tempo de existência 
da irmandade que estaria completando naquele ano mais de 200 anos, determinando sua fundação oficial no ano de 1755.  
O Relatório do provedor é de 17 de janeiro 1958, este documento não faz parte dos livros atas de reuniões, e sim, um 
documento arquivado pela irmandade, no final de cada provedoria. IRMANDADE DE SÃO BENEDITO. Relatório de 
Provedoria de 17 de janeiro de 1958. Já no Livro de Assembleia Extraordinária em 08 de março de 1970, há outra citação 
à conferência de um documento que continha a data da fundação da irmandade, em 04 de abril de 1780, a pesquisa foi 
realizada por historiadores, que não tiveram seus nomes revelados, mas a partir desta passagem a irmandade mantém esta 
data como oficial de sua fundação. IRMANDADE DE SÃO BENEDITO. Livro Ata de Reunião Geral (Assembleia Geral), 
nº2 [1918/1991]. Assembleia Extraordinária de 08/03/1970, p. 170.  

175LANNA, Ana L.D. Uma cidade na transição: Santos: 1870-1913. São Paulo: Hucitec, 1996, p.41. 
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os conflitos materiais nos dias ruidosos de eleição ou nas alegres noites de 

festividade pública‖
176

. 

 

Neste cenário,  a Irmandade de São Benedito se desloca para Igreja Matriz, no núcleo 

dos Quartéis, local já guarnecido no último quartel do século XVIII por outras irmandades de 

pretos e pardos: Irmandade de Nossa Senhora do Amparo, Irmandade de Nossa Senhora das 

Mercês e Irmandade de Nossa Senhora do Terço (muda-se para Capela do Terço por volta de 

1824); Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos já residia em sua igreja 

localizada na área transeunte dos dois núcleos, mas um pouco afastada. Tendo apenas os 

negros de Nossa Senhora das Neves distantes deste conflito étnico na disputa territorial. 

Esta segregação pode ter motivado a migração da Irmandade de São Benedito para o 

outro lado da vila. Como já mencionado, a formação das duas primeiras devoções de negros, 

de Nossa Senhora do Rosário e de São Benedito no século XVII coincide com um período 

que configura a troca da mão de obra escravizada de indígenas por negros, que resultou numa 

nova formulação da população da vila. Porém, no século XVIII com a crescente população da 

vila, sobretudo negra, somando-se com a parcela indígena e mestiça, a vila começou a 

apresentar uma configuração espacial na qual estava atrelada aos conflitos gerados por 

questões étnicas desta população. 

 

. As imagens de São Benedito em Santos. 

 

Havia imagens de São Benedito na vila desde o século XVII, provavelmente a 

primeira foi introduzida pelos franciscanos e devia ser europeia. A imaginária do santo preto 

relacionada à devoção de negros é a mais recorrente por toda região estudada. Apesar da 

devoção ser uma das mais antigas, a maioria das imagens encontradas são da metade do 

século XIX de madeira policromada e possuem o mesmo modelo iconográfico, o São 

Benedito com o Menino Jesus. 

São Benedito é representado com um homem negro jovial. A representação dos 

cabelos varia entre a tonsura franciscana e a cobertura de toda a cabeça. Nas imagens de 

                                                           
176SOUZA, Alberto de. Os Andradas – vol. II. São Paulo: Typographia Piratininga, 1922, p.145. 
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Santos a gravação dos cabelos varia, mas todos dão o aspecto dos cabelos crespos. O santo 

veste o hábito característico dos Frades Menores na cor marrom, o cordão amarrado na altura 

da cintura, tendo os 3 nós no comprimento e às vezes possui o terço (ou terço) enrolado na 

mão direita ou na cintura. Nas imagens, o santo aparece descalço, apenas na imagem 

portuguesa está com os pés calçados com sandálias.  

Algumas imagens possuem um orifício atrás da cabeça para o encaixe do esplendor do 

santo. Um elemento que nem todas possuíam no momento em que foram registradas, 

colocadas geralmente durante suas festividades, mas é o um atributo descrito em sua 

iconografia.  

O elemento mais significativo neste modelo é o Menino Jesus. Um atributo muito 

recorrente das devoções tridentina, como a representação iconográfica tridentina de outro 

franciscano, Santo Antônio. Nas esculturas de madeira de São Benedito, geralmente o Menino 

é representado seminu com um tecido cobrindo a genitália ou totalmente nu. Sob o corpo do 

Menino há um tecido, geralmente branco, uma espécie de manjedoura que o separa do corpo 

preto do santo. O que para Monique Augras justifica o codinome dado este modelo, ―o 

padrinho carregador‖
177

. Já a pesquisadora Giovanna Fiume sugere que este modelo traz uma 

mensagem sobre a relação que devia ser estabelecida entre o negro e o branco, afirmando que 

a posição do santo preto é subalterna, assim como deveria ser o escravo. Numa relação de 

paradoxos entre o ser negro e ser branco na escravidão
178

. 

Este modelo iconográfico, em que São Benedito carrega o Menino nos braços isolado 

por um tecido branco é o mais popular na região sudeste, mas também se encontra por todo o 

Brasil. Além desta representação, o São Benedito das Flores é outro modelo iconográfico 

encontrado no Brasil. Em um comparativo das imagens do santo preto analisadas nas 

pesquisas de Eduardo Etzel
179

, Monique Augras
180

, Carlos Lemos, Adalgisa Campos, Myriam 

Andrade Ribeiro de Oliveira
181

 e Célia M. Alves
182

, este modelo das Flores é mais comum em 

                                                           
177AUGRAS, Monique. Todos os santos são bem-vindos. Rio de Janeiro: Pallas, 2005, p. 60. 
178FIUME, Giovanna.  Antônio etíope e Benedito, o mouro: o escravinho santo e o preto eremita. In: Revista Afro-Ásia / 
CEAO-UFBA, nº40, pp.51-104, 2009, p.89. 
179 Etzel não afirma da popularidade do modelo com o Menino Jesus, mas numa comparação indica que o modelo Benedito 
das Flores é possivelmente um modelo português. Contudo, o modelo do Menino Jesus aparece com mais recorrência em 
seu levantamento na região paulista. ETZEL, Eduardo. Imagens religiosas de São Paulo: Apreciação Histórica. São 
Paulo: Melhoramentos, 1971, p. 249. 
180AUGRAS, op. cit., p. 60. 
181OLIVEIRA, Myriam; CAMPOS, Adalgisa. Barroco e rococó nas igrejas de Ouro Preto e Mariana.Brasília, DF: Iphan / 
Programa Monumenta, v. 1, 2010, p. 148. 
182

ALVES, Célia M. Um estudo iconográfico. In: COELHO, Beatriz (org.). Devoção e arte: imaginária religiosa em Minas 

Gerais. São Paulo: EDUSP, 2005, pp.69-122. 



118 
 

imagens entre o século XVII ao século XVIII no território brasileiro. Já o modelo com o 

Menino Jesus aparece com mais frequência em algumas imagens do século XVIII, mas é 

predominante no século XIX, principalmente na região paulista. O modelo com o Menino 

parece ter circulado por volta da segunda metade do século XVIII em diante, havendo uma 

maior circulação no século XIX e sendo muito mais divulgado nas novas levas de escravos 

negros deste período, sendo a região paulista com a economia cafeeira o território que mais o 

recebeu. 

No levantamento que concerne à cidade de Santos foram listadas quatro imagens, duas 

imagens do santo pertencente à Irmandade de São Benedito
183

, uma que pertenceu à 

irmandade de Nossa Senhora do 

Rosário dos Homens Pretos e outra 

que está no retábulo da Capela da 

Venerável Ordem Terceira de São 

Francisco da Penitência, localizado 

no Convento de Santo Antônio do 

Valongo, sempre no contexto 

santista.  

O São Benedito da Igreja da 

Irmandade do Rosário dos Pretos de 

Santos que ocupa o altar lateral da 

Capela-Mor aparece no inventário de 

1894, mas não há nada referente a 

sua procedência. Trata-se de uma 

imagem de madeira policromada de 

aproximadamente 60 centímetros de 

altura. 

  

                                                           
183 Há outras imagens, mas que não se encaixam na periodização das discussões desta pesquisa.  

 

Figura 35 – Detalhe da Capela-mor da Igreja de N. S. do 
Rosário. Fonte: Foto de Joyce Farias de Oliveira. 
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Figura 36 – São Benedito da INSR dos Homens Pretos.Escultura policromada (provavelmente de 
gesso), séc. XIX. Fonte: Foto de Francisco Carballa. 
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Da irmandade de São Benedito, uma imagem é pequena com cerca de 30 centímetros. 

Sem documentação suficiente para estabelecermos uma datação precisa.  

 

A outra imagem, de dimensões maiores, é o objeto que sustenta nossa pesquisa e que 

constituiu o eixo central desta investigação. Apresenta dados de procedência e datação muito 

mais conclusivos do que as demais. Trata-se de uma imagem de 120 centímetros, de madeira 

policromada e de origem portuguesa. A imagem é provavelmente a mais antiga imagem de 

São Benedito encontrada na cidade de Santos.  

 

Figura 37 – São Benedito da ISB/ imagem pequena. Escultura de madeira policromada, séc. XIX. Fonte: Foto de 
Silvio Martinez. 
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Foi possível determinar essa afirmação, devido a alguns documentos da irmandade. 

Particularmente um relatório da Provedoria do ano de 1936. O documento relata brevemente 

um reparo que esta imagem havia sofrido, sendo encontrado no seu interior restos de um 

 
 
Figura 38 – São Benedito do altar-mor da Igreja da ISB. Escultura portuguesa de madeira policromada, 
segunda metade do séc. XIX.  
Fonte: Foto de Joyce Farias de Oliveira. 
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jornal portuense, o Comércio do Porto, com data de 09 de fevereiro de 1859
184

. O que nos 

forneceu indícios do ano e local de origem da imagem: uma peça portuguesa da segunda 

metade do século XIX, provavelmente advinda das oficinas portuguesas que exportaram 

imagens deste tipo durante o terceiro quartel do século XIX.  

Apesar que prevalecer as referências iconográficas, esta imagem possui um desvio que 

a diferencia das demais. O Menino Jesus é tocado pelo santo preto em lugar de manter-se 

isolado do contato de suas mãos.  

Outras imagens de São Benedito podem apresentar uma aproximação do santo com o 

Menino, no sentido de o santo tocar de fato o menino. Como a imagem da igreja do Rosário. 

No entanto, neste caso aparenta ser mais uma questão de habilidade do artista e de como 

solucionar problemas de composição. Ou seja, o toque da imagem da Igreja do Rosário não 

foi proposital e sim a solução encontrada para a composição, o que fez o tecido correr das 

mãos, fazendo que a mão do santo alcance a o corpo de Jesus. Ainda, há imagens que o tecido 

não é um elemento fixado à peça. Ou seja, ele não é de madeira, sendo literalmente um tecido 

colocado sob as mãos do santo para receber o Menino, neste caso a criança também é fixada 

ao santo como uma peça única. 
                                                           
184 O segundo jornal mais antigo de Portugal. Relatório de Provedoria do dia 05 de abril de 1936. In: IRMANDADE DE SÃO 
BENEDITO.Livro Ata de Reunião da Mesa Administrativa, nº1 de 1934/1940, p.17. 

 

Figura 39 – Detalhe da escultura deSão Benedito do altar-mor da Igreja da ISB. Escultura portuguesa de madeira 
policromada, segunda metade do séc. XIX.  
Fonte: Foto de Joyce Farias de Oliveira. 
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Mas para esta escultura portuguesa, os dois argumentos não servem para explicar o 

toque direto de São Benedito no corpo do Menino. Percebe-se a nítida habilidade do escultor. 

As mãos do santo são expressivas nos gestos, particularmente a mão direita que toca a 

criança. Há intenção deliberada em demonstrar o toque do Santo no corpo de Jesus, pois a 

mão é sutilmente erguida para ultrapassar a altura do tecido e com o dedo indicador alçado 

leva à precisão do toque.  

Mas o que de fato essa escultura representa no âmbito da iconografia do santo? Foi 

propositalmente produzida para ser ―subversiva‖ em relação ao padrão de isolar o corpo do 

santo negro da pele branca do Menino Jesus?  Ou, seria um erro despercebido no processo de 

execução? E, ainda que não proposital, isso faz deste gesto algo menos revelador? O que sua 

existência nos permite inferir sobre como a imagem colabora para a construção da relação 

entre ser ―branco‖, ser ―negro‖ numa sociedade definida por uma visão hierárquica 

distinguida pela cor da pele para a qual a peça se destinava? 

O ―desvio‖ que essa imagem apresenta instaura uma pauta muito significativa nas 

discussões sobre a representação do negro na produção artística desenvolvida no pós-Concilio 

de Trento e toda a preocupação em alimentar a ideia de uma Igreja para todos os povos, todas 

as raças. Sempre se adaptando, buscando persuadir fiéis com a arte e a retórica, trazendo para 

seu bojo as diversas representações de Maria, e os santos com diferentes características 

étnicas que resultasse em um processo de assimilação para os diferentes públicos. Elementos 

que deviam cativar ou causar arrebatamento ao seu público. A força desta comunicação era 

fundamental para a ordem de um sistema hierárquico.  

Assim, uma imagem de São Benedito era uma ferramenta ideal para persuadir negros. 

Era parte de uma arte traduzível aos homens de diferentes ―raças‖, onde um santo preto como 

São Benedito limitava-se a ocupar um lugar destinado ao negro nesta Cristandade, mas o 

pequeno detalhe do ―toque‖ desta imagem muda as percepções deste discurso paradoxal, que 

ao mesmo tempo que une o negro e branco, os afasta e os compara. Nesta imagem do século 

XIX ainda permanecia a essência deste discurso.  

Todavia, ainda há outro problema que esta imagem traz. Apesar de permanecer no seu 

modelo iconográfico a essencialidade das devoções tridentina. Esta imagem pouco conservava 

em suas características estilísticas da arte barroca, o estilo que mais respondeu às 

necessidades tridentinas. Por isso, é importante pautar que ocorreram mudanças estilísticas na 

produção artística de arte sacra no século XIX, o que infere em considerar que a arte sacra foi 
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sofrendo modificações, devido aos territórios, às épocas e até mesmo devido à circulação 

desses modelos iconográficos.  

Reforçando o apontamento deste problema, o outro São Benedito da Capela da Ordem 

Terceira de São Francisco da Penitência, ajuda a entender um pouco sobre as mudanças 

estilísticas, em um âmbito além das oficinas portuguesas e sim, uma tendência própria do 

século XIX.  

Recentemente esta peça foi restaurada e alguns aspectos deste relatório servem para as 

demais imagens do santo, principalmente na análise estética realizada pelo restaurador. 

 

Figura 40 – O São Benedito da Capela da Ordem Terceira de S. Francisco da Penitência.Santuário de Santo 
Antônio do Valongo (Convento de Santo Antônio do Valongo). Santos – SP. Fonte: Foto de Joyce Farias de Oliveira 
(imagem I); Foto de Restauro da Capela do Valongo (imagem II). Disponível em: 
https://www.facebook.com/restaurocapeladovalongo/photos/a.366288473576860.1073741828.366282910244083/3684
41970028177/?type=3&theater . Acessado em 12/12/2016. 

 

https://www.facebook.com/restaurocapeladovalongo/photos/a.366288473576860.1073741828.366282910244083/368441970028177/?type=3&theater
https://www.facebook.com/restaurocapeladovalongo/photos/a.366288473576860.1073741828.366282910244083/368441970028177/?type=3&theater
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Segundo este profissional, a imagem da capela dos terceiros foi concebida sob 

influência da tendência neoclássica, em voga no século XIX
185

. Apesar de todas elas 

possuírem o mesmo modelo iconográfico, que deriva das modificações do Concilio de Trento, 

ou seja, é um modelo que sustenta o discurso da Contrarreforma, mas elas não se aproximam 

mais totalmente das imagens barrocas, talvez apenas pela iconografia. No entanto, essas 

imagens parecem carregar transições de estilos, pois também apresentam características que 

se assemelham a uma vertente neoclássica. Apresentando formas mais lineares e cores menos 

vibrantes e mais rebaixadas.  

 

 

Aqui as divisões dos estilos construída pela historiografia da arte são postas em 

cheque. De um lado, há que se considerar a permanência de elementos visuais e simbólicos da 

arte barroca para além de seu período histórico (o século XVII europeu o mesmo o século 

XVIII no Brasil). Também é preciso levar em conta que o barroco não foi um estilo único e 

                                                           
185SOARES, André. São Benedito - Relatório técnico do processo de intervenção de conservação e restauro sobre 
escultura de madeira policromada do século XIX, de propriedade da Ordem Franciscana Secular do Valongo. 
Santos, 2014, p. 19. 

 
 
Figura 41 – São Benedito da Capela da Ordem Terceira de S. Francisco da Penitência /peça restaurada. 
Escultura de madeira policromada, séc. XIX. Santuário de Santo Antônio do Valongo (Convento de Santo Antônio do 
Valongo). Santos – SP.  
Fonte: SOARES, André. São Benedito - Relatório técnico do processo de intervenção de conservação e restauro sobre 
escultura de madeira policromada do século XIX, de propriedade da Ordem Franciscana Secular do Valongo. Santos, 
2014. 
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facilmente classificável, uma vez que conteve, em suas manifestações mais significativas, 

fortes elementos clássicos
186

. O outro problema, enfim, que o estudo de uma imagem sacra do 

século XIX apresenta para uma historiografia da arte que pretendesse ―organizar‖ as obras de 

arte num sistema classificatório rígido, seria que a arte sacra do século XIX não correspondeu 

às categorias propostas para a arte de um modo geral. Em outras palavras, a arte sacra de 

segunda metade do século XIX no contexto luso-brasileiro não foi ―catalogada‖ numa história 

da arte que contaria a narrativa do realismo, impressionismo, pós-impressionismo, para este 

mesmo período. 

Retomando, porém, o relatório de restauro, a imagem de São Benedito de São 

Francisco da Penitência de Santos tem 67 centímetros e conforme um manuscrito registrado 

no "Livro de Acta de Reunião da Meza" no dia 29 de outubro de 1905, foi registrado que a 

imagem pertencia originalmente à Capela São Benedito do Paquetá, capela particular na 

Chácara do Paquetá, localizada no bairro dos Quarteleiros (antigo núcleo dos Quartéis) de 

propriedade do major Joaquim Xavier Pinheiro. A imagem foi doada para a Venerável Ordem 

Terceira pela filha do major, sua única herdeira, a Sra. Thereza Pinheiro Martins, no dia 08 de 

outubro de 1905, cumprindo sua promessa de oferecer para uma irmandade que acolhesse a 

imagem em um altar.  

Cruzando algumas fontes, Joaquim Xavier Pinheiro pertenceu à irmandade de São 

Benedito, sendo proprietário de uma Fábrica de Cal São Benedito do Paquetá
187

. Além disso, 

este senhor foi um notório arrendatário comercial e político abolicionista de Santos. O que 

amplia este diagnóstico e confirmando que esta irmandade durante o século XIX era composta 

tanto de pretos cativos e forros, pardos e brancos. Homens com certo interesse na causa 

abolicionista que florescia na cidade durante este período, sendo muitos deles de famílias 

abastadas ou de empreendimentos lucrativos no comércio na região. 

                                                           
186No contexto europeu, em meados do século XVIII houve uma retomada dos padrões clássicos na arte. Segundo 
Wittkower, Johann Joachim Winckelmann (1717-68) foi a mais sólida força intelectual na busca de novos valores através de 
uma volta aos rígidos padrões clássicos. Em seu ensaio Reflexões sobre a Imitação de Obras Gregas na Pintura e 
Escultura (1755), fica evidente que esta retomada se traduz no conceito de que a arte dos gregos unia uma nobre 
simplicidade com uma serena grandiosidade. A produção escultuórica voltada para esta concepção se destacou pelo 
emprego do mármore ( alguns artistas utilizavam o bronze), o estudo rigoroso da representação do corpo humano, linhas 
mais simétricas estabelecendo composições mais serenas. Entre os artistas escultores deste estilo, podemos relacionar 
Antonio Canova, Johann Gottfried Schadow, Rudolph Schadow, entre outros. WITTKOWER, Rudolf. Escultura. Trad.: 
Jefferson Luiz Camargo. São Paulo: Martins Fontes, 1989, pp. 223- 242. 
187IRMANDADE DE SÃO BENEDITO.  Livros de Assentamentos de irmãos de São Benedito, n. º I (de 1813 a 1896), p. 
86. 
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Isso dava condições para que este comércio de imagens pudesse ser ampliado e até 

mesmo justificava a presença de uma imagem portuguesa de São Benedito no contexto 

santista. O conjunto de imagens relativas a São Benedito, possivelmente se relaciona com o 

aumento da população negra não só na vila de Santos, mas em toda região paulista. Mas a 

progressão financeira da irmandade de São Benedito parece estar muito mais ligada às novas 

composições de sua provedoria e administração. A partir de 1850, pessoas com certa projeção 

política e financeira aparecem em alguns documentos, enquanto as demais irmandades 

começaram a desaparecer, ou minguar em suas atividades.  

Com a Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, a Irmandade de São 

Benedito apresentou-se determinada na construção de sua idealizada capela. Apesar não obter 

sucesso, deixou pelo Oitocentos vestígios de uma série de tentativas, o que demonstra sua 

evolução financeira, e, como resultado subsidiário, mas não menos importante, esses indícios 

revelam um comércio internacional de imagens de devoção a partir da segunda metade do 

século XIX. Uma nova alternativa do mecenato de irmandades deste período, tendo o porto de 

Santos como um ponto de referência para este tipo de comércio. 

Além disso, o modelo iconográfico do santo, predominante na região santista indica a 

prevalência da circulação de apenas um modelo. Com isto, se torna necessário analisar os 

caminhos da iconografia deste santo em relação ao plano de evangelização dos negros, pois o 

histórico da circulação iconográfica permite entender como prevaleceu este modelo na região 

estudada. Contudo, antes mesmo de abordar como São Benedito se tornou um santo para 

negros, é preciso analisar os antecedentes, os discursos e as categorias que acondicionaram a 

figura deste santo em um conjunto maior das devoções negras. Em outras palavras, foram as 

estratégias e circunstâncias de constituir uma Cristandade heterogênea que levaram os negros 

a fazer parte desta grande comunidade cristã. São esses desdobramentos que a imagem de São 

Benedito canaliza.  
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CAPÍTULO 2 – Devoções Negras 

 

2.1. A difusão do catolicismo através da retórica e da arte. 

 

No detalhe da figura acima, as alegorias dos continentes simbolizam a dilatação do 

catolicismo de uma igreja universal que adaptava tudo e todos. A África de Pozzo é elaborada 

a partir das referências iconográficas de alegorias e emblemas, então surge personificada 

numa figura feminina adornada com elementos característicos da fauna africana, entretanto, 

por conveniência do contexto histórico, agora era apresentada negra.  

A concepção de Cristandade na Idade Moderna tem suas origens nos textos paulinos, 

os quais trazem a ideia de uma comunidade organicamente hierarquizada na teologia de São 

Paulo. Deste modo, a sociedade cristã seria um corpo único, composto por vários membros: 

 

Figura 42- Detalhe da "Apoteose de Santo Inácio de Loyola" (1685-1694) de Andrea Pozzo.  

Fonte: TIRAPELI, Percival. Jesuítas: Arte e Ciência: o legado da Companhia de Jesus na Europa/ UNESP, 2014. 
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cada qual teria sua função indispensável ao todo, cada indivíduo a serviço dos outros. Esta é a 

comunhão que aproxima Cristo dos homens e das criaturas do Criador, que só é possível 

através de uma união tão íntima, que se faz desses homens e criaturas um só Corpo, um só 

Cristo
188

.  

Estas definições permitem entender a lógica da Cristandade, mas a constituição dela 

diante do expandido cenário ultramarino é complexa, cheia de ramificações que aludem às 

adaptações em um domínio cristão tão vasto. Por certo, como anteriormente discutido, apenas 

seu rito de passagem, o batismo, corresponde com o curso fundamental para estrutura deste 

Corpo. ―[...] este Corpo é a Igreja, uma sociedade religiosa, perfeita em sua ordem, visível e 

hierárquica‖ 
189

. Em complementação, Germain Bazin define o papel desta Igreja na estrutura 

do universo ultramarino, considerando-a como o centro das manifestações onde se moldara 

uma alma comum
190

.  

Essas concepções nos fornecem uma pauta de grande relevância para tratar de como os 

princípios da Igreja Católica foram difundidos num quadro de pulsões oscilantes do século 

XVI que conduziram para uma nova Igreja, reedificada tanto nas tessituras da expansão 

ultramarina, mas também da tomada de consciência dela própria, quando a Reforma 

Protestante já atingia proporções alarmantes
191

. Lembremo-nos de um marco deste período 

que afetou a tarefa evangelizadora, o Concílio de Trento (1545-1563) 
192

. Cumprindo com 

seus desígnios, intensificou a ação evangelizadora, e o catolicismo sob sua influência se 

desenvolveu de forma extraordinária tanto na Europa como nos Trópicos.  

 

―Quando se considera que do século XVI em diante o eixo territorial do catolicismo 

se vai nitidamente desviando na direção dos trópicos e que o próprio impulso 

                                                           
188 Adalgisa Campos e Renato Franco abordam o conceito de Cristandade a partir dos textos de São Paulo e a influência 
que eles tiveram para determinar a estrutura da Igreja de Roma. “Nos textos paulinos, observa-se a preocupação em 
ressaltar a importância e a interdependência de todas as partes para o bom funcionamento do organismo. Toda função é 
digna e necessária, por isto, o cristão deve ter em mente seu papel indispensável, como se vê na Primeira Epístola de 
Paulo aos Coríntios: “O olho não pode dizer à mão: Eu não preciso de você; nem a cabeça aos pés: Não necessito de 
vocês” (I COR 12, 21). Para além de sua inegável relevância, salienta-se também a responsabilidade própria: cada pecado 
mortal é uma ferida profunda no Corpo de Cristo, cada imperfeição ou debilidade subtrai vitalidade a toda a Igreja.3 A visão 
orgânica em São Paulo pressupõe uma ordenação; nem todos os órgãos possuem a mesma dignidade, mas todos são 
essenciais”. CAMPOS, Adalgisa Arantes; FRANCO, Renato. Aspectos da visão hierárquica no barroco luso-brasileiro: 
disputas por precedência em confrarias mineiras.In: Tempo /Revista do Departamento de História da UFF, v. 09, n. 17, 
2004, pp.194-195. 
189Ibidem, p. 195. 
190 BAZIN apud ARAÚJO, Emanoel (Org.). O Universo Mágico do Barroco Brasileiro. São Paulo: SESI, 1998, p.17. 
191TOLEDO, Benedito Lima de. Esplendor do Barroco Luso-Brasileiro. 2ª ed. São Paulo: Ateliê Editorial, 2015, p.20. 
192 A princípio no Concílio de Trento foi recomendado austeridade, sobretudo na arte, procurando dessa forma esvaziar uma 
preocupação dos protestantes que denunciavam a arte como um apelo sensorial, algo supérfluo e incompatível com os 
objetivos espirituais. Ibidem, p.20. 
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renovador da Igreja teve seu ponto fundamental na instituição Propaganda Fide, não 

se deve ficar admirado de constatar, como os comitentes eclesiásticos souberam 

imediatamente aderir a uma tal situação; isto é, estimularam os artistas a criar os 

termos adequados a exprimi-la.[...] na realidade aconteceu uma produção original 

aderente às exigências das novas estruturas sociais, quer onde existiam tradições e 

substratos que grandes civilizações anteriores, quer onde se estavam se originando 

formações totalmente imprevisíveis por transplantações e misturas heterogêneas.‖
193

 

 

A abordagem sobre essa época, mostrando exemplos de como a legitimação da 

escravidão negra se firmou com o impulso dos arranjos da Cristandade, tece uma linha de 

coerência com as estratégias da Igreja de Roma para sancionar sua universalidade. Da 

renovação na Europa, da sua penetração na África e de seu assentamento nas Américas
194

, 

indica que a força de sua propagação estava no alcance da persuasão psicológica nos 

indivíduos e na receptividade positiva que estes desenvolveram na aceitação da filosofia cristã 

desta nova Era. De acordo com Bazin, este princípio é o que fundamenta a utilização da arte 

pela Igreja Católica nesta fase. Através de todos os meios fornecidos pelas belas-artes, era 

preciso persuadir os fiéis de que a fé era inabalável, e quanto mais as descobertas da ciência 

pareciam contradizê-las, mais os procedimentos da eloquência eram colocados em ação para 

exaltá-la
195

. Por estes aspectos que Argan relaciona a prática da retórica com a arte 

desenvolvida pós Concílio de Trento: 

 

―[...] se a arte barroca configura a representação como discurso demonstrativo e o 

articula um método de persuasão, é legítimo perguntar qual é o objeto ou o fim da 

persuasão. E é justamente aqui que a experiência da Retórica aristotélica me parece 

fornecer uma chave de interpretação ou avaliação da arte barroca‖
196

. 

 

É nesta intencionalidade de persuadir, que a difusão da retórica, enquanto discurso 

persuasivo, encontrou apoio na produção artística. Assim, o caráter funcional da arte nesta 

campanha é de revelar uma verdade em medida igual para todos, por isso a ação 

evangelizadora se deleita e expande com o uso dos artifícios que ela podia proporcionar. 

 

―[...] aceitação progressiva de temas, formas, sugestões e emoções provenientes de 

diversas direções; dilatação que originará uma linguagem comum e de grande força 

                                                           
193AVERINI, Ricardo. Tropicalidade do Barroco. In: ÁVILA, Affonso (org.). Barroco: teoria e análise. São Paulo: 
Perspectiva; Minas Gerais: Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração, 2013, p.25. 
194 Ásia também complementa o contexto da expansão da cristandade. 
195 BAZIN, Germain. O Barroco – Um estado de consciência. In: Barroco Teoria e Análise. 2013, p.20. 
196ARGAN, Giulio Carlo. Arte Moderna: 1770/1970. São Paulo: Companhia das Letras, 1992, p.34. 
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centrípeta em todas as comunidades de nova formação cultural, espalhadas pelo 

mundo.
197

‖ 

 

As relações estabelecidas pelos navegadores, colonos, missionários e comerciantes 

que circulavam nos territórios ultramarinos davam um novo tom ao catolicismo. Na 

observação de Averini, é desenvolvida uma linguagem universalizada a partir da dilatação do 

catolicismo, onde povos de todas as partes do mundo estariam irmanados pela Igreja de 

Cristo: raças, paisagens e costumes são assumidos nessa realidade física
198

.   

Por este paradigma, não se contesta que na arte barroca prevalecem motivos religiosos 

e morais, muito menos que ela foi amplamente utilizada por sua força de persuasão pela Igreja 

Católica, mas reduzi-la apenas às teses religiosas seria um tanto equivocado. A arte neste 

contexto histórico pode ser interpretada como uma ―técnica de persuasão‖, mas a persuasão 

implica numa relação aberta, ou seja, recíproca. Onde a vontade de persuadir devia ser 

correspondida por uma disponibilidade para ser persuadido
199

. Em outras palavras, nenhum 

instrumento/elemento de expressão artística poderia funcionar se não influenciasse tanto a 

percepção de um público.  

Com base neste contexto, Bazin é pragmático em afirmar que enquanto a arte clássica 

mostra, a arte barroca demonstra
200

. E na definição de René Huyghe, a diferença entre elas 

estava entre a emoção e a razão. 

 

                                                           
197AVERINI, Ricardo. Tropicalidade do Barroco. In: ÁVILA, Affonso (org.). Barroco: teoria e análise. São Paulo: 
Perspectiva; Minas Gerais: Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração, 2013, p.24. 
198Ibidem, p.25. 
199ARGAN, Giulio Carlo. Arte Moderna: 1770/1970. São Paulo: Companhia das Letras, 1992, p.62. 
200 BAZIN, Germain. O Barroco – Um estado de consciência. In: Barroco Teoria e Análise. 2013, p.20. 
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―[...] a arte pode seduzir a alma, perturbá-la e 

encantá-la nas profundezas não percebidas pela 

razão, que isso se faça em benefício da fé. O 

protestantismo em sua secura exigente desdenhava 

as necessidades da vida sensível. Ia-se então 

preenchê-las para comover, acordar, drenar para a 

fé os impulsos mais obscuros possíveis das almas 

[...] Daí em diante a arte virou as costas ao 

classicismo, ao seu despojamento, ao seu rigor, à 

sua pureza por vezes fria, torna-se barroca, feita de 

profusão e dinamismo, de sedução e do patético 

[...]‖ 
201

. 

 

Em complemento a explicação 

deste antagonismo, Argan é mais incisivo 

ao diferenciar arte barroca de arte clássica, 

- ―A arte era filha da arte, não da natureza 

nem da autoridade da história‖ 
202

. 

Todavia, para compreendê-la é necessário 

levar em consideração os aspectos culturais 

que a circundavam, por fim, a arte é 

sempre um produto da cultura de seu 

tempo.  

Neste ponto é preciso considerar o 

problema da universalização, pois a 

diversidade cultural que foi abduzida pela 

arte que proliferou sob signo do Barroco, 

nos leva a abdicar da ideia de se ter apenas 

como referência os acontecimentos 

europeus. A fisionomia da nova civilização 

cristã apresenta conflitos e conciliações 

diferentes dos que ocorreram na Europa.  

Como no exemplo de Nossa 

Senhora com o Menino de Jesus indo-portuguesa, a fisionomia de ambos personagens foi 

resultado de um catolicismo no contexto dos territórios indo-portugueses. Em outra esfera, a 

representação da Virgem de Belém, possui características indo-americanas, não só as feições, 

                                                           
201HUYGHE, René apud TOLEDO, Benedito Lima de. Esplendor do Barroco Luso-Brasileiro. 2ª ed. São Paulo: Ateliê 
Editorial, 2015, p.17. 
202ARGAN, Giulio Carlo. Arte Moderna: 1770/1970. São Paulo: Companhia das Letras, 1992, p.8 

 
Figura 43 - Nossa Senhora com Menino Jesus. Escultura 
de marfim/ indo-português, século XVII.  
Fonte: Galeria Virtual/Esculturas do Museu Histórico 
Nacional, Brasil. 
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mas a pintura como um todo, é uma combinação de influências, das tradições da pintura 

espanhola com um sabor tipicamente regional.  

 

 
Figura 44- A Virgem de Belém. Pintura da Escola Cusquenha, c.1700-1720.  
Fonte:  Acervo Digital de Los Angeles County Museum of Art (LACMA) / Latin American Art. 
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Por isso, a recepção dessa arte pelos diversos e diferentes povos que agora 

compunham a sociedade cristã, precisa ser pautada nas modificações substanciais de um 

mundo que ia se cristianizando, mas neste processo novos significados, novas experiências e 

novas formas de vida eram acolhidas em seu interior. Do momento em que a Igreja Católica 

mandou europeus povoarem os continentes longínquos, não pôde impedir que essa gente se 

misturasse com nativos dos Trópicos, assim, há mais do que uma aproximação, há um 

verdadeiro processo de fusão de culturas. 

Novamente exemplificando outras formas de adaptação desta arte, apresentamos os 

lampadários pretos da Capela de Nossa Senhora da Sé em Faro (Portugal) e os tocheiros 

negros da Guiné da Capela de Santo Antônio em São Roque (Brasil). As figuras de negros 

eram consoantes à população negra destes locais, demonstrando novamente uma produção 

artística flexível à diversidade étnica. 

Nos territórios tocados pela empresa colonial, é importante recordarmos as ideias de 

Ginzburg, sobre a ação evangelizadora no processo de integração de populações pagãs à 

cristandade, desencadeando novas formas como resultado de adaptações étnica-culturais
203

. 

                                                           
203

GINZBURG, Carlo. Os pombos abriram os olhos: conspiração popular na Itália do século XVIII. In: _________. A micro-

história e outros ensaios. Tradução: Antônio de Narido. Lisboa/ Rio de Janeiro, Difel/ Betrand, 1989, p.131. 

 

Figura 45 – Os lampadários da Capela de Nossa Senhora do Rosário na Sé de Faro. Algarve/ Portugal. XVII-XVIII.  
Fonte: Visita Guiada: As quatro igrejas do centro histórico de Faro, 2ª temporada, 3º episódio, 2014. Disponível 
em:<http://www.rtp.pt/play/p1623/e167200/visita-guiada> 

 

 

http://www.rtp.pt/play/p1623/e167200/visita-guiada
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Complementando essa 

característica da produção artística 

levantada por Ginzburg, em artigo, 

Vítor Serrão analisa a noção de arte 

ultramarina do reino Português, 

apontando diferentes formas em que 

se estabeleceu a produção artística 

no Ultramar, relacionando os 

problemas de investigação ao 

extenso domínio lusitano, com 

territórios tão diferentes
204

. 

 

―[...] parece-me bem mais interessante e 

fecundo que, sem perder de vista o caudal 

de influências que se manifestam no tecido 

produtor e receptor, o estudo de conjunto a 

empreender se posicione em termos de 

análise da produção autóctone, da 

mobilidade de obras, da permutas artísticas, 

da repercussão de correntes estéticas, bem 

como sobre os anacronismos, as clivagens, 

as linhas de vanguarda e as respostas 

localizadas que se verificam no campo da 

criação, a fim de melhor perscrutar as suas 

valências estéticas‖
205

. 

 

Como anteriormente 

analisou Toledo, o Barroco vai além 

de um estilo de arte, precisa ser 

encarado como um momento da 

história universal
206

, levando em 

consideração que este fenômeno se manifestou em um amplo recorte temporal e foi 

constantemente aculturado. Em outras palavras, João Adolfo Hansen sintetiza e dá exemplos 

da argumentação de Toledo, - ―[...] no início do século XIX, o Aleijadinho e o mestre Ataíde 

                                                           
204 Como a antiga Índia Portuguesa (Goa, Damão, Diu), o Extremo Oriente, de Macau e de Timor, de Marrocos e da costa 
africana. SERRÃO, Vítor. Os programas Imagéticos na Arte Barroca Portuguesa e a sua Repercussão nos Espaços 
Coloniais Luso-Brasileiros. In: Atas do IV Congresso Internacional do Barroco Ibero-americano, Ouro Preto, 2009, p.1389. 
205Ibidem, p.1389. 
206TOLEDO, Benedito Lima de. Esplendor do Barroco Luso-Brasileiro. 2ª ed. São Paulo: Ateliê Editorial, 2015, p.30. 

 

Figura 46– Negro de Guiné. Um dos dois tocheiros antropomorfos 
do século XVII na Capela de Santo Antônio. São Roque, São Paulo – 
Brasil.  
Fonte: LEMOS, Carlos. A.C. A imaginária paulista, 2000. 

 



136 
 

continuam a aplicar modelos artísticos extraídos de Iconologia de Cesare Ripa, um livro de 

emblemas de 1593
207

―.  

Vejamos a pintura forro da Igreja de São Francisco de Assis, pintado no século XVIII 

por Mestre Ataíde. Assim como a pintura do século XVII de Andrea Pozzo na Igreja de Santo 

Inácio em Roma, a pintura do século XVIII em Ouro Preto de Mestre Ataíde, foi desenvolvida 

para criar ilusão de ótica, onde as colunas sugerem uma abertura do forro para uma visão dos 

céus, rompendo assim a limitação visual do teto. 

Esses deslocamentos temporais demonstram o quanto não há uma linearidade nos 

territórios cristãos ou cristianizados em relação ao fenômeno Barroco.  

                                                           
207HANSEN, João Adolfo. Artes seiscentistas e teologia política. In: TIRAPELI, Percival (Org.). Arte sacra colonial: barroco 
memória viva. São Paulo: UNESP / Imprensa Oficial do Estado, 2001, p.181. 

 

Figura 47- Forro da Igreja de São Francisco de Assis, pintado no século XVIII por Manuel da Costa Ataíde. Ouro 
Preto – MG.  
Fonte:ARAUJO, Emanoel (Org.). A mão afro-brasileira: significado da contribuição artística e histórica, 1988. 
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Deste modo, apresentam-se em extensões muito variadas, ou seja, há vários fatores 

que determinaram as produções artísticas deste panorama cultural, mas um aspecto norteador 

do Barroco e, que podemos considerar como o trunfo de sua abrangência, está na forma em 

que se estabeleceu por um sistema de comunicação, sendo extremamente eficaz no processo 

de universalização do catolicismo. Por isso, Serrão enfatiza que dentro deste âmbito, é preciso 

um estudo dotado para globalidade do Barroco, - ―Recorrendo às muitas e singulares relações 

de similitudes que se pode seriar como adequado exemplo dos mecanismos de funcionamento 

nos circuitos imagéticos da época barroca no espaço colonial português[...]‖
208

.  

Com o Concilio de Trento a Igreja Católica revalorizou as imagens, incentivou e 

orientou a formação e a difusão de uma iconografia sacra, que fornecesse a todos os fiéis os 

mesmos objetos e símbolos para uma devoção em massa
209

. Neste fluxo, tratados artísticos, 

gravuras, decretos papais, manuais de conversão, hagiografias de santos, entre todo tipo de 

material que servisse de referência à produção artística começou a circular em territórios que 

agora iam muito além da Europa. Territórios com estruturas diferentes, onde a recepção pelo 

novo modo de vida dependeria muito do contexto de cada local. Gilberto Freyre, ao abordar 

este complexo processo exemplifica em poucas palavras os possíveis caminhos dos circuitos 

imagéticos deste contexto. 

 

―A arte de origem portuguesa na América como na África, na Ásia e nas ilhas, está 

cheia dos riscos de tão esplendida aventura de dissolução, Portugal seguiu em sua 

política colonizadora, aquelas palavras misteriosas das Escrituras ganharam vida, 

perdendo-a, dissolvendo-se, por isso tantos dos seus valores de arte mais 

característicos persistem. E persistem em combinações e diferenciações inesperadas, 

mas que guardam o sabor do original: o gosto das raízes hispânicas‖
210

. 

 

Por este caminho que se tornapossível compreender algumas conjunturas que 

permitiram a formação das devoções negras. Particularmente os estudos das devoções negras, 

sobre seus aspectos, entre os contatos culturais e apropriações através do catolicismo 

tridentino, destacam-se duas correntes epistemológicas, o Cristianismo Africano e o 

Catolicismo Negro.  O conceito de ―cristianismo africano‖ foca o estudo dos contatos entre as 

elites convertidas dos reinos da região centro-africana e os portugueses, configurando nos 

elementos devocionais uma linguagem artística combinada entre culturas africanas e 

                                                           
208SERRÃO, Vítor. Os programas Imagéticos na Arte Barroca Portuguesa e a sua Repercussão nos Espaços 
Coloniais Luso-Brasileiros. In: Atas do IV Congresso Internacional do Barroco Ibero-americano, Ouro Preto, 2009, p.1393. 
209ARGAN, Giulio Carlo. Arte Moderna: 1770/1970. São Paulo: Companhia das Letras, 1992, p. 17. 
210 Freyre apud ARAÚJO, Emanoel (Org.). O Universo Mágico do Barroco Brasileiro. São Paulo: SESI, 1998, p.18. 
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europeias
211

. Por outro lado, há a intepretação do ―catolicismo negro‖, que aborda a 

transformação do catolicismo e adaptação da Igreja ao introduzir escravos de origem africana 

na Cristandade, demonstrando sua capacidade e reflexibilidade na comunicação com os 

negros, instituindo novas leituras de devoções ou novas devoções para este público
212

. 

Não há intenção de desdobrar-se profundamente nas abordagens conceituais sobre 

estes dois paradigmas, muito menos de abrir novas pautas entre as discussões contínuas sobre 

suas diferentes concepções entre diversos pesquisadores das áreas da História, Estudos 

Culturais e afins. A abordagem que aqui se pretende é mais uma tentativa de fazer uma leitura 

de objetos.  A necessidade de abordar estas duas correntes, mesmo sucintamente, é justificada 

pela falta de estudos mais apurados sobre esses objetos, essa escassez limita um entendimento 

pela História da Arte,dos mecanismos de difusão do catolicismo tridentino e os resultados de 

uma arte produzida para as devoções negras.  

Sendo assim, busca-se através dessas duas leituras estabelecer um olhar interpretativo 

das imagens devocionais pertencentes ou classificadas como devoções negras. Contudo, 

reconhece-se que este campo se mostra muito mais ampliado por outros pesquisadores de 

outras áreas. Por isso essa abordagem se restringe à estética dos objetos e à retórica 

desenvolvida para promover essas devoções. Os exemplos apresentados nos próximos textos 

demonstram formas muito particulares de um catolicismo tridentino e que de certa forma 

conduz para o objeto desta pesquisa. Mesmo que seja de forma direta ou indireta, esta pauta é 

significativa para salientar as comparações, as assimilações e as aproximações entre objetos, 

em outras palavras, as circulações abertas das devoções negras e assim entender como elas 

foram enredadas no contexto luso-afro-americano. Com isso é possível definir alguns 

exemplos de devoções que encontramos em Santos e por fim, a compreender as condições que 

permitiram instituir a construção da imagem de um santo preto como São Benedito. 

  

                                                           
211Ver THORNTON, John. A África e os africanos na formação do mundo atlântico (1400-1800). Trad.: Marisa Rocha 
Morta. Rio de Janeiro: Editora Campus / Elsivier, 2004; FROMONT, Cécile. The Art of Conversion: Christian Visual 
Culture in the Kingdom of Kongo. Chapel Hill: The University of Carolina Press, 2014. 
212BASTIDE, Roger. As Religiões Africanas No Brasil: Contribuição a uma Sociologia das Interpenetrações de 
Civilizações. 3ª ed. São Paulo: Livraria Pioneira Editora, 1989. 
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2.2.  Devoções negras: o cristianismo africano. 

 

 

―Foi isto no Reino do Sonho, ou Soyo, talvez na mesma praia que lá pelos finais do 

século XV viu entrar Diogo Cão e os doze frades franciscanos que com ele seguiam, 

ao encontro do Mani-Soyo — o Senhor do Sonho. A mesma praia em que o Mani-

Soyo se lavou com a água do batismo, sendo seguido por muitos outros fidalgos da 

sua corte. Assim, cumpriu Nosso Senhor Jesus Cristo a sua entrada nesta Etiópia 

ocidental, desenganando o pai das trevas. ‖
213

 

 

 

Neste trecho do romance do angolano Agualusa, o fato histórico é quase descrito como 

uma narrativa mítica da fundação de uma sociedade cristã na África, onde a passagem de 

transformação sofrida pelo governante de Soyo é simbolicamente o batismo. Soyo era uma 

das províncias do Reino do Congo, que passou por um processo de conversão ao catolicismo 

ainda no século XV, na campanha liderada por Diogo Cão.  

O simbolismo do batismo relacionado aos governantes africanos, constituía um 

modelo de conversão muito importante para estreitar as relações comerciais entre os 

portugueses e os africanos, sendo constante a retomada destes episódios de conversão, para 

reforçar a fundação de uma África cristã. Numa publicação do século XVII, lia-se: ―O Reino 

do Congo esta é a verdadeira descrição do Reino de africanos, como bem é chamado pelos 

seus habitantes, por meio do português do Congo previamente traduzido por Filippo Pigafetta 

a partir da linguagem das seleções italianas acromáticas de Duarte Lopes [...]‖
214

, trata-se de 

um livro de descrições do antigo reino do Congo, reservando sua segunda parte às imagens 

que ilustram como se deu a cristianização dessas regiões.  

 

 

                                                           
213AGUALUSA, José Eduardo. A rainha Ginga e de como os africanos inventaram o mundo.  Lisboa: Quetzal, 2014, 
p.10. 
214LOPES, Duarte; PIGAFETTA, Filippo. Regnvm Congo hoc est Vera descriptio regni Africani, qvod tam ab incolis 
qvam Lvsitanis Congus appellatur. Frankfurt: Excudebat VVolffgangus Richter/ impressores: Theo de Bry e Israel de 
Bry, 1598. 
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Esta é uma das gravuras. A imagem ilustra o episódio do batismo do rei Nzinga a 

Nkuwa, que recebeu o nome João em honra D. João II em 1491. Este foi o primeiro monarca 

convertido ao catolicismo no reino do Kongo ocorreu antes mesmo da igreja que mandaste 

edificar ficar pronta. No segundo plano da composição, temos a igreja sendo construída pela 

população nativa e em seu interior um altar adaptado com imagens sacras e elementos 

litúrgicos, missionários em atividades religiosas e cercados por colonos portugueses e nativos 

do reino. 

Este tipo de publicação ateve-se à descrição dessas regiões, seus reinos, suas culturas, 

assim como se processou a cristianização das populações nativas, a fundação das bases 

administrativas do comércio entre os portugueses e africanos, e essa convivência, na maioria 

das vezes, foi mediada pelo trabalho missionário. A região do antigo Reino do Kongo e seus 

 

Figura 48- Batismo do rei Nzinga a Nkuwa, que recebeu o nome João em honra D. João II em 1491.  
Fonte: LOPES, Duarte; PIGAFETTA, Filippo. Regnvm Congo hoc est Vera descriptio regni Africani, qvod tam ab incolis 
qvam Lvsitanis Congus appellatur. 1598. 
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reinos vizinhos, isto é, a África central tornou-se o território africano mais expressivo da 

penetração do catolicismo e traz reflexões importantes para as discussões desta pesquisa.  

A exemplo deste argumento, a pesquisadora estadunidense Cécile Fromont apresenta 

um rico repertório da cultural visual da cristianização do Reino do Kongo, África Central. 

Atribuindo esta produção como arte da conversão, afirma se tratar do que venha ser o 

Cristianismo Africano, em concordância com outros africanistas. Para John Thornton, 

africanos e europeus apresentavam concepções religiosas um pouco diferentes, assim como 

um conjunto totalmente distinto de revelações básicas, porém ainda possuíam várias ideias 

importantes em comum. Essas ideias semelhantes entre cristianismo e religiões africanas 

tendeu a aprofundar o processo de formação daquilo que o autor conceituou como 

―cristianismo africano‖. A semelhança estaria na crença de um ―outro mundo‖ e na 

perspectiva de que este pudesse ser revelado. Concomitantemente, acreditava-se na existência 

de seres que promoveriam as revelações, o intercâmbio entre ―este mundo‖, o material que 

pode ser percebido pelos cinco sentidos e, o ―outro mundo‖, o espiritual que normalmente era 

imperceptível, exceto para alguns indivíduos com dons especiais e habitado por uma 

variedade de seres ou entidades
215

.  

 

―Tanto o cristianismo quanto as religiões africanas foram construídos da mesma 

maneira, através de interpretações filosóficas de revelações. As africanas, entretanto, 

ao contrário das cristãs, não construíram essas interpretações religiosas de modo a 

criar uma ortodoxia. Assim, os africanos podiam concordar na origem do 

conhecimento religioso, e por essa razão aceitar as descrições filosóficas ou 

cosmológicas, porém não estavam totalmente de acordo com toda a sua 

especificidade, quando os africanos entraram em contato com os cristãos, essa 

ausência de ortodoxia facilitou a conversão[...]‖
216

. 

 

 

Essa similitude de pensamentos, teria contribuído para que africanos apropriarem-se 

dos santos católicos, muitas vezes identificando-os a divindades locais ou a espíritos 

ancestrais que poderiam não só fazer revelações sobre o ―outro mundo‖, mas também intervir 

na resolução de problemas relativos ao cotidiano deste mundo sensível e terreno
217

. Por isso, a 

pesquisa de Fromont se torna de grande contribuição, porque traz para primeiro plano essa 

discussão através de imagens, de um extenso material visual que demonstra particularidades 

deste fenômeno da cristianização de africanos, propondo leituras que acerquem os elementos 

                                                           
215THORNTON, John. A África e os africanos na formação do mundo atlântico (1400-1800). Trad.: Marisa Rocha Morta. 
Rio de Janeiro: Editora Campus / Elsivier, 2004, p.313. 
216Ibidem, p.325. 
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de suas cosmologias, ao contrário, eles se convertiam pois recebiam “co-revelações”, ou seja, revelações na tradição 
africana que se encaixavam na tradição cristão. Ibidem, p.336. 
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desta produção visual. 

Segundo a pesquisadora, quando os ibéricos alcançaram a África Central, a 

cristianização dessa região não se deu pela conquista nem pela colonização. O cristianismo 

penetrou pelo campo político, social e religioso do Reino do Kongo e seus próprios 

governantes sem coerção externa, resultando numa relação duradoura entre europeus e 

africanos centrais, sem colonização
218

. 

 

―Nas crônicas contemporâneas que descrevem a relação inicial entre Portugal e o 

Kongo, a cruz cristã apareceu repetidamente não só nas mãos dos portugueses, mas 

também foi apropriada pelos congoleses nos gestos poderosos demonstrando seu 

controle sobre os termos reais e simbólicos de seu encontro com a Europa e 

cristianismo.
219

‖ 

 

 

 Neste contexto, entre duas visões de mundo que se transformam pelo diálogo 

estabelecido, é significativo que no processo da conversão fosse utilizado um material 

essencialmente visual, que pudesse exercer mesmo na ambiguidade de valores e 

interpretações, uma comunicação linguística, acoplando ideias religiosas entre culturas, 

promovendo um diálogo mutuo entre portugueses e africanos. Isto quer dizer que esse 

cristianismo sofre adaptações tanto de um lado como do outro. As concepções heterogêneas 

poderiam ser aproximadas, instituindo uma criação de novas ideias. O contorno da ortodoxia 

cristã ampliou-se a reconhecer e incluir ideias desta região africana, apresentando novas 

formas de prática, de leitura e de visualidade do catolicismo.É neste sentido que este processo 

aproxima-se dos exemplos de Ginzburg, quando se percebe que houve um intercâmbio 

cultural do catolicismo em territórios africanos e que isso resultou em novas formas
220

. 

Ainda muito distante do que venha ser o escravo negro no catolicismo da Europa e das 

Américas, o cristianismo africano pelos apontamentos de Fromont foi um movimento 

mediado por missionários, mas em diálogo permanente com reis e chefes provinciais 

africanos, o que tornou a penetração do catolicismo melhor sucedida. As conversões dos 

primeiros reis africanos foram narradas como episódios memoráveis da história de um 

cristianismo universal, como expressão de uma visão de mundo compartilhada entre os 

africanos também, integrando o reino do Kongo à Cristandade.  

Neste ponto, é importante sublinhar que essas circunstâncias do Reino do Kongo e da 
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forma com que se processou sua cristianização, não anula as mudanças brutais que a 

conversão de africanos ao catolicismo trouxe à sociedade deste reino ou a violência e efeitos 

perturbadores do comércio de escravos africanos no Atlântico. Todavia, é crucial entender a 

dinâmica da cristianização desta região, assim como seus agentes, ou melhor, mediadores 

culturais, para não se abster da interpretação errônea de que as agressões culturais europeias 

foram o motor predominante da mudança da África central deste período. Assim como 

apontou Thornton, sobre as relações comerciais entre africanos e Portugal, havia uma mútua 

colaboração de interesses políticos, o que não parecia ser diferente nesses outros contatos 

culturais. 

A abertura dada pelos governantes africanos aos portugueses não só fortaleceria o 

comércio entre eles, sobretudo sobre o crescente comércio de escravos, mas desencadearia, 

em paralelo , um pujante catolicismo desempenhando funções políticas e sociais no cerne de 

transformações culturais, tendo dois marcos fundamentais neste contexto, primeiro pelas 

expedições marítimas da Península Ibérica, que permitiu estabelecer os contatos e depois, 

pelas diretrizes do Concilio de Trento, que fomentou uma produção visual do catolicismo 

propagada nos quatro cantos do mundo.  

Deste modo, centenas de missionários penetraram nos territóriosda África Central, 

sobretudo no Reino do Kongo e nos reinos limítrofes, o que davam um perímetro muito maior 

dessas transformações. Dos missionários, quatro ordens religiosas se destacaram, os primeiros 

foram os jesuítas, seguidos pelos terceiros franciscanos, depois, os carmelitas descalços e 

capuchinhos. Entretanto, o trabalho missionário e a administração contínua da evangelização 

desses territórios foram mais expressivos entre os jesuítas e os capuchinhos
221

. O trabalho dos 

jesuítas destaca-se especificamente pelo catecismo bem-sucedido com a fundação do seu 

colégio mais importante nesta região em 1625. Os primeiros jesuítas chegaram em 1548, mas 

se estabeleceram por um curto período, até 1555. Depois retornaram ao Kongo em 1625, sem 

a aliança com a Coroa Portuguesa, abriram uma faculdade na capital do Kongo para educar a 

elite real
222

.  

Os Frades Menores Capuchinhos chegaram ao Kongo em 1645, no cerne dos conflitos 

                                                           
221 “A importância destas duas ordens na propagação do cristianismo na África central e no ulterior desenvolvimento de um 
catolicismo centro-africano fica evidente em seus intentos de tradução da mensagem evangélica para os idiomas locais. 
Jesuítas e capuchinhos foram os pioneiros na elaboração de vocabulários, gramáticas e catecismos em kikongo e 
kimbundu.”. REGINALDO, Lucilene. Os Rosários dos Angolas: Irmandades Negras, Experiências escravas e 
identidades africanas na Bahia setecentista. Tese (Doutorado em História) / Departamento de História do Instituto de 
Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Estadual de Campinas, 2005, p.22. 
222The Art of Conversion: Christian Visual Culture in the Kingdom of Kongo. Chapel Hill: The University of Carolina 
Press, 2014, pp.25-27. 
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territoriais entre Portugal e o Kongo, envolvendo Angola (anteriormente uma região do reino 

Ndongo). O trabalho desta ordem foi muito mais expressivo do que os jesuítas, pois 

penetraram mais no interior da África central, ficando os jesuítas mais nas capitais e cidades 

importantes dos reinos desta região
223

. 

Ainda deste patamar de divulgadores da Fé Cristã, no início do século XVI, os filhos 

da primeira geração católica dos membros da nobreza do Kongo receberam uma educação 

europeia em Portugal, onde residiam como enviados do rei africano Afonso I, filho de João I. 

A persona emblemática desta prática precoce foi Henrique, filho de Afonso I, que estudou em 

Lisboa e tornou-se bispo em infidelium partibus de Utica em 1513. Por influência dos 

missionários europeus e mais desta geração que retornou, centros de catequese logo foram 

implantados no Kongo
224

. 

O quadro de transformações foi extenso com as atividades missionárias nesses 

territórios e entusiasticamente abraçada por muitos do Kongo, mas isso não significa que não 

houve embates neste engajamento na difusão do catolicismo. O histórico deste fenômeno 

abarcou vários conflitos políticos entre chefes africanos, os portugueses e os missionários. 

Um catolicismo que floresceu sob o reinado de D.  Afonso I tinha o intuito de formar 

uma elite africana e cristã, manter e desenvolver um clero nativo e com os catequistas. Assim, 

foi desenvolvida uma forma africana de catolicismo relativamente aceita pelos missionários. 

Esses, atuavam pela Coroa portuguesa e por Roma na cristianização africana, monarcas e 

outros governantes africanos convertidos eram reconhecidos como reis cristãos. Porém, isso 

não provocava uma mudança fundamental nos princípios religiosos dos reinos dessa região, 

os novos ensinamentos eram interpretados a partir das velhas tradições e os novos objetos de 

culto eram equivalentes aos minkisis
225

. As devoções católicas foram propagadas nestas 

condições, altares e confrarias cristãs se espalharam rapidamente a partir do século XVI.  

Desde 1595, a cidade de Mbanza Congo, a capital do Reino do Kongo possuía seis 

confrarias, - a de Corpus Christi, a de Virgem Maria, a Imaculada Conceição, do Rosário, do 

                                                           
223SOUZA, Marina de M. Evangelização e poder na região do Congo e Angola: a incorporação dos crucifixos por 
alguns chefes centro-africanos, séculos XVI e XVII. Comunicação apresentada em Actas do Congresso Internacional 
Espaço Atlântico de Antigo Regime: poderes e sociedades, 2 a 5 de novembro de 2005. Lisboa: Faculdade de Ciências 
Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa,2015, p. 10. 
FROMONT, Cécile. The Art of Conversion: Christian Visual Culture in the Kingdom of Kongo. Chapel Hill: The 
University of Carolina Press, 2014, pp.26-28. 
224Ibidem, p. 164. 
225 Na maioria das culturas do centro-africano são denominados minkisi os amuletos sagrados, objetos sagrados que teriam 
poderes místicos e representassem alguma divindade do mundo “imperceptível”, equivalente a um plano espiritual. Ver 
FROMONT, op. cit.; SOUZA, op. cit. 
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Espírito Santo e de Santo Antônio
226

.As confrarias africanas foram organizadas em suas 

práticas devocionais com regras parecidas com as europeias, exibindo objetos e obras de arte 

dessas devoções, mas com peculiares usos para alguns dos objetos, tendo uma conotação de 

luxo
227

.  

 

―[...] por todo o século XVI, simultaneamente à expansão do comércio com os 

portugueses, o catolicismo enraizou-se entre a população local, principalmente entre 

os chefes, mas não só. A presença de missionários em São Salvador, nome que 

recebeu mbanza Congo, e nas principais capitais de províncias, sempre cercados de 

ajudantes congoleses que aprendiam seus ensinamentos e, quando suficientemente 

treinados, partiam para disseminar os ensinamentos recebidos pelas aldeias, 

alimentou a incorporação de ritos do catolicismo, como o batismo, e de objetos de 

culto como os rosários, imagens de santos e crucifixos, que eram vendidos em feiras 

bem no interior do Congo. ‖
228

 

 

 

A adoção dos negros pelo rosário é tratava por Levi a partir de duas perspectivas. O 

autor considera o rosário com um dos símbolos da transformação do catolicismo em contato 

com a África, afirmando ser um elemento de valores antagônicos – ―o simples instrumento 

para contar as preces católicas transformar-se-á, assim num potente e prestigioso símbolo de 

poder, ou seja, num amuleto mágico‖
229

. Ainda com este autor, nos apropriamos de um trecho 

citado de outro pesquisador, Carlos Ot, que ilustra este fenômeno de adaptação: 

 

―O elo de união de todos [os africanos] era o rosário, mas não tanto como meio de 

orientar as suas orações e sim como amuleto. Em todas as missões africanas 

observa-se até hoje a rápida transformação do rosário cristão em amuleto. Gostam de 

usá-lo, pendurado ano pescoço: dá-lhes o aspecto de serem católicos[...]‖
230

. 

 

                                                           
226 Independentemente das suas origens, imagens cristãs foram sendo estabelecidas no Kongo. Apreciadas por suas 
comunidades e cuidadosamente mantidasde em igrejas ao longo de décadas, eram por vezes exibidas como tributos de 
guerra, tais como, em uma ocasião, a coroa de um líder estrangeiro derrotado. Algumas das imagens cristãs até foram 
atribuídas como milagrosas, adquirindo suas próprias históricas locais FROMONT, Cécile. The Art of Conversion: 
Christian Visual Culture in the Kingdom of Kongo. Chapel Hill: The University of Carolina Press, 2014, pp.220-225. 
227  A organização de algumas confrarias estava também estreitamente alinhada com as estruturas do kimpasi, com a 
notável exceção do sigilo e discrição de rituais desta última. Ibidem, p. 225. 
Kimpasi eram grupos religiosos iniciáticos das culturas bantos, podiam ter muitos nomes, entre os quais o mais comum era 
o de kimpasi. Kimpasi, em quicongo, tem o significado de “sofrimento”, pois era comum que essas seitas se formassem em 
resposta à percepção geral de que uma comunidade estava sofrendo. THORNTON, John K. The Kongolese Saint 
Anthony: Dona Beatriz Kimpa Vita and the Antonian Movement, 1684-1706. Cambridge/New York: Cambridge 
University Press, 1998, p. 56. 
228SOUZA, Marina de Mello. Catolicismo e Comércio na região do Congo e de Angola, séculos XVI e XVII. In: FRAGOSO, 
João et al. Nas rotas do Império: eixos mercantis, tráfico e relações sociais no mundo português. Lisboa: IICT; 
Vitória: EDUFES, 2014, pp.265-266. 
229LEVI, Joseph Abraham. Compromisso e solução escravidão e as irmandades afro-brasileiras: origem e formação 
das confrarias religiosas no Brasil colonial (1552 - 1822). Série Estudos Brasileiros, vol.2. Berlim: Berlin Mu ̈nster Lit, 
2006, p.26. 
230 OT, Carlos apud LEVI, op. cit., p.26. 
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Crucifixos e rosários, também eram objetos de demonstrações de poder, triunfo e 

sobretudo, da legitimidade política entre portugueses e africanos. Verdadeiros bens de luxo na 

África central, crucifixos circularam por toda a região. A maioria de latão, mas haviam os que 

foram feitos de marfim. De acordo com investigações da Inquisição realizados em Luanda em 

1598, Aires Fernandes, um comerciante de trabalho entre Angola e Kongo e identificado 

como um cristão-novo, havia adquirido crucifixos e rosários do Kongo, alguns dos quais 

foram feitos de marfim ou "dente de hipopótamo" e quase certamente de manufatura local. 

Este fato, percebe-se a rede de circulação desta produção
231

.  

O comércio de objetos de devoção católica era diverso e com diferentes meios de 

circulação. O consumo dessa produção, seja ela de procedência africana ou europeia seduzia 

tanto a estirpe africana, como outras classes sociais mais baixas. Por exemplo, no Kongo os 

crucifixos, imagens de santos e Nossa Senhora, rosários, bulas e ditas relíquias católicas, 

também eram comercializados em feiras do interior do reino. Geralmente os comerciantes 

eram cristãos-novos, como o do caso anterior, porém, esses objetos circulavam sem qualquer 

introdução religiosa aos pagãos. Esses mercadores eram duramente repreendidos por conta 

deste consumo sem parâmetros ortodoxos, isso quando não eram processados.  Por essas 

informações percebe-se que esses objetos eram trocados em feiras bem ao interior, em lugares 

não percorridos pelos missionários
232

. 

                                                           
231FROMONT, Cécile. The Art of Conversion: Christian Visual Culture in the Kingdom of Kongo. Chapel Hill: The 
University of Carolina Press, 2014, p. 93. 
232 A informação contida em inquirições da Inquisição de que imagens de santos, rosários e crucifixos eram trocados nas 
feiras do interior do reino, chamadas de “resgates” pelos portugueses que lá comerciavam escravos, indica que esses 
objetos de culto católico passavam a ocupar lugares equivalentes aos dos minkisi.  HORTA, José da Silva apud SOUZA, 
Marina de M. Evangelização e poder na região do Congo e Angola: a incorporação dos crucifixos por alguns chefes 
centro-africanos, séculos XVI e XVII. Comunicação apresentada em Actas do Congresso Internacional Espaço Atlântico 
de Antigo Regime: poderes e sociedades, 2 a 5 de novembro de 2005. Lisboa: Faculdade de Ciências Sociais e Humanas 
da Universidade Nova de Lisboa,2015, p.16. 
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Sem esquecer que, à medida que estes africanos se abasteciam dos objetos da nova 
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religião adotada, ocorria a destruição dos objetos religiosos das culturas centro-africanas. Os 
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objetos usados nos cultos tradicionais, chamados de minkisi, foram queimados
233

 e os 

                                                           
233 A destruição de objetos religiosos não era via de regra deste processo de conversão, ocorreram diferentes formas da 
conversão de centro-africanos acontecer, uma delas foi a incorporação minkisi nos cultos católicos. Em alguns casos esses 
objetos sofreram adaptações, apresentando formas combinadas entre santos católicos e minkisi. Ver FROMONT, Cécile. 
The Art of Conversion: Christian Visual Culture in the Kingdom of Kongo. Chapel Hill: The University of Carolina Press, 
2014, pp. 77-78. Ver também SOUZA, Marina de Mello e. Catolicismo Negro no Brasil: Santos e Minkisi, uma reflexão 
sobre miscigenação cultural. In: Afro-Ásia, n. 28, p. 125-146, 2002.  
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ensinamentos e ritos cristãos foram levados de aldeia em aldeia, seja pela via institucional, os 

clérigos, monarcas, chefes provinciais, entre outros tipos de governantes locais, ou, por aquele 

comércio que acontecia de forma ―quase ilegal‖, sem todos contornos da ortodoxia da 

catequese, sendo desenvolvido na maioria das vezes, por congoleses, angolanos e outros 

centro-africanos convertidos e, ainda os comerciantes que estabeleciam um comércio paralelo 

de variados objetos de culto
234

.  

                                                           
234SOUZA, Marina de M. Evangelização e poder na região do Congo e Angola: a incorporação dos crucifixos por 
alguns chefes centro-africanos, séculos XVI e XVII. Comunicação apresentada em Actas do Congresso Internacional 
Espaço Atlântico de Antigo Regime: poderes e sociedades, 2 a 5 de novembro de 2005. Lisboa: Faculdade de Ciências 
Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa,2015, p.7. 

 

Figura 49– Crucifixo. Latão fundido e sólido, séc. XVI -XVIII. Povo Kongo. 
República Democrática do Congo; República do Congo; Angola.  
Fonte: Kongo: Power and Majesty. Catálogo de exposição. Nova Iorque: Metropolitan 
Museum of Art, 2016. 
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De um modo geral, as conversões aconteciam por uma via ou por outra, com mais ou 

menos sucesso.  O esforço dos missionários em queimar os objetos dos cultos tradicionais era 

uma prática muito mal vista, mas a presença significativa de imagens de santos e crucifixos 

entre vários povos centro-africanos atesta que estes adotaram esses símbolos cristãos. 

Amuletos de proteção, símbolos de poder dos chefes, portadores de capacidades curativas, 

propiciadores de boa caça. Por isso é compreensível a produção local desses objetos, como os 

crucifixos com as marcas dessas combinações estéticas e simbólicas.  

 

―Enquanto os missionários apreciavam ver a sua catequese frutificar e os minkisi 

serem substituídos por crucifixos, os nativos incorporavam o novo símbolo a partir 

de seus próprios códigos culturais, acreditando ter nele versões mais poderosas de 

seus antigos objetos mágico-religiosos. E isso valia tanto para o reino do Congo, 

onde ritos e símbolos católicos continuaram a ser usados como elementos de 

legitimação do poder e de proteção contra infortúnios, como para a região de 

Angola, onde a aceitação dos missionários estava intimamente ligada aos interesses 

comerciais dos chefes locais‖
235

. 

 

 

A cruz foi um elemento muito recorrente nesta cultura visual que nascera. A cruz 

enquanto elemento visual, já existia no Kongo e nos reinos limítrofes
236

. Nas variações deste 

elemento difundido no cristianismo africano, há cruzes e crucifixos que apresentam uma 

síntese de modelos europeus, trazem ornamentações mais abstratas, mas também trazem em 

sua composição símbolos da cultura desta região africana, adaptados por artistas africanos, 

sobretudo no processo de fundição de bronze e outros metais (ver fig.49).  

 

―Com o design dos crucifixos, demonstra que artistas africanos centrais não só 

executaram uma síntese iconográfica ancorada no motivo da cruz, mas também 

conduz à reflexão de uma relação inter-cultural concebida das referências 

estilísticas. Formalmente, os crucifixos do Kongo são diferentes de objetos europeus 

ou Kongo; ao contrário, esses crucifixos abstraem ambas tradições de uma forma 

criativa ao mesclar os discursos visuais do Barroco europeu e das tendências 

artísticas do Kongo, conforme descrito em fontes da mesma época. A principal 

tensão em jogo é o contraste entre os modos de representação do Kongo e o 

naturalismo europeu predominante nas imagens devocionais‖
237

. 

 

 

 

                                                           
235SOUZA, Marina de M. Evangelização e poder na região do Congo e Angola: a incorporação dos crucifixos por 
alguns chefes centro-africanos, séculos XVI e XVII. Comunicação apresentada em Actas do Congresso Internacional 
Espaço Atlântico de Antigo Regime: poderes e sociedades, 2 a 5 de novembro de 2005. Lisboa: Faculdade de Ciências 
Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa,2015, p.16. 
236 Considerando-se  os  significados  da  cruz  para  os  centro-africanos,  é  compreensível  a  importância  que  o  crucifixo  
teve  entre  os  congoleses  e  angolanos,  atestada  pela  grande  quantidade  desses  objetos  encontrados  entre  eles,  
frequentemente  associados  a  relíquias  dos  antepassados, talismãs e insígnias de poder dos chefes, que tinham como 
uma de suas principais funções  a  intermediação  entre  os  dois  mundos. Ibidem, p.11. 
237   [Tradução nossa]. FROMONT, Cécile. The Art of Conversion: Christian Visual Culture in the Kingdom of Kongo. 
Chapel Hill: The University of Carolina Press, 2014, p.110. 
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Na coleção do Metropolitan Museum de Nova York, uma cruz com uma estatueta de 

Santo Antônio por volta de 10 centímetros de altura, feito de latão fundido
238

. Abaixo, uma 

cruz portuguesa, também em latão. Ambos estão acoplados numa cruz de madeira, nesta peça 

podem-se distinguir os diferentes elementos que a compõe, algo que poderia ser denominado 

como uma assemblage e que corrobora os apontamentos de Fromont. Todos os elementos são 

de referência iconográfica portuguesa, mas de manufatura africana. Uma combinação de 

distintas tradições artísticas formando um só objeto. 

 

A produção africana de crucifixos foi desenvolvida em oficinas, utilizando o latão da 

região e também o importado da Europa, mas sem supervisão europeia. Pois não há 

evidências que missionários e leigos europeus desenvolveram oficinas de metalurgia na região 

após a chegada inicial de comerciantes portugueses nos primeiros anos de contato
239

.  

                                                           
238 A fabricação dessas estatuetas de Santo Antônio lembra muito os minkisi, entidades religiosas da cultura Kongo. 
SLENES, Robert Wayne. ”Malungu, ngoma vem! “: África coberta e descoberta do Brasil. In: Revista USP, v. 12,1992, 
pp.64-66. 
239 Os habitantes do Kongo, na verdade teve acesso a depósitos de cobre, mas a maioria dos crucifixos sobreviventes são 
feitos de latão amarelo de alto teor de zinco conteúdo de muitas vezes "um metal parecendo bronze" provavelmente um 

 

Figura 50 - Cruz de Santo Antônio de Pádua (Lisboa). Latão fundido e sólido, folha de liga de chumbo-estanho e 
madeira, séc. XVI -XVIII. Povo Kongo. República Democrática do Congo; República do Congo; Angola.  

Fonte: Kongo: Power and Majesty. Catálogo de exposição. Nova Iorque: Metropolitan Museum of Art, 2016. 
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Como anteriormente pautado, os capuchinhos se destacaram nas atividades 

missionárias na África central, principalmente a partir do século XVII. Também vêm desta 

ordem os muitos relatos e descrições do reino do Kongo e seus reinos circunvizinhos. A 

biografia de Nzinga Mbande Cakombe, escrita pelo franciscano italiano Cavazzi de 

Monteccúollo, é um exemplo da atuação política desses missionários através da propagação 

do catolicismo na África central. Nzinga foi rainha de Angola. Figura notável nas negociações 

políticas que envolviam tanto os portugueses, como outros reinos africanos da África Central 

desde 1618. Converteu-se ao cristianismo para fortalecer o tratado de paz com Portugal, 

adotando o nome de Ana de Souza
240

.  

De acordo com Souza, esses missionários forneceram em seus relatos também 

informações sobre a transformação desses reinos com o catolicismo, ao mesmo tempo que há 

certo contraste cultural ao descrever as práticas culturais dos nativos, o que demonstra a 

polissemia aparente nos relatos de Cavazzi
241

.  

Na região da capital do reino do Kongo, a cidade de São Salvador por volta de 1650, 

capuchinhos ficaram surpresos com a riqueza de ornamentos em imagens que se tinha nas 

igrejas locais. Ao que tudo indica, eram imagens de procedência europeia ou produzidas por 

artistas de origem europeia presentes na região africana, mas ornadas com tecidos locais. 

Tecidos eram artigos comerciais que representavam a riqueza, poder e devoção. Tecidos na 

região centro-africana mantinham ideias essencialmente de riqueza e prestígio
242

. Além dessas 

                                                                                                                                                                                     
local, que ocorre naturalmente em latão existia na área. Embora os reinos do Kongo e nas proximidades exportados cobre 
vermelho para a Europa, os europeus trouxeram "cobre amarelo" para a região. Metais de ambas as origens teria sido 
utilizado no fabrico das cruzes.FROMONT, Cécile. The Art of Conversion: Christian Visual Culture in the Kingdom of 
Kongo. Chapel Hill: The University of Carolina Press, 2014, pp. 92-94. 
240 A rainha Nzinga apesar da conversão ao catolicismo(1622), abdicou da religião católica após Portugal violar as 
determinações do tratado e lidera uma série de confrontos contra os portugueses e seus aliados africanos. Por anos sua 
trajetória como rainha foi marcada por embates com a administração portuguesa nesta região, no entanto, após a derrota 
para forças portuguesas na reconquista de Angola em 1647, foi mantida cativa. Em 1657, missionários capuchinhos 
convenceram-na de retornar a fé católica, sendo restituída irmã por Luís Martins de Sousa Chichorro, na época o 

governador de Angola.Ver CAVAZZI DE MONTECÚCCOLO, Pe. Giovanni Antonio. Descrição histórica dos três reinos 

do Congo, Matamba e Angola – vol.II. Tradução, notas e índices do Pe. Graciano Maria de Leguzzano. Lisboa: Junta de 
Investigações do Ultramar, 1965. 
241Isso é ilustrado pela relação de Njinga Mbandi com o catolicismo, já no final da sua vida. Chefe poderosa de povos 
predominantemente ambundos e imbangalas que viviam ao sul dos domínios do mani Congo, governou de 1624 a 1663.  A 
despeito do batismo recebido em Luanda (1622), sempre seguiu os ritos tradicionais dos povos aos quais pertencia, sendo 
provavelmente filha de mãe imbangala e pai ambundo.No fim de sua vida de chefe guerreira e líder de um reino construído 
por ela, voltou a se aproximar dos padres e a seguir alguns ritos católicos, sendo enterrada à moda cristã. No entanto, seus 
súditos não deixaram de fazer também os ritos imbangalas tradicionais. SOUZA, Marina de M. Evangelização e poder na 
região do Congo e Angola: a incorporação dos crucifixos por alguns chefes centro-africanos, séculos XVI e XVII. 
Comunicação apresentada em Actas do Congresso Internacional Espaço Atlântico de Antigo Regime: poderes e 
sociedades, 2 a 5 de novembro de 2005. Lisboa: Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de 
Lisboa,2015, p.12. 
242 Além de seu uso proeminente na insígnia política, eles circularam também como moeda e inspirou o programa de 
decoração de objetos de luxo e status.FROMONT, Cécile. The Art of Conversion: Christian Visual Culture in the 
Kingdom of Kongo. Chapel Hill: The University of Carolina Press, 2014, pp. 131-132. 
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peças enfeitadas com tecidos africanos, os missionários também descreveram pinturas da 

Virgem em palácios, em coleções particulares da elite africana. Muitos dessas imagens de 

devoções católicas de origem estrangeira, circularam primeiro entre as elites africanas, da 

mesma maneira que a produção regional, como os crucifixos e rosários. Não sendo apenas 

objetos de devoção, mas também de prestígio social e de peso político no mais alto escalão 

destas sociedades 

Segundo Fromont, os capuchinhos foram destacados agenciadores da produção 

artística na África Central, intensificando a introdução da imaginária franciscana, para isso, 

incluíram pintores europeus que estavam em atividade nessas regiões desde 1640. Além disso, 

essa ordem estabelecia contatos em um perímetro muito mais amplo, para além do centro-

africano. Isso possibilitava um comércio de imagens de regiões estrangeiras, que nem sempre 

eram de origem europeia. Por exemplo, por volta de 1700, capuchos ofereceram à Confraria 

do Rosário de Soyo uma imagem de Santo Antônio de Pádua, que tinha sido fabricada no 

Brasil e chegado pelo porto de Luanda.  

Além das devoções marianas, sendo as mais recorrentes de Nossa Senhora do Rosário, 

devoção dominicana, porém, foi adotada por várias ordens nas atividades missionárias por seu 

caráter e mensagem de uma Igreja universal e para todos os homens e de Nossa Senhora da 

Conceição, padroeira dos franciscanos. A devoção antoniana teve uma enorme aceitação nesta 

região centro-africana devido à presença dos Frades Menores.  

Sobre essa significativa devoção e sua relação política no reino do Kongo, Thornton 

cita a figura de Dona Beatriz Kimpa Vita, uma médium (nganga marinda), que foi possuída 

espontaneamente por Santo Antônio em 1701 e que permaneceu nela até sua morte, em 1706. 

Outros santos, conhecidos tanto por seus nomes quanto como ―Pequenos Antônios‖, 

possuíram outros médiuns. Nesta interpretação, Santo Antônio sempre voltava ao céu para 

consultar Deus e retornava para possuir novamente Beatriz e falava ao povo, incitando-o a 

reconstruir o reino e atacando muitas das práticas locais de adivinhações.  

Segundo Ronaldo Vainfas e Marina de Mello e Souza, a pregação de Kimpa Vita 

havia forte conotação política. Preconizava a reunificação do reino, chegando mesmo a 

envolver-se nas lutas facciosas da época. Por meio de vários acordos, Kimpa Vita fortaleceu o 

movimento estabelecendo aliança com famílias nobres, a exemplo dos grupos de Kimpanzi. 

Parte da nobreza contrária ao reinado de D. Pedro IV do Kongo
243

.  
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É evidente a força que se tinha o antonianismo, um movimento que originou-se dos 

desdobramentos da devoção antoniana, mas este episódio torna a figura de Kimpa Vita um 

elemento chave para se pensar, antes de tudo, no êxito do processo de cristianização do reino 

do Kongo inaugurado no século XV e cristalizado sob o reinado de Afonso I na primeira 

metade do século XVI.  

 

―O Deus dos antonianos era, sem dúvida, o Deus cristão, o Deus dos missionários, 

com o qual Kimpa Vita dizia jantar todas as sextas-feiras, após ―morrer‖, para 

―ressuscitar‖ no dia seguinte. Santo Antônio, por outro lado, santo mui valorizado na 

missionação realizada no Congo, era a persona assumida pela profetisa, por ela 

chamado de ―segundo Deus‖. Africanizando o catolicismo, ―a Santo Antônio 

congolesa‖ dizia que Cristo nascera em São Salvador, a verdadeira Belém, e 

recebera o batismo em Nsundi, a verdadeira Nazareth. Afirmava ainda que a Virgem 

Santíssima era negra, filha de uma escrava ou criada do Marquês de Nzimba 

Npanghi e que São Francisco pertencia ao clã do Marquês de Vunda‖
244

.       

 

 

Assim, para estes pesquisadores, o antonianismo, foi um movimento religioso de 

inspiração claramente católica e sua grande originalidade foi ―refazer‖ o legado da 

evangelização à moda local, reinventando o catolicismo, como uma tradição tipicamente 

congolesa. Apropriando-se, portanto, das liturgias e dos métodos missionários católicos como 

se fossem patrimônio da cultura Bakongo. Kimpa Vita despertou obviamente a fúria dos 

missionários capuchinhos e parte da nobreza congolesa que era contrária ao antonianismo e 

postulantes do poder real. O rei do Kongo, D. Pedro IV, cedeu às pressões dos capuchinhos, 

ordenando a prisão de Kimpa Vita que foi executada no ano de 1708. Mas o desfecho trágico 

de Kimpa Vita, não encerrava o antonianismo, na verdade, essa história é um capítulo que 

revela o quão a devoção antoniana estava enraizada culturalmente no Kongo. 

O catálogo do Metropolitan Museum da exposição Kongo: Power and Majesty (2015), 

elucida este apontamento. Muitos dos objetos desta exposição relacionados ao cristianismo 

africano, são peças que apresentam Santo Antônio como santo de devoção. Objetos que não 

apresentam uma datação precisa e sim arco temporal que vai do século XVI ao XIX, 

demonstrando que a devoção antoniana foi muito significativa no Kongo
245

.  
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Como na figura 51, as imagens de Santo Antônio aparecem compondo crucifixos ou 

intitulados como pingentes, foram confeccionados com latão e possuem a altura média de 10 

centímetros e tratam-se também de objetos de prestígio de uma elite africana.  

 

 

Analisando a iconografia do santo nessas peças, é possível determinar que se trata da 

iconografia tridentina de Santo Antônio, que se intensificou por volta do século XVII. A 

iconografia antoniana apresenta o modelo em que o santo português está vestido com hábito 

franciscano, muitas vezes com o capuz da ordem dos capuchinhos, na mão direita segura uma 

cruz e o Menino Jesus sob a outra mão (às vezes o Menino está sob o Livro Sagrado que o 

santo carrega). 

De acordo com Émile Mâle, antes do século XVII a vida do santo português foi 

ilustrada com referência em muitos episódios, mas só no século XVII por influência da 

Contrarreforma sua iconografia se tornou exclusivamente a do santo portando o Menino 

Jesus. Claramente, para os franciscanos, este encontro com Cristo foi o momento supremo de 

sua existência. Santo Antônio de Pádua teria estado com Menino Jesus, da mesma forma que 

São Francisco recebeu os estigmas: tais eram visões significativas na concepção franciscana, 

igualando esses dois grandes santos. Por esta razão, no século XVII, os franciscanos, 

 

Figura 51 - Santo Antônio de Pádua (Lisboa). Pingente (10,2 cm) de latão fundido, séc. XVI - XIX. Povo Kongo. 
República Democrática do Congo; República do Congo; Angola.  
Fonte: Kongo: Power and Majesty. Catálogo de exposição. Nova Iorque: Metropolitan Museum of Art, 2016. 
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capuchinhos, terciários, ou seja, todos os filhos de São Francisco, constantemente pediram aos 

artistas que representavam Santo Antônio com o Menino Jesus
246

. 

No Brasil, a devoção antoniana na região paulista possui muitas imagens de nó de 

pinho produzidas por escravos com descendência africana. Sob diversas pesquisas no século 

XX pairava uma incógnita sobre essas pequenas imagens de devoção. Pesquisadores de 

imagens religiosas de São Paulo, como Carlos Lemos e Eduardo Etzel sinalizaram esta 

dificuldade de interpretação, mas destacaram a situação propícia para este fenômeno no 

território paulista relacionado à presença das novas levas de africanos no século XIX para as 

grandes áreas de lavouras
247

. Posteriormente, foi Slenes quem analisou profundamente o 

contexto dessas imagens, focando no valor que a imagem de Santo Antônio tinha aos novos 

escravos transladados.  

Como apresentamos no retrospecto das devoções do cristianismo africano, a devoção 

antoniana foi muito expressiva, apresentando um arco temporal muito extenso até o século 

XIX. Mas Cécile Fromont acredita que o cristianismo africano não foi um acontecimento 

particular da região centro-africana, mas um fenômeno que caminhou com a diáspora 

africana. Assim, essa historiadora associa as imagens de nó-de-pinho a este fenômeno. Nas 

comparações das imagens há variações na representação do santo, mas todos essencialmente 

carregam referências do modelo iconográfico de Santo Antônio (ver fig. 52).  

 

―A escolha da iconografia, a proporção do corpo, e o tratamento estilizado de 

características do santo, esculpida em material duro, brilhante, ecoam as figuras 

santo do Kongo [...] os objetos brasileiros eram usados como pingentes ou adornos 

nas vestimentas, pertenciam às comunidades escravizadas cujos membros eram 

predominantemente da África central, e muitas vezes em regiões sob a jurisdição do 

reino Kongo‖
248

. 
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Slenes aproxima-se da pesquisa de Fromont, ao considerar a permanência de tradições 

de culturas africanas nesta produção, no entanto, ressalta a importância de rever as condições 

que um sistema de escravismo oferecia aos escravizados. Para este autor, o escravo de origem 

africana havia de ―recriar-se‖ numa realidade muito mais desagregada de sua cultura
249

. Algo 

muito diferente, na contextualização das imagens do Santo Antônio congolês.  

As imagens de santos no reino do Kongo e demais localidades africanas, que foram 

citadas neste texto, não existiram apenas como imagens de intercessores espirituais, foram 

também elementos de um diálogo que estabeleceu uma cultura visual que remetia poder e 

devoção no cerne da definição do que era a elite da sociedade centro-africana. Todavia, esse 

novo modo de vida veio a influenciar e atingir os que não faziam parte desta elite. O 

cristianismo praticado na África central se desenvolveu em diferentes esferas da sociedade 

centro-africana, mas em certa medida a partir do olhar desta sociedade. Por isso, as figuras de 

santos ou da Virgem eram consagradas para além da devoção, eram amuletos e também 

objetos de prestígio social, seja de um monarca ou um plebeu africano.  

No Brasil, apesar das semelhanças visuais, os santos de nó-de-pinho de procedência 

africana, surgem numa outra realidade. Apesar das semelhanças estéticas entre as imagens de 

                                                           
249 SLENES, Robert Wayne. ”Malungu, ngoma vem! “: África coberta e descoberta do Brasil. In: Revista USP, v. 12, p. 
48-67,1992, pp.64-66. 

 

Figura 52 – Esculturas de nó-de-pinho de Santo Antônio de Pádua (Lisboa). Esculturas de madeira, séc. XIX. Vale 
do Paraíba, SP.  
Fonte: FROMONT, Cécile. The Art of Conversion: Christian Visual Culture in the Kingdom of Kongo. Chapel Hill: The 
University of Carolina Press, 2014. 
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Santo Antônio, há diferenças, considerando que a diáspora por si só promoveu naturalmente 

adaptações, sejam de identidades ou de linguagens. A similaridade não anula o espaço-tempo 

que separa as imagens produzidas na África, das que foram produzidas no Brasil.Ou seja, 

condições diferentes resultaram em produções e concepções diferentes destas imagens, 

mesmo havendo a forte permanência estilística da mesma devoção. 

Fromont ainda sugere que essas imagens de nó de pinho estavam destinadas a ecoar a 

cor na pele dos seus adoradores africanos, dando margem para aparecerem escurecidos
250

. 

Numa outra leitura, Robert Slenes conclui que esta produção revela parte do processo de 

formação de uma identidade negra no Brasil
251

.  

De todo modo, a produção visual desenvolvida no cristianismo africano foi composta 

por diferentes elementos religiosos e artísticos, enfim combinaram culturas de uma forma 

dialética. Apesar da complexidade e dificuldade de criar categorias para esta produção, ela 

responde visualmente à sintaxe religiosa deste cristianismo. Objetos devocionais de 

procedência iconográfica europeia, combinados à forte expressividade visual africana, 

formaram uma espécie de amalgama cultural de valores múltiplos e de leituras ambíguas. 
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2.3.  Devoções Negras: o catolicismo negro 

 

Apresentamos, dentro do panorama das devoções negras, o cristianismo africano 

defendido na maioria das vezes pelos africanistas. Porém, existe outra via de pensamento que 

estabelece uma discussão sobre a Igreja Católica e as devoções adotadas pelo africano, em 

torno do conceito denominado catolicismo negro. No texto intitulado Os dois Catolicismos, 

Roger Bastide distingue o catolicismo por dois parâmetros, o do branco e do negro. Esta 

distinção cunhou o termo que determinou uma concepção de um catolicismo direcionado e 

adaptado ao sujeito negro. Apesar da situação deste processo caracterizar uma conversão de 

negros pela imposição do sistema colonial, Bastide não descartou a ideia de apropriação do 

catolicismo por parte dopróprio negro
252

. O negro, de acordo com esta via de pensamento, é 

compreendido enquanto sujeito numa sociedade patriarcal e alimentada pelo latifúndio da 

escravidão, este sujeito é o escravo.  

Portugal foi o primeiro reino europeu a contar com uma concentração maior de negros 

como parte de sua população e, aos poucos, os escravos não-mulçumanos oriundos da África 

foram substituindo os escravos mulçumanos. Dom Manuel empenhou-se pessoalmente no 

projeto de cristianização dos negros que permaneciam em Portugal. Em 1514, ele determinou 

que todos os senhores deveriam batizar seus escravos ―pagãos‖ num prazo de seis meses 

depois de sua chegada, sob a ameaça de perdê-los para a Coroa
253

. Com a conversão, abriram-

se as portas para uma espécie de humanização dos pagãos, através do batismo os negros eram 

acolhidos na comunidade cristã, não importando se fossem escravos ou homens livres. 

Retomando a África no século XVII, Antônio Cadornega exemplifica essa concepção 

de salvação dos negros por meio da conversão. 

 

―Do resgaste de peças que servem de utilidade ao comércio, e com estes resgastes se 

evitam não haver tantos açougues de carne humana, e instruídos na Fé de Nosso 

Senhor Jesus Cristo indo batizados e catequizados se embarcam para as partes do 

Brasil ou para outras que têm uso católico‖.
254
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Por fim, o negro tinha que ser batizado para ser salvo, tornar-se cristão.  

Segundo Alencastro, decerto a incumbência da catequese impunha aos missionários o 

exercício de reflexão social voltada ao entendimento das culturas ultramarinas, mas não foi só 

com relação aos nativos que se deu um processo de transculturação evangélica. Tão 

importante quanto isso foi o ajustamento doutrinário pró-escravista operado pelos 

missionários, sobretudo, os jesuítas
255

. 

A discussão em torno do cativeiro distinguia diferentes concepções para diferentes 

indivíduos. Por exemplo, escravos ameríndios e africanos não-mulçumanos eram 

considerados pagãos, chamados de ―gentios‖. Na concepção cristã, eram inferiores, mas 

dignos de salvamento. A catequese de gentios era em si um discurso de caráter dúbio, pois era 

fundamentada na redenção dos pagãos, escravizava o corpo para salvar a alma.  

Davis pontua que o processo de transformação de homens em escravos gerava, desde a 

Antiguidade clássica, um dualismo no pensamento religioso e filosófico. Entretanto, o ponto 

alto do dualismo ocorreu nos séculos XVI e XVII, quando se aprofundava a distância entre o 

culto crescente da liberdade na Europa e a expansão do escravismo colonial na América. Na 

península ibérica, essa contradição tornou-se uma pauta no quadro da Contrarreforma, com 

efeito, a doutrina católica revigorou a prática e a dimensão dos setes sacramentos.  

 

―A escravidão era vista como uma punição resultante do pecado ou de um defeito 

natural da alma que impedia uma conduta virtuosa, o escravo era um cananeu, um 

homem destituído de Logos, ou um pecador que desdenhava a verdade. [...] Para 

Platão, Aristóteles e Agostinho, isto significava que era parte de um mundo que 

requeria ordem moral e disciplina; era a base que sustentava um padrão de 

autoridade complexo e hierárquico. E mais, os judeus denominavam-se os escravos 

de Jeová, os cristãos denominavam-se os escravos de Cristo. Nenhuma outra palavra 

expressava tão bem o máximo de devoção e abnegação. [...] a escravidão situou-se 

como ponto de partida para uma missão divina [...] foi da escravidão do corpo 

corrompido de Adão que Cristo redimiu a humanidade‖
256

. 
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Neste rumo, a práxis missionária esforçou-se em mediar esses conflitos na 

evangelização de escravos. Não apenas os jesuítas, mas decerto esta ordem foi fundamental 

para a inserção de um projeto evangelizador nos domínios coloniais. A participação da 

Companhia de Jesus teria sido decisiva na disseminação dos argumentos que justificariam a 

escravidão africana, e principalmente o tráfico Atlântico, como resultados dos desígnios 

divinos. Os jesuítas sinalizaram para a importância do comércio negreiro como ―elo 

fundamental da inserção da África no mercado mundial‖
257

, e sustentáculo dos impérios 

ibéricos, através do qual as almas dos negros poderiam ser redimidas pela escravidão. 

Mas no contexto ibero-americano, a escravidão tinha duas categorias de pagãos. No 

―Diálogo sobre a conversão do gentio‖ do jesuíta Manuel da Nóbrega, essa mentalidade está 

intrínseca em sua obra, os indígenas são considerados como pertencentes à ―gentilidade‖, ou 

seja, excluídos da eleição divina, conferida ao povo lusitano
258

, mas condenava a prerrogativa 

da guerra justa ao cativeiro indígena. Em compensação, em relação aos negros Nobrega 

deixava a nítida preferência pelo cativeiro negro e estimulava sua prática, adaptando-se à 

moderna doutrina cristã Quinhentista. 

Consoante à definição de catequese dada por Nóbrega, outros religiosos, sobretudo 

teólogos dedicaram-se a analisar e estabelecer parâmetros para a catequese de gentios, 

distinguindo o negro africano do negro da terra (indígena americano). 

Contemporâneo a Manuel da Nóbrega, o sevilhano Bartolomé de Las Casas (1484-

1566) foi um frade dominicano que precedeu à construção de uma pedagogia para negros na 

Cristandade. O dominicano atuou na conversão de negros na Nova Espanha e seus escritos 

contribuíram para primar este tema no contexto dos territórios ultramarinos. Las Casas tratou 

a questão da guerra justa em relação ao cativeiro, apresentando críticas sobre o discurso 

legitimador dos gentios, contestando a viabilidade da escravidão indígena. Para ele, os 

indígenas eram inocentes, contra quem não se deveriam fazer violência, mas que, sim, 

deveriam ser pacificamente levados à conversão à única e verdadeira religião
259

.  

Em relação à escravidão de africanos, Las Casas não advogava o fim da escravidão 

negra como a indígena, mas se incomodava com a maneira pela qual se aprisionavam os 
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africanos. Na verdade, o dominicano estava menos ligado ao discurso legitimador do tráfico 

negreiro e mais afeito à crítica das ações ibéricas na África
260

. Las Casas antecipa, portanto, 

essa crítica na medida em que, ao discutir a guerra justa, encontra no aprisionamento na 

África a razão da injustiça da prática ibérica na escravização dos negros. No século XVII, este 

assunto ganhou novos debates, a obra de Alonso de Sandoval representa esse novo 

enquadramento da questão.  

Alonso Sandoval foi um jesuíta que defendeu o uso de uma pedagogia da catequese 

com os negros. Nascido também em Sevilha em 1576 e faleceu em Cartagena das Índias, na 

Colômbia em 1652.  Durante 45 anos atuou na catequese de negros que chegavam pelo porto 

de Cartagena, o que contribuiu e influenciou seus escritos sobre a escravidão negra na 

América do Sul.  

De instauranda aethiopum Salute, sua obra mais conhecida, dividida em 4 livros, foi 

publicada em 1647 em Madrid e é considerada um dos mais importantes textos para a 

etnografia africana e afro-americana, publicados no período. É possivelmente o primeiro dos 

escritos em que aparecem preocupações coerentes com um plano de ação em relação ao 

governo dos escravos, depois de, no século XVI, as discussões estarem centradas na 

legitimidade de se cativar os negros
261

.  

A obra de Sandovaltem como objetivo essencial responder à questão: como realizar de 

forma satisfatória o batismo dos escravos africanos? Ainda, o próprio autor adverte no 

―Argumento da obra‖ que a saúde a que se refere à saúde espiritual e que entende por 

―Etíopes‖ aqueles que por sua cor frequentemente eram chamados de negros. Assim, no 

primeiro livro desta obra, o autor apresenta uma longa argumentação do cativeiro negro por 

uma concepção teológica
262

.  

Ainda sobre este livro, a historiadora Juliana B.A de Souza analisa a associação que 

Sandoval fez da cor negra dos africanos à descendência de Cam. Segundo o jesuíta, a tez 

                                                           
260 Para Las Casas, os infiéis eram àqueles que atentavam à cristandade que se podia fazer guerra e esses eram 
obviamente os mulçumanos, mas o fato de serem mulçumanos simplesmente já não era em si uma justificativa para 
subjugá-los e cativá-los. Era preciso mais. O dominicano condenava, assim, a cegueira que não deixava ver que na África 
não se encontrava mera reprodução dos embates no Mediterrâneo entre a cristandade e a religião maometana. Uma nova 
situação se apresentava com novos personagens. Negros na África, assim como os índios da América, requisitavam, 
segundo o dominicano, uma via pacífica de evangelização. SOUZA, Juliana Beatriz Almeida de. Las Casas, Alonso de 
Sandoval e a defesa da escravidão negra. In: TOPOI, Rio de Janeiro vol.7, n.12, pp.25-59, 2006, p.34. 
261Ibidem, pp.25-59, 2006, p.38. 
262 Sandoval considerava a questão da justificativa do cativeiro conflituosa e árdua, deixando sua determinação aos 
“doutores que tão douta e acertadamente escreveram a cerca deste ponto”. SANDOVAL, Alonso de. De instauranda 
aethiopum salute: Historia De Aethiopia, naturaleça, Policia Sagrada y Profana, Costumbres, ritos, y Cathecismo 
Evangelico, de todos les Aethiopes. Madrid: Por Alonso de Paredes,1647, p.74. 
De origem grega, a palavra Etiópia designava as terras povoadas pelas populações de “faces queimadas”, que significa 
“etíopes”. BERNAL, Martin. Atenea Negra: Las raíces afro-asiáticas de la civilización clásica/ vol. I: La invención de la 
Antigua Grecia, 1785-1985. Versão castelhana de Teófilo de Lozoya. Barcelona: Editorial Crítica, 1993, p. 77. 
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negra provinha de uma qualidade predominante, nata e intrínseca, com qual Cam foi criado 

por Deus, isto é, um excessivo calor
263

. Assim, seus descendentes saíram com a tez e com a 

marca desse homem que riu de seu pai com tanto atrevimento. Sandoval lembrava que, 

segundo santo Ambrósio, o nome Cam queria dizer calidus, isto é, calor
264

.  

Como estava em Gênesis: ―Maldito seja Canaã! Que ele seja, para seus irmãos, o 

último dos escravos‖
265

. Nas Escrituras, Sandoval encontrou argumentos para ligar a 

escravidão aos negros de forma irremediável ao dizer que Deus: 

 

―[...] eterna verdade, para repreender a ingratidão, mal natural, e piores costumes do 

povo de Israel, lhes elevou seu sentimento, e os pecados deles, comparando-os aos 

filhos dos Etíopes, maior opróbrio que se costumava dizer a quem nos desagrada: 

Não sóis para mim como os etíopes, ó filhos de Israel? ‖
266

.  

 

 

Afirmava Sandoval que nas ―divinas letras‖, não poucas vezes, se usava das palavras 

negro e etíope como sinônimos de pecador e mau. Essas interpretações tinham uma difusão 

muito ampla, muito antes da obra de Sandoval. David Brion Davis comenta o uso dessas 

narrativas no contexto da escravidão no século XV e como por conveniência elas foram 

moldadas aos preceitos de uma escravidão justificada por uma guerra justa.  

 

―As diferentes políticas dos governos, da Espanha e de Portugal revelavam um 

duplo padrão semelhante em relação aos índios e negros, que, em parte, derivava da 

tendência tradicional a associar os africanos aos mouros e, portanto, a infidelidade 

ameaçadora. Mesmo quando os negros não haviam sido contaminados pelo 

islamismo, eram do Velho Mundo, o mundo da Antiguidade e da Bíblia, que, no 

mínimo, ficara exposto durante muitos séculos a palavra de Deus‖
267

. 

 

                                                           
263 Foi Heródoto (484-420 a.C.) que definiu uma tradição de conhecimento sobre o que veria ser a África na Antiguidade e 
também na Idade Média. Suas observações étnicas em suas peregrinações por partes desta região, foram absorvidas 
concebendo uma imagem generalizada de África. Heródoto apoiava-se na ideia que os homens nasciam escuros na Etiópia 
por conta das altas temperaturas e distingue diversos grupos étnicos da região, no entanto, fica evidente que o termo etíope 
era aplicado de forma bem genérica e servia também para diferenciar egípcios, núbios e outros povos africanos mais 
próximos do Mediterrâneo dos povos afastados desta área. DIOP, Cheikh Anta. Origem dos antigos egípcios. In: 
MOKHTAR, Gamal (org). História Geral da África, vol. II – África Antiga. 2ª ed. Tradução: NEAB/UFSCar. Brasília / 
Nações Unidas: UNESCO, 2010, p.13. 
264SOUZA, Juliana Beatriz Almeida de. Las Casas, Alonso de Sandoval e a defesa da escravidão negra. In: TOPOI, Rio 
de Janeiro vol.7, n.12, pp.25-59, 2006, p.39. 
265 Segundo o relato bíblico, Noé, bebendo vinho, se embriagou e ficou nu dentro de sua tenda. Um de seus filhos, Cam, viu 
a nudez de seu pai e riu dela. Seus dois irmãos, Sem e Jafé, tomaram um manto e o cobriram, sem olhar a nudez de seu 
pai. Quando Noé acordou e soube da atitude de Cam, o amaldiçoou. GÊNESIS 9: 18-27. In: BÍBLIA de Jerusalém. São 
Paulo: Paulinas, 1989. p.43-44. 
266 Se referindo ao livro Amós 9:7 da Bíblia de Jerusalém. SANDOVAL, Alonso de. De instauranda aethiopum salute: 
Historia De Aethiopia, naturaleça, Policia Sagrada y Profana, Costumbres, ritos, y Cathecismo Evangelico, de todos 
les Aethiopes. Madrid: Por Alonso de Paredes,1647, p.88. 
267DAVIS, David Brion. O problema da escravidão na cultura ocidental. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2001, 
p.198. 
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―Em meados do século XV, Gomes Eannes de Azurara foi testemunha ocular de um 

ataque de portugueses, para escravização, e da venda subsequente dos cativos. Ficou 

profundamente perturbado com o espetáculo de seres humanos se matando para 

evitar a captura, com a separação brutal de famílias, com o açoite às mães que 

inutilmente se agarravam a seus maridos e filhos. Ele não pode conter o choro, 

apesar de seu entendimento de que esses pagãos mereciam ser escravos, e rezou para 

que Deus perdoasse suas lágrimas. Sua reação de compaixão, ao contrário de sua 

crença de que o cristianismo justificava a desumanidade, era a reação de um homem 

normal de qualquer época‖
268

. 

 

Deste ponto de vista, as alusões às narrativas bíblicas reforçaram as prerrogativas 

desta escravidão. Sandoval não contestou a validade da escravatura, mas compilou os 

argumentos que já circundavam na legitimação do cativeiro negro. Estas motivações 

ideológicas na concepção europeia da escravidão não devem ser subestimadas, porque elas 

estabelecem um corpus de argumentos teológicos para a conversão de negros ao 

catolicismo
269

. 

As narrativas ajudaram a ajustar justificativas para o cativeiro negro, pois a escravidão 

já estava prevista nas leis das Siete Partidas de Alfonso X de Castela (1256 – 1263). Segundo 

Souza, nas Siete Partidas a escravidão era considerada a coisa mais cruel e abjeta que se 

poderia encontrar entre os homens, contudo, ao mesmo tempo, a admitia quando se originava 

na guerra, pela venda própria ou pelo nascimento escravo
270

. Nessas circunstâncias cabia a 

Igreja garantir os direitos dados por Deus ao escravo, este que não ficava fora da Cristandade, 

mesmo sendo ela formada de um sistema de hierarquias, onde o escravo estava nas categorias 

mais inferiores. 

É neste ponto em que o jesuíta concentrava suas preocupações. ―O batismo constituía 

então a precondição mínima para o escravo africano conquistar um lugar no grande modelo de 

sociedade da época‖.
271

 Percebe-se que ser cristão faz parte da ―civilidade‖ aparente do 

mundo cristão, mas este processo de evangelização tinha que ser contínuo para o bom 

funcionamento do governo dos escravos. O ideal para dar ajuda espiritual aos negros seria o 

batismo ainda nos portos africanos de embarque, o que não acontecia com frequência ou, 

                                                           
268DAVIS, David Brion. O problema da escravidão na cultura ocidental. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2001, 
pp.211-212. 
269MALOWIST, Marian. A luta pelo comércio internacional e suas implicações para a África. In: MOKHTAR, Gamal (org). 
História Geral da África V- África do século XVI ao XVIII. 2ªed. Tradução: NEAB/UFSCar. Brasília / Nações Unidas: 
UNESCO, 2010, p.8. 
270SOUZA, Juliana Beatriz Almeida de. Las Casas, Alonso de Sandoval e a defesa da escravidão negra. In: TOPOI, Rio 
de Janeiro vol.7, n.12, pp.25-59, 2006, p.39. 
271HOFBAUER, Andreas. Uma história do branqueamento ou do negro em questão. São Paulo: UNESP, 2006, p.83. 
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quando acontecia, nem sempre era 

realizado por padres. Ainda havia outro 

problema para ser resolvido, a 

continuidade da catequese nos destinos 

dos negros.  

Para isto, Sandoval elaborou uma 

verdadeira metodologia catequética, 

advinda de sua experiência pessoal em 

Cartagena. De instauranda é uma 

espécie de manual, com orientações para 

a catequese com os negros. No geral, sua 

concepção de cativeiro negro influenciou 

o trabalho missionário, em particular da 

Companhia de Jesus.  

Seu discípulo mais proeminente 

foi o jesuíta Pedro Claver, nascido na 

Catalunha em 1580, chegou em 

Cartagena, em torno de 1610, poucos 

anos depois de Alonso de Sandoval. 

Claver passou décadas na cidade e 

dedicou-se a catequizar os escravos 

africanos recém-chegados e a batizar os 

que declaravam não terem recebido o 

sacramento. Morreu em 1654, na 

enfermaria do Colégio dos Jesuítas, onde 

morou por mais de 40 anos. Ficou 

conhecido em vida como o ―Apóstolo dos escravos‖ e após sua morte, o ―Escravo dos 

escravos‖, denominação advinda de seu processo de beatificação iniciado em 1657. 

São Pedro Claver - o Escravo dos escravos, epíteto muito ressoante do trabalho jesuíta 

com os negros, e sua iconografia reflete os papéis de cada personagem: o missionário e os 

escravos. A opção por representar Claver com negros torna a leitura do plano jesuíta sobre o 

cativeiro muita clara. Ele devolvia a dignidade para o negro, servindo e ensinando, destacando 

 
Figura 53 – São Pedro Claver e escravo. Escultura 
policromada e dourada, c. séc. XVIII-XIX. Capela do Santuário 
de Loyola, Guipúscoa-ESP. 
Fonte: http://santossanctorum.blogspot.com.br/2014/09/sao-
pedro-claver-padroeiro-da-colombia.html  . Acessado em 
23/01/2017. 

 

http://santossanctorum.blogspot.com.br/2014/09/sao-pedro-claver-padroeiro-da-colombia.html
http://santossanctorum.blogspot.com.br/2014/09/sao-pedro-claver-padroeiro-da-colombia.html
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uma vida jesuíta abnegada em prol dos negros. Uma mensagem positiva do cativeiro, o jesuíta 

salvando as almas dos negros pela catequese. 

Mas que lugar poderia ocupar o escravo nesta religião patriarcal? O negro deveria ser 

submisso e aceitar o escravismo. Obviamente, as recomendações frisavam a obediência do 

escravo. Contudo, os senhores de escravos também tinham deveres, diante desta obediência 

escrava deviam ser mais benevolentes, ofertando horas de descanso, alimentação e tempo para 

sua devoção.  

Este argumento é muito parecido com a visão de Antônio Vieira. O português jesuíta 

foi a figura mais icônica do século XVII sobre este tema no contexto luso-brasileiro. Em seus 

sermões do Rosário direcionados aos negros, Vieira enfatiza sempre a conformidade que eles 

deviam ter com a escravidão.  Em alguns trechos, o pregador jesuíta procurava justificar tal 

aceitação, comparando-a ao sofrimento de Jesus. No XIV ―Sermão do Rosário‖, dirigido aos 

―irmãos pretos‖, compara o trabalho nos engenhos aos padecimentos de Cristo na cruz: 

 

Em um engenho sois imitadores de Christo crucificado, [...] porque padecido em um 

modo muito semelhante ao que o mesmo Senhor padeceu na sua cruz, e em toda a 

sua paixão. A sua cruz foi composta de dois madeiros, e a vossa em um engenho é 

de três [...]. A paixão de Christo parte foi de noite sem dormir, parte foi de dia sem 

descansar, e taes são as vossas noites e os vossos dias
272

.  

 

 

 

Para além das ―ilusões da catequese‖, os sermões do Rosário tinham também o intuito 

de imprimir no espírito dos negros o reconhecimento da própria ―condição em si‖ da 

escravidão. Os sermões funcionavam como preleções pedagógicas que objetivavam engendrar 

uma consciência – imposta de fora para dentro – fundada na dependência, isto é, visavam 

introjetar no escravo a consciência do senhor e, portanto, da aceitação da condição do ―ser em 

si‖ escravo como uma manifestação social ―natural‖ da sociedade dos homens. 

Vieira não permaneceu insensível diante da dimensão da violência do cativeiro, 

embora, contraditoriamente tentava justifica-la. Essa postura é reflexo do contexto político e 

econômico da época
273

. Segundo Alfredo Bosi, ainda que nas variantes ideias de Antônio 

                                                           
272VIEIRA, Pe. Antônio. Textos literários em meio eletrônico Sermão XIV (1633). In: Literatura Brasileira/ Núcleo de 
Pesquisas em Informática, Literatura e Linguística – Universidade Federal de Santa Catarina. Edição de Referência: 
EDELBRA, v.5, 1998, p. 12. 
 Disponível em: <http://www.literaturabrasileira.ufsc.br/_documents/0043-01858.html> Acessado em 17 de jan. /2017. 
273Para Antônio Vieira, a escravidão negra estava em consonância com os próprios interesses econômicos professados pela 
Companhia de Jesus ao longo dos 210 anos (1549-1759) em que perdurou a sua hegemonia educacional no Brasil. A base 
material de sustentação da missão evangelizadora dos jesuítas, notadamente dos colégios mantidos pela Ordem, foi a 
unidade produtora típica do Brasil dos séculos 16 e 17: a fazenda de agropecuária sustentada pelo braço escravo. Durante 

http://www.literaturabrasileira.ufsc.br/_documents/0043-01858.html
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Vieira sobre o cativeiro negro no Brasil. No final permanecia o discurso salvacionista, da 

guerra justa e da predestinação do negro. No Sermão XX, retoma-se a distinção de corpo e 

alma nas circunstâncias do escravismo.  

 

―A retórica dualista vem a calhar e tem a sua função: só os corpos trazidos de 

Angola sujeitam-se às penas do cativeiro; as almas, não. Essas purgam-se 

pacientemente nos engenhos de açúcar conquistando a salvação para uma outra vida, 

que o pregador pinta com galas e cores de festa: "Mas é particular providência de 

Deus que vivais de presente escravos e cativos para que por meio do cativeiro 

temporal consigais a liberdade, ou alforria eterna"
274

. 

 

 

 

Mas todo este plano de Vieira, enfatizava a pacificação entre escravos e senhores. Os 

seus argumentos retóricos revelam claramente a arte do convencimento. Todas as ideias estão 

habilmente encadeadas para demonstrar que a Igreja de Cristo também era para os negros.  

Os sermões aqui citados, foram destinados à população negra que era devota de Nossa 

Senhora do Rosário. Por isso os textos de Vieira são rigidamente doutrinários e conduz a uma 

visão pragmática do papel das devoções neste contexto da catequese.  

A devoção dos negros por Nossa Senhora do Rosário, como já mencionamos no 

primeiro capítulo, teve sua origem no século XIV com São Domingos.  O rosário, enquanto 

elemento simbólico, no exemplo do Cristianismo Africano adquiriu valores ambíguos, mas 

focando apenas o ponto de vista da Igreja Católica, o rosário era uma arma eficaz contra todas 

as heresias
275

 e associando à devoção que considera todas as raças, ela se tornou uma 

ferramenta eficaz na conversão de negros. Mesmo numa divisão ideológica da Cristandade, 

Maria era a figura que sustentava esta universalidade, a Mãe de todos. E Vieira reforçou isso: 

 

―[...]será a matéria do sermão, dividido também em três partes. Na primeira, 

veremos com novo nascimento nascido de Maria a Jesus; na segunda, com outro 

novo nascimento, nascido de Maria a S. João; e na terceira, também com novo 

nascimento, nascidos de Maria aos pretos seus devotos. Dêem-me eles 

principalmente a atenção que devem, e destes três nascimentos nascerão outros 

tantos motivos com que reconheçam a obrigação que têm de amar, venerar e servir a 

Virgem, Senhora nossa, como Mãe de Jesus, como Mãe de S. João, e como Mãe sua. 

‖
276

 

                                                                                                                                                                                     
os dois primeiros séculos do período colonial, a “Companhia de Jesus era provavelmente a maior proprietária de escravos 
do Brasil. BITTAR, Marisa; FERREIRA JR. Amarilio. A pedagogia da escravidão nos Sermões do Padre Antônio Vieira. 
In: Revista brasileira de Estudos Pedagógicos, Brasília, v. 84, n. 206/207/208, p. 43-53, jan./dez., 2003, p.45. 
274 BOSI, Alfredo. Vieira ou a cruz da desigualdade. In:_________. Dialética da Colonização. São Paulo: Companhia das 
Letras, 1996, p. 146. 
275 A devoção do Rosário foi constantemente associada às atividades militantes, sendo intensificada na época da 
Contrarreforma. AUGRAS, Monique. Todos os santos são bem-vindos. Rio de Janeiro: Pallas, 2005, p.42. 
276VIEIRA, Pe. Antônio. Textos literários em meio eletrônico Sermão XIV (1633). In: Literatura Brasileira/ Núcleo de 
Pesquisas em Informática, Literatura e Linguística – Universidade Federal de Santa Catarina. Edição de Referência: 
EDELBRA, v.5, 1998, p.2.  
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Tanto dominicanos como os jesuítas promoveram o culto mariano entre os negros e, 

com efeito, irmandades de negros surgiram, sendo as do Rosário as mais numerosas em vários 

territórios tocados pela investida da evangelização de negros
277

. Além dessas duas ordens, os 

Agostinhos e os Franciscanos também foram fautores na divulgação e formação destas 

confrarias marianas, no Brasil assim como em outros territórios ibéricos além-mar, sobretudo 

em África e Ásia:  

 

‖Os agostinhos criaram inúmeras irmandades do Rosário, bem como os jesuítas, por 

ser grande essa devoção em S. Francisco Xavier [...] Franciscanos e frades das 

outras ordens que demandaram as conquistas levaram, entre diversas piedades, a do 

Rosário‖
278

. 

 

 

O aumento de irmandades de negros caminhou com a evolução das discussões sobre a 

catequese e ambos estão interligados com o crescimento do tráfico negreiro. Lembrando que a 

profusão de irmandades de negros não era exclusivamente da devoção do Rosário, surgiram 

outras devoções. Desde a dilatação do catolicismo promulgado pelo Concílio de Trento, a 

imagem da Virgem se tornou um símbolo poderoso de propagação, resultando em diversas 

invocações, adaptada para os novos públicos.  

As devoções para os negros foram sendo estabelecidas por diversos fatores, mas todas 

elas possuem duas vias gerais. A primeira, consiste no trabalho missionário, as ordens 

primeiras foram as maiores responsáveis pela divulgação do culto mariano, assim, muitas das 

devoções marianas entre os negros são resultados da catequese iniciada por estes grupos. A 

outra via consiste da implantação de devoções pelos colonos, por ordens terceiras e 

irmandades que se propuseram a oferecer aos negros devoções católicas como as suas. 

Deste modo, o quadro de devoções é extenso e cada devoção dependia muito das 

circunstâncias do contexto do lugar onde foi implantada. Ainda é importante relembrar que, 

na organização das devoções negras, havia segmentos de identificação dos negros: os pretos, 

os pardos e os crioulos foram os adjetivos mais utilizados, sobretudo pelas irmandades. 

De toda maneira, eis algumas das devoções marianas mais recorrentes entre os negros: 

a pioneira – Nossa Senhora do Rosário, da Conceição, das Dores, do Terço, da Boa Morte, do 

                                                                                                                                                                                     
Disponível em: <http://www.literaturabrasileira.ufsc.br/_documents/0043-01858.html>. Acessado em 17 de jan. /2017. 
277LEVI, Joseph Abraham. Compromisso e solução escravidão e as irmandades afro-brasileiras: origem e formação 
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278SCARANO, Julita. Devoção e Escravidão: A irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos no Distrito 
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Parto, das Neves, do Amparo (para os pardos), das Mercês (para os crioulos). 

Complementando as devoções marianas, aparecem com frequência, Santo Antônio, São 

Domingos, São Sebastião, São Lázaro, São Roque, São Pedro, São Miguel, São Cosme e São 

Damião, Santa Luzia, Santa Bárbara e São Jorge. É certo que houve outras devoções, o que 

não permite fechar este quadro. 

Todas notadamente são devoções de uma Igreja Militante, que combate a heresia e o 

paganismo, mas que também discursa sobre sua universalidade e seu acolhimento para todos. 

Assim, surgiu uma nova e copiosa iconografia de Nossa Senhora e dos santos. Ainda neste 

conjunto, os santos pretos compuseram o plano de catequese.  

Sandoval tratou deste tema no terceiro livro de De Instauranda, apresentando 

personagens ilustres e de santos pretos que figuravam a Etiópia de tradição judaico-cristã. 

Configuram essa tradição, personagens do Velho e do Novo Testamentos, também narrativas 

da literatura medieval e contemporânea sobre a vida de santos. Todos eles foram identificados 

etíopes, como Rainha de Sabá, Rainha Candace, o Eunuco Etíope (batizado por Filipe, - 

evangelista), Séfora (esposa de Moisés), Rei Mago Baltasar, Ebede-Meleque – o etíope, São 

Moisés – Abade etíope, São Serapião – Abade etíope. Ainda, a história dos santos etíopes do 

Oriente - Barlaã e Josefá (uma versão cristã da vida de Sidarta Gautama) e, os quatro santos 

pretos mais utilizados como devoções para conversão de negros, Santo Elesbão – rei da 

Etiópia, Santa Efigênia – Princesa da Núbia, santidades recuperadas pelos frades carmelitas. 

Pelos franciscanos, particularmente os capuchinhos, Santo Antônio de Noto e São Benedito, 

ambos vivenciaram a escravidão na Sicília durante o século XVI e ingressaram para Ordem 

dos Frades Menores
279

. 

Importante na construção desta tradição foram as figuras de São Mateus, o apóstolo de 

Cristo que foi pregar na dita Etiópia e São Filipe, o evangelista que divulgou o Evangelho 

nesta região antes de Mateus. Tanto Sandoval como Vieira citaram estes personagens 

interligando-os com um histórico de evangelização da Etiópia, com a catequese dos negros
280

. 

Como explicou Vitor Serrão: 

 

―[...] à luz dos princípios tridentinos, tudo adquire sentido, é plausível perceber e, no 

campo da fé, é possível crer – e nessa dimensão agiram os teólogos conciliares 

quando pensaram na renovação da arte sacra. Abriram-se, ao mesmo tempo, saberes 

históricos, estéticos, iconográficos e ideológicos no discurso das imagens artísticas. 

                                                           
279 Sandoval organizada a lista de santidades e personagens da Etiópia cristã em capítulos dedicados a cada um dos 
venerados etíopes. SANDOVAL, Alonso de.  Livro III-Parte I/Cap. XXXIV-XLXVII. In:________.De instauranda aethiopum 
salute: Historia De Aethiopia, naturaleça, Policia Sagrada y Profana, Costumbres, ritos, y Cathecismo Evangelico, 
de todos les Aethiopes. Madrid: Por Alonso de Paredes,1647, pp.476-520. 
280Ibidem, p. 107. 
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A específica ordem do tempo, da razão, gosto e encomenda, veio conferir sentidos 

iconológicos, simbólicos, espirituais, parcelas de identidade que formam nexos, 

cadeias de referência, laços de memória, afectos que perduram e se renovam‖
281

. 

 

As imagens de devoção dos quatro santos pretos, Santo Antônio Noto, São Benedito, 

Santo Elesbão e Santa Efigênia, foram imensamente difundidas na catequese de negros a 

partir do século XVII, seguindo a popularidade da devoção do Rosário entre os escravos 

(fig.54). Os demais serviram muito mais para a retórica da catequese, como elementos de 

contextualização desta tradição cristã na Etiópia. Para Juliana. B.A. de Souza, com isso 

demonstrava-se a potencialidade dos negros para abraçar a fé cristã e apontava para uma 

importante estratégia de evangelização: a difusão do culto a esses santos entre os negros como 

forma de aproximação destes com a religião católica, através de uma possível criação de laços 

                                                           
281SERRÃO, Vitor. Impactos do Concílio de Trento na Arte Portuguesa entre o maneirismo e o Barroco (1563-1750). 
In: PAIVA, José Pedro (org.) et al.In: Atas do Seminário O Concílio de Trento em Portugal e nas suas conquistas: olhares 
novos.. Lisboa: Centro de Estudos de História Religiosa da Universidade Católica Portuguesa, 2014, p.106. 

 

Figura 54 - Altar da Confraria de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos de Lisboa. No 
primeiro plano, Santo Antônio de Noto (ou de Categeró) e São Benedito. No plano seguinte, Santo Elesbão 
e Santa Ifigênia. No alto, Nossa Senhora do Rosário encimando os santos negros.  
Fonte: ROSETA, Helena. A presença africana na memória de Lisboa. In: Assembleia Municipal de Lisboa, 
2015. Disponível em: http://www.am-lisboa.pt/documentos/1435155294W9fZW6gm9Uz93OK4.pdf 

 

http://www.am-lisboa.pt/documentos/1435155294W9fZW6gm9Uz93OK4.pdf
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de identidade
282

. 

De acordo com Argan, a imagem de devoção não exaltava uma figura histórica, mas 

acercava-se de realismo, ou, naturalismo. ―O seu objetivo é mostrar que a virtude heroica não 

é coisa apenas dos antigos e dos grandes, mas que qualquer um pode tornar-se santo, vivendo 

no mundo e cumprindo com alma devota os próprios deveres sociais‖
283

. 

Neste trecho de História Geral das Guerras Angolanas (1680) de Cadornega, citado a 

seguir, há sinais da elaboração iconográfica que começava a suscitar modelos das devoções 

para negros. 

 

―E porque se não queixem os pretos que se passa por eles em silêncio, têm sua igreja 

particular muito linda e bem acabada, da invocação da Senhora do Rosário, mui bem 

ornada com bons frontais, púlpito, coro, sacristia. [...] padre Diogo Rodriguez da 

Silva, que [ilegível] enquanto durou sua fábrica com seu dispêndio, ajudado das 

esmolas dos fieis cristãos, a pôs no estado que se vê; tendo além da imagem da Sr. ª 

do Rosário de vulto, outras, como são a de São Bento, São Domingos, nos altares 

colaterais; e no da mão esquerda o Santo que, ainda que preto nas cores, foi mui 

branco nas obras, da religião dos menores do Patriarca São Francisco, São Benedito 

de Palermo, cabeça do Reino da Sicília, onde floresceu em virtude e santidade: e não 

faltam autores que digam que foi natural da adusta Etiópia, que fora sua mãe natural 

desse reino de Angola, da província de Quissama e que o cativaram pequeno‖
284

. 

 

Percebe-se claramente, desde então, na descrição da igreja dos negros, um ajustamento 

intencional. Em destaque, a relação de Nossa Senhora do Rosário com São Domingos
285

, o 

fundador da Ordem Dominicana, que difundiu a devoção do Rosário, o que servia para 

reforçar a ideia acolhimento da Igreja de Cristo para todos, por não fazer distinção de classe 

social e raça.  

No plano figurativo, santos poderiam estar intimamente ligados pela aparência, que é o 

caso dos santos negros – ―[...] a imagem devocional é um compromisso: evoca a fisionomia 

                                                           
282SOUZA, Juliana Beatriz Almeida de. Las Casas, Alonso de Sandoval e a defesa da escravidão negra. In: TOPOI, Rio 
de Janeiro vol.7, n.12, pp.25-59, 2006, pp. 44-45. 
283 A partir do século XVII há uma reforma na iconografia tradicional, a Igreja empenhou-se mais numa ação de propaganda 
do que de luta, estabelecendo uma iconografia de novos santos, mostrando que a glória celestial está aberta a todos os 
fiéis, até aos mais humildes. Mais que heróis, os confessores, os mestres, os mártires da fé, os santos agora são 
preceptores e advogados – em todo caso, figuras intermediárias, que mantem o contato entre a vida terrena e o caminho do 
céu. ARGAN, Giulio Carlo. Arte Moderna: 1770/1970. São Paulo: Companhia das Letras, 1992, p.59. 
284 CADORNEGA, Antônio de Oliveira. História Geral das Guerras Angolanas (1680) / Tomo III, 1972, pp. 26-27; 
REGINALDO, Lucilene. Os Rosários dos Angolas: irmandades negras, experiências escravas e identidades africanas 
na Bahia setecentista. Tese (Doutorado em História) / Departamento de História do Instituto de Filosofia e Ciências 
Humanas da Universidade Estadual de Campinas,2005, p.15. 
285 O culto de Nossa Senhora do Rosário foi criado por São Domingos Gusmão, mas estava fora de moda, sendo 
reestabelecido justamente na época em que os dominicanos enviaram seus primeiros missionários para a África. BASTIDE, 
Roger. As Religiões Africanas No Brasil: Contribuição a uma Sociologia das Interpenetrações de Civilizações. 3ª ed. 
São Paulo: Livraria Pioneira Editora, 1989, p.163 
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tradicional do santo idealizando-o vagamente em um ―belo‖ que remete à sua condição de 

beatitude [...] visando antes a influenciar o sentimento do devoto que a fixar a imagem numa 

estrutura formal‖
286

. Constata-se este aspecto no uso da policromia na imagem de São 

Benedito descrito por Cadornega. Essa técnica, a policromia, tão explorada na produção de 

estatuária sacra, especialmente no contexto ibérico, é contundente na representação da tez do 

santo negro, o que sugere intenção de fornecer um modelo de santidade negra aos escravos. 

Tudo isso fazia parte de um novo repertório imagético que foi sendo desenvolvido a partir da 

inserção do negro no catolicismo.  

A constatação de uma iconografia que permitisse aos negros se identificarem está na 

estratégia traçada pelos missionários, de inserirem essas devoções como instrumentos de 

assimilação. Hansen comenta que essas ações também seguem um padrão de integração 

hierárquica, tecnicamente organizado nas representações, como integração compositiva de 

elementos muito disparatados, que aparecem sempre subordinados a um efeito geral de 

persuasão do destinatário
287

. Em outras palavras, essas imagens poderiam ser de origem 

europeia ou regional, no caso das regiões além-mar, mas era possível que recebessem outros 

elementos dos negros, aludindo ao processo de assimilação que estes tinham passado na 

conversão. Todavia, prevaleciam nessas imagens as referências canônicas de representação, 

ou seja, a iconografia dos santos era um material fundamental para divulgação de seus cultos, 

pois endossava a catequese através do uso de imagens de devoção e suas simbologias. Um 

processo que alinhava imagem e retórica numa arte persuasiva. 

Por isso, os elementos descritos por Cadornega seguem este padrão e estavam em 

multiplicação nos territórios católicos do mundo, à medida em que a catequese de negros se 

tornou um assunto a ser resolvido também nos locais para onde os escravos seriam levados. 

Pode-se dizer que este largo conjunto de devoções formam uma linguagem particular da 

catequese de negros e, de fato, os missionários foram os canalizadores da introdução do negro 

ao catolicismo. Contribuíram eficazmente para estimular e ampliar devoções católicas entre 

os negros, em contraponto, orientaram na administração do cativeiro entre os senhores de 

escravos, tanto na Península Ibérica, África e outros territórios do ultramar. Nessas rotas, 

altares com suas imagens de devoção foram erigidos para atender esta população. 

No contexto brasileiro, afirmou Scarano, os negros tinham além da Virgem do 

Rosário, os patronos Santa Ifigênia, São Benedito, Santo Antônio de Categeró, São Gonçalo 

                                                           
286ARGAN, Giulio Carlo. Arte Moderna: 1770/1970. São Paulo: Companhia das Letras, 1992, p.103. 
287HANSEN, João Adolfo. Artes seiscentistas e teologia política. In: TIRAPELI, Percival (Org.). Arte sacra colonial: barroco 
memória viva. São Paulo: UNESP / Imprensa Oficial do Estado, 2001, p.182. 
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de Garcia, Santo Onofre, os quais, segundo a hagiografia tradicional, eram pretos ou pardos e 

gozavam por isso de singular popularidade
288

. 

Os negros católicos poderiam ter um tratamento menos cruel no cativeiro, caso 

pertencessem aos conventos ou corporações eclesiásticas. Podemos constatar este tratamento 

diferenciado aos negros católicos, no conteúdo de Cultura e Opulência do Brasil (1711), de 

Antonil, onde se estabelece uma espécie de manual que abrange a vida colonial no Brasil, 

fornecendo orientações aos colonos na forma de conduzir o cativeiro e manter o controle dos 

escravos, definindo papéis na relação entre o senhor e o escravo. No trecho abaixo, Antonil 

exemplifica como deve ser aplicado suas recomendações. O exemplo aborda a devoção de 

Nossa Senhora do Rosário e de São Benedito, ao mencionar o trato do senhor de escravos 

com os juízes da festa, fica evidente que se trata de uma comunidade já bem organizada de 

negros.  

 

―Negar-lhes totalmente os seus folguedos, que são o único alívio do seu cativeiro, é 

querê-los desconsolados e melancólicos, de pouca vida e saúde. Portanto, não lhes 

estranhem os senhores o criarem seus reis, cantar e bailar por algumas horas 

honestamente em alguns dias do ano, e o alegrarem-se inocentemente à tarde depôs 

de terem feito pela manhã suas festas de Nossa Senhora do Rosário, de São Benedito 

e do orago da capela do engenho, sem gasto dos escravos, acudindo o senhor com 

sua liberalidade aos juízes e dando-lhes algum prêmio do seu continuado trabalho. 

Porque se os juízes e juízas da festa houverem de gastar do seu, será causa de muitos 

inconvenientes e ofensas a Deus, por serem poucos os que o podem licitamente 

ajuntar‖
289

. 

 

De Cadornega a Antonil, são perceptíveis os aspectos similares de uma iconografia 

referente às devoções de negros. A composição dos altares podia variar, dependendo da 

ordem religiosa ou dos colonos, entretanto, era comum a devoção mariana e as devoções aos 

santos pretos, sejam em situação complementar uma a outra, ou mesmo unilateral. Pouco mais 

um século depois de Antonil, Rugendas descreve outro similar conjunto iconográfico. 

Refletindo sobre a função dessas imagens de devoção negra, o artista alemão chega a concluir 

que a presença destas imagens tornava o cativeiro suportável aos escravos, assim, nomeia 

esses santos como ―padrinhos‖ dos negros, deduzindo que entre os santos e os escravizados 

era construída uma relação profunda de confidência.  

 

                                                           
288SCARANO, Julita. Devoção e Escravidão: A irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos no Distrito 
Diamantino no Século XVIII. 2ª ed. São Paulo: Ed. Nacional,1978, p.38. 
289ANTONIL, André João. Cultura e opulência do Brasil (1711). 3ªed. Belo Horizonte: Itatiaia/Edusp, 1982, p.38. 
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―[...] O que os eleva ainda mais a seus próprios olhos é a persuasão, em que se 

encontram, de não estarem a serviço dos monges ou religiosos; dizem-se servidores 

diretos dos santos, sob cuja proteção se colocam as igrejas e os conventos; 

pertencem, assim, a São Benedito, a São Domingos, etc., o que contribui bastante 

para fazê-los pensar que estão acima de seus companheiros de infortúnio. Os deveres 

de padrinho para com o afilhado, tendo-se enraizado, profundamente, na opinião 

pública, através das ideias religiosas, exercem uma influência salutar na sorte do 

escravo e lhe garantem um amigo, um conselheiro que lhes ouve todas as queixas; e 

que, se não pode protegê-lo em todas as circunstancias, pelo menos o consola em 

todas as suas dores. [...]‖
290

 

 

Novamente São Benedito e São Domingos aparecem como santos de devoção e 

consolação negra. A adoção   destes modelos pela Igreja deixava claro que, neste sistema de 

representações, havia santos para brancos e santos para negros, determinando uma segregação 

através dessas devoções. Caio Cesar Boschi comenta que as manifestações do catolicismo no 

Brasil tiveram suas distinções através dos aspectos epidérmicos a partir da sociedade que se 

desenvolveu no período colonial
291

.  

Neste ponto retoma-se a concepção de Roger Bastide, estas divisões no catolicismo 

forçaram o negro à consciência de sua raça
292

. Para este autor, o catolicismo do negro não era 

o mesmo catolicismo do branco, necessitando analisá-lo numa concepção diferente do seu 

modelo referencial. O catolicismo do negro foi como as religiões africanas, em certa medida, 

uma subcultura de classe. Necessitando estudá-las da mesma forma que são estudadas as 

religiões de matrizes africanas, isto é, sob uma dupla perspectiva
293

. Por isso, a elaboração de 

um programa iconográfico focando a devoção para negros, convergem em duas correntes 

                                                           
290RUGENDAS, Johann Moritz; Sérgio Milliet [autor secundário]. Viagem Pitoresca através do Brasil. Tradução: 
Malerische reise in Brasilien. São Paulo: Círculo do Livro, s.d., p.232. 
291BOSCHI, Caio César. Os leigos e o Poder: Irmandades leigas e Políticas Colonizadoras em Minas Gerais. São 
Paulo: Editora Ática, 1986, p.58. 
292BASTIDE, Roger. As Religiões Africanas No Brasil: Contribuição a uma Sociologia das Interpenetrações de 
Civilizações. 3ª ed. São Paulo: Livraria Pioneira Editora, 1989, pp. 162-163. 
293 É conveniente indagar até que ponto no contexto da escravidão o negro conseguiu conciliar coisas que a outros parecem 
inconciliáveis? De se tornar cristão ao mesmo tempo sem abandonar suas crenças africanas. Roger Bastide se preocupava 
em entender a realidade brasileira, adotando uma perspectiva essencialmente sociológica. Interessado no problema da 
interpenetração de civilizações, procurava contornar situações de anomia decorrentes dos sincretismos e das misturas 
resultantes dos contatos entre culturas diferentes. Por isso dava ênfase à cisão, à separação, à preservação relativamente 
pura, no caso do candomblé, seu maior foco de pesquisas. O princípio de cisão foi um instrumento teórico-metodológico de 
análise que Bastide criou para entender a interpenetração de civilizações e o sincretismo, considerando fundamental 
separar coisas distintas e opostas, que logicamente não poderiam estar misturadas. Entretanto, pesquisadores contrários à 
ideia de cisão de Bastide, como René Ribeiro, critica a tese dos dois catolicismos, considerando que esta abordagem 
minimiza o princípio de reinterpretação, acentuando o dualismo na estrutura da sociedade. Ferreti analisa a crítica de 
Ribeiro e conclui que o autor lamentavelmente estava equivocado, -“ Bastide estava demasiado imbuído de princípios 
lógico-filosóficos, vendo dois mundos se defrontarem dentro do homem que pratica o candomblé. Por isso se espantava de 
que o negro fosse ao mesmo tempo patriota, agisse como outros brasileiros e continuasse ligado à sua cultura ancestral, 
em que predominam outros valores. Daí a importância que dava ao princípio de cisão, em suas análises do sincretismo, dos 
contatos culturais e da aculturação”. FERRETTI, Sérgio Figueiredo. Repensando o Sincretismo. 2ªed. São Paulo: EDUSP; 
São Luís; FAPEMA, 1995, pp.58-60; BASTIDE, op. cit., pp. 162-163; 
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referentes aos resultados da ação evangelizadora.  

A primeira é a que corrobora que a imaginária voltada à população escrava era, 

enquanto representação, instrumento de submissão e controle da escravaria do ponto de vista 

do branco, consoante ao ―tráfico milagroso‖ de Padre Vieira. Por outro lado, a outra corrente 

conduz a uma abertura para os negros se ressignificarem na própria sociedade escravista 

através da devoção, mas não só como cristãos, mas enquanto sujeitos sociais, já que a religião 

católica era o cerne de entendimento de ―ser social‖. Por certo, o conflito entre estas duas 

correntes foi inevitável a partir do crescimento de vilas e cidades, porque é na área urbana que 

os espaços desta sociedade católica entraram em acirrada disputa. 

Esse dualismo na questão de integração do negro na Igreja Católica, conduziu para o 

desenvolvimento de um catolicismo definido pela identificação racial. No trecho 

anteriormente abordado de Cultura e Opulência do Brasil
294

, há indícios deste dualismo. Nas 

atividades da vida religiosa que ao mesmo tempo que une negros e brancos, os distingue pela 

hierarquia social, entretanto, na continuação da descrição das festas de São Benedito e Nossa 

Senhora do Rosário, Antonil sugere que os negros constituíam através da devoção a estes 

santos, núcleos de sociabilidade. Quando estes núcleos começam a ser estabelecidos nas áreas 

urbanas, além de prosperarem, eles se tornam basilares da transformação de uma religião de 

controle social para uma religião de protesto racial.  

É neste parâmetro que Bastide define duas igrejas
295

, a do branco e a do negro, - ―A 

igreja de branco estava relacionada as lutas de família ou de clãs feudais, por exemplo, os 

Camargos em São Paulo que se reuniam na confraria dos Franciscanos, e os Taques, na do 

Carmo. [...]‖
296

. Na igreja negra composta de confrarias de negros e de mulatos apresentam 

também divisões para estas duas identificações: 

 

―Essas confrarias serviram, não obstante sua pobreza, de ponto de concentração de 

reivindicações sociais. Elas se reuniam, na realidade, em torno de um santo de cor, e 

na dedicação dos fiéis a esse santo havia mais que uma ligação mística, o sentimento 

de uma espécie de afinidade étnica‖
297

. 

 

                                                           
294ANTONIL, André João. Cultura e opulência do Brasil (1711). 3ªed. Belo Horizonte: Itatiaia/Edusp, 1982, p.38. 
295 Os termos “igreja de branco” e “igreja de negro” referem-se aos espaços simbólicos de indivíduos diferenciados por 
questões raciais, mas também étnica-culturais. BASTIDE, Roger. As Religiões Africanas No Brasil: Contribuição a uma 
Sociologia das Interpenetrações de Civilizações. 3ª ed. São Paulo: Livraria Pioneira Editora, 1989, pp. 164-167. 
296Ibidem, p. 165. 
297Ibidem, p. 166. 
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Concluindo esta discussão, num arco temporal de um pouco mais de duzentos anos, a 

ação evangelizadora passava a administrar de forma oscilante seu próprio discurso da situação 

dos negros na Cristandade.Tanto a Igreja Católica percebeu que era preciso combinar a força 

com persuasão, assim como os escravos aprenderam que não era possível sobreviver apenas 

da acomodação ou da revolta
298

. Deste modo, uma sociedade cristã era estruturada em moldes 

corporativos que refletiam diferenças sociais e raciais dos indivíduos que a compunham. E a 

arte mais do que acompanhou essas transformações, ela acondicionou estes conflitos, ficando 

intrínsecos numa linguagem visual que buscou inserir o negro nesta Cristandade 

multifacetada. Por isso, a imaginária devocional produzida no contexto da escravidão negra 

traz marcas indeléveis deste debate. 

  

                                                           
298 REIS, João José. Identidade e Diversidade étnicas nas Irmandades Negras no Tempo da Escravidão. In: Tempo, 
Rio de Janeiro, v. 2, n.3, pp. 7-33,1996, p.9. 
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CAPÍTULO 3 – A iconografia da cor 

 

3.1.  Os santos pretos: a iconografia da cor 

 

As devoções aos quatro santos pretos: Santo Elesbão, Santa Efigênia, Santo Antônio 

de Categeró (ou Noto) e São Benedito surgiram por volta do século XVII, mas se propagaram 

particularmente no século XVIII, todas relacionadas à catequese de negros. Devoções 

articuladas em projetos de catequese de negros processados durante um período em que o 

comércio de escravos africanos apresentava uma evolução numérica, sobretudo nas colônias 

ibéricas das Américas.  

Novas hagiografias destes santos surgem neste cenário, publicações portuguesas e 

espanholas foram essenciais para a difusão do culto aos santos pretos e para a circulação de 

suas imagens, com o intuito de oferecer referências iconográficas na produção artística 

voltada à representação dos santos pretos. Ao mesmo tempo, percebe-se uma distinção do 

universo devocional oferecido aos negros. Modelos de santidades negras apresentam uma 

retórica distinta, sendo a cor preta da pele destes santos um elemento significativo para o 

desenvolvimento da catequese, apresentando publicações de várias hagiografias de santos 

negros, muitas vezes utilizadas como referências iconográficas, contribuíram enfaticamente 

para a circulação de modelos, tanto na Península Ibérica, como em suas colônias.  

Nesta tipologia de publicações, as de produção portuguesa tiveram um maior impacto 

no Brasil, destacando a publicação do carmelita Frei José Pereira de Santana, que apresentou 

Santo Elesbão e Santa Efigênia, como santos pretos da Ordem do Carmo.  Enquanto os 

capuchinhos focaram em seu projeto Santo Antônio de Noto e São Benedito, tendo diversas 

hagiografias sobre estes santos desde o século XVII.  

Não há intento de discutir, aqui, a estrutura do texto hagiográfico, mas sim como ele 

serve de material para referências iconográficas às imagens destes santos. 

A reforma tridentina resultou no aprofundamento dos aspectos desta particular 

literatura, porém ainda é uma categoria estética pouco tratada na História da Arte, qual seja, a 

representação do negro enquanto santidade na Idade Moderna. Por poucas pesquisas que 

tratam diretamente deste tema, a opção de recorrer a essas publicações permite canalizar 

melhor as referências iconográficas, pois as hagiografias foram elaboradas pelas ordens 

religiosas que se propuseram a difundir o culto dos santos pretos entre os negros. Assim, é 

possível entender melhor a iconografia desses santos. Apesar de contaminações constantes 
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dos modelos iconográficos, seja por junção de modelos, de releituras das próprias 

hagiografias, ou mesmo, por intervenção dos negros, o material escrito das hagiografias é o 

que melhor orienta o ponto de partida para a leitura e análise das imagens dos santos pretos. 

De acordo com Oliveira, as hagiografias são compostas em ambientes culturais 

diversos, sofrendo influências de apropriações variadas do catolicismo
299

. E no século XVIII, 

as hagiografias foram elaboradas levando em consideração o público alvo, o que sugere que 

este material deveria fornecer orientações para a divulgação do culto e das imagens dos 

santos. Necessariamente para funcionar, ele tinha que ser persuasivo o suficiente para penetrar 

neste público alvo.  

A exemplaridade e as ilustrações das virtudes dos santos eram destacadas nesta 

tipologia de publicações, pois deveriam promover a edificação dos fiéis sobre os quais o santo 

virtuoso tem uma boa ascendência. Elas valorizavam os aspectos biográficos da santidade. Os 

hábitos e as excelências da vida do santo passaram a ser mais valorizados do que os milagres.  

O discurso hagiográfico, deste modo, passou a valorizar a linhagem do santo. O santo 

exemplar era aquele que se destacava por suas obras e por sua devoção. Por isso, Oliveira 

ressalta este aspecto na construção de hagiografias de santos pretos para catequese de 

escravos. Não é mera casualidade que essas publicações surgiram justamente com quatro 

santos de ascendência africana. Isso já estava intrínseco na produção teológica dos jesuítas 

Sandoval e Vieira do século anterior. 

Todavia, as hagiografias setecentistas originaram-se de projetos de conversão de duas 

outras ordens, os carmelitas e os capuchinhos. Estes conduziram tal catequese para um outro 

patamar. Os carmelitas apresentaram Santo Elesbão e Santa Efigênia, monarcas africanos e 

convertidos ao cristianismo no período da Antiguidade Cristã, com isso elevaram essas 

figuras ao bojo da tradição cristã, demonstrando o histórico de uma Etiópia Cristã que 

resultou em memoráveis prodígios da Fé: Elesbão e Efigênia. Vestidos como carmelitas, os 

santos pretos são o resultado do esforço e engenho desta ordem em conceber uma narrativa 

que interligasse essas duas figuras aos preceitos desta ordem e uma Etiópia protocristã
300

.  

O projeto franciscano apresentou Santo Antônio de Noto e São Benedito, figuras da 

modernidade, pois viveram na Sicília durante o século XVI. O primeiro ingressou para a 

Ordem Terceira de São Francisco, era mouro e foi escravizado; o segundo ingressou para 

Ordem dos Frades Menores e era filho de ex-escravos convertidos ao catolicismo. Ambos 

                                                           
299Desde a metade do século XIII, o processo de canonização era influenciado por essas narrativas 
hagiográficas.OLIVEIRA, Anderson J.M. Devoção negra: santos pretos e catequese no Brasil colonial. Rio de Janeiro: 
Quartet; FAPERJ, 2008, p.95 
300Ver OLIVEIRA, Anderson José Machado. op. cit. 
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gozaram de popularidade de santidade ainda em vida. Figuras interpretadas como bem-

aventuradas, mesmo num contexto de escravidão. Além disso, durante o século em que 

viveram, outros pretos com alguma ligação com a filosofia franciscana também eram 

cogitados para se tornarem santidades
301

.  

Outro ponto importante nesta abordagem é a questão da cor da pele preta, enquanto 

atributo de identificação, sugerindo a intenção do uso de imagens para persuadir um 

determinado público pela aparência do santo. Algo cogitado tanto no cristianismo africano e 

ressaltado pelo catolicismo negro. Fromont sugere essa interpretação ao analisar a 

sobrevivência dos preceitos de um cristianismo africano nas imagens de nó de pinho. Todavia, 

essa leitura aparece com mais destaque no catolicismo negro, fundamentando a defesa da 

construção identitária pela cor da pele.  

Reconhece-se que foram diferentes as formas de assimilação dos negros através das 

imagens de devoção católica, isso não tornou a cor como um elemento primordial em todos os 

casos possíveis deste fenômeno
302

. Porém, o enegrecimento de imagens devocionais é um 

argumento contundente de que a cor assumiu um papel tanto estético como simbólico na 

recepção negra às devoções católicas.  

Relembrando o exemplo dos querubins multicoloridos da imagem de Nossa Senhora 

do Rosário em Santos, onde o enegrecimento sugere uma adaptação multiétnica para designar 

a imagem no núcleo devocional de irmandades de negros. Essa imagem é um indício de um 

processo muito mais profundo e complexo desta transformação por parte do próprio negro. 

O Theatro Crítico Universal do beneditino Benito Jerónimo Feijoo y Montenegro, é 

uma publicação espanhola do segundo quartel do século XVIII (entre 1726 e 1739), que reúne 

diversos ensaios sobre religião, ciências naturais, filosofia, direito, economia, medicina, 

política, literatura, entre outros. Tendo no Tomo VII, o terceiro discurso intitulado Color 

etiópico, um texto que analisa a questão da cor do etíope, do ponto de vista de várias áreas de 

                                                           
301Ver FIUME, Giovanna.  Antônio etíope e Benedito, o mouro: o escravinho santo e o preto eremita. In: Revista Afro-
Ásia / CEAO-UFBA, nº40, pp.51-104, 2009.  
_________. Lo schiavo, il re e il cardinale. L'iconografia secentesca di Benedetto il Moro (1524 - 1589). In: Quaderni 
storici, nº1, pp. 165-208, 2006. 
DELL’AIRA, Alessandro. La fortuna iberica di San Benedetto da Palermo. In: Atti dell'Accademia di Scienze, Lettere e Arti 
di Palermo. Palermo, nº12, pp.51–91,1993. 
302 Como exemplo das devoções marianas, não era pela cor, mas sim da forma de persuasão dessas imagens pela retórica 
das narrativas dos milagres. Os sermões do Rosário de Antônio Vieira se encaixam neste exemplo, mas também podemos 
elencar outras invocações, uma delas é de Nossa Senhora das Mercês dada como protetora dos cativos devida o resgate 
dos negros cristãos feitos prisioneiros pelos mouros na costa do Mediterrâneo, em Barcelona no século XIII. Não 
necessariamente as devoções marianas passavam por este crivo, como já pontuado, o fato dos missionários e alguns 
colonos agirem como mediadores na introdução dessas devoções, as leituras nem sempre precisava buscavam esses 
aspectos, mas sempre era mantido o discurso retórico e seu caráter universalista, o que de fato funcionava nas 
interpretações das invocações, resultando na multiplicidade da devoção mariana entre os negros. 
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conhecimento. No parágrafo VIII, Feijoo y Montenegro trata de processos de metamorfoses 

pela cor, pontuando brevemente o processo sofrido por imagens de devoção – de branco para 

preto. A analogia entre essas duas cores é apresentada pela oscilação de valores que elas 

adquiriram juntamente no contexto da evangelização de negros.  

 

"[...] os negros não são apaixonados por gente branca; tanto que eles a abominam, 

porque consideram a cor branca feia, bonito é o preto. Então, sabe-se que os etíopes 

pintam de preto seus deuses: anjos e santos cristãos; e uns e outros demônios de 

branco. Respondo, é verdade que é desta forma que são estabelecidas essas duas 

cores entre eles; mas a poucos anos de escravidão mudam de percepção e pouco a 

pouco vão declinando para o oposto
303

." 

 

Os estudos sobre as representações de negros na arte religiosa geralmente percorreram 

duas vias, a primeira atribui-se às habilidades ou ao gênio do artista negro ou mulato a serviço 

de projetos e cânones de uma concepção artística do mundo branco. Os resultados expressam 

claramente as adaptações nesta produção artística, apresentando características africanas, 

como anjos e santos de traços negroides, como sinais deste fenômeno. Os casos mais 

conhecidos no Brasil são as pinturas de forros de igrejas, como as madonas mulatas de Frei 

Jesuíno do Monte Carmelo e Mestre Ataíde, além de muitos outros artistas anônimos 

relacionados a um repertório visual com relevos destas formas de integração do negro. Mas há 

muitos mais casos em diferentes territórios, submetidos à colonização ibérica e que receberam 

escravos negros. 

A outra via de investigação não se refere diretamente ao artista que produziu, mas a 

quem encomendou a obra ou para quem se destinava a obra. Como foi o caso da imagem da 

Virgem do Rosário em Santos. Lembrando que sobre a produção estatuária, poucas são as 

investigações deste processo, aparecendo como uma produção artística substancial destes 

fenômenos. Todavia, um caso similar foi relatado por Arthur Ramos, numa breve descrição 

sobre a pintura que os negros aplicavam sobre uma imagem de Nossa Senhora do Rosário no 

dia de festa da padroeira dos pretos
304

.  

Casos como esses sugerem que a recepção do negro à produção artística dada pelo 

branco partia de uma reinterpretação. José Luiz Mota Menezes, analisando a imaginária das 

devoções de irmandades de negros, considerou viável o emprego da cor na estatuária religiosa 

com a intenção de que os negros pudessem assemelhar-se ao seu santo. 

                                                           
303FEIJOO, Benito Jerónimo.Color etiópico(Discurso terceiro). In: Teatro crítico universal - Tomo VII.Madrid: Andrés 
Ortega, 1736, § 8, n. 36. Disponível em http://www.filosofia.org/bjf/bjft703.htm . Acessado em 23/jan./2017. 
304KOSTER, Henry apud RAMOS, Arthur. O folclore negro do Brasil. 3ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 2007, p.70 

http://www.filosofia.org/bjf/bjft703.htm
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―Na imaginária, viria em primeiro lugar, dentro das irmandades a presença do 

escultor, negro ou pardo, executando aqueles santos da corte celestial negra, com 

sincretismo ou não, onde se encontra presente Santa Efigênia, Santo Elesbão, Santo 

Antônio de Catagirona ou o tão querido São Benedito. Além desses os de devoção 

singular, como por exemplo, São Jorge ou Santa Barbara. Na execução dos 

primeiros vem, além da técnica, já vista, o biótipo, a carapinha e a transmissão no 

personagem do ideal de beleza negro‖
305

. 

 

Nesta concepção, a policromia na produção artística dentro deste recorte traz 

resultados que se originam do mesmo princípio de arrebatamento visual definido no contexto 

do Barroco, mas para uma parcela dos devotos da cristandade muito específica. Assim, este 

pesquisador destacou o biótipo de São Benedito, algo que a policromia nos permite identificá-

lo, mas para o negro devoto permitia reconhecê-lo como ―de sua gente‖.  

Complementando esta ideia, em artigo, Anderson J.M. Oliveira analisa a devoção ao 

santo como uma espécie de emblema a demarcar as identidades de irmandades de negros. 

Para isso, ele considera importante tratar da função que a imagem devocional adquiriu a partir 

da cultura barroca, mas também na apropriação desta imagem pelos negros, promovendo 

situações conciliatórias, reconhecendo-a como um símbolo devocional que permitiu a 

construção de identidades étnicas. Nas palavras do historiador: ―Não estou afirmando que o 

culto dos santos encerre em si todo o processo de identificação étnica, mas penso ser possível 

vê-lo como um dos elementos a compor esta identidade‖
306

.  

Nesse pensamento, a imagem devocional tinha que fazer sentido na tradução do negro, 

para que ele se apropriasse dela, rearticulando de outra forma seu significado simbólico.É 

exatamente esta ideia que se aproxima do processo relatado por Feijoo y Montenegro acerca 

da repintura de imagens
307

.  

Esse processo de transformação para tornar o santo branco em negro, não só é 

inquietante do ponto de vista da História da arte, mas se abre um parêntese de um problema 

pouco tratado na imaginária religiosa, a dicotomia do papel que a policromia adquire na 

construção da imagem do negro no catolicismo, pois a cor além de funcionar como um 

                                                           
305MENEZES, José Luiz Mota. A presença dos Negros e Pardos na Arte Pernambucana/ Da influência da cor na produção 
artística. In: ARAUJO, Emanoel (Org.). A mão afro-brasileira: significado da contribuição artística e histórica. São 
Paulo: Tenenge, 1988, p.86. 
306 OLIVEIRA, Anderson José Machado de. Devoção e identidades: significados do culto de Santo Elesbão e Santa 
Ifigênia no Rio de Janeiro e nas Minas Gerais no Setecentos. In: TOPOI, Rio de Janeiro, v. 7, n. 12, pp. 60-115, 2006, 
pp.65-79. 
307FEIJOO, Benito Jerónimo. Color etiópico (Discurso terceiro). In: Teatro crítico universal - Tomo VII.Madrid: Andrés 
Ortega, 1736, § 8, n. 36. Disponível em http://www.filosofia.org/bjf/bjft703.htm . Acessado em 23/jan./2017. 

http://www.filosofia.org/bjf/bjft703.htm
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elemento estético significativo neste tema, também age como um elemento simbólico de 

identidade do que venha ser o negro. 

Por isso, o caso dos santos pretos, a cor constitui uma pauta importante na construção 

de suas imagens. As hagiografias produzidas no século XVII e, sobretudo no XVIII acercam-

se de argumentações teológicas sobre a cor. Neste ponto é importante esclarecer que o 

discurso em torno da cor preta não traduzia, ainda no século XVIII, nenhuma perspectiva 

racial e/ou racista entendida à luz do campo discursivo das teorias científico-raciais do século 

XIX
308

. Numa primeira perspectiva, deve-se entender esse sistema de cores dentro de um 

campo cultural que se definiu em toda a Europa Ocidental. Foi na transposição da tradição 

clássica, que nasceu uma via ideológica para identificar pessoas de cor escura como ―etíopes‖ 

e, quando isso foi tomado no cristianismo da Idade Média, essa identificação também se 

tornou uma classificação.  

 

 

3.2.  A imagem do negro e a epistemologia da cor preta. 

 

A distinção entre ―homens‖ e ―bárbaros‖ como, de um lado, seres racionais e virtuosos 

e, de outro, seres irracionais, ferinos e cruéis, passou a corresponder, na tradição cristã, ao 

entendimento de que a virtude não era apenas a racionalidade humana, mas também a 

receptividade à graça divina. Esses dois elementos combinados foram interpretados como a 

essência da condição humana
309

.  

Para os povos ou pessoas que ficavam fora deste paradigma cristão, eram associados à 

inferioridade do espírito e supostamente do corpo, caracterizando o distanciamento da 

plenitude da forma humana. Os sujeitos de pele escura foram associados a este grupo dos 

animalescos, considerados naturalmente feios e selvagens. De tudo de ruim, vil e sombrio, 

couberam aos negros, os etíopes, assim como aos mouros, as piores classificações
310

. Em 

                                                           
308 OLIVEIRA, Anderson José Machado de. A santa dos pretos: Apropriações dos cultos de Santa Efigênia no Brasil 
Colonial. In: Revista Afro-Ásia CEAO-UFBA, Salvador, n.35, pp.237-262, 2007, p.21. 
309NETO, Edgard Ferrreira. História e Etnia. In: Domínios da História: Ensaios de Teoria e Metodologia.Rio de Janeiro: 
Campus, 1997, p.452. 
310HORTA, José da Silva. A imagem do africano pelos portugueses. In: ALBUQUERQUE, Luís de (org). O Confronto do 
olhar. Lisboa: Editorial Caminho, 1991, pp.62-63. 
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contraponto, o homem racional e virtuoso era branco como a luz, alvo lembra a pureza, 

personificação do bem.  

O branco em suas magnificência e sabedoria estava incumbido de resgatar o negro das 

trevas, segundo este discurso. Apesar de serem filhos da noite, de acordo com o pensamento 

cristão em relação aos negros, a salvação era possível através do que parecia muito apropriado 

para esses ―infelizes‖ no mundo dos brancos: a escravidão. Transformados em servos, 

tornavam-se mais mansos, lembrando que a servidão não apenas lhes caía bem, como estava 

traçada em seu destino, pois os negros nasceram para servir, algo predestinado no Antigo 

Testamento. Os negros eram amaldiçoados e para isto bastava olhar sua cor. 

Santos pretos encarnam o conflito desta leitura da cor, quando se reconhece, através 

deles, as virtudes dessas santidades no discurso da catequese de negros, enaltecendo uma 

origem africana cristã, ao mesmo tempo em que são apresentados como exemplos de ―bons 

cristãos‖.  

Suas imagens definiram um novo conjunto de santidades, pelo menos, com uma marca 

muito significativa nas estratégias de catequese, a cor preta de suas peles. A negrura de seus 

corpos se torna a característica mais proeminente neste conjunto de santidades. Contudo, 

diferente da forma que se apresentava um santo preto pelas virtudes, a cor escura não soava 

como algo positivo, mas como algo que poderia ser tolerado e superado pelos exemplos de 

suas virtudes. Neste jogo retórico e suas variadas interpretações, o problema da imagem do 

negro no catolicismo se concentra especialmente num elemento, a cor preta.  
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Apesar disso, a representação de santos pretos não era uma novidade na tradição cristã 

da Europa, desde a Idade Média algumas figuras como Rei Mago Baltasar e São Maurício são 

representadas como santidades de cor escura. O Rei Mago Baltasar, o preto africano, embora 

tenha sido mencionado em textos desde o período carolíngio
311

, sua aparição como parte da 

iconografia dos Três Reis Magos se deu mais frequentemente a partir do século XIV. Este 

personagem, naturalmente foi quem encarnou a alegoria da África, cuja representação da pele 

se tornou escura somente a partir da segunda metade do século XIV. Pastoureau considera a 

mudança de cor de Baltasar como o mais antigo caso de cristianização de ―pele escura‖, mas 

apresenta outro exemplo similar deste período, o de São Maurício
312

.  

Maurício foi um oficial comandante de uma legião romana, tornou-se um santo mártir 

ao se negar a praticar cultos aos deuses romanos, sendo executado com seus soldados por 

determinação do imperador romano Maximiano (285-310 d.C.)
313

. De origem copta
314

, é 

venerado por toda a cristandade ocidental e desde o século XII foi escolhido como santo 

                                                           
311 De 800 a 888 d.C. 
312PASTOUREAU, Michel. Black. The History of a Color. Trad.: Jody Gladding. Princeton and Oxford: Princeton University 
Press, 2008, p.85. 
313 Reinado de Maximiano entre sucessões mudanças de títulos, de governo compartilhado com co-imperadores até a 
abdicação em 310. 
314 Supostamente São Maurício era de Tebas, norte do Egito. Ibidem, p.87. 

 

Figura 55 - São Maurício. Escultura em pedra policromada, c. 1240. Catedral de Magdeburg, Alemanha.  
Fonte: Medieval Milanetc. Disponível em:https://medievalmilanetc.wordpress.com/tag/magdeburg-cathedral/ . 
Acessado em: 27/12/2016. 

 

https://medievalmilanetc.wordpress.com/tag/magdeburg-cathedral/


186 
 

padroeiro dos cavaleiros, nas palavras do medievalista francês, o arquétipo do cristão 

africano, onde a referência de sua aparência chega a ser literalmente a cor. São Maurício ficou 

conhecido em algumas cidades europeias como padroeiro dos tintureiros, uma analogia entre 

o ofício do profissional de trabalha com cores e um santo patrono ―de cor‖
315

. A veneração 

por toda Europa desenvolveu significativa alteração em sua aparência, de início de pele alva 

com feições europeias, como São Jorge e São Miguel, mas gradualmente São Mauricio foi 

africanizado nas suas representações, evocando sua origem nativa. 

 

―Maurício foi gradualmente africanizado em imagens e obras de arte que procuraram 

evocar suas origens núbias. Sua pele tornou-se mais escura, suas características 

foram alteradas — esta alteração estava longe de representar o mal, algo impensável 

dois séculos antes [...] o Santo padroeiro dos cavaleiros doravante era um homem 

negro, esplendidamente exibindo sua negritude [...]‖
316

 

 

Todavia, as duas santidades não foram instituídas como santos na catequese de 

negros
317

, suas imagens surgem em um contexto muito diferente da escravidão negra na Idade 

Moderna, mas o ―problema de cor‖ é o aspecto que aproxima esses santos da Idade Média 

com os santos pretos da catequese de negros. São Baltasar e São Maurício, descritos como 

africanos de cor escura, antes foram representados branqueados e depois escurecidos.  

                                                           
315 Tanto a cor escura, como a origem africana definiram este personagem. O nome Maurício é uma derivação de maurus, 
ou seja, um santo chamado Maurício, logicamente haveria de ser negro, nessas circunstâncias, por isso posteriormente 
este santo será conhecido como São Maurício, o mouro. Também é padroeiro dos tintureiros, por se tratar de uma profissão 
onde esses profissionais manipulam cores, por isso nada mais adequado ter como padroeiro um santo de “cor”. 
PASTOUREAU, op. cit., p.86 et seq. 
316 [tradução nossa].IPASTOUREAU, Michel. Black. The History of a Color. Trad.: Jody Gladding. Princeton and Oxford: 
Princeton University Press, 2008, p.85. 
317 Apesar de Rei Mago Baltasar ser relacionado como pertencente da tradição protocristã da Etiópia, nos textos de Alonso 
Sandoval, Antônio Vieira, e outros teólogos do século XVI. 

 

Figura 56- A adoração dos Magos.  Andrea Mantegna. Pintura, óleo s/tela, c. 1495 – 1505.  
Fonte: Acervo virtual do Museu J. Paul Getty, Los Angeles. Disponível em: 
http://www.getty.edu/art/collection/objects/781/andrea-mantegna-adoration-of-the-magi-italian-about-
1495-1505/ 

 

http://www.getty.edu/art/collection/objects/781/andrea-mantegna-adoration-of-the-magi-italian-about-1495-1505/
http://www.getty.edu/art/collection/objects/781/andrea-mantegna-adoration-of-the-magi-italian-about-1495-1505/
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Por exemplo, na obra - A adoração dos Magos de Andrea Mantegna (c. 1495 – 1505), 

vemos um dos casos sintomáticos destas novas leituras sobre o sujeito de pele escura. Nesta 

obra do final do Quatrocentos, a representação de Baltasar já estava sedimentada com a cor 

escura. Homens de pele escura faziam parte da população nos grandes centros urbanos da 

Europa, o que influenciava paulatinamente as formas de representações de negro nas mais 

diversas produções artísticas. Hieronymus Bosch também pintou o mesmo tema, apresentando 

Baltasar com feições africanas muito mais fiéis ao estereótipo do homem de origem africana, 

do que o Baltasar de Mantegna. Albrecht Dürer também apresentou um Baltasar próximo das 

percepções de Bosch. Além disso, Dürer dedicou-se a estudar mais este modelo humano, 

comprovadamente seus esboços mais conhecidos, como ―Cabeça de um Negro‖ (1508) e 

―Katharina‖ (1521) indicam a mudança de percepção sobre o sujeito de pele escura.  

 

―Dürer conclui, "os rostos dos mouros são raramente adoráveis devido seus narizes 

muito achatados e suas bocas grossas. No entanto, eu vi alguns deles que de outra 

forma, no seu corpo inteiro tão bem construído e bonito, eu não vi e nem pude 

imaginar algo melhor construído." E seu desenho de Katharina? O extremo cuidado 

 
 
Figura 57 -Os retratos de negros de Albrecht Dürer. 

 
Imagem I: Cabeça de um Negro. Desenho a carvão vegetal., 1508.  
Imagem II: Katharina. Desenho a carvão vegetal, 1521. 
Fonte: Revealing the African Presence in Renaissance Europe. Baltimore : The Walters Art Museum/Princeton 
University, 2012. 
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de Dürer que o levou a articular os volumes arredondados do rosto dela, sugere que 

ele estava estudando profundamente para entender seu efeito estético‖
318

. 

 

Muitos outros artistas europeus no século XVI seguiram os mesmos caminhos.  O 

significado desta variedade de representações de negros se traduz na compreensão mais 

introspectiva do julgamento estético acondicionado à figura do negro. Um efeito ocasionado 

pelo impacto de um mundo europeu em expansão
319

. Ou seja, do trânsito de transformações 

culturais da Idade Média até a Idade Moderna, há uma gama de representações de sujeitos de 

pele escura, o que era reflexo dos intercâmbios entre África e Europa que iam se 

intensificando. São essas aproximações que influenciaram as mudanças do olhar europeu, o 

que implica nas variantes representações do negro na produção artística. 

Valentin-Yves Mudimbe alerta sobre este tema e seus problemas epistemológicos. 

Para este autor, a imagem do negro é submetida às diferentes convenções artísticas do olhar 

eurocêntrico e a construção de suas representações demonstram esses aspectos. O autor 

apresenta um quadro comparativo de diversas obras, artistas e épocas, pontuando brevemente 

diferentes discursos em torno dessas imagens, mas ressalta que apesar dos distintos contextos 

históricos e concepções artísticas, permanecem, em todas, os sinais de uma ordem 

epistemológica que, mesmo silenciosa, indica os processos de integração e diferenciação da 

imagem do negro dentro de uma ―norma branca‖
320

.  

Nesse paradigma, a imagem do negro é idealizada, convencionada ao olhar europeu. 

Mas este olhar produziu cânones para a representação do negro, definindo aspectos que 

determinam a imagem do negro, como os cabelos crespos ou encaracolados, os lábios grossos, 

nariz largo e a negrura da pele. Estes exemplos não são os únicos e podem variar, dependendo 

das especificações das linguagens artísticas. O importante é entendê-los como códigos visuais 

que fazem parte da construção da imagem do negro. Lembrando que não só esses códigos são 

suficientes para se fazer uma leitura mais apurada.  

A imagem do negro possui um quadro oscilante em suas representações e seus valores 

estéticos. Sobre as diferentes leituras que se pode fazer do negro, José da Silva Horta explica 

que esta figura, com as características próprias da sua imagem, foi um dos alvos de atitude 

                                                           
318[tradução nossa]. SPICER, Jeaneth. European perceptions of blackness as reflected in the visual arts. In: _______et al. 
Revealing the African Presence in Renaissance Europe. Baltimore : The Walters Art Museum/Princeton University, 2012, 
p. 46. 
319Ibidem, pp. 35-60. 
320MUDIMBE, Valentin-Yves. Formações discursivas e alteridade. In: A Invenção da África: Gnose, Filosofia e a 
Ordem de Conhecimento. Lunda: Pedago (Portugal); Mulemba (Angola), 1988, pp. 20-33. 
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profundamente etnocêntrica. O alcance e os limites dessa imagem são traçados pelo contexto 

cultural que em cada momento histórico está disponível para os avaliar
321

. Sendo assim, o 

negro poderia ser um selvagem, ou um tipo exótico, um mouro ou uma santidade cristã
322

. 

Mas, por diferentes contextos, dentre os aspectos possíveis, a cor revela-se como um 

elemento estético que mais potencializava esta identidade visualmente. As impactantes 

esculturas de mármore preto são produções que servem de exemplo de comparação para 

tratarmos da cor como um elemento identitário. A estatuária de mármore que, por 

interpretação renascentista da tradição clássica, seria necessariamente branco, porém, o 

mármore branco não atendia aos propósitos da representação de um modelo negro, a não ser 

que o artista tivesse a intenção de evidenciar a característica proeminente deste modelo. 

 

                                                           
321HORTA, José da Silva. A imagem do africano pelos portugueses. In: ALBUQUERQUE, Luís de (org). O Confronto do 
olhar. Lisboa: Editorial Caminho, 1991, p.44. 
322Associando com os apontamentos de Horta, a coleção The Image of Black in Art Western é um exemplo das extensas 
leituras da imagem do negro na arte ocidental e em diferentes períodos históricos. Ver BINDMAN, David; GATES JR., Henry 
Louis. The image of the Black in western art (coleção de 8 volumes). Cambridge: Harvard University Press, 2010. 
 

 
 
Figura 58 - O Mouro. Nicolas Cordier (1567-1612). Escultura em mármore colorido, alabastro, pedras semipreciosas e 
vidro. Musée du Louvre, Paris.  
Fonte: Supernaut - Louvre: Maure, dit le Moro. Disponível em: https://supernaut.info/2015/11/louvre-maure-dit-le-moro 

 

https://supernaut.info/2015/11/louvre-maure-dit-le-moro


190 
 

"A fisicalidade intensa do mármore preto, esculpido com grande sutileza para 

transmitir o humor melancólico deste belo jovem, ingressa em um rico amarelo ocre 

de alabastro para a túnica. A sensualidade de superfícies de mármore preto polido é 

muito mais aparente do que se a superfície fosse branca; a peça resultante destas 

superfícies com a aparência fosca da túnica mais evidencia técnica brilhante de 

Cordier"
323

. 

 

 

De Nicolas Cordier (1567 – 1612), para a produção da estatuária religiosa após o 

Concilio de Trento, temos o uso da cor na estatuária numa outra perspectiva da produção 

artística, convencionada numa intencionalidade declarada de persuadir o público. No caso 

deste público ser constituído por negros, a cor era fundamental. A policromia, uma técnica tão 

explorada na produção de estatuária religiosa, foi determinante nas representações dos santos 

negros.  

O impacto visual que a cor promovia nas representações de negro era inegável, o uso 

consciente da cor para definir a identidade do negro estava profundamente associado a um 

discurso obviamente ideológico, mas em alguns casos, esta cor também poderia servir para 

uma política de controle e exploração.  

A valorização da imagem devocional e seu potencial significou um aprofundamento 

significativo da sensibilidade para com os mais diversos aspectos da experiência humana. As 

imagens dos santos pretos estão mergulhadas neste contexto, atendendo às necessidades de 

estabelecer a inclusão do negro ao catolicismo, mas sem perder o discurso ideológico da 

catequese, da intencionalidade de controlar corpo e mente deste sujeito.  
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3.3.  Os santos carmelitas: Elesbão e Efigênia. 

 

A publicação de Frei José Pereira Santana, ―Os Dois Atlantes de Etiópia Santo 

Elesbão, Imperador XLVII da Abissínia, Advogado contra os perigos do mar, Santa Efigênia, 

Princesa da Núbia, Advogada dos incêndios dos Edifícios, Ambos Carmelitas‖ de 1735, 

recentemente foi estudada pelo historiador Anderson José Machado de Oliveira, constatando 

que esta foi a obra hagiográfica mais significativa sobre estes dois santos pretos, sendo 

considerada a única publicação do projeto de catequese de negros pelos carmelitas pela via 

portuguesa
324

.  

Os carmelitas resgataram duas histórias exemplares de servidores da Igreja, oriundas 

da África. Santa Efigênia e Santo Elesbão, uma princesa africana e um imperador africano 

foram associados à mítica Etiópia, aludindo a uma tradição judaico-cristã na linhagem desses 

dois monarcas africanos. Além de servidores de Cristo e pretos e, por isso, figuras perfeitas 

para uma ação de catequese que deixasse evidente o papel da ordem do Carmo na inserção 

dos negros na Cristandade portuguesa e colonial
325

. 

As histórias dos santos pretos têm um ponto de partida em comum, suas origens 

centradas numa linha evolutiva que predestinava aquelas trajetórias de santidades. Segundo 

Oliveira, ambos santos precediam de nobres origens. Elesbão era o 46º neto de Salomão e da 

Rainha de Sabá. 

―[...] Frei José Pereira de Santana lembrou que, pela ascendência de Elesbão, formara-

se um parentesco que o ligava à própria Virgem e a Santo Elias, igualmente neto de Salomão, 

considerado de forma mítica o patriarca da Ordem do Carmo‖
326

.Pela concepção de José 

Pereira de Santana, Elesbão era colocado como continuador da obra de seus antecessores, e 

sua linhagem justificava a predestinação deste rei. Já Efigênia, tinha uma linhagem não tão 

direta a algumas figuras do Antigo Testamento, mas seu nascimento na Núbia, é interpretado 

como uma dádiva divina, revelando-se quase que uma propensão inata do seu povo para 

                                                           
324 Da devoção de Santa Efigênia entre os negros, há registros desde a metade do século XVI na Nova Espanha, o que 
consta que esta devoção foi implantada pelos jesuítas, porém, no Brasil a partir do século XVIII que há registros concretos 
sobre esta devoção. GARCÍA, Rafael Castañeda. La devoción a Santa Ifigenia entre los negros y mulatos de Nueva 
España, siglos XVII y XVIII. In: CASARES, Aurelia Martín (Org.). Esclavitud, mestizaje y abolicionismo en los mundos 
hispânicos. Granada:Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, 2015, p.153. 
325 Os carmelitas no Setecentos estavam em processo de busca por espaços políticos, disputando com as demais ordens 
religiosas. A questão da escravidão africana e a catequese de negros no Império Português e nas suas colônias, sobretudo 
no Brasil, aparece como foco das disputas entre as ordens, aqueles que promoviam a devoção cumpriam um importante 
serviço à Igreja e o “El Rei”. Ao ostentarem os símbolos das ordens religiosas, os santos deixavam bem claro o esforço 
destas no cumprimento das funções, no âmbito do sistema de Cristandade, realizando, efetivamente, a promoção daquelas 
ordens. OLIVEIRA, Anderson J.M. Devoção negra: santos pretos e catequese no Brasil colonial. Rio de Janeiro: 
Quartet; FAPERJ, 2008, pp.89-90. 
326Ibidem, p. 113. 
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aceitar a mensagem cristã. Isso fica mais evidente no desenrolar de sua história, com a 

presença marcante do Apostolo Mateus. Segundo Frei José Pereira, antes da pregação dos 

apóstolos, os núbios seguiam o politeísmo por influência dos egípcios. No entanto, receberam 

a ―verdadeira‖ mensagem, não se observou mais, no reino, outra lei que não a cristã
327

. Ou 

seja, a história de Efigênia prova a conquista da fé cristão sob a Núbia, encarnando Mateus 

como o evangelizador desta terra e Efigênia como um prodígio de seu trabalho reconhecido 

por Deus. 

Neste sentido, a retórica destas hagiografias, transformam Santo Elesbão e Santa 

Efigênia em continuadores, sustentáculos de uma tradição cristã na Etiópia. Isso fica evidente 

no próprio título da obra, os santos pretos são denominados ―os dois atlantes da Etiópia‖. A 

palavra de origem grega refere-se a Atlas, que significa aquele que sustém, que suporta. Atlas, 

na mitologia grega, foi um dos titãs que Zeus condenou a carregar eternamente sob suas 

costas a abóboda celeste. De acordo com Oliveira, Frei José Pereira explora esta figura, 

atribuindo aos santos pretos do Carmelo, o sustento em seus ombros da Igreja na África. 

 

―Como sustentáculos da Igreja, os santos pretos eram seus defensores, 

incondicionais e também a ela obedientes. Desta forma, os seus seguidores deveriam 

assumir com a instituição o mesmo compromisso dos seus oragos, isto é, serem 

colunas da fé, outra expressão que repetidamente o frade associou a Elesbão e a 

Efigênia‖
328

. 

 

 

 

3.3.1.  Santa Efigênia ou Ifigênia 

 

De acordo com o livro de Jacopo de Varazze, Efigênia viveu no século I e era filha de 

Egipo, rei da Núbia (parte do que era conhecido como Etiópia). Foi convertida por Mateus, o 

Evangelista, apóstolo que propagou na Etiópia a espiritualidade do Profeta Elias, que teve sua 

origem ligada ao Monte Carmelo. A princesa Efigênia, indiferente aos prazeres mundanos e 

aos requintes da corte, tornou-se religiosa fundando um convento recolhendo no interior de 

seus muros mais de duzentas virgens. Mas o ápice de sua história concentra-se no episódio da 

morte de seu pai, quando seu tio, Hirtacus
329

, sucedeu o irmão no poder, o então rei da Núbia 

prometeu que doaria metade de seu reino ao apóstolo Mateus, caso persuadisse Efigênia a se 

                                                           
327OLIVEIRA, Anderson J.M. Devoção negra: santos pretos e catequese no Brasil colonial. Rio de Janeiro: Quartet; 
FAPERJ, 2008, p.110. 
328Ibidem, p.128. 
329 Ou Hírtaco. 
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casar com ele.  Porém, Mateus explicou-lhe que não poderia permitir que a jovem virgem 

firmasse matrimônio, pois ela fora consagrada ao Senhor no momento em que foi convertida. 

Furioso, Hirtacus então ordenou a execução de Mateus, o que o transformou num mártir da fé 

cristã. Ainda enfurecido, Hirtacus ordenou que seus homens ateassem fogo na casa de 

Efigênia, com ela no interior do local. Entretanto, por intervenção divina, atendendo as preces 

da princesa, Mateus ressurge e repele as chamas do lugar, voltando-as em direção ao palácio 

real.  

Hirtacus, o tio de Efigênia é descrito como usurpador e, ainda mais grave, um inimigo 

da fé cristã na Núbia, quando tenta desposar a sobrinha tentando afastá-la da sua missão dada 

por Deus e sob os auspícios do Apóstolo Mateus, ser superiora do convento por ela 

fundado
330

. 

A narrativa deste episódio teve um feito marcante na sua hagiografia setecentista. 

Santa Efigênia é apresentada como ―advogada dos incêndios‖ por ter obtido intercessão 

divina no salvamento do seu convento, deste modo, a santa foi associada à proteção contra os 

perigos do fogo.  

 

―O triunfo, que a portentosa Ifigênia alcançou da voracidade das chamas, a 

constituiu propriamente advogada contra os incêndios, fazendo que deles sejam 

defendidos e se conservem intactos os edifícios e casas daquelas pessoas, que 

buscando a sua proteção, lhe oferecem votos. A experiência tem mostrado, que as 

Cidades e Vilas, onde essa Santa Virgem recebe devidos cultos, não padecem 

acometimentos e estragos de fogo‖
331

. 

 

 

Também é este episódio que baseia-se sua iconografia. Há uma gravura baseada na 

obra de Frei José Pereira, da Coleção Augusto de Lima Júnior, pertencente à Biblioteca 

Nacional (RJ) que apresenta os dois atlantes da Etiópia
332

. Vejamos alguns aspectos desta 

santa. 

                                                           
330 VARAZZE, Jacopo. Legenda Áurea: Vidas de Santos. Trad.: Hilário Franco Júnior. 4ª Reimpressão. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2003, pp.778-780. 
331SANTANA, Frei José Pereira de. Os dois atlantes de Etiópia. Santo Elesbão, Imperador XLVII da Abissínia, 
Advogado dos perigos do mar & Santa Efigênia, Princesa da Núbia, Advogada dos incêndios dos edifícios. Ambos 
Carmelitas. Lisboa: Oficina de Antonio Pedrozo Galram, 1735-1738, pp. 106-107. 
332
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Figura 59 – Estampa de Santa Efigênia e Santo Elesbão. Gravura, s. d. Coleção 
Augusto de Lima Júnior.  
Fonte: OLIVEIRA, Anderson J.M. Devoção negra: santos pretos e catequese no Brasil 

colonial. Rio de Janeiro: Quartet; FAPERJ, 2008. 
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Efigênia é representada como uma mulher negra, a santa traja um hábito das 

carmelitas por associação da origem da espiritualidade da qual ela se converteu. Sobre sua 

representação, José Pereira pontuou: 

 

―A sua sagrada Imagem se costuma, ou pintar ou esculpir, da maneira seguinte. 

Preta na cor do rosto e das mãos que são as partes do corpo que lhe aparecem 

despidas. Mulher de meia idade, sumamente formosa, com hábito de Religiosa 

Carmelita, que vem a ser a túnica de pano escuro tendente a negro, com escapulário 

da mesma cor, capa branca sobre os ombros e véu preto sobre a cabeça‖
333

. 

 

 

 

De forma bem objetiva, a descrição deixa evidente a aparência que deveria ter Santa 

Efigênia nas imagens, uma mulher de meia idade, com sua negrura destacada em seu rosto e 

suas mãos, com o resto do corpo coberto pelo hábito carmelita. Neste ponto sobre a 

vestimenta carmelita, é importante ressaltar que os carmelitas recorriam ao discurso que já se 

tornara tradição no Carmo: o da origem imemorial da Ordem e do seu herói fundador, o 

Profeta Elias. O uso do hábito carmelita por Efigênia demonstrava essa ligação, já que ela foi 

instruída pelo próprio Apóstolo Mateus de implantar as regras deixadas por Elias. 

Na hagiografia de José Pereira, um dos atributos da Santa é a Cruz que ela carrega na 

mão direita, como insígnia de Fé e sinal das rigorosas penitências que sofreu. Outro atributo, 

Efigênia carrega na mão esquerda uma maquete de Igreja cercada pela parte exterior de 

chamas incandescentes, fazendo uma associação ao incêndio que Hirtacus provocou no 

Convento e que não vingou, devido à intervenção divina. Concluindo seus atributos deste 

modelo iconográfico, aos pés da santa há uma coroa (às vezes), em memória de sua nobreza, 

que desprezara para abraçar com a coroa de Glória predestinada à Efigênia
334

. 

Aparentemente, a iconografia desta santa oscila entre dois modelos (ver a fig. 61). 

Como o modelo da imagem portuguesa da santa na Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos 

Homens Pretos na cidade de Salvador (Bahia). A santa traz na mão esquerda o Evangelho e, 

segundo Oliveira, na mão direita carrega uma pena de escrever, que representa a Palavra de 

Deus. Aparenta tratar-se da alusão constante na hagiografia de Efigênia, à defesa da Igreja.  

Porém, numa outra leitura deste modelo iconográfico, Monique Augras identifica este 

atributo na mão direita como uma palma
335

. A palma, no contexto cristão, apresenta variados 

significados, considerada como símbolo da vitória, ascensão, regenerescência e também as 

                                                           
333SANTANA, Frei José Pereira de. Os dois atlantes de Etiópia. Santo Elesbão, Imperador XLVII da Abissínia, 
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palmas de Ramos são frequentemente atributos dos mártires cristãos
336

.  

 

 

Efigênia não foi um mártir cristão, porém, Oliveira comenta sobre a iconografia da 

santa e sua proximidade com iconografias de outros santos. Como Santa Bárbara, mártir 

cristão que tem como alguns atributos, a torre na mão direita
337

, e ora porta na mão esquerda 

uma palma de Ramos
338

.  Ainda há imagens em que estes atributos, tanto os descritos por Frei 

                                                           
336LEXICON, Herder. Dicionário de símbolos.Trad.: Erlon José Paschoal. São Paulo: Cultrix, 1990, p.153. 
337OLIVEIRA, Anderson J.M. Devoção negra: santos pretos e catequese no Brasil colonial. Rio de Janeiro: Quartet; 
FAPERJ, 2008, p. 247. 
338AUGRAS, Monique. Todos os santos são bem-vindos. Rio de Janeiro: Pallas, 2005, p.148. 

 

Figura 10 – Santa Efigênia.  
Imagem I: Santa Efigênia com a maquete e a cruz. Escultura policromada e dourada, séc. XVIII. Igreja de Nossa 
Senhora do Rosário dos Pretos, Mariana – MG.  
Imagem II: Santa Efigênia com o Evangelho. Escultura policroma e dourada, séc. XVIII. Imagem portuguesa da Igreja 
de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, Salvador – Bahia.  
Fonte: OLIVEIRA, Anderson J.M. Devoção negra: santos pretos e catequese no Brasil colonial. Rio de Janeiro: Quartet; 
FAPERJ, 2008. 
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José Pereira, assim como os identificados por esses pesquisadores, foram combinados, 

formando outras composições desta iconografia.  

Sobre este problema, Oliveira analisou algumas imagens do Rio de Janeiro e Minas 

Gerais e faz algumas conclusões dessas observações. Para este pesquisador, a pena e o livro 

são insígnias com que se representam os santos proclamados doutores da Igreja, como São 

Jerônimo e São Tomás de Aquino. O autor lembra que a associação mais simples do Livro 

remete à ciência e à sabedoria, porém, também o Livro representa o símbolo do segredo 

Divino que só é confiado ao iniciado. O livro aberto significa a matéria fecunda ao alcance de 

quem indaga e busca. O livro fechado representa a conservação do segredo, não estando ao 

acesso de todos
339

. 

Além desta leitura, Oliveira menciona a hipótese de a figura de Efigênia ter sido 

associada a outra santa carmelita, Santa Teresa d‘Ávila, -―Esta associação não seria absurda 

em função de Santa Teresa ter sido uma carmelita, por sinal, a grande reformadora do 

Carmelo e também pelo fato de ser uma das doutoras da Igreja, tendo em algumas de suas 

representações as insígnias da pena e do livro‖
340

. 

A iconografia de Santa Efigênia apresenta uma variação de elementos, algo muito 

comum às diversas iconografias de santos difundidas após o Concilio de Trento, há 

contaminações constantes, com novos atributos, aproximações com iconografias de outros 

santos. No entanto, todos esses elementos se deram dentro de universo simbólico reconhecido 

pelo cristianismo.  

Outra observação para estes casos é a licença poética dos artistas e as escolhas 

daqueles que encomendavam a representação, o que poderia resultar em algumas 

interferências do modelo iconográfico. Sobretudo, a circulação deste modelo iconográfico a 

partir do século XVIII, manteve as características propostas por Frei José Pereira de Santana. 

Numa última pauta, a produção resultante desta circulação, a escultura policromada, 

seja em suporte de madeira ou argila, permite apontar a cor preta como um atributo de 

identificação da santa. A cor foi o elemento permanente e irrefutável de sua representação. 

Nesse sentido, é o atributo mais proeminente e expressivo desta santa. Julita Scarano, em sua 

pesquisa sobre as devoções de negros em Minas Gerais, citou que Santa Efigênia, por vezes, 

era confundida com uma Nossa Senhora escura, sendo às vezes chamada de ―Virgem de São 

Lucas‖. Esta que serviu provavelmente de inspiração às Madonas Negras, importantes no 
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340Ibidem, pp.246-247. 
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devocionário de determinadas regiões ibéricas
341

. 

 

 

3.3.2.  Santo Elesbão 

 

Como Santa Efigênia, Santo Elesbão era de estirpe nobre, segundo sua hagiografia, foi 

o 46º neto do Rei Salomão e da Rainha de Sabá e imperador de Axum no século VI, região 

norte da atual Etiópia. Durante seu reinado, Elesbão conseguiu expandir seu reino do lado 

oposto do Mar Vermelho até o Reino Himiarita (Iêmen), convertendo árabes e judeus à fé 

cristã. Em paralelo a isso, teria surgido uma rebelião contra os etíopes cristãos comandada por 

um rei judeu himiarita de chamado Dunaán, o qual foi vencido por Elesbão numa expedição 

punitiva visando a restabelecer a ordem. Afirmava-se ainda que Elesbão teria sido implacável 

com os judeus, impondo-lhes severas penas. Já no final da vida, Elesbão teria abdicado seu 

trono em favor de seu filho, doando sua coroa à Igreja e tornando-se um anacoreta.  

Sua iconografia recorre ao episódio de confronto com o rei Dunaán. Representado 

como um homem jovem e negro trajando um hábito carmelita. As orientações do Frei José 

Pereira, são bem incisivas na caracterização deste santo: 

 

―A forma em que a Imagem deste glorioso Santo se deve pintar, ou esculpir, é o 

modo seguinte. Preto na cor do rosto e das mãos, que sãos as partes do corpo que lhe 

divisão nuas: cabelos revoltosos, à semelhança daquele, com que se ornam as 

cabeças dos homens de sua cor: as feições parecidas às dos Europeus, nariz afilado, 

forma gentil, idade de varão, cercilio de Religioso, coroa de Sacerdote, hábito de 

Carmelitas, que vem ser a túnica cingida de Correa, Escapulário, como a túnica, de 

um pardo escuro tendente a negro, capa, com capelo exterior e murça branca‖
342

. 

 

 

Por sua posição nobre, a coroa é um atributo (às vezes) utilizado em sua iconografia, 

ora na cabeça, ora no chão, indicando a sua renúncia à realeza. A aparência do santo como 

preto revela a preocupação de José Pereira de fornecer um modelo parecido com os negros, 

por isso procurou frisar o aspecto dos cabelos, como dos ―homens de sua cor‖. Todavia, 

quando adverte de feições semelhantes dos europeus, parece que a negrura e os cabelos não 

refutavam de vez a concepção eurocêntrica do olhar, assim como havia pontuado 

                                                           
341SCARANO, Julita. Devoção e Escravidão: A irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos no Distrito 
Diamantino no Século XVIII. 2ª ed. São Paulo: Ed. Nacional,1978, p.38. 
342SANTANA, Frei José Pereira de. Os dois atlantes de Etiópia. Santo Elesbão, Imperador XLVII da Abissínia, 
Advogado dos perigos do mar & Santa Efigênia, Princesa da Núbia, Advogada dos incêndios dos edifícios. Ambos 
Carmelitas. Lisboa: Oficina de Antonio Pedrozo Galram, 1735-1738, p.334. 
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Mudimbe
343

.  

Retomando a leitura dos aspectos iconográficos deste santo, o seu atributo mais 

proeminente é uma figura masculina caracterizada como outra realeza, um homem com uma 

coroa na cabeça, caído e subjugado aos pés de Elesbão que lhe aponta uma lança contra seu 

corpo. Trata-se da representação do rei Dunaán, considerado um herege a ser combatido. 

Segue a descrição de José Pereira: 

 

―Estará com a mão direita a cravando uma lança no peito de um Rei branco (figura 

de Dunaán), o qual aparecerá de meio corpo submetido ao pé do Santo que o pisa. 

Terá este Rei o diadema aberto sobre o cabelo anelado, rosto trigueiro, melancólico; 

e feio [...] A lança do Santo será à imitação das ordinárias, mas terá no remate 

superior da haste, em lugar de ferro, uma pequena Cruz, na qual se segura uma 

proporcionada bandeira de duas pontas: o que tudo simboliza o troféu que o mesmo 

Santo imperador exaltara, depois das insignes vitorias que o engrandeceram e dos 

soberanos triunfos que o eternizaram‖
344

. 

 

 

Apesar desta iconografia submeter-se a uma impressão de violência, Elesbão é 

descrito como justo e piedoso, ao contrário de Dunaán, que era desprovido das virtudes como 

a humildade e a paciência, era vingativo e tomado de ira. Nesse sentido, os atos de Elesbão 

não tinham o significado da violência pela violência e nem se comparavam a vingança de 

Dunaán. Elesbão fazia justiça contra os inimigos da fé em nome do ―único‖ e ―verdadeiro‖ 

Deus, uma espécie de ―reconquista‖, palavra bastante cara à mentalidade ibérica. 

Vejamos esta imagem (fig. 61) como exemplo dos aspectos iconográficos comentados: 
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MUDIMBE, Valentin-Yves. Formações discursivas e alteridade. In: A Invenção da África: Gnose, Filosofia e a 
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Outros atributos, como o livro e a maquete de igreja, são símbolos da defesa da 

religião católica no tempo do imperador Justino, o Velho (518-528). O livro não foi 

mencionado por José Pereira, mas a maquete de igreja, como da imagem acima, foi 

interpretada como à lembrança deste santo e sua causa restauradora da fé cristã em seu 

reinado. 

 
 
Figura 61 - Santo Elesbão (sem a lança).  Escultura em madeira policromada e dourada, séc. XVIII. Acervo da 
Superintendência Regional - Pernambuco/ Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico, Brasil.  
Fonte: Acervo digital do Guggenheim Museum. 
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―Estará com a mão esquerda inclinada para o peito, e com o braço da mesma parte 

algum tanto suspenso, como abraçando uma Igreja, em misteriosa recordação de 

haver defendido a Católica, e restaurando a da Arábia, A seus pés se verão, como 

lançados por terra, o cetro, que largara, e a coroa imperial que despusera [...]‖. 

 

 

 

De acordo com Oliveira, a África de Elesbão e Efigênia deve ser vista como um local 

não só de prosperidade da fé cristã, mas também de ordem e de obediência à verdadeira fé. A 

Etiópia descrita era mais europeia do que propriamente africana, assim o discurso aculturador 

ia sendo explicitado na invenção de um passado cristão ou protocristão às pátrias de Elesbão e 

Efigênia. O cristianismo parecia inato na narrativa de Frei José Pereira de Santana sobre os 

dois santos. Elesbão como descendente de Salomão e Maria, era apresentado como um 

parente próprio de Cristo. Efigênia era o germe da ―boa nova‖ da pregação do Apóstolo 

Mateus345. 
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3.4.  Os santos franciscanos: Antônio e Benedito. 

 

 

Em relação ao projeto franciscano, foram diversas hagiografias e afins que abordaram 

esses dois santos, o que torna o retrospecto iconográfico um pouco diferente do projeto 

carmelita. Enquanto a obra de Frei Santana parte de compilação de pequenos textos e 

informações sobre Elesbão e Efigênia, ou seja, sua obra foi oficialmente a apresentação desses 

santos pretos como carmelitas. O projeto franciscano, já tinha se solidificado um século antes, 

pois tanto Antônio e Benedito gozaram da popularidade de santidade ainda em vida e, quando 

faleceram, os capuchinhos empenharam-se em divulgar estas duas figuras por meio de textos 

que eram anexados aos processos de canonização desses dois. Assim, no século XVII ocorreu 

uma intensa divulgação que partia da Sicília e de forma vertiginosa chegou na Península 

Ibérica.   

A origem da construção das imagens de São Benedito e Santo Antônio de Categeró 

(ou Noto) está intrinsecamente relacionada com a permeabilidade difundida entre as fronteiras 

territoriais da Europa com a África no século XVI, particularmente entre o Mediterrâneo 

como canal para a inserção de negros nos países europeus. Em resumo, o tema da escravidão 

negra foi central na história destes dois santos. 

Restringindo ao território da Sicília, há vestígios documentais contundentes que 

revelam esta presença africana nos anos de 1500. A Sicília nesta época era uma província 

espanhola, o que contribuiu para dar conta do próspero comércio de escravos
346

. Giovanna 

Fiume destaca o processo dessas ocorrências na Sicília, justificando a presença dos 

franciscanos pretos Benedito e Antônio de Noto e, ressalta que a escravidão siciliana era 

prevalentemente masculina e negra, constituindo um cenário interessante para o surgimento 

destes sujeitos, biograficamente são quase contemporâneos
347

. 

Antônio, oficialmente, morre sexagenário (sem informações sobre sua idade exata), 

em 15 de março de 1549 (ou 1550), na cidade de Noto, próxima a Siracusa. Enquanto 

Benedito faleceu em 4 de abril de 1589, em Palermo, com 65 anos. Ambos são pretos 

africanos, mas Antônio era muçulmano, nascido nos montes de Barca, na Líbia e capturado 

pelas galés de guerra dos cristãos sicilianos, assim foi escravizado. Benedito nasceu na Sicília, 

                                                           
346STOICHITA, Victor. The Image of the Black in Spanish Art: Sixteenth and Seventeenth Centuries. In.: BINDMAN, David; 
GATES JR., Henry Louis. In: The image of the Black in western art – v. III: From the "Age of Discovery" to the Age of 
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CEAO-UFBA, nº40, pp.51-104, 2009, p.68. 
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filho de negros alforriados, Cristofóro Manasseri e Diana Larcan. Algumas leituras afirmam 

que Benedetto nasceu livre, mas as hagiografias afirmam que foi cativo até os 18 anos
348

.  

Um foi alforriado pelos senhores, outro talvez libertado na juventude; ambos 

tornaram-se irmãos leigos franciscanos, com forte vocação eremítica e ênfase em uma 

espiritualidade de tipo ascético; ambos taumaturgos e com fama de santidade ainda em vida. 

Desde o século XVII, capuchinhos sicilianos esforçaram-se em conduzir os negros 

associados às ordens franciscanas ao rol de santidades franciscanas da Igreja de Roma. Por 

isso, a maioria das primeiras hagiografias foram desenvolvidas por este grupo de religiosos, 

reforçando em certa medida uma campanha para a canonização dos pretos franciscanos.  

Essa primeira fase de textos hagiográficos explorou as virtudes de Antônio e Benedito, 

demonstrando que suas origens humildes eram um significativo aspecto em comum e também 

muito aprazível aos Frades Menores. O conceito de humildade era fundamental para a 

construção das santidades desta ordem. No caso dos santos pretos, a retórica franciscana 

relacionava as origens humildes de Antônio e Benedito, com o regime da escravidão em que 

viveram. A graça divina destas figuras estava na forma de superação às circunstâncias de uma 

escravidão pela via da conversão, da devoção, da vida religiosa que esses dois personagens 

optaram dentro do catolicismo.  

Benedito e Antônio foram apresentados no mesmo patamar que outras santidades 

franciscanas. Nesta concepção, a cor preta é tratada tanto para enaltecer suas origens, mas 

também um contraponto ao ideal de santidade. Em 1611, o franciscano Antônio Daza publica 

em Valladolid a Quarta parte de la chronica general del nuestro Serafico Padre San 

Francisco y su Apostolica Orden, contendo textos sobre os dois pretos da Sicília. Daza dedica 

a Benedito poucas páginas, presumivelmente possui do caso apenas um conhecimento 

indireto, por ouvir falar do processo e das testemunhas surgidas naquelas circunstâncias. 

Insiste na característica racial do frade de modo obsessivo: 

 

―[...] sendo negro‖, Benedito confirmou o dito popular que afirma que ―de terra 

negra bom pão levanta‖; ―sua mãe foi uma negra escrava de um cavaleiro da casa 

Lança: e assim o filho, seguindo a condição da mãe, nasceu negro e escravo‖; era, 

―apesar de negro, agraciado e honesto‖; tornado eremita ―apesar de negro, foi o 
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branco de todos os varões espirituais daquele tempo[...]
349

‖  

 

 

Maior espaço Daza dedica a Antônio (de Calatagirone, ou de Noto): ―negro, nascido 

nos montes de Barca […] não só foi negro como os de Guiné, Xalofe e Monicongo, como 

também Mouro, nascido e criado na lei de Mahoma, e filho de pais Mouros e negros‖
350

. Na 

análise de Fiume, a pesquisadora pontua, - ―A Igreja da Etiópia, purificada pela fé, tornava-se 

―candida y hermosa‖, aliás, ―negra sì, pero hermosa, ‖ [...] como serão descritos por Daza os 

nossos Antônio e Benedito‖. Benedito era negro, mas, pelo menos, os seus genitores tinham-

se tornado cristãos e o haviam educado segundo os preceitos desta religião. No caso de 

Antônio o contraste é ainda maior: ele é o pior dos homens, pela raça e pela religião, e pode 

representar muito bem a apoteose do ―Primeiro Artífice‖, o qual, quanto mais a matéria é vil e 

desprezível aos olhos dos homens, tanto mais ele a aperfeiçoa, mostrando a sua 

onipotência
351

. 

Neste ponto, que o contraponto aparece. Na necessidade deenquadrar o discurso sobre 

os paradoxos da negritude com retórica, ainda que não é estritamente um discurso literário, 

ele já estava bem sedimentado. Retomando Alonso Sandoval, a possibilidade de um negro se 

tornar um santo dependia unicamente da graça divina, assim ele apresentou Antônio de Noto, 

como um sujeito negro em transformação pela luz Divina, de início comparado ao carvão 

preto que se transformou em um diamante.  "[...] porque a sabedoria de Deus é tal que pode 

tornar Santos feitos do carvão negro e brasas, assim foi com este homem negro, [...] da brasa 

incandescente do amor se tornou o diamante precioso da caridade[...]‖
352

. Segundo Stoichita, 

esta apologia para o preto Santo Antônio, Sandoval faz uso de uma linguagem poética em sua 

retórica, o que o pesquisador denomina "transmutação engenhosa" por simples mutação do 

fonema, o carvão humilde é transformado em seu oposto, o diamante nobre. No caso de São 

Benedito de Palermo, a linguagem de Sandoval é mais direta, mas não menos paradoxal:  

 

"[...] São Benedito [...] entrou na ordem dos Observantes em Palermo, onde 

descobriu o servo de Deus a graça do Espírito Santo que residia nele, já que, apesar 

de preto, ele foi mais branco de todos os varões espirituais de seu tempo, 

destacando-se entre eles e isso elevava sua espiritualidade [...]‖
353

.  
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Personagens de caráter complacente e humilde dignificam a figura do negro cristão. O 

paradoxo do "preto de alma branca", estabelecido tão sucintamente por Sandoval em 1627, já 

havia tido uma expressão literária muito mais matizada. 

Neste fluxo, Lope de Vega publicava na sequência de Daza, a comédia El santo negro 

Rosambuco de la ciudad de Palermo (1612). Obra baseada na história de vida de São 

Benedito, tem uma retórica de cunho popular e folclórica, que combina comédia burlesca com 

um drama heroico e religioso. Segundo Natália Fernández Rodríguez, as comédias de santos 

também fluem do projeto tridentino, muitas vezes alinhavam-se à propaganda imagética das 

imagens de devoção. Assim, o teatro e a teatralidade das imagens, ampliava a dimensão 

pedagógica por detrás do projeto tridentino
354

.  

Esta obra de Vega é um dos resultados mais significativos da pauta sobre a construção 

de santidades negras na Idade Moderna. Para Victor Stoichita, novas ideias literárias 

proclamaram-se neste texto, sendo impossível resumir essa peça, que opera em vários níveis e 

contém numerosas cenas. O que se segue é apenas dramático, onde o ponto principal é sempre 

o herói, um "santo preto"
355

.  

Para Martinéz- López, Lope de Vega colocou Benedito neste pedestal com El santo 

Negro Rosambuco e, em 1643 Vélez de Guevara apresentou El negro del Serafin sobre 

Antônio de Noto
356

. Em contradição, Bernard Vicent afirma que a comédia de Guevara era 

dedicada à figura de São Benedito
357

. Há confusão por causa da semelhança nas histórias dos 

franciscanos pretos. Ainda intensificam-se essas confusões devido a outras publicações de 

comédias que abordaram o mesmo tema no século XVII, o negro. De todo modo, essas 

comédias espanholas junto com os primeiros textos hagiográficos dos capuchinhos da Sicília 

e o discurso ideológico da catequese de negros instaurada por missionários jesuítas, 

constituem um episódio chave na difusão das imagens destes santos pretos. 

Assim, a primeira leva de textos sobre Benedito e Antônio se restringiram na Sicília, 

Espanha e Portugal, por dois aspectos se explica esse conjunto territorial. Primeiro por conta 
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do domínio da Dinastia Filipina envolvendo Espanha e Portugal, sendo a Sicília, como foi 

mencionado anteriormente, uma província espanhola neste período. O outro aspecto foi a 

necessidade de oferecer aos negros santos pretos na catequese na corrida de prestígios entre as 

ordens primeiras. Assim, como se deu a construção de Elesbão e Efigênia numa leitura de 

tradição cristã na Etiópia pelos carmelitas, os capuchinhos focaram em Antônio e Benedito 

por ocasião das circunstâncias deste contexto histórico.  

Tantos os santos pretos carmelitas e os capuchinhos inicialmente não eram santos de 

devoção negra, o que é bem explícito nos milagres descritos nas hagiografias destes santos. 

Porém, a propagação de seus cultos foi em decorrência maior da escravidão e todo 

planejamento missionário da evangelização de escravos africanos. Com efeito, suas imagens 

seguiram para além das fronteiras europeias onde Portugal e Espanha mantinham colônias e 

praças comerciais com mão de obra escrava.  

Por isso, numa análise iconográfica dessas imagens, existem muitas contaminações, 

sobretudo, dos santos franciscanos. Um possível fator, é devido a similitude iconográfica 

entre os dois pretos capuchinhos, mas também a aproximação com o modelo iconográfico 

tridentino de Santo Antônio (português) e também, a diversidade de territórios ibéricos, o que 

promoveu repertórios visuais muito particulares sobre estes santos. Mas, canalizando a origem 

da iconografia tradicional destes santos, configura três regiões europeias: a Sicília, a Espanha 

e Portugal. O intercâmbio operado entre esses territórios europeus definiu os modelos 

iconográficos que circularam por diversos locais em que se estabeleceram as devoções dos 

santos pretos.  

Sendo as hagiografias do século XVIII mais significativas para a circulação dos 

modelos iconográficos. No século XVIII o contexto foi diferente, surgem novas hagiografias, 

principalmente sobre São Benedito. A grosso modo, a maioria delas preservaram a relação de 

humildade com a cor preta, mas em um tom mais pedagógico e com modelos iconográficos 

mais bem resolvidos. Esta nova leva não ficou restrita às terras europeias, circulou nas 

Américas - central e sul. Assim, as produções de imagens dos dois santos multiplicaram-se 

por todos os territórios em que promoveram seus cultos, principalmente em ressonância à 

catequese de pretos. 
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3.4.1.  Santo Antônio de Noto e/ou Santo Antônio de Categeró 

 

 

Como já mencionado, este personagem era mouro. Nasceu na região dos montes da 

Barca, na Líbia. Antônio, sendo africano e maometano, Deus o teria reconduzido a sua Igreja 

por intermédio das galés cristãs da Sicília, nos primeiros decênios dos Quinhentos, quando a 

guerra corsária atravessava sua fase mais aguda. Capturado, Antônio foi subjugado como 

escravo e vendido a Giovanni Landavula (ou Iandavula, Landanula) corruptelas de Ian de 

Ávola, cidadão dessa cidade vizinha de Noto, ambas cidades da Província de Siracusa na 

Sicília. Giovanni Landavula era proprietário de rebanhos, onde tal escravo logo ganha sua 

confiança, tornando-se ―o zambataro do rebanho‖, ou seja, aquele que fabrica o queijo, mas 

também cuida dos demais operários. Passados quatro anos, Antônio adquire sua alforria e vai 

trabalhar a serviço dos pobres, pede esmolas para dividi-las com os doentes e os 

encarcerados
358

. 

A certa altura, Antônio passou a conduzir uma vida de penitência, também 

confeccionava rosários, para presenteá-los aos pobres, encorajando-os na devoção à Virgem. 

Sua devoção ao Rosário foi continuamente citada nas hagiografias, como sendo uma 

característica muito particular deste personagem. Fiume sugere que esta característica de 

Antônio de Noto também poderia estar vinculada ao uso do rosário muçulmano (al-salahat), 

que lhe devia ser familiar, ou ao Komboloi, constituído de uma cordinha de quarenta nós, ou 

ainda ao terço de grãos de noz de palmeira, usados como objetos divinatórios
359

. Nesta 

observação, parece que a conversão não erradicou por completo a antiga religião de Antônio. 

A aproximação de Antônio com a Ordem Terceira de São Francisco da Penitência, 

deu-se pelas figuras de Corrado de Cortisi e de Blandano (ou Brandano) Terranova
360

, com 

quem aprofundou nos conhecimentos sobre a espiritualidade pela ótica cristã, sobretudo pela 

                                                           
358 Esse episódio de sua alforria não deflagra uma realidade bem mais crua: a alforria podia estar condicionada a um 
posterior período de trabalho. Muitos escravos tinham que ganhar dinheiro para pagar eles próprios a carta de alforria, ou 
seja, libertavam-se dos senhores pelos próprios meios. FIUME, Giovanna.  Antônio etíope e Benedito, o mouro: o 
escravinho santo e o preto eremita. In: Revista Afro-Ásia / CEAO-UFBA, nº40, pp.51-104, 2009, p.65. 
359 A pesquisadora chega a esta conclusão devido o estudo das fontes inquisitoriais sicilianas, que revelaram que o uso do 
rosário-komboloi e a devoção à Virgem do Rosário eram muito difundidos entre as comunidades negra e mestiça da Sicília, 
para as quais era, aliás, motivo de identificação. Ibidem, p.60. 
360 Blandano Terranova era conhecido pelos seus contemporâneos por ter longamente viajado “como peregrino nos lugares 
santos e conquistado, pela sua honestidade, profunda estima na Sicília e na Itália”. Podemos imaginá-lo chefiando uma 
comunidade de meditação e oração, que era uma das formas pelas quais a vital espiritualidade da primeira Idade Moderna 
dedica -se à “procura da perfeição”, às vezes sob a direção espiritual de um eclesiástico, outras vezes dirigidos por um 
leigo, seguindo a tendência difusa, entre os segmentos urbanos mais cultos, a “uma piedade apartada e severa que tinha 
encorajado a propensão de pequenos grupos a cultivar em comum uma mais intensa vida interior”. Ibidem, p.61. 
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filosofia franciscana. As experiências com estes contatos desencadearam a prática de 

penitência e a vida eremítica, fazendo peregrinações por regiões mais desertas de Siracusa, 

algo que já era muito propagado entre os homens da Sicília, devido aos exemplos de Conrado 

Confalonieri e Guilherme de Scicli, reconhecidos oficialmente como beatos franciscanos no 

primeiro quartel do século XVI. 

Esses antecedentes foram determinantes para seu ingresso na Ordem dos Terceiros, 

onde foi muito bem aceito no núcleo desta congregação. Sua fama de taumaturgo já era 

recorrente ao assistencialismo aos mais necessitados. Na velhice, retirou-se para o hospital de 

Noto, onde, por longos anos, continuou dando assistência aos enfermos. Morreu no dia 14 de 

março de 1549 e foi sepultado no cenóbio dos Menores Observantes‖ de Noto.  

Em 1565, o bispo de Siracusa, Giovanni Orosco de Alzès autorizou o vigário de Noto 

a colocar o caixão de Antônio em um lugar digno, na parede do altar-mor da igreja do 

Mosteiro de Santa Maria de Jesus na cidade de Noto. O translado das relíquias a um caixão de 

melhor qualidade transformou-se em um evento apoteótico, devido a sua fama de santidade 

que já gozava em vida. Até os magistrados da cidade quiseram tomar parte deste 

acontecimento
361

. Numa segunda transladação em 1599, relatou-se que o corpo encontrava-se 

incorrupto, enquanto se difunde o odor ―celestial‖ que caracteriza os corpos santos. Isso 

reforçou sua fama de santidade, atestando o grande número de milagres e a uma veneração já 

assinalada. Assim, ―[...] a Santa Inquisição da Sicília, respeitando a sua grande Santidade e, 

maravilhas que de continuo obrava deu logo licença para se poder pintar a sua 

Imagem[...]‖
362

. Projetava-se aqui a ideia que Antônio devia ser beatificado.  

A iconografia de Antônio de Noto é a mais escassa em comparação com os outros 

santos pretos. Além de poucas informações, há muitas contaminações, que vão desde fontes 

hagiográficas até os modelos iconográficos de imagens identificadas erroneamente como 

sendo deste santo. Por isso, a pesquisa de Giovana Fiume foi um importante material, 

considerando que sua pesquisa é sustentada por fontes primárias dos arquivos da Sicília, 

particularmente, dos documentos sobre os processos de beatificação e do pedido de 

canonização de Antônio de Noto. Sendo a Sicília a origem da construção da imagem deste 

santo, portugueses e espanhóis buscaram as referências na gama publicações sicilianas, assim 

                                                           
361 LITTARA, Vincenzo apud FIUME, Giovanna.  Antônio etíope e Benedito, o mouro: o escravinho santo e o preto 
eremita. In: Revista Afro-Ásia / CEAO-UFBA, nº40, pp.51-104, 2009, p.66; BAIÃO, José Pereira. História das Prodigiosas 
Vidas dos Gloriosos Santos Antônio e Benedito, maior honra e lustre da Gente Preta. Lisboa: Biblioteca Nacional de 
Portugal - Lisboa Occidental,1726, pp. 19-21. 
362BAIÃO, op. cit., p.21. 
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as definições iconográficas encontradas no Brasil, foi efeito deste canal de comunicação, já 

que as imagens encontradas no Brasil partem da circulação das referências portuguesas sobre 

este santo preto. 

Sobre os resultados destas referências no século XVIII, a publicação ―História das 

Prodigiosas Vidas dos Gloriosos Santos: Antônio e Benedicto, maior honra e lustre da gente 

Preta
363

‖ de 1726, trata-se de um livreto elaborado pelo Padre José Pereira Baião, autor de 

outras obras sobre o tema de devoção católica durante o primeiro e segundo quarteis do século 

XVIII. Esta é basicamente uma compilação portuguesa de outras produções hagiográficas 

sicilianas dedicadas aos santos em questão. Até o momento, não é possível afirmar que esta 

publicação circulou no Brasil, contudo, a publicação de 1869 de Flos Sanctorum
364

, edição 

atualizada pelo Padre Diogo do Rosário circulou em território brasileiro, tendo o volume III 

um texto dedicado a Antônio de Noto. Seu conteúdo é um resumo da obra de José Pereira 

Baião.   

A primeira parte da obra de Baião é dedicada à Antônio de Noto, assim ele foi 

apresentado: ―Antônio de Noto, Santo Preto da Terceira Ordem de S. Francisco, traduzida dos 

Padres Daza, e Carrilho‖
365

. Por sua origem moura, a narrativa de Baião salienta a salvação de 

Antônio pelo episódio de escravidão, camuflado está o discurso da escravidão como resultado 

de guerra justa, ao mesmo tempo a conversão é enaltecida como uma transformação profunda 

e de salvação. 

 

―[...] querendo Deus dar-lhe boa, e tirá-lo da cegueira e trevas da infidelidade, em 

que estava posto, e em que se tinha criado acertou de ser cativo das Galés de Sicília, 

que em certa ocasião o cativaram com outros, e por esta via veio o poder dos 

Cristãos cujas eram as Galés, para tão grande felicidade sua, como da Religião 

Cristã‖. 

 

―Com isto ia caminhando o ditoso Preto pela estrada da graça, que no santo batismo 

havia recebido. E a alvura da Alma cada hora se lhe ia aumentando. A qual com a 

pretidão do corpo brilhava maravilhosamente, que aos olhos de Deus e de seus 

Santos Anjos parecia formosíssima [...]‖
366

. 

 

 

                                                           
363BAIÃO, José Pereira. História das Prodigiosas Vidas dos Gloriosos Santos Antônio e Benedito, maior honra e 
lustre da Gente Preta. Lisboa: Biblioteca Nacional de Portugal - Lisboa Occidental,1726. 
364ROSÁRIO, Pe. Diogo do. História da vida de Antônio de Noto, Santo preto, da Terceira Ordem de S. Francisco, traduzida 
dos padres Daza e Carrilho. In:_______. Flos Sanctorum ou História das vidas de Christo e Sua Santíssima Mãe e dos 
Santos e Suas Festas. Lisboa: Typographia Universal de Thomaz Quintino Antunes, 1870, pp. 199-218. 
365BAIÃO, op. cit., p.1. 
366

Ibidem, pp. 3-4. 
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A escravidão e a conversão são os grandes basilares da narrativa de Baião sobre este 

santo. Há inúmeras pautas sobre esses dois temas. O nome nativo do santo não é mencionado, 

chamado em alguns trechos de ―nosso escravo‖. Antônio foi o nome escolhido pelo santo em 

seu batismo, em reverencia ao santo capuchinho e português Santo Antônio367. No segundo 

trecho Baião aciona a cor do santo, numa metáfora para comparar a cor natural do santo e a 

cor da sua da alma. Persistem aqueles paradoxos da cor 

Na definição de santidade preta da concepção de Baião, fica evidente a influência dos 

primeiros textos hagiográficos do Seiscentos, como a aquela definição dada por Daza sobre os 

pretos franciscanos: negro sim, mas belo. Então Baião o descreve Antônio, - ―[...] foi também 

um preto tão prodigioso, que deixava a perder de vista a muitos brancos, como para esmalte 

de tantas tiaras, coroas, e outras várias insígnias, que se distaram nesta Sagrada Milícia, e 

seguiram a Seráfica Bandeira‖
368

. Em outros trechos desta apresentação, o autor reforça 

novamente a negrura, - ―Foi este o glorioso Antônio de Noto, não somente preto por natureza 

na cor, como qualquer outro de Guiné, ou Congo; mas também mouro e, negros [...]‖
369

, ―[...] 

Foi o Bem-aventurado Irmão Antônio de Noto, natural de Guiné da Coroa, e Senhorio de 

Portugal, filho de pais pretos como ele [...]‖
370

.  

Baião não forneceu referências para uma iconografia tão precisa quanto foram as de 

Frei José Pereira de Santana com os santos pretos carmelitas
371

. Apenas esclareceu que a 

Santa Inquisição da Sicília autorizou a reprodução da imagem de Antônio de Noto, sendo 

pintada em sua cabeça um resplendor. Mas é certo que este santo o modelo iconográfico 

encontrado no Brasil e em Portugal, que se constitui por esta descrição: é representado jovem, 

negro, vestindo o hábito de franciscano com o cordão dos três nós e o rosário na cintura. Tem 

como atributos uma cruz ou o bordão de pastor
372

. De feições africanas às europeias, como os 

santos pretos carmelitas. Os cabelos também seguem essas oscilações. 

 

                                                           
367BAIÃO, José Pereira. História das Prodigiosas Vidas dos Gloriosos Santos Antônio e Benedito, maior honra e 
lustre da Gente Preta. Lisboa: Biblioteca Nacional de Portugal - Lisboa Occidental,1726, p.3. 
368

Ibidem, p.1. 
369

Idem. 
370Idem. 
371SANTANA, Frei José Pereira de. Os dois atlantes de Etiópia. Santo Elesbão, Imperador XLVII da Abissínia, 
Advogado dos perigos do mar & Santa Efigênia, Princesa da Núbia, Advogada dos incêndios dos edifícios. Ambos 
Carmelitas. Lisboa: Oficina de Antonio Pedrozo Galram, 1735-1738. 
372OLIVEIRA, Myriam; CAMPOS, Adalgisa. Barroco e rococó nas igrejas de Ouro Preto e Mariana. Brasília, DF: Iphan / 
Programa Monumenta, v. 1, 2010, p. 148. 
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Este modelo também foi atestado por historiadoras dedicadas ao estudo de imagens 

sacras no contexto brasileiro, como Myriam Andrade Ribeiro de Oliveira e Adalgisa Campos, 

na publicação em que elaboraram um minucioso glossário iconográfico, dedicando um texto 

explicativo sobre a iconografia deste santo, em acordo com a descrição e a imagem acima. 

Porém, o santo preto é denominado Antônio de Categeró
373

.  

No catálogo da exposição Benedito das Flores e Antônio de Categeró, também se 

utiliza pelos autores Emanuel Araújo e Monique Augras o mesmo epíteto das historiadoras de 

arte sacra
374

. Célia M. Alves também o identifica com o epíteto de Categeró na imaginária 

mineira
375

, assim como Ivan Rêgo Aragão, em artigo publicado no Boletim do CEIB analisou 

a devoção e a iconografia deste santo a partir de uma imagem de gesso policromada na Igreja 

de Santo Elesbão e Santa Efigênia no Rio de Janeiro. Todavia, Aragão na síntese biográfica 

                                                           
373 Ver OLIVEIRA, Myriam; CAMPOS, Adalgisa. Barroco e rococó nas igrejas de Ouro Preto e Mariana. Brasília, DF: 
Iphan / Programa Monumenta, v. 1, 2010. 
374 Ver ARAÚJO, Emanoel; AUGRAS, Monique. Et al. Benedito das flores e Antônio de Categeró. Catálogo de 
Exposição. São Paulo: MAS-SP, 2011. 
375Ver ALVES, Célia M. Um estudo iconográfico. In: COELHO, Beatriz (org.). Devoção e arte: imaginária religiosa em 
Minas Gerais. São Paulo: EDUSP, 2005, pp.69-122. 

 
 
Figura 62 – Santo Antônio de Noto (Santo Antônio de Categeró). Escultura em madeira policromada e dourado, 
séc. XVIII. Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, Tiradentes – MG.  
Fonte: Beato Antônio de Categeró. Disponível em: http://categero.org.br/?page_id=75 . Acessado em: 15/01/2017. 

 

http://categero.org.br/?page_id=75
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do santo informa o histórico da vida de Antônio de Noto e concluiu, ―Também é conhecido 

como ―Santo Antônio de Catigerona, Catagerona ou Caltagirone‖ ou simplesmente ―Antônio 

de Noto‖
376

.  

Na hagiografia setecentista de Baião, o autor comentava que houvera mais ―Antônios 

pretos‖, que gozaram da fama de santidade na Sicília, todos indicados como pertencentes a 

alguma ordem franciscana, o que resultou na confusão feita entre Antônio de Noto, Antônio 

de Calatagirone e Antônio etíope. Esclarece que a confusão estabelecida entre Antônio de 

Noto e os demais ―Antônios‖, teve sua origem em alguns textos do século XVII. 

 

―Os Padres Daza, e Carrilho dão este Santo o apelido de Calatagirona, confundindo-

o com outro do mesmo nome, que viveu no mesmo tempo, o qual foi o Beato 

Antônio de Calatagirona, Religioso Professo no Mosteiro de São Francisco da 

cidade deste nome [...] e se alguém duvidar disso, veja o Martyrologio 

Franciscano[...]‖
377

. 

 

 

Esses três Antônio foram praticamente contemporâneos e todos surgiram na Sicília, o 

que resultou em inúmeras confusões, chegando à junção de suas histórias para estabelecer um 

único santo, popularmente conhecido como Santo Antônio de Categeró corruptela de 

Calatagirone, contudo preserva-se nesta junção a hagiografia de Antônio de Noto, o que 

corresponde aos atributos de sua iconografia
378

.  

Voltando ao modelo iconográfico, o cordão de três nós indica a Ordem religiosa da 

qual o santo pertence, constituindo com o hábito dos capuchinhos esta identificação. O rosário 

faz referência à sua devoção ao Rosário durante seus primeiros passos como penitente e 

enfermeiro dos pobres. Na interpretação do simbolismo deste atributo de Categeró, Aragão 

comenta que o rosário é uma resposta do santo para o devoto: que este deve rezá-lo para se 

                                                           
376 ARAGÃO, Ivan Regô. Santo Antônio de Categeró: Análise Sociocultural de uma Imagem. In: Boletim CEIB. Belo 
Horizonte, v.8, n.28, Julho/2004, p.4. 
377 Apesar de apresentar seu texto hagiográfico sobre Antônio de Noto baseado nas publicações dos padres franciscanos 
Daza e Carrilho, Baião diagnostica o problema da confusão dos nomes e apelidos dos pretos da Sicília, algo que parece ser 
contemporâneo a época desta publicação portuguesa. BAIÃO, José Pereira. História das Prodigiosas Vidas dos 
Gloriosos Santos Antônio e Benedito, maior honra e lustre da Gente Preta. Lisboa: Biblioteca Nacional de Portugal - 
Lisboa Occidental,1726, pp.21-22. 
378 Antônio de Calatagirone, viveu no convento de Santa Maria de Jesus da cidade Calatagirone, pertencente a Província de 
Catania na Sicília. Foi escravo de Giovanni Frumentino de Caltanissetta e faleceu no ano de 1580. Estaria aí a origem da 
corruptela Categeró. Já o Antônio Etíope, também surgiu na Sicília, nas cercanias de Camerano, em Messina. Baião 
informa que este faleceu em 1528, mas Giovanna Fiume traz outra datação das hagiografias sicilianas, 1561.FIUME, 
Giovanna.  Antônio etíope e Benedito, o mouro: o escravinho santo e o preto eremita. In: Revista Afro-Ásia / CEAO-
UFBA, nº40, pp.51-104, 2009, p. 68. 
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fortificar, afastar os maus presságios e trazer de volta paz de espírito
379

. Como foi 

mencionado anteriormente, o rosário é uma arma contra os hereges, por isso ele reforça a 

mensagem da devoção, de uma vida voltada mais para os valores espirituais.  

O outro atributo, a cruz, é um elemento muito recorrente em sua iconografia. Na única 

gravura existente na publicação de Baião, o santo possuiu uma aureola, veste o hábito dos 

capuchinhos e carrega a cruz, sendo o único atributo mais visível na estampa. A cruz é um dos 

elementos fundamentais do catolicismo, sempre remetendo à pessoa de Jesus, o signo do 

Filho de Deus, do Cristo ressuscitado
380

. 

 

Na pesquisa de Fiume, a iconografia assemelha-se aos apontamentos dados pelos 

outros historiadores de imagens citados neste texto, no entanto, difere-se na relação de 

                                                           
379ARAGÃO, Ivan Regô. Santo Antônio de Categeró: Análise Sociocultural de uma Imagem. In: Boletim CEIB. Belo 
Horizonte, v.8, n.28, Julho/2004, p.4. 
380CHEVALIER, Jean; GHEERBRANT, Alain. Diccionario de los Simbolos. 2º Edição. Barcelona: Editoral Herder. 1986, 
p.367. 

 
 
Figura 63 – S. Benedicto e S. Antônio de Noto. Impresso da capa da hagiografia de Baião.  Gravura, séc. XVIII. 
Lisboa. 
Fonte: BAIÃO, José Pereira. História das Prodigiosas Vidas dos Gloriosos Santos Antônio e Benedito, maior honra e 
lustre da Gente Preta. Lisboa: Biblioteca Nacional de Portugal - Lisboa Occidental,1726. 
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atributos. Para esta pesquisadora, Antônio de Categeró, como ficou conhecido o beato preto 

de Noto, tem como atributo uma pedra na mão direita
381

.  

A pedra é uma referência à sua penitência. Antônio costumava deferir golpes no peito 

com uma grande pedra, pedindo a Deus que perdoasse a quem o havia ofendido
382

. Esta 

passagem da autopunição aparece na obra portuguesa, no entanto, Giovanna Fiume parece dar 

a descrição de um modelo 

iconográfico muito particular, o 

que sugere não ter pertencido às 

referências portuguesas. Pois no 

começo de seu texto apresentou 

duas imagens luso-brasileiras, 

identificando Antônio de Categeró 

tendo como atributo o Menino 

Jesus e Benedito tendo como 

atributos pães ou flores. Célia M. 

Alves também apresenta no estudo 

realizado da imaginária mineira, 

duas esculturas, uma de São 

Benedito com flores e outra de 

Santo Antônio de Categeró com o 

Menino Jesus
383

. 

A pesquisadora italiana 

reconhece os problemas das 

contaminações dessas iconografias 

no Brasil, mas parece não conhecer com mais profundidade a circulação iconográfica por via 

portuguesa
384

. Assim, ao final do texto afirma que Benedito tem como atributo o Menino 

Jesus e o Antônio de Categeró tem como atributo uma cruz e/ou uma pedra. O primeiro é 

                                                           
381FIUME, Giovanna.  Antônio etíope e Benedito, o mouro: o escravinho santo e o preto eremita. In: Revista Afro-Ásia / 
CEAO-UFBA, nº40, pp.51-104, 2009, p.103. 
382 Fiume também aponta como um dos motivos do flagelo a blasfêmia dos pobres que Antônio cuidava. Ibidem, p.59. 
383

Ver ALVES, Célia M. Um estudo iconográfico. In: COELHO, Beatriz (org.). Devoção e arte: imaginária religiosa em 

Minas Gerais. São Paulo: EDUSP, 2005, pp.69-122. 
384 Acondiciona seus apontamentos nas hagiografias italianas, porém com a circulação desses textos na Península Ibérica e 
por consequência na América Latina, houve interferências desses territórios na iconografia. Este campo a autora não chega 
a mencionar com profundidade, fazendo uma ligação apenas da difusão desses santos pretos na Itália, e citando 
superficialmente os territórios para além da Sicília. Por este argumento, é compreensível sua abordagem à iconografia 
remeter apenas às referências sicilianas. 

 

Figura 64– Benedito e Categeró. 
 
Imagem I: São Benedito com flores. Escultura policromada e 
dourada, c.1700-1730.  Igreja de Nossa Senhora do Rosário, 
Diamantina - MG. 
Imagem II: Santo Antônio de Categeró. Escultura policromada, 
c.1720-1730.  Igreja de Nossa Senhora do Rosário, Diamantina- MG.  
 
Fonte: COELHO, Beatriz (org.). Devoção e arte: imaginária religiosa em 
Minas Gerais. São Paulo: EDUSP, 2005, pp.69-122. 
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certamente um modelo italiano, que será discutido na iconografia de Benedito. Isso faz pensar 

que Fiume, quando finaliza seu texto descrevendo estes modelos iconográficos, está se 

baseando na iconografia italiana destes santos. 

Por isso este modelo de Antônio de Categeró não é algo comum no Brasil ou em 

Portugal, todavia, na Igreja da Ordem Terceira de São Francisco no centro histórico de 

Florianópolis, há uma imagem de Categeró com este atributo, sem datação, pode-se apenas 

afirmar que se trata de um caso muito pontual no Brasil. 

 

 
 
Figura 65 – Santo Antônio de Categeró com a pedra. Escultura policromada/Roca, sem informação da datação. 
Igreja da Ordem Terceira de São Francisco, Florianópolis – SC.   
Fonte: Foto de Joyce Farias de Oliveira. 

 



216 
 

Ainda sobre as frequentes confusões com a 

iconografia de São Benedito, o catálogo mencionado 

do Museu de Arte Sacra de São Paulo, ao apresentar 

sua extensa coleção de santos pretos focando Benedito 

e Antônio, nenhuma imagem foi identificada como 

sendo uma representação deste último. Porém, muitas 

paulistinhas
385

, sobretudo as de nó-de-pinho sem 

identificação, o que parece sugerir intencionalmente a 

dúvida se alguns dos santos poderiam ser Antônio.  

Pelas conclusões dos autores discutidos neste 

texto, apenas uma paulistinha de Antônio de Categeró 

foi identificada pelas referências iconográficas. Sobre 

as esculturas de nó-de-pinho, a maioria são 

distintamente esculturas de Santo Antônio 

(português), portando o Menino Jesus. Poucas dessas 

miniaturas apresentam o santo apenas com o Menino, 

o que sugerem ser São Benedito. A maioria das 

esculturas pequenas, o santo segura uma cruz e o 

Menino, ou, um livro e o Menino, ambos são atributos 

do santo português.  

Seria este caso o mais próximo dos 

apontamentos de Cécile Fromont, quando a 

pesquisadora sinaliza que nesta produção de nó-de-

pinho, Santo Antônio (português) poderia ter sido escurecido, indicando uma nova leitura do 

Cristianismo Africano por conta do contexto da escravidão e também do material disponível. 

Talvez o escurecimento tenha ocorrido por causa do material utilizado na escultura e não por 

causa de uma pintura. Desta forma, o Santo Antônio preto não seria necessariamente o Santo 

Antônio de Categeró.  

  

                                                           
385 Chamamos paulistinhasa um tipo de imagem de barro queimado, que afluíram do mercado da imaginária doméstica de 
São Paulo, a partir do séc. XVIII. São esculturas relativamente pequenas, em média entre 15 a 20 cm de altura. Existem 
modelos de ultrapassam essa média, mas são exceções nesta categoria da imaginária paulista. ETZEL, Eduardo. Imagens 
religiosas de São Paulo: Apreciação Histórica. São Paulo: Melhoramentos, 1971, p.104. 
 

 

Figura 66 – Santo sem identificação 
(provável Santo Antônio de Categeró). 
Escultura de barro policromado, séc. XVIII. 
Procedência São Paulo.  
Fonte: Benedito das flores e Antônio de 
Categeró. Catálogo de Exposição. São 
Paulo: MAS-SP, 2011. 
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O beato Antônio de Noto que virou Santo Antônio de Categeró figurou como o 

antecedente de Benedito na construção de um modelo de santidade negra, laica e franciscana, 

sendo os dois cultualmente associados desde o início do século XVII, tanto na Península 

Ibérica quanto no Novo Mundo.  

  

 
 
Figura 67 – Esculturas de nó-de-pinho (provável Santo Antônio português). Escultura de madeira, último quartel 
do séc. XVIII. Precedência de São Paulo. 
Fonte: Benedito das flores e Antônio de Categeró. Catálogo de Exposição. São Paulo: MAS-SP, 2011. 
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3.4.2.  São Benedito 

 

 

“Niger in facie, sed formosus in core. Benedictus, qui venit. In nomine Domint”
386

. 

Negro na face, mas belo no coração. Benedito o que vem em nome de Deus.  

Assim definiu frei Apolinário da Conceição, religioso da Seráfica Província do Rio de 

Janeiro e autor da hagiografia portuguesa de São Benedito mais notória no século XVIII
387

. 

Coteja, em sua definição, os arautos franciscanos do século anterior, principalmente de 

Antônio Daza. A expressão condensa a concepção franciscana para seus santos pretos, sendo 

                                                           
386 Expressão também utilizada no texto de aprovação da publicação, escrita por Frei Manoel da Ascenção e retomada por 
Apolinário da Conceição do final da hagiografia. CONCEIÇÃO, Fr. Apolinário   da. Flor peregrina ou nova maravilha da 
graça descoberta na prodigiosa vida do beato Benedicto de S. Philadelphio, religioso leigo da província reformada 
de Sicília. Lisboa: Oficina Pinheirense da Música e da sagrada religião de Malta, 1744, p.255.   
387 Complementando essas informações, Frei Apolinário da Conceição é o mesmo autor da Epítome franciscana que 
apresentamos no capítulo 1, sobre a origem da devoção de São Benedito na Vila do Porto de Santos. 

 

Figura 68 – Corpo incorrupto de São Benedito de Palermo. Convento de Santa Maria de Jesus em Palermo. 
Fonte: San Benedetto da San Fratello. Disponível em http://sanbenedettodasanfratello.blogspot.com.br/p/foto.html. Acessado 
em 13 de maio de 2016. 

 

http://sanbenedettodasanfratello.blogspot.com.br/p/foto.html
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Apolinário da Conceição um capuchinho, explorou essa metáfora da cor, muito mais que seus 

antecessores. 

Já no título de sua obra apresentou informações que devem ser exploradas. ―Flor 

peregrina por preta ou nova maravilha da graça - Descoberta na prodigiosa vida do beato 

Benedicto de S. Philadelphio, religioso leigo da província reformada de Sicília (1744) ‖. No 

texto de aprovação da publicação, Frei Manoel da Ascenção, examinador do Patriarcado de 

Lisboa e do Priorado do Crato, explica ―flor peregrina‖ por associação do Profeta Isaías, -―no 

cap. 28 que Deus havia de fazer uma especial obra [...] obra peregrina, mas muito alheio do 

Divino Ser[...] é o B. Beneditoobra muito especial da mão de Deus [...] sua obra peregrina, 

porém, alheia da Divindade[...]‖
388

. É nesta negação de divindade que se estabelece a questão 

da cor preta.  

 

―S. Benedito foi a obra que profetizou Isaias [...] e do teu especial empenho, Flor 

peregrina por preta, e por isso alheia do Divino ser, que é a mesma candidez e 

candura, que com o preto não tem identidade. Cristo sim que é flor cândida [...] já a 

Esposa figura de Maria Santíssima não goza a mesma candura Divina, posto que lhe 

não tire a formosura – nigra sum, sed formosura, quia decolor avit me sol (Sou 

negra, mas bela. Queria que o sol me descolorisse.)
389

.   

 

 

A forma que se estabeleceu essa relação possui duas referências teológicas. A primeira 

sobre Maria, interpretada como peregrina obra da humanidade do Santíssimo Cristo, por esta 

graça não estava tão alheia da Divindade quanto Benedito. A segunda referência na 

construção desta metáfora é a cor escura relacionada à Maria, em contraste à candidez de 

Jesus. A expressão utilizada foi retirada do livro Cântico dos Cânticos, num trecho referente à 

noiva de Salomão, possivelmente a Rainha Makeda (rainha de Sabá)
390

. Como já pautado em 

outras leituras, esta rainha era natural da ―Etiópia‖. Assim, a cor do santo não parece ser bem 

quista e sim tolerada pelo exemplo de virtudes que elevaram Benedito ao panteão celestial da 

Igreja. Desta forma, Frei Manoel da Ascenção prefaciou a discussão desta hagiografia e, no 

primeiro capítulo, Apolinário da Conceição apresentou Benedito como fruto da obra Deus, 

numa retórica das explicações de sua cor para justificar esta santidade. 

 

―Flores brancas, e de qualquer outro gênero de cores galantemente vestidas nascem 

                                                           
388ASCENÇÃO, Manoel da. Texto de aprovação da publicação. In: Flor peregrina ou nova maravilha da graça 
descoberta na prodigiosa vida do beato Benedicto de S. Philadelphio, religioso leigo da província reformada de 
Sicília. Lisboa: Oficina Pinheirense da Música e da sagrada religião de Malta, 1744. 
389

Idem. 
390 “Nigra sum sed formosura”, traduzindo para o português – “Eu sou negra, mas bela”. Ver em Canticum Canticorum. In: 

BIBLIA VULGATA Latina do Antigo Testamento. Traduzida para o espanhol. Tomo VIII, 1793,1:5. 
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em as quatro partes do Universo, porém de cor propriamente negra, nem por milagre 

em todo o Mundo se achará uma só, nem costuma, nem pode produzi-la 

naturalmente a Terra [...] a cor verdadeiramente negra se origina de matéria muito 

espessa e crassa e, sendo que as flores se produzem do fumo mais delicado e subtil 

das plantas, dali procede, que não as pode haver puramente negras. Porém o que em 

seus campos, e Hortas o dificulta, em seu curto poder, limitada virtude da natureza 

não pode, há produzido com sua milagrosa força e eficácia em o Jardim da Igreja a 

Divina Graça, que em a fecundidade não conhece limites, adornando-o com uma flor 

tão singular e peregrina, como em todo o rigor negra, qual foi nosso Bem-

aventurado Benedito, formoseando com ela o terreal Paraiso da Seráfica Religião 

[...]‖
391

. 

 

 

A cor preta é abominável em comparação com a brancura das flores. Assim é Benedito 

por sua aparência, contudo, sua singularidade estava na alma, em sua beleza interior 

expressada em suas virtudes como um bom cristão. Esta paridade de valores se repete por 

toda obra de Apolinário da Conceição. Antes dele, José Pereira Baião já demonstrava essa 

concepção: 

 

―Nasceu o preclaríssimo Preto, e milagrosíssimo São Benedito, ou Bento, (Benedito 

de na língua portuguesa é propriamente Bento) no Reino de Sicília em um lugar 

chamado Sanfratello, em que seus pais, também nasceram, posto que os avós tinham 

sido da Etiópia Conquista de Portugal, donde lhe vem essa casta de gente, que 

reparte por muitas terras da Europa‖
392

. 

 

 

Benedetto Manasseri, seu nome de batismo. Na pronúncia e variação do nome em 

língua portuguesa ficou Benedito, nascido no ano de 1524 em San Fratello na Província de 

Messina e falecido em 04 de abril de 1589 na cidade Palermo, na província de mesmo nome. 

Filho primogênito de ex-escravos convertidos ao catolicismo, seu pai Cristofóro Manasseri e 

sua mãe Diana Larcan. Sobre seus pais, Baião demonstra a herança de Benedito, sua cor e sua 

condição de escravo, mas ameniza esses dados pela inclinação cristã: 

 

 

‖Não foi filho de ilustres pais, senão de Pretos mui tostados, e sua mae, diz Padre 

Daza [...] foi uma Preta escrava de um cavaleiro chamado João Lança, e que assim o 

filho, seguindo a condição de sua mãe, nasceu preto e escravo, ainda que de tão 

linda inclinação para as cousas da virtude e do serviço de Deus [...] seu pai 

Cristofóro Manasseri o havia sido (escravo) em vida do senhor que o deixou forro. 

Com bons exemplos e instruções de seus pais, [...] começou Benedito de tenra idade 

                                                           
391CONCEIÇÃO, Fr. Apolinário   da. Flor peregrina ou nova maravilha da graça descoberta na prodigiosa vida do 
beato Benedicto de S. Philadelphio, religioso leigo da província reformada de Sicília. Lisboa: Oficina Pinheirense da 
Música e da sagrada religião de Malta, 1744, p.2. 
392BAIÃO, José Pereira. História das Prodigiosas Vidas dos Gloriosos Santos Antônio e Benedito, maior honra e 
lustre da Gente Preta. Lisboa: Biblioteca Nacional de Portugal - Lisboa Occidental,1726, p.23. 
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a conhecer os mistérios da vida caduca, aspirando às felicidades da eterna‖
393

. 

 

 

 

Benedito se tornou livre aos 18 anos de idade, iniciando sua jornada eremita de 17 

anos com um grupo seguidores de São Francisco de Assis, liderado por Jerônimo Lanza
394

. 

Não há dados tão precisos quanto a este período que remete à vida eremita e à clausura de 

Benedito. Pode-se determinar que entre os 32 e 36 anos, Benedito se tornou frei ao ingressar 

na Ordem dos Frades Menores e passou a viver no Convento de Santa Maria de Jesus, em 

Palermo. Neste convento, exerceu a função de cozinheiro e por duas vezes assumiu o posto de 

Frei Superior dos Noviços, pois Benedito era analfabeto e negro
395

.  

São Benedito se tornou um dos santos utilizados como ferramenta de conversão de 

negros pelos ibéricos, compondo um projeto iconográfico específico para a população negra. 

Pesquisadores como Giovanna Fiume e Alessandro Dell‘Aira desenvolveram extensas 

pesquisas sobre a figura emblemática de São Benedito, desde a construção de uma santidade 

negra, do ponto de vista dos ibéricos à recepção deste santo italiano nas Américas.Mas ainda a 

Itália, particularmente a Sicília constitui um importante ponto de partida para se entender a 

construção da imagem de Benedito. 

As primeiras representações de São Benedito surgiram ainda no final do século 

XVI.Tanto Dell‘Aira como Fiume concordam que uma imagem de madeira relativamente 

grosseira de Benedito tinha sido produzida antes ou depois de 1600 para o convento de Santa 

Maria de Jesus onde o frei passou boa parte de sua vida
396

. A imagem de madeira é um meio 

busto do frade negro,vestido com hábito dos capuchinhos, representado com algumas feições 

de africanos subsaarianos, cabelos crespos, lábios grossos e nariz largo. Para Fiume, a 

imagem não parece ser estereotipada, pois não parece estar convencionada a algum cânone. A 

pesquisadora sugere que o artista produziu esta peça de forma autônoma e autêntica (ver fig, 

69)
397

.   

                                                           
393Ibidem, pp.23-24. 
394 Segundo Baião, João Lança e Jerônimo Lanza são a mesma pessoa. Lanza foi frei e líder de um grupo ermitão que 
levava uma vida de imitação a São Francisco de Assis. Lanza impressionado com a postura do jovem Benedito diante de 
frequentes ações discriminatórias por causa da cor de sua pele, mas também, do quanto o rapaz negro de pouca idade 
apresentava sabedoria para lidar com as adversidades, apresentando um caráter brando e muita solidariedade com o 
próximo.BAIÃO, José Pereira. História das Prodigiosas Vidas dos Gloriosos Santos Antônio e Benedito, maior honra 
e lustre da Gente Preta. Lisboa: Biblioteca Nacional de Portugal - Lisboa Occidental,1726, pp.24-25. 
395FIUME, Giovanna.  Antônio etíope e Benedito, o mouro: o escravinho santo e o preto eremita. In: Revista Afro-Ásia / 
CEAO-UFBA, nº40, pp.51-104, 2009, pp. 55-67. 
396DELL’AIRA, Alessandro. La fortuna iberica di San Benedetto da Palermo. In: Atti dell'Accademia di Scienze, Lettere e 
Arti di Palermo. Palermo, nº12, pp.51–91,1993, pp.61-62. 
397FIUME, Giovanna. Lo schiavo, il re e il cardinale. L'iconografia secentesca di Benedetto il Moro (1524 - 1589). In: 
Quaderni storici, nº1, pp. 165-208, 2006, p.174. 



222 
 

No ensaio Il vero volto di San 

Benedetto, il moro Dell‘Aira reivindica à 

História da arte a figura de São Benedito 

a partir de uma pintura de estilo barroco 

da Igreja de Santa Maria de Monte 

Oliveto em Palermo, numa das capelas 

laterais. A obra Consegna del cordiglio a 

San Francesco (1635) de Pietro Novelli, 

pintor parlemitano, é um retábulo que 

retrata São Francisco dando seu cordão 

de três nós ao rei da França, Luís IX. 

Fiume também menciona esta obra de 

Novelli e afirma se tratar de uma pintura 

pouco abordada nos estudos de História 

da Arte
398

. Contudo, esta obra é 

apresentada por Victor Stoichita no 

terceiro volume da coleção The image of 

the Black in western (2010),que aborda a 

produção artística do Seiscentos e 

Setecentos. 

 

―[...] este retábulo retrata São Francisco dando 

seu cordão famoso para Luis IX, rei da França [...]. À direita, na frente do altar, 

ajoelha-se um jovem africano negro em vestes de franciscano, segurando um par de 

velas brancas acesas. Há uma sugestão de uma auréola visível acima da cabeça do 

Frade Negro‖
399

. 

 

 

É uma tela com dimensões de 428 x 261 cm. A pintura foi utilizada na monografia de 

Guido Di Stefano e foi publicada em 1989 com um prefácio de Giulio Carlo Argan
400

. Desde 

                                                           
398FIUME, Giovanna. Lo schiavo, il re e il cardinale. L'iconografia secentesca di Benedetto il Moro (1524 - 1589). In: 
Quaderni storici, nº1, pp. 165-208, 2006, p. 179. 
399

 [tradução nossa]. STOICHITA, Victor. The Image of the Black in Spanish Art: Sixteenth and Seventeenth Centuries. In.: 

BINDMAN, David; GATES JR., Henry Louis. The image of the Black in western art – v. III: From the "Age of Discovery" 
to the Age of Abolition, Part 1: Artists of the Renaissance and Baroque. Cambridge: Harvard University Press, 2010, p. 
212. 
400

Trata-se da publicação Pietro Novelli, Il monrealese (1989) de Guido Di Stefano.DELL’AIRA, Alessandro. Il vero volto di 

San Benedetto, Il Moro. In: Il Mediterrâneo. Palermo, 12 de junho de 1999. Disponível em: 
http://www.povo.it/med/990612.htm . Acessado em 13 de maio de 2016. 

 

Figura 69– Meio Busto de São Benedito. Anônimo. Madeira, 
séc. XVI. 
Fonte:FIUME, Giovanna.  Lo schiavo, il re e il cardinale. 
L'iconografia secentesca di Benedetto il Moro (1524 - 1589). 
In: Quaderni storici, nº1, pp. 165-208, 2006. 

 

http://www.povo.it/med/990612.htm
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1634 Novelli começou a decorar a abóbada da nave com o tema da ascensão de Cristo e as 

paredes com as histórias dos Santos Franciscanos e no ano seguinte data esta pintura, o artista 

retratou o fundador da ordem franciscana entregando com a ajuda do Papa Inocêncio IV, o 

seu cordão ao rei Luís IX da França, prestes a partir em cruzada
401

. 

                                                           
401

Fiume contextualiza esta obra em seu período histórico, apresentando diferentes percepções políticas e artísticas.FIUME, 

Giovanna. Lo schiavo, il re e il cardinale. L'iconografia secentesca di Benedetto il Moro (1524 - 1589). In: Quaderni 
storici, nº1, pp. 165-208, 2006, pp. 180 – 191. 

 

Figura 70 - Consegna del cordiglio a San Francesco. Pietro Novelli. Pintura à óleo s/tela, 
1635.  
Fonte: La Gazeta Parlamittana. Disponível em:http://www.lagazzettapalermitana.it/alla-scoperta-della-

chiesa-875del-monastero-di-s-maria-di-monte-oliveto/consegna-del-cordiglio-a-s-francesco-di-pietro-novelli/ 
. Acessado em 13 de maio de 2016. 

 

http://www.lagazzettapalermitana.it/alla-scoperta-della-chiesa-875del-monastero-di-s-maria-di-monte-oliveto/consegna-del-cordiglio-a-s-francesco-di-pietro-novelli/
http://www.lagazzettapalermitana.it/alla-scoperta-della-chiesa-875del-monastero-di-s-maria-di-monte-oliveto/consegna-del-cordiglio-a-s-francesco-di-pietro-novelli/
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O pontífice é a figura de um homem de idade avançada com barba branca que está de pé, com 

o olhar voltado para o expectador e transferindo o cordão de São Francisco para Luís IX. 

Sobre este rito, Dell‘ Aira pontua, -―de acordo com a doutrina católica, tornou-se corpo de 

Cristo‖
402

, uma pintura que condensa os preceitos do Concilio de Trento.  

 

 

Mas o pesquisador italiano chama atenção à figura do frade negro, a virtude de 

humildade é caracterizada pela sua postura ajoelhada e olhar para baixo, mas na mesma altura 

que o rei da França, também ajoelhado. Identificado como "San Benedetto di San Fratello‖ e 

mostrado em sua verdadeira face
403

.  

Pode parecer ousado da parte do pesquisador em cogitar isso, mas é certo que esta 

pintura promulga o retrato do frade negro, ainda não totalmente como um santo, mas com 

uma santidade anunciada.   

Nos apontamentos dos dois pesquisadores italianos, a imagem de Benedito do final do 

                                                           
402

DELL’AIRA, Alessandro. Il vero volto di San Benedetto, Il Moro. In: Il Mediterrâneo. Palermo, 12 de junho de 1999. 

Disponível em: http://www.povo.it/med/990612.htm . Acessado em 13 de maio de 2016. 
403 Segundo Dell”Aira, este seria o retrato mais próximo de Benedetto Manasseri, com base no levantamento histórico 
dasanálises sobre a figura do frade negro nesta pintura feitas em 1827 por Lazzaro di Giovanni.Idem. 

 

Figura 71– Detalhe de Consegna del cordiglio de Pietro Novelli. Pintura à óleo s/tela, 1635.  
Fonte: La Gazeta Parlamittana. Disponível em:http://www.lagazzettapalermitana.it/alla-scoperta-della-chiesa-875del-monastero-

di-s-maria-di-monte-oliveto/consegna-del-cordiglio-a-s-francesco-di-pietro-novelli/ . Acessado em 13 de maio de 2016. 
 

 

http://www.povo.it/med/990612.htm
http://www.lagazzettapalermitana.it/alla-scoperta-della-chiesa-875del-monastero-di-s-maria-di-monte-oliveto/consegna-del-cordiglio-a-s-francesco-di-pietro-novelli/
http://www.lagazzettapalermitana.it/alla-scoperta-della-chiesa-875del-monastero-di-s-maria-di-monte-oliveto/consegna-del-cordiglio-a-s-francesco-di-pietro-novelli/
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século XVI até a primeira metade do século XVII, ainda não estava convencionada às 

diretrizes de uma produção artística desenvolvida sob os preceitos da Contrarreforma. O meio 

busto e a pintura de Novelli não apresentam Benedito como santo, portanto ainda não se tinha 

uma iconografia específica e direcionada para sua representação. Segundo Fiume em 1611, a 

Inquisição siciliana, após reconhecer inúmeros milagres de Benedito, deu licença para que 

pintasse sua imagem com raios de resplendor e diadema na cabeça do frade
404

, mas isso não 

estabeleceu um modelo, com efeito, foram diferentes representações que se desenvolveram no 

fluxo do início da difusão do seu culto.  

Para Dell‘Aira, a promoção do culto a São Benedito se deu pela forte corrente das 

hagiografias sicilianas e seguidas das comédias dos dramaturgos espanhóis.  E as primeiras 

imagens devocionais de São Benedito apareceram também no século XVII por conta desta 

circulação. A fama de santidade de Benedito partiu da Sicília e rapidamente percorreu pela 

Espanha e Portugal, numa época em que este percurso foi beneficiado pela dimensão do 

domínio da Dinastia Filipina
405

. 

Um dos casos exemplificados desta rápida divulgação franciscana, foi durante uma 

procissão ocorrida em 1619, onde Benedito foi mencionado sob o título ―de Palermo‖, como 

na comédia de Lope de Vega
406

, além de receber uma associação com a rainha Isabel de 

Aragão, que tem uma significativa relação com a leitura portuguesa da iconografia do santo 

preto.  Sobre imagens do frei, o pesquisador revela que já estavam sendo utilizadas para 

devoção de negros, mas não se sabe ao certo como era esta imaginária, contudo, é certo que 

ainda não vigorava uma tradição iconográfica
407

.  

                                                           
404FIUME, Giovanna. Lo schiavo, il re e il cardinale. L'iconografia secentesca di Benedetto il Moro (1524 - 1589). In: 
Quaderni storici, nº1, pp. 165-208, 2006, p.174. 
405DELL’AIRA, Alessandro. La fortuna iberica di San Benedetto da Palermo. In: Atti dell'Accademia di Scienze, Lettere e 
Arti di Palermo. Palermo, nº12, pp.51–91,1993, pp.68-69. 
406 Em 1619, o Rei Filipe III, rei da Espanha e Portugal, passava por Lisboa e teve a oportunidade de assistir uma procissão 
com uma imagem de um santo preto denominado Benedito de Palermo. Ibidem, pp.68-69. 
407Dell’Aira ressalta que o conteúdo do relato não informa se era uma escultura ou uma pintura.Ibidem, pp.69- 70. 



226 
 

Foi com a publicação do parlemitano Pietro Tognoletto, um franciscano hagiógrafo, 

que começou a definir uma tradição iconográfica, lançando o primeiro modelo iconográfico 

de Benedito como santidade negra. De acordo com Dell‘Aira, no ano de 1652 o frei negro foi 

instituído Beato Patrono de Palermo 

e assim Pietro Tognoletto elaborou 

uma hagiografia de Benedito. 

Quinze anos mais tarde, esse 

material  foi compilado na  

publicação organizada por 

Domenico d‘Anselmo sobre 

santidades franciscanas da Sicília, 

intitulada: Il Paradiso serafico del 

fertilissimo Regno di Sicilia, overo 

Cronica, nella quale si tratta 

dell'origine della Riforma de' 

Minori Osseruanti in questo Regno, 

della Fondatione, e Riformatione 

de i Conuenti, de' Casi Notabili 

successi, con la Vita, e Miracoli, di 

tutti Beati, e Servi di Dio, così 

Frati, come Tertiarij, dell'uno, e 

l'atro sesso per Domenico 

d'Anselmo (1667)
408

.  

Fiume considera a produção 

de Tognoletto um importante material para entender a iconografia de São Benedito, afirmando 

que o hagiógrafo de Palermo desenvolveu um plano ambicioso, uma hagiografia ilustrada. 

Constando que em Paraíso Seráfico de 1667, no capítulo dedicado a São Benedito, há uma 

estampa que se tornaria a referência do primeiro modelo iconográfico do santo
409

. 

 Pietro Tognoletto representa o resultado maduro da forma de desenvolver a 

                                                           
408 Pietro Tognoletto utilizou diversas fontes, incluindo a crônica do Antônio Daza e a obra Vitae Sanctorum Siculorum do 
jesuíta Ottavio Gaetani. Também buscou referências nos processos iniciados sobre a canonização de Benedito, tanto em 
Palermo como em San Fratello. Para Dell’Aira esta hagiografia foi a única que se aproxima da comédia de Lope de Vega. 
DELL’AIRA, Alessandro. La fortuna iberica di San Benedetto da Palermo. In: Atti dell'Accademia di Scienze, Lettere e Arti 
di Palermo. Palermo, nº12, pp.51–91,1993, p.60. 
409FIUME, Giovanna. Lo schiavo, il re e il cardinale. L'iconografia secentesca di Benedetto il Moro (1524 - 1589). In: 
Quaderni storici, nº1, pp. 165-208, 2006, p.173. 

 
 
Figura 72 - Pormenor do Frontispício de La vitta di San 
Benedetto em Il Paradiso Seráfico (1667). 
Fonte: FIUME, Giovanna. Lo schiavo, il re e il cardinale. L'iconografia 
secentesca di Benedetto il Moro (1524 - 1589), 2006. 
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promoção dos cultos dos novos santos. Impulsionado pela contrarreforma, sua obra e suas 

referências revelam o trabalho de pesquisa intenso realizado por estes religiosos. Com efeito, 

o primeiro modelo iconográfico de São Benedito reflete também o resultado da reformulação 

iconográfica da contrarreforma. 
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3.4.2.1.  O modelo italiano: São Benedito com o Menino Jesus 

 

 

―São Benedito como Menino Jesus‖, referente à Aparição da Virgem ao beato negro, 

uma narrativa muito exaltada em suas hagiografias. O pesquisador Helmut Renders definiu 

este modelo como um dos exemplos temáticos essenciais do catolicismo pós-tridentino e 

explica:  

 

―[...] deu destaque ao atributo hagiográfico do Menino 

Jesus no colo do santo, representando a sensação 

subjetiva do santo da presença de Jesus no seu coração 

em momento da eucaristia, acompanhado, segundo a 

narrativa, por um êxtase temporário. [...] São Benedito 

carrega o Menino Jesus deitado em um lenço, 

segurado pelas duas mãos. Em geral, o Menino Jesus 

acaba sendo posicionado perto do coração do santo. 

Com isso, aproxima-se de uma das iconografias 

essenciais do catolicismo pós-tridentino, que conjuga 

eucaristia com sacrifício e sangue, e o coração de Jesus 

e o coração humano com as experiências da 

transverberação ou da habitação pelo Menino Jesus. 

Esse imaginário, conforme a narrativa, se completa 

pelo aspecto do êxtase temporário, descrito como 

desmaio momentâneo – o que, no mínimo, lembra de 

longe um momento da união mística, vista na época 

medieval como a maior realização possível da fé antes 

da morte, ênfase novamente valorizada pela reforma 

católica. Dessa forma, São Benedito com o Menino 

Jesus representa o imaginário sociocultural do 

catolicismo oficial da época da reforma católica e da 

conquista e sua tendência de reduzir a essência da vida 

cristã a uma experiência mística do interior da pessoa 

como antegosto das delícias da eternidade preparado 

para ela no transcendente‖
410

.   

 

 

                                                           
410RENDERS, Helmut. O coração como atributo hagiográfico de São Benedito do Rosário: hipótese sobre a sua 
origem e seu modelo subjacente da vida cristã. In: Horizonte, Belo Horizonte, v. 11, n. 29, pp. 109-132, 2013, p. 113. 

 

Figura 73 – São Benedito com o Menino Jesus. 
Escultura policromada (restaurada), sem informação da 
datação. Convento de Santa Maria de Jesus em 
Palermo. 
Fonte: San Benedetto de San Fratello. Disponível em: 
http://sanbenedettodasanfratello.blogspot.com.br/p/foto.html 

 

 

http://sanbenedettodasanfratello.blogspot.com.br/p/foto.html
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No caso dos santos franciscanos, o modelo de São Benedito parece ter seguido 

referências de Santo Antônio, o português de Pádua
411

. Na comparação entre os dois santos. 

Dell‘Aira pontua que Benedito, nascido em San Fratello, é um tipo de substituto, cópia de 

Santo Antônio de Lisboa por várias razões. Ambos franciscanos e naturalmente taumaturgos. 

Por estas proximidades, o pesquisador acredita que, para a elaboração do modelo italiano do 

santo preto, buscou-se referências na iconografia de Santo Antônio.  

Com algumas diferenças, enquanto o santo português tem o Menino Jesus entre os 

                                                           
411 No capítulo 2 foi mencionado o mesmo exemplo de Santo Antônio e o Menino Jesus. Muitos santos tiveram sua 
iconografia reformulada neste período. MÂLE, Émile. El arte religioso de la Contrarreforma: Estudios sobre la 
iconografía del final del s. XVI y de los ss. XVII y XVIII.  Madrid: Encuentro, D.L., 2001, pp.174-175.  

 

Figura 74– A iconografia antoniana. 

Imagem I: Aparição da Virgem com o Menino a Santo Antônio. Gravura a agua- forte e buril. Francisco Vieira de 
Matos, 1729. Museu Nacional de Arte Antiga, Lisboa.  
Imagem II: Santo Antônio com o Menino Jesus. Escultura em madeira policromada. Oficina portuguesa, séc. XVIII. 
Museu Nacional de Arte Antiga, Lisboa.  
Fonte: SANTO ANTÓNIO: O santo do Menino Jesus. Catálogo de Exposição. Museu de Arte de São Paulo Assis 
Chateubriand (MASP), 1996. 

 

 



230 
 

braços ou sobre o Evangelho (livro). O santo preto carrega o Menino Jesus sobre um tecido. 

Mas em outros aspectos, o autor define Antônio como um santo branco intelectual, pois era 

um teólogo, enquanto Benedito, era negro e analfabeto
412

.  

Essa análise conclusiva parece ressoar nos elementos iconográficos, o Livro de Santo 

Antônio é um símbolo da intelectualidade, muito recorrente na iconografia dos teólogos da 

Igreja. Sobre o tecido de Benedito, não foram encontradas definições simbólicas, mas 

Monique Augras traz para este elemento uma reflexão pertinente, em sua leitura, Benedito é 

um subalterno por ser negro, por isso ele ―carrega‖ o Menino, sendo o tecido um atributo que 

não permite o contato físico do preto com o branco
413

.  

A difusão do culto de São Benedito foi muito mais frutífera na Espanha, Portugal e 

seus territórios colonizados. Como já mencionado, São Benedito foi o santo preto mais 

explorado nas comédias espanholas e segundo Dell‘Aira esse material foi um canal da 

importação da imagem deste santo para Espanha
414

. Bernard Vicent, investiga justamente este 

canal, o repertório de publicações espanholas, desde as comédias do século XVII e depois as 

hagiografias no século XVIII, configuram a vertente espanhola da iconografia deste santo
415

.  

 

 

3.4.2.2.  O modelo espanhol: Milagre do sangue 

 

 

O modelo espanhol é denominado o Milagre do sangue. É certo que a abordagem 

espanhola manteve um apelo intenso ao tratar a imagem de São Benedito numa leitura 

influenciada pela Religio Cordis (Religião do Coração)
416

, tendo como o atributo mais 

recorrente em sua iconografia o coração jorrando sete gotas de sangue, uma referência às sete 

virtudes do catolicismo (caridade, temperança, humildade, castidade, diligência, paciência e 

                                                           
412DELL’AIRA, Alessandro. La fortuna iberica di San Benedetto da Palermo. In: Atti dell'Accademia di Scienze, Lettere e 
Arti di Palermo. Palermo, nº12, pp.51–91,1993, pp.61-62. 
413AUGRAS, Monique. Todos os santos são bem-vindos. Rio de Janeiro: Pallas, 2005, p.60. 
414Ver DELL’AIRA, Alessandro. St. Benedict of San Fratello (Messina, Sicily): An Afro-Sicilian Hagionym on Three 
Continents. In: 23º Congresso Internacional de Ciências Onomásticas. Toronto: Universidade Iorque, p.284-297, 2009. 
415Ver VICENT, Bernard. San Benito de Palermo em Spaña. In: Ediciones Universidad de Salamanca, v. 38, n. 1, 
Salamanca, pp. 23-38, 2016. 
VIEIRA, Antônio. Vigésimo Sermão do Rosário. In: _____. Sermões. Porto: Livraria Lello & Irmão, 1948, pp. 85-121. 
416 Tem como princípio religioso a metáfora imagética do coração:  Cor Iesu amanti sacrum (O amado e sagrado coração de 
Jesus. RENDERS, Helmut. Os livros de emblemas da religio cordis: A literatura religiosa que formou o homem 
cordial? In: PLURA- Revista de Estudos de Religião, Juíz de Fora, p. 172-194, vol. 6, nº 2, 2015, p. 175. 
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bondade)
417

, como exemplo da imagem do catálogo virtual organizado pelo Museo Nacional 

da Escultura deValladolid na Espanha
418

. 

 Em um compêndio escrito em meados do século XVIII, o franciscano Antonio 

Castellano associou a origem deste modelo na narrativa do episódio de uma procissão de 

Corpus Christi que era assistida por Benedito em Palermo. Segundo este franciscano, o 

arcebispo de Palermo ao ver o frei negro, pediu para este que levasse a cruz no trajeto da 

procissão. Benedito sentindo-se honrado pelo pedido, entrou em contemplação. Segue a 

descrição eloquente da reação de Benedito: 

 

 ―[...] todo llamas fue nuestro Santo Negro. Prueba de esta verdad fue el milagro 

repetido de salir de su lugar el corazón y hacer asiento en el rostro de nuestro 

glorioso Santo; exhalando encendidas llamas, con que manifestaba de su corazón los 

incendios y abrasaba en fuego de amor Divino a quantas ilustraba con sus hermosos 

rayos[...]‖
419

. 

                                                           
417 Sobre este atributo, o historiador Louis Reau relaciona São Benedito com outros santos pelo mesmo atributo, são eles: 
São Gregório - o mouro e São Maurício. Ambos possuem modelos iconográficos com este atributo do coração com as sete 
gotas de sangue. RÉAU, Louis. Iconographie de L'art Chrétien/ volume III. Paris: Presses universitaires de France, 1958, 
p.203. 
418SAN BENITO DI PALERMO. Ficha catalográfica. In: Coleção doMuseo Nacional de Escultura. Espanha: Ministério de 
Educación, Cultura y Deporte. Disponível em : http://ceres.mcu.es/pages/Main . Acessado em 12/08/2016. 
419 Texto intitulado “Compendio de la heroica y maravillosa vida, virtudes excelentes, y prodigiosos milagros del mejor 
Negro, el Beato Benito de Palermo, llamado el Santo Negro “, publicado em 1752 em Murcia. CASTELLANO, Francisco 

 

Figura 75 – São Benedito – Milagre de Sangue. Escultura dourada e policromada, c.1725. Convento de San Diego 
(Franciscanos Descalzos), Valladolid.  
Fonte: Acervo digital do Museu Nacional de Escultura/ Espanha. Disponível em: http://ceres.mcu.es/pages/Main 

 

 

http://ceres.mcu.es/pages/Main
http://ceres.mcu.es/pages/Main
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Neste modelo, o santo franciscano carrega na mão direita um coração, mas há 

variações deste, às vezes, o santo negro carrega no lugar do coração uma pequena trouxa de 

tecido, e o coração aparece posicionado do peito do santo. O tecido é uma referência à sua 

função de cozinheiro. Em outras variações, às vezes o santo é apresentado portando o coração 

na mão direita e um crucifixo na esquerda. Em 

outras formulações, o santo detém um cajado ou 

enxada, o que remete ser uma analogia a Santo 

Isidoro, padroeiro de Sevilha
420

. 

A iconografia espanhola apresenta uma 

oscilação de atributos, sendo a fórmula 

tradicional mais predominante na Espanha, 

enquanto em suas colônias americanas eram 

comuns as variações. Vicent Bernard reforça 

esta afirmação, mas pontua outros 

desdobramentos: 

 

“La iconografía es, através de estas obras, casi siempre la 

misma. Benito, como en el ejemplar del museo de 

Valladolid, vestido con el hábito franciscano lleva en la 

mano derecha una cruz y en la mano izquierda un 

corazón, expresión del fuego del amor divino. En un 

compendio redactado a mediados del siglo xviii, el 

franciscano Francisco Antonio Castellano sitúa el origen 

de esta representación en uno de los muy numerosos 

milagros atribuidos al santo [...]. Esta representación no 

está ausente de otros territorios como la Nueva España, 

pero no es nunca dominante como en España. Se prefiere 

al santo llevando en brazos, a la manera de Antonio de 

Padua, al niño Jesús, muy frecuente en Brasil o el santo 

arrodillado flagelándose como en Granada (Nicaragua)  

[...]”
421

. 

 

 

Focando apenas o contexto da iconografia espanhola nesses territórios colonizados, as 

reformulações sofridas pelo modelo tradicional ocorreram devido à presença dos nativos e, 

sobretudo, dos negros vindos da África. A iconografia do santo preto, por esta via, apresenta 

                                                                                                                                                                                     
Antonio apud VICENT, Bernard. San Benito de Palermo em Spaña. In: Ediciones Universidad de Salamanca, v. 38, n. 1, 
Salamanca, pp. 23-38, 2016, pp. 30-31. 
420DELL’AIRA, Alessandro. La fortuna iberica di San Benedetto da Palermo. In: Atti dell'Accademia di Scienze, Lettere e 
Arti di Palermo. Palermo, nº12, pp.51–91,1993, p. 71. 
421VICENT, Bernard. San Benito de Palermo em Spaña. In: Ediciones Universidad de Salamanca, v. 38, n. 1, Salamanca, 
pp. 23-38, 2016, pp. 30-31. 

 

Figura 76 – São Benedito com cajado. Gravura, 
1747. 
Fonte: ALBAREZ, Diego. Sombra ilustrada con la 
razon, demonstracion, y verdad, admirable vida, 
virtudes, y milagros de el Beato Benito de San 
Fradello, conocido por el Sto. Negro de Palermo, 
1747. Disponível em: http://bdh-

rd.bne.es/viewer.vm?id=0000080892&page=1 

 

 

http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000080892&page=1
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000080892&page=1
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um repertório de múltiplas formas de apropriação. Como exemplo, o hábito franciscano deu 

lugar ao chapelão e capa coloridos, entre outras reformulações, encontra-se o santo preto na 

cidade de Leon Nicarágua de saia longa e ornada com outros tecidos. Um novo atributo foi 

adicionado, uma lança (não fixa) e seu tórax desnudo, mostrando muito mais seu corpo preto. 

Este e muitos outros são um tipo ―crioulizado‖
422

 do modelo espanhol, mas preservando os 

atributos: o coração, a trouxa de tecido ou o crucifixo
423

.  

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
422Esses resultados são o que Stuart Hall classificou como “estética diaspórica”, uma tendência que ficaria mais aparente no 
nível da própria linguagem, incluindo a linguagem visual. A condição híbrida desses elementos, não os tornavam 
harmônicos, houveram sempre subversões e conflitos de poder nessas combinações. O Hall se apropria deste conceito a 
partir do trabalho de Kobena Mercer. A estética diaspórica, concebida por Kobena Mercer se baseia na existência de uma 
lógica cultural responsável por “crioulizar” a lógica da cultura dominante advinda de um processo de colonização, que 
construiu um discurso do “outro” calcado em diferenças que determinaram este “outro” como inferior. O trabalho de Mercer 
enquanto crítico cultural, acerca das representações das artes visuais da África diaspórica e o consequente de estudo das 
tendências políticas pós-identitárias, que têm aberto novas linhas de investigação na área das Artes. Abrindo canais de 
interpretação para os “desvios das regras” do significado em produções visuais, proporcionando uma rede de significados 
culturais aberta e exposta às relações de troca e fusão que configuram o hibridismo. HALL, Stuart. Da Diáspora: 
Identidades e Mediações Culturais. Liv Sovik (org); Tradução: Adelaine La Guardia Resende. Belo Horizonte: Editora 
UFMG, 2003, pp.33-34. 
423 A presença de Benedito de Palermo, em Sevilha, Granada, Córdoba, Cádiz, Canete de las Torres, etc. traduz a estreita 
relação entre o santo e comunidades negras na Andaluzia. No entanto, estes foram mais do que muitas vezes em declínio 
desde meados do século XVII, porque o tráfico negreiro na Europa estava em declínio, todavia das colônias americanas 
estava em crescente fluxo, chegando com mais expressividade no século XVIII. Para este pesquisador, isso explica a 
abrangência de hagiografias espanholas referente a São Benedito para catequese de negros, fazendo sua devoção chegar 
com mais intensidade na América Espanhola. Ver VICENT, Bernard. San Benito de Palermo em Spaña. In: Ediciones 
Universidad de Salamanca, v. 38, n. 1, Salamanca, pp. 23-38, 2016. 

 
 
Figura 77– Os desdobramentos do modelo espanhol. 
Imagem I: San Benito em Merida, Venezuela. 
Imagem II: San Benito em León, Nicarágua.  
Fonte: San Benedetto de San Fratello. Disponível: 
http://sanbenedettodasanfratello.blogspot.com.br/p/foto.html  .Acessado em 12/01/2017. 

http://sanbenedettodasanfratello.blogspot.com.br/p/foto.html
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3.4.2.4.  O modelo português: São Benedito das 

Flores 

 

Apresenta alguns atributos similares à 

iconografia espanhola, como é o caso do tecido na 

mão esquerda. Também baseado em suas 

hagiografias italianas numa interpretação 

portuguesa ganhou as flores com um de seus 

atributos mais populares em sua iconografia 

portuguesa do século XVII
424

. Fiume explica que 

este modelo está associado com a iconografia de 

Santa Isabel (Rainha Isabel de Aragão).  

 

―O mesmo tom lusitanizante contém a versão que mostra o 

santo segurar um buquê ou uma cesta na túnica, como 

habitualmente encontramos em Santa Isabel, filha de Dom 

Pedro III de Aragão e de Constância da Sicília, sob o modelo 

de Santa Elisabete da Hungria, aparentada com a santa 

portuguesa, ambas capazes de transformar em rosas o 

alimento destinado aos pobres‖
425

. 

 

 

                                                           
424 Este modelo refere-se ao milagre dos pães transformados em flores, entre outras versões. AUGRAS, Monique. São 
Benedito. In: ARAÚJO, Emanoel et al. Benedito das flores e Antônio de Categeró. Catálogo de Exposição. São Paulo: 
MAS-SP, 2011, p.15. 
425FIUME, Giovanna.  Antônio etíope e Benedito, o mouro: o escravinho santo e o preto eremita. In: Revista Afro-Ásia / 
CEAO-UFBA, nº40, pp.51-104, 2009, p.89. 

 
 
Figura 78– São Benedito das Flores. Escultura 
policromada, (c. 1680). Igreja Paroquial de São 
Pedro, Óbidos/ Portugal. Portugal.  
Fonte: The Image of the Black in Western Art. Vol. 
III, 2012. 
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A similitude das narrativas dos milagres esclarece esta associação
426

. Santa Isabel 

escondia moedas para doar aos pobres e São Benedito escondia alimentos em seu hábito para 

oferecer aos pobres. Isabel quando foi interrogada sobre o que escondia abaixo de seu regaço, 

as moedas se transformaram em rosas
427

. São Benedito levava alimentos do convento em que 

vivia aos pobres, quando interrogado por um frade superior, levantou a capa de seu hábito e 

os alimentos viraram flores
428

.  

 

                                                           
426 A lenda do "milagre das rosas", introduzida tardiamente por influência da lenda similar da Rainha Santa Elisabete (ou 
Isabel) da Hungria, mas tornou-se o elemento nuclear do discurso mítico isabelino, constituindo o elo que une o culto 
religioso, oficial e canônico e uma tradição popular, povoada de lendas e prodígios, mas onde ficou, definitivamente 
gravada, a imagem da rainha abrindo o regaço onde as moedas de ouro foram transformadas em rosas. Ver CIDARES, 
María de Lourdes. O mito da Rainha Santa – uma tradição popular e religiosa. In: Revista Lusitana /Nova Série (1999-
20001). Lisboa: Colbri, pp.31-80, 2004, pp. 71- 80. 
427 Ver PIMENTEL, António Filipe. A representação gravada da Rainha Santa Isabel: política e devoção. In: Cultura, v. 
27, 2010, 83-103. 
428BAIÃO, José Pereira. História das Prodigiosas Vidas dos Gloriosos Santos Antônio e Benedito, maior honra e 
lustre da Gente Preta. Lisboa: Biblioteca Nacional de Portugal - Lisboa Occidental,1726, p.28. 

 
 
Figura 79- Iconografia de Santa Isabel. Retábulo da Rainha Santa Isabel (século XVI). Museu Nacional de Machado 
de Castro, Coimbra. Fonte: Impresso da Rede de Museus de Coimbra. Disponível em: 
http://www.museumachadocastro.pt/pt-PT/minisitios/ContentDetail.aspx?id=557 

 
Figura 80- A circulação do modelo português. 

 
Imagem I: São Benedito das Flores. Escultura em madeira policromada, séc.  XVII. Acervo Museu Afro Brasil. Fonte: 
Benedito das flores e Antônio de Categeró. Catálogo de Exposição. São Paulo: MAS-SP, 2011.  
Imagem II: Benedito das Flores. Escultura em madeira dourada e policromada, séc. XVIII. Igreja de Nossa Senhora do 
Rosário, Diamantina. Fonte: Devoção e arte: imaginária religiosa em Minas Gerais. São Paulo: EDUSP, 2005. 

 

 

http://www.museumachadocastro.pt/pt-PT/minisitios/ContentDetail.aspx?id=557
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Esse foi o primeiro modelo que circulou em Portugal e em suas colônias, 

principalmente no Brasil a partir do século XVII. Em termos gerais, as esculturas de Benedito 

trazem a roupa típica de um franciscano da Ordem dos Capuchos, no braço esquerdo ou na 

mão esquerda, o santo carrega um arranjo de flores (alguns casos podem ser pães) elementos 

que aludem à narrativa do milagre da transformação dos pães em flores
429

. 

  

                                                           
429 Em Portugal, ficou conhecido como São Benedito das Flores; já no Brasil se encontra o mais popular Benedito do 
Rosário ou “das Rosas”. RENDERS, Helmut. O coração como atributo hagiográfico de São Benedito do Rosário: 
hipótese sobre a sua origem e seu modelo subjacente da vida cristã. In: Horizonte, Belo Horizonte, v. 11, n. 29, pp. 
109-132, 2013, p. 113. 
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Surgiram diferentes apropriações da imagem deste santo, mas mesmo assim mantinha-

se um contorno único, de um ―santo servo‖ no plano celestial. Visivelmente isso já estava 

sinalizado na obra de Pietro Novelli, o negro ajoelhado no mesmo nível que o rei da França, 

mas é o único que não ousa a observar a cena, a figura cabisbaixa participa apenas como um 

servo a iluminar com as velas. Fiume é mais incisiva na leitura sobre São Benedito, assim 

como Antônio de Noto, Benedito representa o ―negro manso‖
430

. Negros humildes porque 

eram obedientes. 

Em todos os modelos iconográficos, o santo de Palermo é representado como um 

jovem negro, com o hábito dos Frades Menores, cordão franciscano com os três nós e com um 

rosário, assim como Santo Antônio de Categeró. Sua negritude alterna dos tons escuros aos 

mais claros (amorenados). Os cabelos são representados crespos, ou encaracolados, suas 

feições também oscilam, às vezes são africanas, mas em outras, são europeias.  

Diferente dos outros santos pretos aqui apresentados, a referência à sua cor persiste 

nos epítetos que foram sendo determinados ao santo. Alguns exemplos são os acréscimos nos 

topônimos utilizados na denominação de Benedito em regiões da Sicília, de Portugal e da 

Espanha deixam isso bem evidente. Utilizavam São Benedito de Palermo, São Benedito de 

Fratello, muitas vezes, acrescido de ―o mouro” referindo-se a sua aparência e não a sua 

origem, pois Benedito não era muçulmano
431

. Há também a utilização do epíteto etíope. Em 

particular, em Portugal e no Brasil, veremos uma substituição dessas palavras por negro. 

É fato que as tendências artísticas das regiões europeias onde definiram a imagem de 

São Benedito, revelam categoricamente um esforço dos capuchinhos para transformar essa 

figura na santidade negra mais expressiva da Idade Moderna. Mas no século XVIII, se antes 

não se tinha um direcionamento mais objetivo enquanto se estabelecia a iconografia de 

Benedito, no Setecentos a difusão desta imagem tem um propósito indiscutível, a catequese de 

negros. Assim, a obra de Apolinário da Conceição, canalizou este repertório das hagiografias 

e comédias que o antecederam neste tema, como um arcabouço para apresentar e utilizar São 

Benedito como uma indiscutível ferramenta de conversão e catequese de negros. 

  

                                                           
430FIUME, Giovanna.  Antônio etíope e Benedito, o mouro: o escravinho santo e o preto eremita. In: Revista Afro-Ásia / 
CEAO-UFBA, nº40, pp.51-104, 2009, p.103. 
431Além das hagiografias trazerem essa informação, Giovanna Fiume reforça a veracidade desta informação a partir de 
dados coletados em arquivos de Palermo para a pesquisa sobre o longo processo de canonização de São Benedito. 
FIUME, Giovanna. Il santo moro: i processi di canonizzazione di Benedetto da Palermo, 1594-1807. Milão: Franco 
Angeli Storia, 2002, pp. 11-30. 
Ver também FIUME, Giovanna.  Antônio etíope e Benedito, o mouro: o escravinho santo e o preto eremita. In: Revista 
Afro-Ásia / CEAO-UFBA, nº40, pp.51-104, 2009, p.52. 
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3.4.2.4.  São Benedito no contexto brasileiro após a hagiografia de Frei Apolinário da 

Conceição. 

 

A publicação de Flor Peregrina ocorreu no ano de 1744, um ano após a beatificação de 

São Benedito. Em concorrência, as publicações espanholas seguiram para a Nova Espanha 

com os mesmos objetivos. Em destaque temos, publicações antes da beatificação, - Vida de 

Fray Benito de S. Fradelo, Religioso Recoleto de la Orden de S. Francisco, comúnmente 

nombrado el santo negro de Palermo (1702) dePedro Mataplanes, publicada em Madrid e 

citada por Apolinário da Conceição; eEl Negro del mejor Amo, San Benito de Palermo (1736) 

de Antonio Mira de Amescua, publicada em Valencia. E hagiografias após a beatificação, - 

Sombra ilustrada con la razón, demostración y verdad, admirable vida, virtudes y milagros 

del beato Benito de San Fradello conocido por el Santo Negro de Palermo (1747) de Diego 

Alvaréz, publicada em Alcalá; e Vida del portentoso negro, San Benito de Palermo, descripta 

en seis cantos joco-serios, del reducíssimo Metro de Seguidillas, con los Argumentos en 

Octavas (1750) de Joseph Joachin Benegassi y Luxàn, publicada também em Madrid
432

. 

Ainda ocorreram outras publicações na Nova Espanha em recorrência das espanholas, 

o que torna o conjunto de hagiografias de origem hispânica muito mais numeroso em relação 

às portuguesas
433

. Nem por isso as hagiografias portuguesas foram menos enfáticas nessa 

divulgação. Essa preocupação é nitidamente percebida com essas hagiografias que foram 

listadas para apresentar os quatro santos. Pelos carmelitas: ―Os Dois Atlantes de Etiópia Santo 

Elesbão, Imperador XLVII da Abissínia, Advogado contra os perigos do mar, Santa Efigênia, 

Princesa da Núbia, Advogada dos incêndios dos Edifícios, Ambos Carmelitas‖ de Frei José 

Pereira Santana, em 1735-38; ―História das Prodigiosas Vidas dos Gloriosos Santos Antônio e 

Benedito, maior honra e lustre da gente preta‖ de autoria de José Pereira Baião em 1726 e 

―Flor Peregrina por Preta ou Nova Maravilha da Graça, descoberta na prodigiosa vida do 

Beato de São Filadélfio: Religioso Leigo da Província Reformada da Sicília‖ de Frei 

Apolinário da Conceição em 1744. 

Em paralelo a este movimento, outras publicações com orientações na administração 

da evangelização dos negros circularam em Portugal e com mais intensidade no Brasil. 

Destaca-se ―Economia Cristã dos Senhores no Governo dos Escravos‖ (1705) de Jorge Benci, 

―Cultura e Opulência do Brasil‖ de André João Antonil (1711) e ―Etíope resgatado: 

                                                           
432GARCÍA, Rafael Castañeda. Modelos de santidad: devocionarios y hagiografías a San Benito de Palermo en Nueva 
España.In: Ediciones Universidad de Salamanca, v. 38, n. 1, Salamanca, pp. 39-64, 2016, p. 43. 
433Ibidem, pp.39-64. 
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empenhado, sustentado, corrigido, instruído e libertado‖ (1758) de Manoel Ribeiro da 

Rocha
434

.  

Estes foram os santos que moldaram o projeto de conversão de negros a partir do 

século XVIII, por várias regiões dos extensos impérios ibéricos. Dentre estes santos, São 

Benedito foi o mais popular, sua devoção foi registrada além da Europa, na África, Índia e, 

especialmente na América Latina foi imediatamente considerável acompanhando a expansão 

da colonização e do tráfico negreiro. De acordo com Dell‘Aira, não há de fato uma estrita 

conexão, mas sim, um hiato considerável entre a vida na Sicília de Frei Benedito e sua fama 

latino-americana como o glorioso santo, concluindo que a figura emblemática de São 

Benedito é profundamente associativa no que se refere à conversão e aculturação de negros ao 

catolicismo
435

. Neste caso, a cor foi o maior artifício de assimilação, todavia, a valorização do 

santo não conseguira isentá-lo da inferioridade tida como inerente ao negro e o quanto a cor 

simbolicamente demonstrava isso.  

Retomando ―Flor Peregrina‖, a cor de Benedito foi classificada como algo inferior em 

comparação à cor de Jesus, sua cor preta foi aproximada à de Maria ao frisar que esta tinha a 

cor escurecida pelo sol, mas mesmo assim Benedito não gozava de Divindade como Cristo e 

Maria. Por isso Benedito era um milagre de Deus, uma flor preta no Jardim Celestial, sua 

aparência poderia ser abominável, como se referiu Conceição, mas nem por isso sua alma era 

desprovida de beleza.  

Em outro trecho da obra, percebe-se a tentativa de estabelecer uma definição mais 

objetiva para a cor preta do santo. Logo no texto da Dedicatória, Conceição definiu que a cor 

de Benedito era um ―acidente‖, um defeito que poderia ser tolerado diante de sua elevada 

espiritualidade e seu exemplo de devoção e entrega ao amor de Jesus Cristo. ―[...] que como 

pretinho nos acidentes lhe saiu, como por primeira sorte levando a tantos ilustres brancos a 

Primazia em Beatificação, e colocação de Vossas Imagens nos altares da Militante Igreja 

[...]‖
436

. 

                                                           
434OLIVEIRA, Anderson José Machado. Devoção e identidades: significados do culto de Santo Elesbão e Santa 
Ifigênia no Rio de Janeiro e nas Minas Gerais no Setecentos. In: TOPOI, Rio de Janeiro, v. 7, n. 12, pp. 60-115, 2006, p. 
61. 
435DELL’AIRA, Alessandro. St. Benedict of San Fratello (Messina, Sicily): An Afro-Sicilian Hagionym on Three 
Continents. In: 23º Congresso Internacional de Ciências Onomásticas. Toronto: Universidade Iorque, p.284-297, 2009, 
p.285. 
436 Dedicatória da hagiografia Flor Peregrina ou Nova Maravilha da Graça Descoberta na Prodigiosa Vida do Beato 
Benedicto de S. Philadelphio, religioso leigo da província reformada de Sicília. CONCEIÇÃO, Fr. Apolinário da. Flor 
peregrina ou nova maravilha da graça descoberta na prodigiosa vida do beato Benedicto de S. Philadelphio, 
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Segundo Oliveira, embora os acidentes, isto é, a cor preta não corrompesse a essência 

dos santos pretos, ela não deixava de ser conotada com algo degenerativo. Apesar da cor, 

esses santos não estariam inferiorizados na corte celeste, em função de suas almas cristãs. 

Aqueles que seguissem seus exemplos, apesar do acidente da cor, seriam atingidos também 

pela graça divina
437

.  

Apolinário da Conceição não inaugurou esta associação da cor preta como acidente, 

ela baseava-se nas definições herdadas de Tomás de Aquino quanto à hierarquia das cores
438

 e 

também não foi o único que a propagou durante a segunda metade do Setecentos, José Pereira 

Santana também havia utilizado essa ―hierarquia‖ e a conotação de acidente da cor de Santo 

Elesbão e Efigênia
439

. Em um trecho de Orbe Seráfico Brasílico (1761) de Frei João Santa 

Maria Jaboatão, há também a mesma conotação ao apresentar São Benedito, ainda evidencia 

que este elemento servia de aporte para a devoção de negros. ―[...] o glorioso São Benedito de 

Palermo ou de San Fratello, geralmente de todos os católicos, e com particular e devoto 

obséquio da gente da sua cor, ou seja, por afeto da natureza ou por simpatia dos acidentes‖
440

.  

                                                                                                                                                                                     
religioso leigo da província reformada de Sicília. Lisboa: Oficina Pinheirense da Música e da sagrada religião de Malta, 
1744. 
437OLIVEIRA, Anderson J.M. Devoção negra: santos pretos e catequese no Brasil colonial. Rio de Janeiro: Quartet; 
FAPERJ, 2008, pp.241-242. 
438  A hierarquia das cores para Tomás de Aquino consistia a concepção que ele tinha da essência humana como única, 
criada à imagem e semelhança de Deus, porém, a matéria é individualizada pelos acidentes e entre eles estava a cor. Os 
acidentes, portanto, não só individualizam como também hierarquizam, pois o branco e o preto não estavam na mesma 
esfera, já que o branco traduz a verdade e o preto é o seu contrário imperfeito. Oliveira salienta que a elaboração desta 
discussão, quando feita, não tinha ainda a questão dos africanos como um problema central para o Ocidente cristão, 
entretanto, os contatos com a África na Época Moderna reavivaram tal problemática contando, inclusive, com a revitalização 
da Escolástica na sua versão Barroca. Ibidem, pp.243-244. 
439Ibidem, pp.241-242. 
440JABOATÃO, Frei Antônio de Santa Maria.Capítulo XI. In: Novo Orbe Seráfico Brasílico ou Chrônica dos Frades 
Menores da Província do Brasil/ vol. II. Originalmente publicado em 1761. 2ª ed. Rio de Janeiro: Typ. Brasiliense de 
Maximiniano Gomes Ribeiro, 1859, pp. 92- 93. 
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Mas segundo Dell‘Aira, foi a obra de Apolinário da Conceição que ecoou as 
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referências iconográficas do santo, marcando a retomada do modelo italiano pelos 

portugueses, e, por volta de 1750 começou a fixar-se em Portugal e no Brasil: o antigo 

modelo de São 

Benedito 

carregando o 

Menino Jesus 

sobre um tecido 

branco
441

.  

                                                           
441DELL’AIRA, Alessandro. St. Benedict of San Fratello (Messina, Sicily): An Afro-Sicilian Hagionym on Three 
Continents. In: 23º Congresso Internacional de Ciências Onomásticas. Toronto: Universidade Iorque, p.284-297, 2009, 
p.295. 

 
 
Figura 80- A aparição da Nossa Senhora a São Benedito. Gravura da obra de Frei 
Apolinário da Conceição, 1744.  
Fonte: Flor peregrina ou nova maravilha da graça descoberta na prodigiosa vida do 
beato Benedicto de S. Philadelphio, religioso leigo da província reformada de Sicília, 
1744. 
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Assim, o modelo italiano foi recuperado para sancionar uma catequese mais didática e 

direcionada. Dell‘Aira exemplifica a circulação deste modelo em Portugal ainda no final da 

segunda metade do Setecentos, com duas gravuras que baseiam-se numa escultura do século 

XVIII venerada na Igreja de São Francisco, em Lisboa, destruída no terramoto de 1755
442

.   

No Brasil, este modelo começou a circular no final do século XVIII, mas foi no XIX 

que ele se tornou unânime em relação ao modelo Benedito das Flores, principalmente nas 

regiões que no Oitocentos mais receberam novas levas de negros oriundos da África, ou seja, 

a região sudoeste com seu grande empreendimento econômico das lavouras. 

―[...] com aguda e profunda erudição, que a imagem de Benedito aproxima-se da do 

lusitano Antônio de Pádua, assinalando que é muito frequente vê-lo, sobretudo no Brasil, 

                                                           
442

DELL’AIRA, Alessandro. St. Benedict of San Fratello (Messina, Sicily): An Afro-Sicilian Hagionym on Three 

Continents. In: 23º Congresso Internacional de Ciências Onomásticas. Toronto: Universidade Iorque, p.284-297, 2009, pp. 
293-294. 

 

Figura 81– Estampas do modelo italiano. Gravura, séc. XVIII. Biblioteca Nacional de Portugal.  
Fonte: DELL’AIRA, Alessandro. St. Benedict of San Fratello (Messina, Sicily): An Afro-Sicilian Hagionym on Three 
Continents. In: 23º Congresso Internacional de Ciências Onomásticas. Toronto: Universidade Iorque, 2009. 
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representado com o Menino Jesus nos braços‖
443

. Uma observação fidedigna de Fiume sobre 

contexto brasileiro.  

 

 

No Brasil, algumas obras não escultóricas constatam que a hagiografia de Frei 

Apolinário da Conceição circulou rapidamente após sua publicação em Portugal. Com 

destaque, em Pernambuco temos duas obras que figuram esta circulação. Os painéis de 

azulejos do século XVIII no Convento de Santo Antônio de Sirinhaém, retratam algumas 

passagens da vida de São Benedito. Recentemente este conjunto de painéis foi historiado pelo 

pesquisador português Nuno Senos, considerando-o a encomenda deste monumental 

                                                           
443FIUME, Giovanna.  Antônio etíope e Benedito, o mouro: o escravinho santo e o preto eremita. In: Revista Afro-Ásia / 
CEAO-UFBA, nº40, pp.51-104, 2009, p.89. 

 

Figura 83– A retomada do modelo italiano. 

 

Imagem I: Escultura policromada e dourada (sem o Menino), séc. XVIII. Convento de Santo Antônio, João Pessoa – 
PB. Fonte: San Benedetto de San Fratello. Disponível em: http://sanbenedettodasanfratello.blogspot.com.br/p/foto.html 
Imagem II: Escultura policromada, séc. XVIII. Igreja de Nossa Senhora do Rosário, Petrópolis – RJ.  
Fonte: San Benedetto de San Fratello. Disponível em: http://sanbenedettodasanfratello.blogspot.com.br/p/foto.html 
Imagem III:Escultura policromada, séc. XVIII-XIX. Procedência São Paulo, SP. Coleção Particular.  
Fonte: Benedito das flores e Antônio de Categeró. Catálogo de Exposição. São Paulo: MAS-SP, 2011. 
Imagem IV: Escultura policromada, séc. XVIII. Procedência São Paulo, SP. Coleção Particular.  
Fonte:Benedito das flores e Antônio de Categeró. Catálogo de Exposição. São Paulo: MAS-SP, 2011. 
Imagem V: Escultura policromada, séc. XVIII-XIX. Procedência São Paulo, SP. Coleção Particular.  
Fonte:Benedito das flores e Antônio de Categeró. Catálogo de Exposição. São Paulo: MAS-SP, 2011. 
Imagem VI: Escultura policromada (sem o Menino e o tecido), séc. XVIII. Igreja do Convento de Santo Antônio da 
Carioca – RJ. Benedito das flores e Antônio de Categeró. Catálogo de Exposição. São Paulo: MAS-SP, 2011. 

Fonte: San Benedetto de San Fratello. Disponível em: http://sanbenedettodasanfratello.blogspot.com.br/p/foto.html 

http://sanbenedettodasanfratello.blogspot.com.br/p/foto.html
http://sanbenedettodasanfratello.blogspot.com.br/p/foto.html
http://sanbenedettodasanfratello.blogspot.com.br/p/foto.html
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conjunto, o mais espetacular dos recursos utilizados pelos Frades Menores na promoção do 

culto a São Benedito entre os negros da região
444

. 

A outra obra trata-se de uma pintura também do século XVIII, reproduzida no Museu 

Afro-Brasil e posteriormente no catálogo do Museu de Arte Sacra de São Paulo sobre a 

exposição Benedito das Flores e Antônio de Categeró. Não foi possível localizá-la no âmbito 

desta pesquisa, mas sabe-se que é uma pintura do teto de alguma igreja no estado de 

Pernambuco
445

.   

                                                           
444 A partir de 1740, os franciscanos da Província de Santo Antônio do Brasil, desempenharam na região nordestina a 
promoção da devoção de São Benedito com a população negra da região. Numa breve comunicação registrada pela AzLab/ 
Rede de Investigação em Azulejo, o pesquisador pontuou que as cenas do conjunto azulejar foram baseadas em Flor 
Peregrina de Apolinário da Conceição. Além de traçar as vias das quais a Ordem promoveu esta devoção, que incluíram a 
construção de capelas e dos respectivos altares, bem como a encomenda de estátuas, pinturas, gravuras, combinadas com 
festividades públicas, sermões e outros tipos de fontes escritas. SENOS, Nuno. Flor Peregrina: São Benedito e o 
Brasil Colonial. Comunicação proferida na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, em 09 de dezembro de 2015. 
Disponível em <https://blogazlab.wordpress.com/category/sao-benedito-saint-benedict/>. Acesso em: 18 de outubro de 
2016. 

 
 
Figura 84 – Aparição da Virgem com o Menino a São Benedito. Anônimo. Pintura sobre madeira, séc. XVIII. 
Pertencente ao Acervo 5ª Superintendência Regional do Iphan/ Ministério da Cultura, Recife, PE.  
Fonte: Benedito das flores e Antônio de Categeró. Catálogo de Exposição. São Paulo: MAS-SP, 2011. 

 

https://blogazlab.wordpress.com/category/sao-benedito-saint-benedict/
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No caso desta pintura, há mais proximidade com a estampa da obra de Apolinário da 

Conceição, do que com a estampa de Paradiso Serafico de Pietro Tognoleto. Pois na gravura 

do século XVIII o pano não está presente, assim como a pintura. Entretanto, na produção da 

estatuária, isso não aconteceu. 

Este modelo tem semelhanças com 

iconografias de outros santos, que também 

apresentam um modelo parecido com o 

acréscimo do Menino Jesus nos braços. Sabe-se 

que não era novidade, o Menino Jesus como 

atributo de outros santos, além das inúmeras 

representações de Maria e do modelo de Santo 

Antônio (português), há também São José, São 

Francisco, Santa Gertrudes, Santo Estanislau 

Kostka, São Caetano e um dos mais populares 

santos com este atributo é São Cristóvão
446

. Na 

Legenda Aurea de Jacopo de Varazze, eis a 

apresentação deste santo: 

 

―Cristóvão antes do batismo chamava-se Réprobo, mas 

depois passou a ser ―Cristóvão", que quer dizer Chrístum 

forens, "aquele que carrega Cristo", pois o carregou de 

quatro maneiras: sobre as costas para transportá-lo, em seu 

corpo por meio da maceração, em sua mente por meio da 

devoção, em sua boca por meio da confissão ou da 

pregação‖
447

. 

 

                                                                                                                                                                                     
445 Registrada como pertencente ao acervo 5ª Superintendência Regional do Iphan/ Minc, Recife – PE. AUGRAS, Monique. 
São Benedito. In: ARAÚJO, Emanoel et al. Benedito das flores e Antônio de Categeró. Catálogo de Exposição. São 
Paulo: MAS-SP, 2011, p.18. 
446 Citamos apenas alguns santos.  
447VARAZZE, Jacopo. Legenda Áurea: Vidas de Santos. Trad.: Hilário Franco Júnior. 4ª Reimpressão. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2003, p.571. 

 
 
Figura 852 – São Cristóvão e o Menino Jesus. 
Escultura policromada, séc. XVII. Catedral de 
Cuernavaca, México.  
Fonte: SILVA, Edjane Cristina Rodrigues. Menino 
Jesus do Monte: A arte e religiosidade de Santo 
Amaro da Purificação no século XIX, 2010. 
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São Cristóvão é literalmente o carregador de 

Cristo. Entretanto, para Augras no contexto da 

escravidão negra, especificamente São Benedito, por 

ser negro, surge como o carregador também, tendo o 

pano como uma espécie de manjedoura para carregar 

o Menino. A abordagem de Augras tenta traçar o 

conflito simbólico que a composição deste modelo 

apresenta. Em geral, o Menino Jesus acaba sendo 

posicionado perto do coração do santo.  

Na iconografia de uma santa pouco conhecida 

no Brasil, Santa Rosa de Lima, apresenta-se um 

modelo iconográfico muito parecido com este de São 

Benedito. A santa peruana também possui um pano 

para carregar o Menino Jesus. Santa Rosa nasceu no 

Peru e foi a primeira nativa das Américas a receber o 

título de santidade. De descendência espanhola 

crioula, tornou-se símbolo do triunfo da Igreja Cristã 

no Novo Mundo. Patrona do Peru, suas imagens 

aparecem com variados atributos, dentre eles uma 

coroa de rosas e espinhos e, muitas vezes, segurando 

o Menino Jesus
448

. Assim como São Benedito, o pano 

do modelo da santa parece uma manjedoura. No caso 

do modelo do santo preto, há um detalhe que 

diferencia dos demais santos, ele nunca toca o 

Menino Jesus e o pano parece ter como função separá-los, evitar o contato mesmo quando 

estando juntos. Na santa peruana não se sabe, porém, abre-se um parêntese para a reflexão 

sobre o significado do tecido na iconografia de santos que foram utilizados na conversão 

indígenas e africanos. 

Voltando a atenção para o modelo do santo preto, Augras explica no Brasil que este 

modelo ficou conhecido como ―o padrinho carregador‖ e citou a pesquisa de Carlos 

Rodrigues Brandão de como esse modelo foi sendo incorporado nas narrativas populares 

                                                           
448SILVA, Edjane Cristina Rodrigues. Menino Jesus do Monte: A arte e religiosidade de Santo Amaro da Purificação no 
século XIX. Dissertação de Mestrado/Escola de Belas Artes da Universidade Federal da Bahia. Salvador, 2010, p.68. 

 

Figura 86 – Santa Rosa de Lima.Escultura 
policromada e dourada, séc. XVIII. atribuída a 
Bernardo de Legarda. Museu de Arte Colonial. 
Fonte: Centro Virtual Cervantes. Disponível 
em: 
http://cvc.cervantes.es/artes/ciudades_patrimonio/q
uito/paseo/acc-museo_colonial.htm 

 

 

http://cvc.cervantes.es/artes/ciudades_patrimonio/quito/paseo/acc-museo_colonial.htm
http://cvc.cervantes.es/artes/ciudades_patrimonio/quito/paseo/acc-museo_colonial.htm
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pelos negros, ganhando novas narrativas míticas e atemporais, unindo Benedito e Jesus, como 

esta transcrita pela pesquisadora: 

―Começou com São Benedito no tempo que ele andava com Jesus. Porque esse São 

Benedito era padrinho de Jesus Cristo[...] Na apresentação de antigamente, quando 

era um rapaz, um senhor que ia batizar, escolhia aquele senhor de idade que era de 

cor escura pra pegar aquele menino pra apresentar [...] Tinha o padrinho e tinha o 

padrinho-carregador. Assim foi São Benedito. São João foi quem batizou e São 

Benedito foi quem carregou‖
449

. 

 

É impossível desconsiderar esta observação de Augras, quando se tem ciência da 

construção da iconografia de santos pretos pautadas no discurso da escravidão, onde a cor 

preta teve um valor significativo na catequese de negros. Embora este modelo iconográfico 

represente a conquista da essência da vida cristã de corpo e alma de Benedito, sua negritude 

não é esquecida, muito menos o que ela representava. 

 

                                                           
449AUGRAS, Monique. São Benedito. In: ARAÚJO, Emanoel et al. Benedito das flores e Antônio de Categeró. Catálogo 
de Exposição. São Paulo: MAS-SP, 2011, p.17. 

 

Figura 87 -  Esculturas de São Benedito e o Menino Jesus.  

 
Imagem I: Escultura policromada, séc. XVIII. São Paulo- SP., MAS-SP. Fonte:Benedito das flores e Antônio de 
Categeró. Catálogo de Exposição. São Paulo: MAS-SP, 2011. 
Imagem II: Escultura policromada, séc. XVIII-XIX. São Paulo - SP. Coleção Particular. Fonte:Benedito das flores e 
Antônio de Categeró. Catálogo de Exposição. São Paulo: MAS-SP, 2011. 
Imagem III: Escultura policromada, séc. XIX. Capela da Ordem Terceira de S. Francisco da Penitência, Santos-SP. 
Fonte: Foto de Joyce Farias de Oliveira. 
Imagem IV: Escultura policromada, séc. XIX. Irmandade de S. Benedito de Santos – SP.  Fonte: Foto cedida por 
Sílvio Martinez. 
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―[...] em todas as imagens a que tivemos acesso desde o início da pesquisa, pudemos 

observar que o menino está sempre deitado, ou sentado, em um pano branco, e que jamais, 

por conseguinte, é tocado pelas mãos pretas do seu padrinho‖
450

.  

Embora esta observação realmente seja atestada podendo ser estendida às demais 

regiões brasileiras, encontramos uma exceção que demonstra uma ruptura, um desvio da 

―regra‖ deste modelo. A distinta imagem portuguesa do santo que se encontra no altar-mor da 

Igreja da ISB na cidade de Santos. De forma declarada, o santo negro toca o Menino Jesus.  

Os conflitos e os arranjos da disparidade das cores (preto e branco) deste modelo 

iconográfico está intrínseco nesta imagem, mas com uma pauta nova, o toque de São 

Benedito. Mas o que de fato essa escultura representa no âmbito da iconografia do santo? Por 

                                                           
450AUGRAS, Monique. Todos os santos são bem-vindos. Rio de Janeiro: Pallas, 2005, p.60. 

 

Figura 883 –  São Benedito e o Menino Jesus da ISB. Escultura em madeira policromada, segunda metade do séc. 
XIX. Igreja da ISB, Santos – SP.  
Fonte: Foto de Joyce Farias de Oliveira. 
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que uma imagem da segunda metade do século XIX aparece em Santos com este desvio? Esta 

imagem está convencionada a quais os cânones de representação? Foi propositalmente 

pensada para mostrar essa relação de subversão? Ou, seria um erro despercebido no processo 

de execução? E, ainda que não proposital, isso faz deste detalhe algo menos revelador? O que 

sua existência nos permite inferir sobre como a imagem colabora para a construção da relação 

entre ser ―branco‖, ser ―negro‖, numa sociedade culturalmente definida por uma visão 

hierárquica distinguida pela cor da pele? 

O ―desvio‖ que essa imagem apresenta, impõe a necessidade de sua análise. Do 

contexto histórico-artístico da qual ela pertence, considerando as mudanças e adaptações que 

esta arte religiosa foi sofrendo devido aos territórios, às épocas e à circulação desses modelos 

iconográficos. Tudo isso influencia e influenciou nossa discussão, para assim, retornar à 

imagem de São Benedito em Santos.  

  



251 
 

CAPÍTULO 4 – Niger, sed formosus: O São Benedito da ISB 

 

4.1.  A obra em sua materialidade   

 

Podemos agora, depois da discussão sobre a construção da imagem de São Benedito e 

consequentemente de sua iconografia, retornar à escultura no altar-mor da Igreja da ISB em 

Santos, em sua materialidade. Nesta etapa, temos como princípio identificar as tendências 

artísticas às quais esta peça está 

relacionada, para isto, é preciso aborda-la 

de forma mais analítica, pautando seus 

aspectos estilísticos. 

As esculturas policromadas de 

cunho devocional justificam que   a partir 

da aparência da pele negra de São Benedito 

se instituiu a identidade deste santo. A 

policromia está dividida em duas partes: a 

carnação, cujo nome vem de carne, pintura 

da anatomia aparente da figura, quando se 

dá a cor da pele, e o estofamento que é a 

imitação dos tecidos da época, feita em 

várias camadas
451

. 

                                                           
451

COELHO, Beatriz. Materiais, Técnica e Conservação. In: COELHO, Beatriz (org.). Devoção e arte: imaginária religiosa 

em Minas Gerais. São Paulo: EDUSP, 2005, p.238. 

 

Figura 89 – Registro da escultura.Fotografia sem datação 
precisa (c.1930-1950).  Fonte:Álbum de fotografias da 

Irmandade de São Benedito, 1930-1970. 
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A escultura portuguesa da ISB aparentemente passou por diversas repinturas ao longo 
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dos anos, perdendo parte de sua policromia original. A policromia original, ou boa parte dela 

foi preservada até as primeiras décadas do século XX, considerando que em 1936 foi operado 

um restauro mais apurado, do qual se revelou sua origem portuguesa. Por isso, é oportuno 

utilizar, como base de comparação, alguns dos registros fotográficos desta peça feitos por 

volta de 1930, assim como, outras esculturas policromadas do santo, para situar esta peça 

dentro de uma tradição estilística.  

 

Figura 90 – São Benedito da ISB na Igreja do Convento de Santo Antônio do Valongo. Década de 30 do 
séc. XX. Fonte: Acervo da Ordem Terceira de S. Francisco da Penitência. 
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Apesar dos registros fotográficos de 1930 da peça portuguesa serem em preto e 

branco, é perceptível a diferença do aspecto cromático se comparados ao que ela apresenta 

atualmente. Em um registro fotográfico da escultura, feito ainda na Igreja do Valongo, 

percebe-se uma tonalidade mais fosca do que a atual.  

Esta peça apresenta, ao observa-la em direto, em seu aspecto atual, uma carnação 

tipicamente comum na maioria das imagens devocionais do santo, isto é, com base na tradição 

iconográfica de São Benedito. Seu rosto ovalado, com feições europeias, possui um tom 

uniforme de marrom escuro na face, nas mãos e nos pés. Os cabelos crespos são curtos e 

pretos. Seus olhos são amendoados e sua boca semiaberta é destacada com um tom rosado nos 

lábios finos. 

 

Figura 91 – Detalhe da cabeça do São Benedito da ISB. Escultura de madeira policromada, segunda metade do séc. 
XIX.  
Fonte: Foto de Joyce Farias de Oliveira. 
 

 

 

Figura 92 - Detalhe da cabeça do São Benedito da ISB - II. Escultura de madeira policromada, segunda metade do 
séc. XIX.  
Fonte: Foto de Joyce Farias de Oliveira. 
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O santo está sob uma peanha de madeira maciça com duas perfurações entre os pés 

calçados com sandálias nas cores marrom e laranja. O rosário está pendurado, envolvendo o 

corpo do Menino Jesus. Este elemento não faz parte da escultura, sendo um adereço recente. 

O estofamento compreende o hábito capuchinho na cor marrom, mas em um tom que 

diferencia da cor da pele do santo. Realçando mais a vestimenta, há detalhes nas mangas, no 

barrado e, também na bainha da capa do hábito. Na cor ocre, o que aparentemente seria uma 

imitação do dourado. O cordão franciscano com os três nós também é de mesmo tom.  

 
 
Figura 93 - Detalhes dos pés do São Benedito da ISB. Escultura de madeira policromada, segunda metade do séc. 
XIX.  
Fonte: Foto de Joyce Farias de Oliveira. 
 

 



256 
 

Descrevendo a carnação do Menino Jesus (peça danificada em uma das mãos), temos 

uma coloração de tons claros e suaves de combinações de ocre com tons laranja-rosados 

cobrindo todo seu corpo, pois a figura está totalmente nua. Seus olhos são azuis e seus cabelos 

são ondulados e ruivos, prevalecendo tons de laranja.  

 

Figura 94 – Detalhes do panejamentodo São Benedito da ISB.Escultura de madeira policromada, segunda metade 
do séc. XIX.  
Fonte: Foto de Joyce Farias de Oliveira. 
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O tecido onde o Menino está deitado, é branco e com alguns detalhes em dourado que 

forjam o aspecto de estampa. Há também uma faixa em ocre (dourado) na borda do tecido 

enrolado. Esses detalhes que imitam o dourado não são como os esgrafitos e estofamentos 

típicos de imagens barrocas, com douramento obtido através do aplique de folhas de ouro. 

São incrementos mais modestos, mas que ajudaram a destacar as diferentes tonalidades entre 

a carnação e a vestimenta. 

 

Figura 95 - Detalhes do Menino Jesus e tecido do São Benedito da ISB. Escultura de madeira policromada, 
segunda metade do séc. XIX.  
Fonte: Foto de Joyce Farias de Oliveira. 
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4.1.1.  Os antecedentes históricos  

 

Para se compreender as concepções estilísticas que permitem analisar a escultura 

oitocentista portuguesa de São Benedito da ISB, é essencial entender o contexto artístico da 

centúria anterior em Portugal, estruturando as bases para uma produção operada em oficinas 

com diversos profissionais. Os artistas, fossem eles entalhadores, ensambladores, imaginários, 

pintores ou douradores, organizavam-se em oficinas, de acordo com os esquemas tradicionais, 

tendo à frente um mestre, responsável pelas empreitadas assumidas, e a quem competia 

distribuir as tarefas aos oficiais mais preparados.  Essas organizações são reflexo da demanda 

da produção artística no panorama da cultura portuguesa e, neste contexto, o papel da Corte 

foi determinante para a ampliação e regulamentação destas oficinas, além dos intercâmbios 

que ajudaram na formação dos artistas. 

Com o reinado de D. João V (1707-1750), foi impulsionada uma intensa produção da 

arte portuguesa, emergindo uma nova corrente estética, caracterizada pela influência do 

barroco italiano. ―Este monarca deixou-se envolver por tudo o que, de alguma forma, lhe 

pudesse proporcionar ostentação. A sua imagem, omnipresente, saiu sempre reforçada perante 

os poderes. A sua política inseriu-se numa cultura do sublime‖
452

.  

D. João V, gozando de uma estável situação política, econômica e religiosa, promoveu 

e investiu em outros setores, como as artes, as ciências e as letras. O afluxo do ouro e dos 

diamantes do Brasil foram decisivos no desenvolvimento das artes.  Ávido por demonstrar 

essa prosperidade de seu reinado ao mundo, o monarca foi um verdadeiro mecenas, por um 

lado pela importação de inúmeras obras de arte e, por outro procurando trazer para junto de si 

os melhores artistas portugueses e estrangeiros, de forma a igualar ou mesmo superar a Roma 

papal e a França de Luís XIV 
453

.  

 

―Se bem que os artistas portugueses se encontrem a nível de discurso numa 

dimensão periférica, eles tentam, todavia, expressar o ideário pós-tridentino de 

acordo com os critérios estéticos vigentes na Europa, introduzindo durante o reinado 

de D. João V (1707-1750) o chamado "gosto moderno" do barroco romano, e 

                                                           
452TEDIM, José Manuel. A Festa Barroca no tempo de D. João V. In: Atas do IV Congresso Internacional do Barroco 
Ibero-americano.Belo Horizonte: C/Arte, 2009, p.970. 
453QUEIRÓS, Carla Sofia Ferreira. Os Retábulos da cidade de Lamego e o seu contributo para a formação de uma 
escola regional (1680-1780). Dissertação de Mestrado. Departamento de ciências e Técnicas do Patrimônio – 
Universidade do Porto, 2001, p.39. 
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aderindo na segunda metade do século XVIII às influências francesa e alemã de um 

rococó requintado‖
454

. 

 

Isso explica as influências estilísticas que a arte portuguesa deste período sofreu, 

caracterizadas pelo fluxo de comunicação dos centros artísticos de Portugal com artistas e 

outros centros estrangeiros. A produção escultórica se encaixa neste argumento
455

. Com a 

chegada dos artistas estrangeiros, sobretudo italianos, formando escola e refletindo a 

importação de uma arte vinda de fora, por outro lado, as suas criações foram o resultado de 

uma assimilação e miscigenação com a arte nacional que os artistas locais transpuseram, 

mediante os novos materiais, sensibilidade e tradição, ao contexto lusitano originando um 

barroco tipicamente português
456

.  

No século XVIII, as imagens enriquecem-se de policromia e decoração a ouro, 

sofrendo influência da produção castelhana e andaluza, porém sem evoluírem para um 

realismo impactante como da produção escultórica espanhola. Paralelamente, a estética 

italiana de matriz clássica, já era conhecida dos artistas portugueses desde o século XVII pela 

importação de obras de Gian Lorenzo Bernini, pela ida de artistas portugueses à academia 

fundada por D. João V em Roma, bem como pela importação de estátuas para o Convento de 

Mafra, entre outros dados históricos que confirmam a vertente italianizante da estética 

setecentista portuguesa
457

. 

                                                           
454FERREIRA-ALVES, Natália Marinho. Pintura, Talha e Escultura (séculos XVII e XVIII) no Norte de Portugal. In: 
Revista da Faculdade de Letras Ciências e Técnicas do Património. I Série vol. 2. Porto, 2003, p. 735. 
455 As influências não ocorreram apenas neste período, há constantes intercâmbios em épocas anteriores. Por exemplo, a 
produção escultórica do século XVII foi acondicionada a um novo elemento, o retábulo monumental de madeira entalhada e 
dourada. Que advém da influência de artistas flamencos em Portugal e que foi retomado pela decoração maneirista. No 
século XVIII, o retábulo deixa de ser decorado com pintura e deu lugar a uma nova tipologia decorativa, a escultura de vulto 
em diálogo com o enquadramento arquitetônico. Outro aspecto, nos retábulos que eram adornados com motivos 
naturalistas e geométricos e de revestimento dourado de grande efeito decorativo, reconhecem afinidades com a arte dos 
entalhadores castelhanos do séc. XVII (não esqueçamos a união das coroas ibéricas). MAYER, Maria de Lima. Regresso 
do Egito. In: Coleção/Escultura. Casa-Museu Medeiros e Almeida. Portugal, S.d. Disponível em http://www.casa-
museumedeirosealmeida.pt/ . Acessado em: 25/01/2017. 
456 No Sul e no Centro a escultura tem como centros mais importantes Lisboa e Mafra, embora no domínio da talha a 
diversificação regional seja maior. A importância da capital, por nela residir a corte, é suficientemente grande para atrair 
artistas de todos os quadrantes. No Norte, os grandes centros de produção encontram-se no Porto e em Braga, ou mesmo 
Barcelos. Os escultores são muitas vezes também entalhadores, constituindo o trabalho de imaginária uma atividade 
associada. MOURA, Carlos Alberto. A escultura religiosa em Portugal nos séculos XVII e XVIII: um breve relance. In: 
Imagem Brasileira. (Revista do Centro de Estudos da Imaginária Brasileira). Belo Horizonte, 2007.N. 01, pp. 17-18; SMITH, 
Robert C. A talha em Portugal. Lisboa: Livros Horizonte, 1963, pp.  121-122. 
457 Sobre esta influência italiana, um modo sensivelmente diferente de conceber a escultura, e em particular a religiosa, 
vinha, entretanto, a propagar-se pela Europa barroca. A sua origem estava em Roma, no acervo das criações de Gian 
Lorenzo Bernini (1598-1680), e os seus fundamentos numa concepção fluída da forma, linearmente dissolvida na 
envolvência luminosa. Transbordantes de imaginação e energia, as idéias e os processos de Bernini foram continuados 
pelos seus numerosos discípulos e seguidores. MOURA, op. cit., pp. 13-14. 

http://www.casa-museumedeirosealmeida.pt/
http://www.casa-museumedeirosealmeida.pt/
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  ―Na escultura devocional do séc. XVIII continua a dominar a 

madeira, salvo na dos mestres estrangeiros que utilizam o mármore. As madeiras 

preferencialmente empregues na escultura sacra e talha dourada (bem como para o 

mobiliário), foram o carvalho (mais no século XVII), o castanho e o louro, espécies 

autóctones portuguesas, preferidas pelas boas características como suporte de 

policromia. Após a imagem ser esculpida, é aplicado o receituário decorativo da 

época: revestimento com uma camada preparatória composta de várias demãos de 

uma mistura de gesso [...] e cola, sobre a qual se aplica a policromia bem como o 

trabalho de estofado, puncionado e eventual pintura a pincel. A escultura barroca 

recorreu muito à técnica de estofado para os panejamentos, pelo carácter realista e 

pelo toque decorativo valioso que imprime às esculturas, simulando o uso de ouro 

maciço - o termo vem da palavra italiana stoffa, que significa ‗tecido rico‘. O 

material utilizado é a folha de ouro, com a qual se recobriam as superfícies que 

pretendiam imitar tecidos aplicando-se de seguida os pigmentos que, depois de 

secos, eram raspados, criando luxuosos efeitos ao deixar sobressair o ouro 

subjacente.  

O sentido decorativo das obras aumenta, assistindo-se à união da religião com a 

estética – contemplação não só do Bem, mas também do Belo – visando uma certa 

teatralidade afectiva e emocional. É um período que se caracteriza por mais realismo 

do que imaginação‖
458

. 

 

Segundo Oliveira, a partir desta vertente italiana, a produção de imagens devocionais, 

sobretudo as retabulares, seguiam essa nova leitura da escultura somadas com a tradição 

portuguesa, obtendo um impacto visual e atingindo eficácia à distância. Essas combinações 

envolviam a conferência de expressões fisionômicas mais acentuadas às esculturas, em busca 

de um maior grau expressivo, o que seria intensificado por posições codificadas e teatrais, 

realçando-se partes do corpo pela carnação, executada a óleo e à policromia sobre as partes 

estofadas, realizadas à têmpera. A adequação dessas imagens de culto aos complexos 

retábulos dourados do período barroco, completaria a sintaxe dos aparatos sacros de modo a 

produzir no fiel estados de arrebatamento e inspiração
459

.  

Deste modo, aspectos e tipologias artísticas bastante estáveis permaneceram por pelos 

menos um século, permitindo apresentar uma breve comparação da produção deste período 

com a imagem portuguesa de São Benedito em Santos. 

 

  

                                                           
458 Ensaio sobre o conjunto escultórico do acervo da Casa-Museu Medeiros e Almeida. MAYER, Maria de Lima. Regresso 
do Egito. In: Coleção/Escultura. Casa-Museu Medeiros e Almeida. Portugal, S.d. Disponível em < http://www.casa-
museumedeirosealmeida.pt/ >. Acessado em: 25/01/2017. 
459OLIVEIRA, Myriam. A.R. de. A imagem religiosa no Brasil. In: Aguilar, Nelson (org.).  Mostra do Redescobrimento: arte 
barroca. São Paulo: Associação Brasil 500 anos Artes Visuais, 2000, p.40. 
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4.1.2.  Os problemas estilísticos de classificação da obra: distanciamentos e 

aproximações. 

 

Comparando a escultura portuguesa da ISB com algumas imagens de São Benedito do 

século XVIII, constatam-se aspectos que afastam essa imagem da produção barroca. Há 

particularidades na produção barroca ibérica que merecem ser pautadas nesta discussão e que, 

em certa medida, reforçam as distinções desta escultura portuense analisada de São Benedito.  

Por exemplo, o São Benedito da produção espanhola é caracterizado pelo naturalismo 

da escultura que, somado à policromia, fornece detalhes impressionantes na carnação da face 

do santo. Uma escultura cuja autoria é atribuída ao artista espanhol José de Montes de Oca, 

apresenta São Benedito como santo pregador, um raro modelo da iconografia espanhola.  

Seu semblante é muito dramático, sobrancelhas arqueadas tencionam suavemente a 

testa, a boca entreaberta possibilita ver os dentes e a língua no interior. Todos elementos da 

face sugerem movimento, como se o santo estivesse pregando a Palavra. A cor do seu rosto 

foi obtida por camadas sucessivas para chegar num tom preto-marrom matizado. Essa cor 

realça o olhar expressivo do santo (olhos de vidro), percebe-se o cuidado em dar um tom 

 
 
Figura 96 – São Benedito de Palermo. Atribuída a José Montes de Oca. Escultura de madeira policromada e dourada; 
olhos de vidro, c. 1668–1754. The Minneapolis Institute of Arts.  
Fonte: SPICER, Jeaneth. European perceptions of blackness as reflected in the visual arts. In: _______et al. Revealing 
the African Presence in Renaissance Europe. Baltimore : The Walters Art Museum/Princeton University, 2012. 
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diferenciado nos lábios, obtido com camadas de matizes da cor predominante do rosto e 

outras tonalidades terrosas. Os lábios tipicamente de traços africanos, diferente dos cabelos 

encaracolados, o nariz afilado demonstrando a combinação entre traços europeus para 

constituir neste exemplar do santo. 

―[...] este não é o hábito franciscano sisudo. Há uma tendência em 1700 para dourar 

tudo, mas também é verdade que as cabeças de esculturas policromadas, geralmente 

eram feitas separadamente, como foi esta, permitindo a unificação de uma cabeça e 

corpo de diferentes origens. Não obstante esta cabeça encaixa-se perfeitamente‖
460

.  

 

A preocupação do artista em alcançar o naturalismo, produzindo separadamente a 

cabeça do corpo, sugere que em alguns casos havia um estudo mais apurado de modelos 

negros para produção das imagens do santo preto.  

Em outra escultura espanhola, o São Benedito (Milagre do Sangue) do Convento de 

San Diego (Franciscanos Descalzos), em Valladolid. Na ficha catalográfica, disponibilizada 

pelo Museo Nacional de Escultura, é mencionado o uso de algum assistente negro como 

                                                           
460SPICER, Jeaneth. European perceptions of blackness as reflected in the visual arts. In: _______et al. Revealing the 
African Presence in Renaissance Europe. Baltimore : The Walters Art Museum/Princeton University, 2012, p.85. 

 

Figura 947 - São Benedito – Milagre de Sangue II. Escultura dourada e policromada, c.1725. Convento de San Diego 
(Franciscanos Descalzos), Valladolid.  
Fonte: Acervo digital do Museu Nacional de Escultura/ Espanha. Disponível em: http://ceres.mcu.es/pages/Main 
 

 

http://ceres.mcu.es/pages/Main
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modelo para a elaboração da cabeça desta peça
461

. Novamente, percebe-se, nos detalhes, 

como as feições africanas foram destacadas pela cor escura do rosto. Nesta peça, a carnação 

não é matizada, é mais uniforme. Os olhos de vidro, os cabelos carapinhas, a boca entreaberta 

com os dentes à mostra, mas com um semblante mais sereno. O nariz, diferente da escultura 

de Montes de Oca, lembra mais os traços africanos. 

Enquanto grande parte da 

produção espanhola volta-se para um 

realismo impactante, a produção 

portuguesa é mais contida perante este 

realismo, conservando uma tonalidade 

difusamente arcaizante
462

. A produção 

portuguesa de imagens de São Benedito 

do século XVIII não foge do propósito 

de instituir a aparência do santo baseado 

em modelos negros também, mas não 

apresenta com tanto rigor este 

naturalismo. Um bom exemplo desta 

produção, é este busto relicário de São 

Benedito das Flores (fig.98) do 

Convento da Madre de Deus, em Lisboa.  

Apenas a cor que remete ao 

sujeito negro, as feições são totalmente 

europeizadas, com nariz afilado e 

cabelos encaracolados. De vulto sereno, 

a boca possui um tom avermelhado que 

cria um contraste com a cor da face. 

Assim como a imagem do Convento de 

San Diego (fig. 97), possui uma 

                                                           
461SAN BENITO DI PALERMO. Ficha catalográfica. In: Coleção doMuseo Nacional de Escultura. Espanha: Ministério de 
Educación, Cultura y Deporte. Disponível em: http://ceres.mcu.es/pages/Main . Acessado em 12/08/2016. 
462Formas e cores mais simplista. No século XVIII este termo refere-se às esculturas com aspectos de rigidez, ou seja, sem 
movimento ou mesmo a leveza da forma, como foi interpretada as influências de Bernini, mas também pode ser relacionada 
em contraposição a policromia requintada que se desenvolveu na produção setecentista. Ver MOURA, Carlos Alberto. A 
escultura religiosa em Portugal nos séculos XVII e XVIII: um breve relance. In: Imagem Brasileira. (Revista do Centro 
de Estudos da Imaginária Brasileira). Belo Horizonte, 2007. 

 

Figura 98 - Busto relicário de São Benedito de Palermo. 
Escultura de madeira policromada e dourada, c..1750. 48 cm  
de altura.  Convento da Madre de Deus.Lisboa, Portugal.  
Fonte: The image of the Black in western art – v. III: From 
the "Age of Discovery" to the Age of Abolition, Part 1: 
Artists of the Renaissance and Baroque. Cambridge: 
Harvard University Press, 2010. 
 

 

http://ceres.mcu.es/pages/Main
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carnação uniforme de um tom escuro 

de marrom. O traje franciscano desta 

peça, apresenta um rico estofamento 

com delicados motivos florais obtidos 

através da técnica do esgrafito.  

Até aqui é visível a diferença 

entre as duas vertentes ibéricas. 

Apesar dessas diferenças, ambas 

produções sofreram, no período 

setecentista, influências da agitação 

barroca de cunho italianizante. 

Sobrepondo-se a uma característica 

em comum, onde prevalecia o gosto 

pela refulgência das policromias e a 

madeira dourada. Muitas imagens do 

século XVIII de São Benedito 

possuem estes aspectos que podemos 

considerar barrocas.  

A aplicação de brocados no 

estofamento é algo contundente, no 

entanto, não era toda irmandade ou 

qualquer tipo de corporação de leigos 

que obtinha peças com uma 

policromia mais requintada. Porém, 

outros aspectos definem as tendências 

barrocas, como o volume dos 

panejamentos obtido pelos drapeados.  

Comparando a escultura da ISB com essas esculturas barrocas não estabelecem 

proximidades. Reforçando esse distanciamento, seguimos para outro exemplo, a imagem de 

São Benedito da segunda metade do século XVIII da Igreja de São Francisco no Porto. De 

carnação de cor preta que se destaca com os lábios rubros. O hábito possui douração em todo 

seu comprimento, evidenciando os brocados ricamente ornamentados com largos relevos 

dourados.  

 
 
Figura 99 –São Benedito do Convento de São Francisco do 
Porto. Escultura Policromada e dourada, séc. XVIII.  Igreja de São 
Francisco do Porto, Portugal. Fonte: 
http://www.360portugal.com/Distritos.QTVR/Porto.VR/vilas.cidades
/Porto/SFrancisco/FLASH/SFrancisco_TranseptoNorte.html 
 

 

http://www.360portugal.com/Distritos.QTVR/Porto.VR/vilas.cidades/Porto/SFrancisco/FLASH/SFrancisco_TranseptoNorte.html
http://www.360portugal.com/Distritos.QTVR/Porto.VR/vilas.cidades/Porto/SFrancisco/FLASH/SFrancisco_TranseptoNorte.html
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Chegamos à conclusão de que a peça da ISB não possuiu estas características em sua 

policromia, pelo contrário, é carente dessas refulgências de uma policromia com douração 

mais requintada. Parece seguir outra tendência, apesar de apresentar em sua forma 

compositiva um quase contrappostoclássico que remete às correntes italianizantes
463

. O 

volume do panejamento é mais ponderado que 

nas imagens barrocas, mas não chega ser 

arcaizante. Há mais leveza no tratamento dado 

aos tecidos, as linhas são mais suaves e 

acompanham as curvas do corpo. O corpo é 

levemente alongado e não se aproxima destes 

exemplos. Apesar dos modelos apresentados, 

nenhuma delas conversam com os aspectos da 

imagem portuense da ISB. Notadamente, a peça 

não possui muitas características que definem 

as anteriores como barrocas.  

Todavia, uma outra imagem portuguesa 

(entre o final do século XVIII e começo do 

XIX) presente no Convento de Nossa Senhora 

da Conceição no Morro do Itaguaçu, em 

Itanhaém, permite uma comparação por 

similaridades.  Itanhaém é uma cidade também 

do litoral paulista, que pertence à região da 

Baixada Santista, mesmo território onde está 

situada Santos. A imagem de Itanhaém é uma 

escultura de madeira policromada de 

proximamente 90 centímetros de altura, 

localizada no altar-mor da Igreja do Convento 

                                                           
463 Contrapposto é um termo italiano, utilizado em escultura para distinguir uma forma de representação humana que busca 
a naturalidade. Essa característica advém da produção de esculturas gregas no período clássico, sendo definida pela 
distribuição harmônica e natural do peso da figura humana representada em pé, com uma perna flexionada e a outra sendo 
a principal sustentação desse peso. Ainda para tal equilíbrio, o quadril é levemente inclinado numa posição oposta dos 
ombros, o que caracteriza a posição assimétrica das partes do corpo. O contrapposto clássico foi retomado na Renascença 
italiana, chegando ao Barroco e influenciando a produção de imagens religiosas. VerWITTKOWER, Rudolf. Escultura. 
Trad.: Jefferson Luiz Camargo. São Paulo: Martins Fontes, 1989, pp.3-26; GOMBRICH, E. H. História da Arte. 15ª. ed. 
Tradução por Álvaro Cabral. Rio de Janeiro: Ganabara Koogan, 1993, pp. 46-78. 
 

 

Figura 100 – São Benedito de Itanhaém.Escultura 
policromada, séc. XVIII – XIX. Igreja do Convento de 
Nossa Senhora da Conceição de Itanhaém, SP. 
Fonte: Foto de Joyce Farias de Oliveira. 
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de Nossa Senhora da Conceição. À primeira vista, algo que chama a atenção é o modelo 

iconográfico italiano, elemento que não acondicionou nenhuma das imagens portuguesas 

mencionadas até o momento. Esta escultura foi classificada como ―uma peça estrangeira de 

cunho italianizante‖
464

, possivelmente é portuguesa, considerando o desenrolar dos modelos 

iconográficos por via portuguesa e a datação aproximada desta peça, ressoam os resultados da 

influência da obra de Frei Apolinário da Conceição.  

Não foi possível encontrar informações da procedência desta escultura, porém, é nítido 

que esta peça não passou por restauro, mantém ainda suas cores originais, mesmo um pouco 

deterioradas. É possível verificar áreas com a camada externa exposta, aparecendo o que 

provavelmente seria o gesso para dar acabamento à madeira antes de receber a pintura.  

 

É uma imagem que por sua composição e feitura é muito similar à imagem da ISB. De 

cores foscas, a policromia desta peça também se difere da exuberância das imagens 

                                                           
464 Essas informações foram obtidas através de uma pesquisa de campo. Os dados da escultura advêm da catalogação 
(parcial) do inventário do Convento que está sendo realizado. O Convento de Nossa Senhora da Conceição de Itanhaém 
abriga um museu que está sob coordenação da Irmandade de Nossa Senhora da Conceição e a Diocese de Santos. 

 

Figura 101 – Detalhes do São Benedito de Itanhaém. Escultura policromada, séc. XVIII – XIX. Igreja do Convento de 
Nossa Senhora da Conceição de Itanhaém, SP.  
Fonte: Foto de Joyce Farias de Oliveira. 
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setecentistas até agora comentadas. Contudo, é uma escultura cuja forma segue linhas mais 

italianizadas, apresentando também em contraponto.   

Apresenta uma paleta de cores muito parecida com a imagem da ISB. De rosto 

redondo, feições também europeizadas, o santo possui carnação em um tom de marrom 

escuro. A expressividade das mãos demonstra a qualidade técnica do talhador. Podemos notar 

a semelhança deste detalhe nas mãos da imagem da ISB. 

 

Figura 102 – Comparativo das imagens: de Itanhaém e da ISB -Santos. 
Imagem I: São Benedito de Itanhaém. Escultura policromada, séc. XVIII – XIX. Igreja do Convento de Nossa Senhora 
da Conceição de Itanhaém, SP.  
Imagem II: São Benedito da ISB. Escultura policromada, segunda metade do séc. XIX. Santos – SP. Fonte: Foto de 
Joyce Farias de Oliveira. 
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Outro detalhe, tanto a posição do Menino Jesus como sua carnação são de inevitável 

similitude. Assim como o tecido branco, ornado com uma borda de ocre que imita o dourado 

e as sandálias em um formato parecido.  

 

Já os detalhes que diferem as imagens, temos o São Benedito de Itanhaém não possui 

o cordão franciscano, a capa do seu hábito é mais longa e sem ornatos. E nesta peça, não há o 

toque preciso de São Benedito que a imagem da ISB tem. Todavia, é inegável essa 

proximidade entre as duas peças. Outro aspecto, é que esta imagem está um local onde residiu 

uma irmandade de São Benedito e sendo uma imagem também importada de Portugal, só 

poderia ter desembarcado em um local, devido à localização de Itanhaém, este lugar era o 

porto de Santos. 

Nesta última etapa da análise, colocando a imagem de Itanhém ao lado da imagem 

portuense da ISB em comparação com as demais, ilustram a mudança iconográfica, sendo a 

de Itanhaém e a de Santos exemplos da consolidação do modelo italiano. Outro aspecto, a 

primeira aparenta ser uma peça de transição de estilos, a segunda parece ter sido resultado de 

um ciclo mais resolvido desta transição. Por outro lado, parecença da composição, deixa a 

dúvida se essas imagens já não indícios de um processo da produção escultórica de larga 

escala das oficinas portuguesas a partir do limiar do século XVIII para o XIX. 

 

 

4.1.3.  As oficinas portuguesas e o mercado internacional 

 

Fazendo um recorte, volta-se a atenção à região que compreende o norte de Portugal a 

fim de estabelecermos ligações possíveis para entender o contexto histórico da região onde se 

originou a escultura oitocentista de São Benedito, deslocada para Santos. Esta região de 

Portugal, no decorrer do século XVIII apresenta particularidades que moldam um perfil 

evolutivo de grande interesse para esta pesquisa, revelando um cenário de agitação artística, 

dando condições à proliferação de oficinas e aos intercâmbios de artistas, mas também 

métodos e modelos. Vale destacar a importância da escultura nesta região, que está 

estreitamente ligada à talha, sendo a expressão artística que mais teve impacto sobre a 
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produção desenvolvida para templos religiosos. De acordo com Ferreira-Alves, as cidades do 

Porto e Braga foram grandes centros produtores de talha e esculturas policromadas na época 

e, no caso do Porto, houve uma marca profunda por parte das oficinas portuenses numa área 

geográfica que se estende muito para sul do rio Douro, influenciando expressivamente zonas 

muito afora do seu território e para, além disso, permitiu que adentrasse no século XIX com 

essa estrutura de produção
465

.  

As figuras de madeira, dos santos e da Virgem, foram numerosas e estilisticamente 

caracterizadas, o que as faz entrar com frequência no jogo das atribuições oficinais. Segundo 

José Manuel Tedim, no caso da cidade do Porto, sua tradição na produção da talha e da 

escultura religiosa advinha desde o século anterior, mas no século XVIII assentou-se esta 

característica, tornando-se um dos grandes centros de produção artística nomeadamente nas 

artes da talha e da escultura
466

.  

Ainda o pesquisador afirma que, ao longo do Setecentos, as oficinas portuenses se 

responsabilizaram pela execução de esculturas religiosas que, além de encherem os altares das 

igrejas portuenses, ainda ocuparam-se de inúmeras encomendas vindas de toda a parte, 

principalmente do Brasil.  

Todo este fluxo de intercâmbios, da profusão de oficinas de talha e esculturas, gerou 

diferentes influências, mas foi este conjunto que simbolizou a tradição desta região na 

produção artística de imagens de devoção, a par das novas interpretações da arte religiosa na 

transição no século XIX. Moura reflete sobre essa ―transição‖, mas em todo o Portugal com as 

transformações urbanas, da arquitetura anunciadas no último quartel do XVIII com a época 

pombalina. 

 

―O Iluminismo era a filosofia que inspirava conceptualmente o traçado urbano da 

Lisboa pombalina. Mas isso não significou a liquidação imediata dos valores do 

Barroco e do Rococó a que se opunha. Por integração, ou em oposição, eles 

                                                           
465 No norte de Portugal a aprendizagem era muito exigente, já que as oficinas reputadas rivalizavam entre si. Por conta 
disso, a preparação técnica dos artistas ligados à arte da talha nos seus diversos ofícios era bastante rigorosa, sendo que 
os ofícios de entalhador e dourador eram muito valorizados. Numa forma mais abrangente, durante o período joanino, 
definido como a primeira metade do século XVIII, ocorreu no campo artístico a busca pela abertura e por contatos mais 
diretos com os tratados artísticos, com obras de arte e artistas estrangeiros. Isto se traduziu numa clara influência do 
Barroco internacional e do Rococó, sobretudo a partir do segundo quartel do século XVIII, altura em que a rigidez 
característica do Barroco Nacional vai cedendo lugar à reelaborada linguagem deste Barroco cosmopolita e do estilo 
Rococó. FERREIRA-ALVES, Natália Marinho. Pintura, Talha e Escultura (séculos XVII e XVIII) no Norte de Portugal. In: 
Revista da Faculdade de Letras Ciências e Técnicas do Património. I Série vol. 2. Porto, 2003, p. 740. 
466TEDIM, José Manuel. Escultura religiosa barroca na região do Porto/Grande Porto. In: A Fonte: Fonte de estímulo 
Intelectual, N.11, 185-192. 2016, p.190. 
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subsistem na arte religiosa, perdurando no reinado seguinte de D. Maria I (1777-

1799) e na regência do futuro D. João VI (1799-1816), contemporaneamente ao 

Neoclassicismo‖
467

. 

 

―Pretendia agora provar-se, já no final do ciclo, que a poética do mármore era tão 

válida quanto a da refulgência dourada (como pretendera D. João V), senão mesmo 

imprescindível à monumentalização dos exteriores arquitectónicos. E que só esses 

valores poderiam servir a uma visão do sagrado fundada no envolvimento óptico, e 

não na subordinação fria à lógica geométrica a que estavam sujeitas as igrejas da 

cidade pós-terramoto. Mas a racionalidade pombalina é também o anúncio do 

Neoclassicismo, [...] triunfante na viragem para o século XIX. A sociedade burguesa 

nascida da Revolução liberal de 1820 e a extinção das ordens religiosas, em 1834, 

ocasionariam profundas transformações mentais e estéticas.  Num quadro cultural 

sentimentalmente romântico, não obstante os prolongamentos tardios da época 

anterior, a escultura passaria a exprimir de outro modo os conteúdos religiosos, 

deixando estes de ser a temática absoluta, ou sequer dominante, da sua produção‖
468

. 

 

Não seria diferente na região do Porto, o período de plenitude da produção portuense 

foi abalado e interrompido pelas crises político/militares de Portugal na primeira metade do 

XIX e, só a partir da segunda metade se constata um certo renascer destas oficinas, 

concentrando-se na outra margem do Douro, em Vila Nova de Gaia. Tedim menciona a 

produção de algumas oficinas sobreviventes e sinaliza as mudanças, uma produção de 

esculturas policromadas destinadas aos retábulos, agora, neoclássicos das igrejas 

portuenses
469

.  

Mas este novo ciclo da produção artística não era exclusivo à esta região, ou mesmo 

Portugal, o mesmo acontecia na Espanha. Era um processo de transformação que ocorria no 

mundo, com a chegada o século XIX, chegaram também a dinâmica da industrialização e isso 

aos poucos vai penetrando em diversos segmentos da cultura europeia, não seria diferente 

com a produção de imagens religiosas.A necessidade de encontrar ou recuperar técnicas, 

artísticas mais baratas, dava-se um novo ritmo para a sobrevivência deste mercado. Por outro 

lado, isto também ocasionou numa nova concepção da escultura, como no caso das imagens 

religiosas. Como analisou Medina: 

                                                           
467MOURA, Carlos Alberto. A escultura religiosa em Portugal nos séculos XVII e XVIII: um breve relance. In: Imagem 
Brasileira. (Revista do Centro de Estudos da Imaginária Brasileira). Belo Horizonte, 2007. N. 01, p. 19. 
468MOURA, Carlos Alberto. A escultura religiosa em Portugal nos séculos XVII e XVIII: um breve relance. In: Imagem 
Brasileira. (Revista do Centro de Estudos da Imaginária Brasileira). Belo Horizonte, 2007. N. 01, p. 21. 
469 Os constantes contatos dos artistas destas paragens com a grande urbe, deram origem a um importante núcleo de 
oficinas que resistiram e mantiveram uma tradição, outrora situada na cidade do Porto, hoje inserida em pequenos meios 
suburbanos do grande Porto e na mão de alguns poucos mestres. Essa região constituiu uma autêntica escola que se 
prolongou pelas centúrias seguinte até aos nossos dias nas oficinas que, com base no exemplo portuense, se instalaram a 
partir do século XIX, nas Terras da Maia.TEDIM, José Manuel. Escultura religiosa barroca na região do Porto/Grande 
Porto. In: A Fonte: Fonte de estímulo Intelectual, N.11, 185-192. 2016, p.191. 
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―Curiosamente la estética berninesca y el barroquismo italianizante de la época, 

evidenciado em lo movido de los plieges, lo afectado de las posturas, no ―facilita‖ 

em absoluto la labor de estofador porque las figuras se llenan de excesivos y 

profundos huecos. Otra consideración a tener en cuenta en este sentido es que a 

partir de este siglo, es cuando los escultores comienzan a hacerse cargo de la 

policromía de la obra, outra evidencia que actua en detrimiento de los valores 

pictóricos, así como del preciosismo en el oficio. Evidentemente se abre paso una 

nueva visión de la policromía, que no dudará en adoptar otros recursos menos 

elaborados [...]‖
470

. 

 

 

Por este panorama, a produção de esculturas policromadas aos poucos perderia 

algumas das características que predominaram na produção barroca portuguesa do século 

XVIII.  Imagens com uma paleta de cores mais reduzida, assim como os drapeados das 

representações dos tecidos e o emprego do ouro na douração seria praticamente extinto. 

Buscando traços compositivos mais ajustados aos preceitos do Neoclássico, preservando os 

traços italianizantes da forma, em outras palavras, mantém-se a mesma ondulação suave do 

eixo compositivo (do corpo) e a inclinação leve da cabeça, aparentando o corpo na massa dos 

panejamentos, mas sem um volume excessivo. 

Neste ponto interpretamos que a imagem de São Benedito da ISB, assim como a de 

Itanhaém, foram produzidas neste contexto histórico-artístico. Não perderam totalmente o 

vínculo de uma concepção barroca, mas também são já devedoras das características 

neoclássicas na arte religiosa. 

Por fim, todos estes processos levados a seus extremos e junto com a industrialização 

deram lugar à seriação de imagens no século XIX. O panorama das oficinas portuenses, 

durante o período em que assistimos o despontar de uma nova Era da produção artística de 

cunho religioso. Mas cabe, neste ponto, uma ressalva muito importante sobre essas mudanças 

para além de Portugal. Concomitante a este episódio, isto é, a segunda metade do XIX, os 

esquemas observados no resto da Europa, sobretudo em Roma, fornecem uma melhor 

compreensão da globalidade deste fenômeno.  

O pontificado do Papa Pio IX (1846-1878) trouxe a renovação da Igreja, incentivando 

e patrocinando a produção artística, uma arte de inclinação neoclássica que ia mesclando-se 

com um novo gosto da Igreja Romana, o que vai definir-se ao longo de algumas décadas, 

                                                           
470MEDINA, Constantino Gañán. La técnica de la policromía em imágenes. In: Técnicas y evolución de la imaginería 
policroma en Sevilla. Universidad de Sevilla. Sevilha, 1999, p.215. 
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como uma combinação de elementos clássicos com o revival de outros estilos históricos da 

Europa
471

. Ainda, outro aspecto associado à figura de Pio IX, é que com a sua campanha de 

renovação se fizeram as estruturas de um mercado internacional de obras de arte de cunho 

religioso, muito mais ampliado. Segundo Capitelli, os estudos historiográficos desta produção 

artística vinculada à figura deste papa, produz um mapa muito mais ampliado da circulação de 

pinturas e esculturas, joias e mobiliário litúrgico, sendo que, a princípio, esta agitação 

concentrou-se em Roma, enquanto a capital do mundo católico, mas as influências deste 

período ultrapassaram seus limites
472

. E por isso veremos chegar ao Brasil esta tendência.  

Não necessariamente o caso das oficinas portuguesas e o da renovação da Igreja 

possuem uma ligação direta, mas deflagra uma pauta significativa de uma produção artística 

relacionada a um determinado período, que em muitas vezes é renegada aos estudos da 

História da Arte, ocasionando dificuldade de identificar e classificar obras que surgiram neste 

período. Não esquecendo que esses dados, identificam uma mudança estilística e uma nova 

estrutura de exportação da produção religiosa, e não servem apenas para listar as imagens 

portuguesas de São Benedito (da ISB e de Itanhaém), mas também imagens de procedência 

―não conhecida‖ encontradas em Santos. Todas com datação aproximada, trazendo o modelo 

iconográfico predominante no contexto luso-brasileiro do período em questão e além disso, 

com aspectos desta transição de estilos. Mesmo que elas não pertençam ao trânsito de um 

mercado internacional, elas figuram a dimensão dessas modificações da arte religiosa no 

Oitocentos. 

A arte religiosa do século XIX sofreu influências profundas, pelo menos na articulação 

de sua produção em ressonância com um mercado que se adaptava numa época que se 

moldava aos conceitos da industrialização e de novos ditames estéticos. Historiadores da arte, 

como Giovanna Capitelli, vêm trazendo contribuições significativas para desvelar este 

segmento da produção artística do Oitocentos. Ressaltando uma leitura deste período relegado 

                                                           
471 Apesar da grave crise econômica e política que marcou o pontificado de Pio IX, o apoio aos artistas e incentivo à 
produção artística traduzia-se numa série de medidas que resultaram no começo da restauração e construção de novos 
edifícios da Igreja, com retábulos, altares, portadas decorativas, esculturas e pinturas. Todas as grandes obras, a princípio, 
eram muitas vezes financiadas exclusivamente pelo papa. CAPITELLI, Giovanna. Il mercato globale dell’arte sacra romana 
nell’Ottocento: Pratiche, committenze, intermediari, artisti. In: CAPITELLI, Giovanna; GRANDESSO, Stefano; MAZZARELLI, 
Carla. Roma fuori di Roma: L’esportazione dell’arte moderna da Pio VI all’Unità (1775-1870).Roma: Campisano 
Editore, 2012, pp. 479-501. 
472CAPITELLI, Giovanna. Il mercato globale dell’arte sacra romana nell’Ottocento: Pratiche, committenze, intermediari, 
artisti. In: CAPITELLI, Giovanna; GRANDESSO, Stefano; MAZZARELLI, Carla. Roma fuori di Roma: L’esportazione 
dell’arte moderna da Pio VI all’Unità (1775-1870). Roma: Campisano Editore, 2012, pp. 477-478. 
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pela História da Arte, vemos que sua reconstrução permite reavaliar um campo de produção 

artística de experiências interessantes
473

, de como a arte religiosa sobreviveu no século XIX. 

 

4.2.  A obra por sua historicidade 

 

4.2.1.  O comércio de imagens no século XIX: à luz de uma historiografia esquecida. 

 

A importação de imagens portuguesas, segundo Eduardo Etzel, sempre ocorreu no 

Brasil, assim as peças importadas do século do XIX seria uma continuação de um comércio 

existente desde a descoberta, já que os portugueses foram sempre ativos em seus 

empreendimentos comerciais e não devem ter desprezado uma fonte tão importante de lucro 

como a representada pela venda de imagens
474

. Este argumento se aproxima com o desenrolar 

da produção das oficinas portuguesas no século XIX. Porém, reconhecemos a dificuldade que 

a investigação deste tipo de produção apresenta para identificarmos a autoria ou oficina de 

uma obra que está submetida a tal processo de produção em escala. Apesar de um volume de 

material do qual informa o fluxo crescente das atividades portuárias, delimitamos a pesquisar 

apenas os indícios que do tráfego de imagens portuguesas, buscando esboçar, mesmo que 

suscintamente, o panorama deste comércio e como esses dados cogita o porto de Santos como 

o eixo deste assunto. 

A fonte mais significativa da imagem portuense de São Benedito é o trecho extraído 

do Relatório de Provedoria datado de 1936, que relata um reparo realizado na imagem que se 

encontra no altar-mor da Igreja de São Benedito. Segue o referido trecho na íntegra:  

 

―Ao ser feito um concerto [sic] na imagem de São Benedicto foi encontrado resto de 

um jornal com o título Commercio do Porto com data de 9 de fevereiro de 1859 

(quarta-feira). Nada mais sendo discutido foi encerrada a mesma. Santos, 5 de abril 

de 1936‖
475

. 

 

                                                           
473Ibidem, p. 478. 
474 ETZEL, Eduardo. Imagens religiosas de São Paulo: Apreciação Histórica. São Paulo: Melhoramentos, 1971, p.269. 
475 O periódico mencionado é do segundo jornal mais antigo de Portugal, originário da cidade do Porto, “O Commercio do 
Porto”. Relatório de Provedoria do dia 05 de abril de 1936.IRMANDADE DE SÃO BENEDITO. Livro Ata de Reunião da 
Mesa Administrativa da Irmandade de São Benedito, n. 1 de 1934/1940, p.17. 
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Na época do reparo, esta imagem ainda era utilizada nas procissões, como revelam as 

fotografias que registraram as festividades na Igreja Santa Cruz
476

. Tudo indica que o conserto 

ocorreu devido ao desgaste do uso desta imagem nas procissões e assim foi possível a 

descoberta de partes de um jornal em seu interior.  

Voltando ao período aproximado da datação desta imagem portuense, os periódicos da 

Província de São Paulo oferecem um campo propício para encontrar indícios do comercio de 

imagens portuguesas. Como a imprensa assumiu um papel fundamental na interlocução das 

atividades comerciais do Oitocentos, esse material apresenta um cenário paulista bem agitado 

neste ramo, principalmente sobre as atividades portuárias. Devido ao volume e diversidade de 

artigos, foi estabelecido um recorte temporal, visando das décadas de 1860 e 1870. Nesses 

periódicos, durante este período há anúncios da venda de esculturas importadas de Portugal, 

quase todas da cidade do Porto e de Lisboa
477

. Esta tipologia de mercadoria não era algo 

muito comum, porque não parecia ter a demanda de um mecenato tão ávido, mas esses dados 

demonstram a mudança na produção e agenciamento da arte religiosa no século XIX. 

Nos anúncios prevalecem, como o destino para estas imagens que chegavam no Porto 

de Santos, o centro de São Paulo, sendo as ruas Rosário e São Bento as que mais 

concentravam diversas lojas de artigos variados. Ou seja, não se tratava de um ateliê, ou de 

uma oficina especializada neste tipo de mercadoria, mas lojas que vendiam mercadorias 

variadas. A maioria dos vendedores comercializavam diversos artigos importados, 

principalmente vindos de Portugal e da França. Os artigos portugueses concentram-se entre 

procedência de Lisboa e Porto, vinhos e alimentícios como os mais importados ao Brasil
478

. 

Dos franceses, a maior parte vinha de Paris e de caráter muito variado, desde alimentícios, 

vinhos, armarinhos e artigos de moda
479

. Mas ainda houve muitos outros artigos importados 

de outras procedências estrangeiras. Na filtragem do comércio de imagens foram encontrados 

alguns anúncios que, juntos, ajudam a estabelecer uma visão mais ampla deste tema. 

Apesar da corretagem dessas peças não se destacar no pujante comércio do XIX, 

alguns aspectos são importantes. No ano de 1862, essa cota comercial já era reconhecida na 

                                                           
476 A ISB permaneceu até meados de 1890 na Matriz (região dos Quartéis), depois retornou ao Convento de Santo Antônio 
(na região do Valongo), permanecendo até 1926. Em seguida migrou para Igreja de Santa Cruz (bairro Vila Mathias) 
permanecendo até a inauguração da Igreja de São Benedito no bairro do Macuco (atualmente região limítrofe com o bairro 
Embaré) em 1957. IRMANDADE DE SÃO BENEDITO. Livro Ata de Reunião Geral (Assembleia Geral), nº2 [1918/1991]; 
IRMANDADE DE SÃO BENEDITO. Livro Ata de Reunião da Mesa Administrativa,  nº 4 de [1952/1962]. 
477 Apresentaremos no decorrer deste texto os anúncios selecionados. 
478Idem. 
479 A maioria desses anúncios foram publicados pelo Correio Paulistano entre 1862 e 1874. CORREIO PAULISTANO. 26 
de maio de 1864, p.4. 
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base das receitas da Província de São Paulo. No caso da capital paulista, as lojas ou qualquer 

tipo de estabelecimento que fabricasse e vendesse imagens, fossem elas de gesso, massa 

(barro), ou ainda, se fossem vendidas pelas ruas, era cobrado um imposto sobre esses 

comerciantes no valor de 20 mil réis
480

.  

Na relação das taxas cobradas em Santos, não há nada sobre este tipo de comércio, 

ficando bem restrito aos estabelecimentos da cidade de São Paulo. Anúncios de imagens 

importadas revelam que todas desembarcaram no porto santista e a maioria seguiu às lojas da 

cidade de São Paulo. Outros informam a procedência das peças, as cidades de onde vieram 

essas imagens
481

.  

Apesar dos produtos franceses não competirem com esta modalidade de mercadoria, 

de Paris vinham muitas alfaias, não sendo incomum que tivessem também insígnias para 

santos. Como demonstra o anúncio da Loja de Joias na Rua do Rosário, número 23.  

                                                           
480Receita das Câmaras Municipais da Província de São Paulo (1862-1863) - Parte Oficial, número 10. CORREIO 
PAULISTANO. 08 de julho de 1862, p.1. 
481Idem. 

 

Figura 103 – Loja de Joias – Rua do Rosário, 23.  
Fonte: CORREIO PAULISTANO. 26 de maio de 1864, p.4. 
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No montante de joias francesas havia coroas e diademas para imagens devocionais. 

Esses objetos parecem tratar-se de uma produção feita em larga escala para ser comercializada 

em mais de uma loja.  

Nada neste levantamento foi 

encontrado sobre uma produção nacional, 

que foi divulgada nos mesmos 

parâmetros dessas peças importadas.  

Mas um aspecto interessante desta época, 

é sobre polivalência do artificie de 

imagens e como ele oferecia seus 

serviços. Mesmo não tendo haver com o 

circuito das imagens importadas, este 

profissional oferecia diversos serviços, 

entre eles, a de ―restauro‖ de imagens. 

Chamados de artífice, pintor, dourador 

entre outras nomenclaturas, o ofício 

desses profissionais se tornou muito 

abrangente. Nada como era nos ateliês e 

oficinas no século anterior, onde cada 

artífice exercia determinadas funções da 

qual se tinha mais habilidade e 

conhecimento, mesmo não sendo o artista 

reconhecido pela sua oficina ou que 

assinava a obra no final
482

.  

                                                           
482 Assinar não do modo literal, refere-se à autoria reconhecida da obra. CORREIO PAULISTANO. 25 de março de 1868, 
p.3; O YPIRANGA. 16 de setembro de 1869, p.3; DIÁRIO DE SÃO PAULO. 17 de março de 1877, p.4; 09 de novembro de 
1877. 

 

Figura 104 – Anúncios de pintores e douradores. 
Imagem I: O YPIRANGA. 16 de setembro de 1869. 
Imagem II: DIÁRIO DE SÃO PAULO. 9 de novembro de 
1877. 
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Os profissionais anunciados nos 

periódicos desempenhavam outras 

funções e aparentemente trabalhavam 

sozinhos, ou seja, eram trabalhadores 

autônomos sem ligação com algum ateliê, 

oficina, ou algo parecido. E nem sempre 

seus serviços são apenas voltados para 

uma produção artística. Como exemplo, o 

anúncio de 1867, Joaquim de Oliveira 

Rabello era um pintor oferecendo seus 

serviços, o que deixa claro a 

multiplicidade das atividades de seu 

ofício
483

.  

Esta breve sondagem demonstra o 

quão diferente foram as concepções da 

produção da arte religiosa neste momento do XIX na Província de São Paulo. Se o cenário das 

oficinas portuguesas, onde as mudanças e transformações culturais fundamentaram o 

paradeiro da obra sobre a qual se detém esta pesquisa, contudo, é certo que a região que foi 

destino desta peça também sofreu influências no mesmo ritmo. 

Retomando outros anúncios, na cidade de Limeira, que figurou o caso de compra de 

imagens portuguesas mais bem informado sobre o trânsito dessas peças, pois foi 

acompanhada e narrada a cada etapa no jornal Correio Paulistano entre os anos de 1867 e 

1868
484

. Este caso foi o mais esclarecedor deste tipo de comércio, o que permitiu fazer 

algumas aproximações com as pesquisas de José Manuel Tedim e Giovanna Capitelli.  

Na sequência de anúncios sobre este caso, fica evidente a predileção do 

encomendante, o sr. Bento de Barros, por imagens portuguesas (lisboetas)
485

. A compra das 

imagens se deu em meio a construção da nova igreja de Nossa Senhora da Morte de Limeira. 

                                                           
483CORREIO PAULISTANO. 25 de março de 1868, p.3. 
484 Notícia da compra de imagens da Europa para Limeira durou em torno de 10 meses. Ibidem. 18 de setembro de 1867, 
p.3; até 09 de junho de 1868, p.2. 
485 Este é o mesmo Bento Manoel de Barros, com título de Barão de Campinas e membro da Irmandade de Nossa Senhora 
da Boa Morte em Limeira. Além do seu envolvimento na construção da igreja e compra das imagens de Limeira, também 
promoveu a construção da nova matriz local (3ª matriz). ROSADA, Mateus. Sob o signo da cruz: Igreja, Estado e 
secularização (Campinas e Limeira 1774-1939). Mestrado em Arquitetura e Urbanismo. Universidade de São Paulo, São 
Carlos, 2010, pp. 131-142. 

 

Figura 105 –  Pintor: Joaquim de Oliveira Rabello. Fonte: 
CORREIO PAULISTANO. 25 de março de 1868. 
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Vindas da oficina de Leandro de Souza Braga, localizada na calçada do Combro, foram 

transladadas quatro imagens, são elas – uma de Cristo na Cruz, uma de Nossa Senhora da 

Assunção, uma de Nossa Senhora da Boa Morte e um São Bento. Segue a descrição das 

imagens: 

 

―Imagens – Lê-se na correspondência de Lisboa para o Jornal do Commércio: 

Foram expostas na sala do grêmio popular quatro imagens em vulto, um Cristo na 

cruz, uma Senhora da Assumpção, outra da Boa Morte e um S. Bento, que primam 

pela escultura, encarnação e pintura. A pureza das linhas, o bem disposto das 

roupagens, a naturalidade da posição, tudo indica o artista de mérito sr. Leandro de 

Souza Braga, com oficina na calçada do Combro. São destinadas as quatro imagens 

para uma igreja, que na Limeira, província de S. Paulo, império do Brasil, mandou 

construir o sr. Bento de Barros, e devem seguir no paquete inglês para a América 

meridional‖
486

. 

 

E no dia 29 de maio de 1868 chegaram as imagens em Limeira. 

 

―No dia 29 de maio próximo passado, ao pôr do sol, chegaram a esta cidade as 

imagens que o sr. Bento Manoel de Barros há muito esperava; no mesmo instante 

subiram aos ares girandolas de foguetes e repicaram os sinos das igrejas, de madeira 

tal que atroava a cidade completamente; no dia 30 ao meio dia, o sr. Bento Manoel 

de Barros, veio do seu sítio, e abriu-se os caixões em que estavam as imagens, 

subindo de novo aos ares grande número de dúzias de foguetes, baterias, e repicando 

outra vez os sinos, cerca de duas horas; desde esse dia acham-se as ditas imagens na 

casa do sr. Bento Manoel, à rua das Flores n. 47, em uma sala, expostas francamente 

para quem quisesse ver. Enquanto a perfeição delas, é escusado falarmos, porque o 

público já deve estar ciente do que o Jornal do Commércio < a esse respeito, 

transcreveu das folhas da Europa; portanto está marcada a grande festa e fogos 

artificiais, etc. para os dias, 12, 13, 14 e 15 de agosto próximo futuro‖.
487

 

 

                                                           
486 Este anúncio foi o desfecho da compra das imagens de Limeira. CORREIO PAULISTANO. 11 de março de 1868, p.2. 
487Ibidem.09 de junho de 1868, p.2. 
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É possível averiguar essas imagens 

na mesma igreja citada acima. Atualmente 

restaurada, este templo é um dos mais 

destacados da cidade de Limeira pelo seu 

notável ecletismo. A construção desta igreja 

foi recentemente investigada pelos 

arquitetos Mateus Rosada e Maria Angela 

Pereira de Castro e Silva Bortolucci
488

, 

constando que as obras deste templo (1858-

1867) contaram com a utilização de mão-de-

obra escrava e da direção de um arquiteto 

italiano, Aurélio Civatti. Na análise dos 

arquitetos, Aurélio Civatti com certeza teve 

uma formação artística que o direcionaria 

muito mais para o neoclassicismo, corrente 

estilística que vigorava em seu país natal e 

que ainda não havia atingido plena 

consolidação aqui no Brasil. Assim, a Igreja 

da Boa Morte, à época de sua inauguração, 

apresentava características neoclássicas em 

seu exterior
489

.  

Em relação às imagens adquiridas 

por Bento de Barros podemos observar que 

elas oscilam entre características barrocas e 

neoclássicas. Numa outra leitura feita sobre 

essas peças, o pesquisador João Paulo Berto 

menciona, - ―imagens esculpidas em 

madeira dourada e policromada, de fatura 

                                                           
488ROSADA, Mateus; BORTOLUCCI, Maria Angela Pereira de Castro e Silva. A Igreja Da Boa Morte De Limeira: Uma 
Amálgama de Conhecimentos Forâneos. In: IX EHA - Encontro de História da Arte – UNICAMP. Campinas, 2013, pp.278-
286. 
489 O templo seguiria um traçado de estilo neoclássico, muito embora a fachada tenha sido alterada em 1893, o que deixou 
a igreja com um aspecto mais eclético. ROSADA, Mateus; BORTOLUCCI, Maria Angela Pereira de Castro e Silva. A Igreja 
Da Boa Morte De Limeira: Uma Amálgama de Conhecimentos Forâneos. In: IX EHA - Encontro de História da Arte – 
UNICAMP. Campinas, 2013, pp.278-286. 

 

Figura 106 – São Bento.Escultura de madeira 
policromada, 1868. Igreja de Nossa Senhora da Morte de 
Limeira.  
Fonte: Patrimônio Limeira. Disponível em: 
https://hiveminer.com/Tags/limeira,patrimonio/InterestingA
cessado em 14/11/2016. 

 

https://hiveminer.com/Tags/limeira,patrimonio/Interesting
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portuguesa‖
490

. São aspectos legítimos, porém, não eram barrocas por excelência. A 

policromia do panejamento da túnica de São Bento apresenta brocados dourados que remetem 

à tradição barroca portuguesa, ao mesmo tempo, em que a forma do tecido com drapeados 

mais esguiados, mesmo nas poucas curvas, dá um aspecto mais clássico.  

Na imagem de Nossa Senhora da Assunção é visível a forma compositiva com base 

em um cânone neoclássico. O alongamento do corpo é muito parecido com a da imagem de 

São Benedito da ISB. A policromia apresenta uma paleta de cores mais suaves, se 

distanciando da vivacidade das cores utilizadas sob os cânones das esculturas de vertente 

barroca. 

 

                                                           
490 Com base no artigo publicado no periódico O Cabrião de 1867 sobre a Igreja de N.S. da Boa Morte e Assunção de 
Limeira. BERTO, João Paulo. Inventário de Bens Culturais da Igreja De Nossa Senhora Da Boa Morte e Assunção de 
Limeira. In: IX EHA - Encontro de História da Arte – UNICAMP. Campinas, 2013, p.148. 

 

Figura 107 – Nossa Senhora da Assunção.Escultura de madeira policromada, 1868. Igreja de Nossa Senhora da 
Morte de Limeira.  
Fonte: Foto de Mateus Rosada/Patrimônio Espiritual. Disponível em: https://patrimonioespiritual.org/2015/12/20/igreja-
de-nossa-senhora-da-boa-morte-limeira-sp/Acessado em 14/11/2016. 

 

https://patrimonioespiritual.org/2015/12/20/igreja-de-nossa-senhora-da-boa-morte-limeira-sp/
https://patrimonioespiritual.org/2015/12/20/igreja-de-nossa-senhora-da-boa-morte-limeira-sp/
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Em outra sequência de anúncios entre os anos de 1869 e 1870, duas lojas na Rua da 

Imperatriz, número 22 e 24 da cidade de São Paulo
491

, pertencente ao comerciante português 

Victor Augusto Monteiro Salgado revela que o porto de Santos era o local de desembarque 

mais recorrente deste tipo de mercadoria que seria revendida na região paulista. No caso desta 

loja, todas as imagens portuguesas advinham da cidade do Porto
492

.  

 

 

                                                           
491 Loja nova. CORREIO PAULISTANO. 06 de novembro de 1866, p.3; 01 de janeiro de 1867, p.4. 
492 Alguns dos anúncios referente às imagens do Porto. Ver CORREIO PAULISTANO. 05 de maio de 1868, p.4; 18 de 
março de 1869, p.3; DIÁRIO DE SÃO PAULO. 18 de março de 1869, p.3; 07 de janeiro de 1870; 13 de janeiro de 1870. 
Sobre a nacionalidade do Victor Augusto Monteiro Salgado. Ver CORREIO PAULISTANO. 29 de agosto de 1865, pp.1-2. 
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O comerciante Monteiro Salgado aparece em diversas relações de passageiros de 

paquetes que atracavam no porto de Santos. Asrotas internacionais que este comerciante fazia 

com frequência eram entre Santos (Brasil) – Porto (Portugal) e, as rotas nacionais eram de 

Santos (Brasil) – Rio de Janeiro (Brasil)
493

. 

 

 

                                                           
493 Com base das informações de vários anúncios das suas duas lojas na Rua da Imperatriz números 22 e 24 cruzadas com 
as relações de alguns paquetes embarcados e desembarcados do porto santista. Ver CORREIO PAULISTANO, 1865 a 
1870. In: Hemeroteca Digital – Biblioteca Nacional. 

 

Figura 108– Imagens do Porto na loja da rua Imperatriz, 22.  
Fonte: CORREIO PAULISTANO. 05 de maio de 1868, p.4 
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 A rota internacional é condizente com a maioria dos artigos estrangeiros que sua loja 

vendia, a maioria era vinho do Alto-Douro (região norte de Portugal). Já a via nacional (Rio 

de Janeiro), provavelmente era em busca de tecidos, artigos de armarinhos no geral, calçados 

e roupas
494

.  

                                                           
494 Sobre a diversidade dos produtos. Ver CORREIO PAULISTANO. 04 de agosto de 1866, p.3; 21 de novembro de 1866, 
p.4; 25 de novembro de 1866, p.4; 01 de janeiro de 1867, p.4; 11 de abril de 1867, p.3; 02 de junho de 1867, p.4; 30 de 
julho de 1868, p.4. 

 

Figura 109 – Outros artigos da loja da rua Imperatriz, 22.Fonte: CORREIO PAULISTANO. 30 de julho de 1868. 
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A loja era um tipo de 

estabelecimento de varejo, pela grande 

variedade de artigos e as promoções. Não 

podemos afirmar pela falta de 

documentos, que as viagens de Monteiro 

Salgado eram para negociar preços, 

averiguar a mercadoria ou obter 

fornecedores. Mas sabemos que se tratava 

de um ávido e experiente comerciante, os 

anúncios referentes a sua loja chamavam 

atenção pelas descrições de seus produtos. 

No caso dos anúncios das imagens são 

indicados os modelos pelos seus dois tipos 

de tamanho, adornos vendidos 

separadamente (servindo talvez para 

qualquer imagem de acordo com os 

tamanhos padrões) e com preços 

tabelados. Além disso, o comerciante 

informa a possibilidade de fazer 

encomendas de imagens portuguesas, 

mediante a um pagamento pelo serviço.  

Todos estes aspectos sobre a 

circulação de imagens portuguesas se 

configuram dentro de um comércio 

abrangente, onde este tipo de produção artística para sobreviver necessitava de agentes 

interlocutores para a venda dessas peças, ou seja, comerciantes como o sr. Monteiro Salgado, 

encomendantes como o sr. Bento de Barros e os meios funcionais para importar essas peças 

ao Brasil. 

Aqui cabe relembrar da importância do porto de Santos, pois se as mercadorias 

estrangeiras tinham como o principal atracadouro o porto santista, essas peças também 

desembarcaram por lá, para depois serem despachadas para lojas como a de Monteiro 

Salgado. A loja ficava situada em um local de grande atividade comercial, o centro da cidade 

 
 
Figura 110 -Outras imagens na loja da rua Imperatriz, 22. 
Fonte: CORREIO PAULISTANO. Imagem I: 31 de agosto de 
1869. Imagem II: 13 de janeiro de 1870.  
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de São Paulo
495

. Repleto de lojas e sempre com um público à procura dos mais variados 

produtos.  

Além disso, no século XIX, a formação da ISB ganhava novos membros que atuavam 

no comércio e em outras atividades portuárias, condições que facilitavam a ISB ter ciência do 

comércio dessas imagens de Portugal, com os preços promocionais ou pelo diferencial 

trabalho dessas oficinas, essas peças se tornavam vendáveis para um público muito distinto, 

as irmandades católicas ou seus membros da região paulista. Tudo isso é condizente com o 

aparecimento desta escultura portuense de São Benedito em território santista.  

 

4.2.2.  O território santista no século XIX: alguns apontamentos. 

 

Primeiro discutimos sobre a logística do comércio de imagens portuguesas na 

Província de São Paulo, que pelas circunstâncias apontou para o porto santista como o 

canalizador das operações que envolviam a importação dessas peças.  Agora, para 

compreender quais foram os possíveis caminhos, a imagem portuense de São Benedito 

chegou à ISB, é preciso retomar o contexto histórico da vila santista por dois aspectos. O 

primeiro é que no XIX a vila possuía o maior porto do Brasil, e suas atividades começaram a 

dar um novo fôlego aos paulistas, o que resultou gradativamente no enriquecimento não só da 

capital da Província, mas também da própria região portuária. O segundo é que este 

desenvolvimento econômico gerou, na vila, um aumento demográfico em ressonância ao 

ritmo de seu porto, como efeito subsidiário sobre a população de escravos, que também 

aumentou e isso teve um impacto no interior da ISB, sobretudo nas formações que ela teve no 

XIX, com sujeitos de diferentes posições sociais, - escravos e forros no cerne de um cenário 

movido pelas atividades portuárias. 

Por isso, apresentaremos sucintamente um esboço das pulsões de negros na região. A 

minuciosa pesquisa de Herbert S. Klein, sobre a população escrava no território paulista do 

Oitocentos, afirma que apenas nos anos de 1800 a população negra teve um impacto 

expressivo na região paulista por conta o crescimento gradativo da economia das lavouras. 

Mas a vila do Porto de Santos não se encaixava neste diagnóstico, por se tratar de uma área 

tradicionalmente urbana desde os primórdios da colonização, o que não permitiu que sua 

                                                           
495A Rua do Rosário (mais tarde Rua da Imperatriz e hoje Rua XV de novembro).  
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população escrava fosse tão proeminente com nas regiões interioranas. Contudo, outras 

leituras fundamentadas em fontes primárias dos arquivos santistas, revelam essa região como 

um lugar de tensões sobre o trabalho escravo no século XIX, como a de Ian Read
496

, de André 

Rosemberg
497

 e de Ana L.D. Lanna
498

 e ainda complementando, a recente publicação dos 

arquivos da Fundação Arquivo e Memória de Santos (FAMS) sobre os enterramentos de 

escravos durante a segunda metade do XIX
499

.  

Escravos trafegavam aos montes pelas ruas da vila portuária, carregando e 

descarregando café nos trapiches, acompanhando o novo ritmo das atividades portuárias que 

iam se formando na região. Muitos destes escravos eram propriedade de fazendeiros de café, 

que os enviavam para servir casas comissárias e trapiches. Por este aspecto se define a 

escravidão na região santista como de pequenas posses e urbana
500

. 

Nos centros urbanos propiciava uma miscelânea das atividades dos cativos, onde os 

limites da liberdade e da escravidão eram instáveis, sendo difíceis as definições concretas. A 

convivência multifacetada propiciada pelo ambiente da cidade fazia nascer tanto a capacidade 

de reivindicar brechas de autonomia como potencializava a consecução de liberalidades, em 

princípio entrevadas do restringente universo escravista calcado no modelo agroexportador 

das grandes fazendas. Nesse sentindo, mesmo precária, a inserção na economia urbana 

permitia aos escravos pouparem pequenas quantias em dinheiro, dispor de bens próprios ao 

universo dos homens livres, ratificar uniões estáveis, e, ainda, vivenciar experiências de 

divisões hierárquicas associadas à ética da cidade. O adestramento ao modo de vida citadino 

                                                           
496READ, Ian. The Hierarchies of Slavery in Santos, Brazil 1822 - 1888. Califórnia: Stanford University Press, 2012. 
497ROSEMBERG, André. Ordem e Burla: processos sociais, escravidão e justiça em Santos.São Paulo: Alameda. 
2006. 
498 LANNA, Ana Lúcia Duarte.Uma cidade na transição: Santos: 1870-1913. São Paulo: Hucitec, 1996. 
499CHIAPETTA, Ana Paula; COSTA, Bruno Garcia da; PEREIRA, Odair José. Repertório de documentos para a História 
da Escravidão em Santos (1865-1888). Fundação Arquivo e Memória de Santos/ FACULT, 2015. 
500 André Rosemberg aprofunda as estruturas da escravidão santista no século XIX por meio de processos judiciais da 
população santista. E conclui que o movimento abolicionista de Santos foi uma complexa interação de projetos e atuações 
diversas que, atingir estratos sociais perigosamente instáveis, colocou em curso uma ação política muito menos 
comprometida com o liberalismo, imperialismo e o racismo cientifico que começava a tomar forma. Ainda por este aspecto, 
o autor definiu duas correntes de abolicionistas na cidade, uma mais conservadora, representada pelas elites políticas que 
tencionavam manter os libertos em rédeas curtas, atendendo suas ideias paternalistas. A outra corrente com inclinação 
popular, promovia o movimento sem vínculo com as instâncias conservadoras e, portanto, descompromissado com o 
controle social. ROSEMBERG, André. Ordem e Burla: processos sociais, escravidão e justiça em Santos. São Paulo: 
Alameda. 2006, pp.194-196. 
Ver também READ, Ian. The Hierarchies of Slavery in Santos, Brazil 1822 - 1888. Califórnia: Stanford University Press, 
2012 
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propulsionou a especialização de negros forros, africanos e ladinos em vários ofícios e 

habilidades técnicas, renegadas pela moral escravista
501

. 

A vila do Porto de Santos acompanhou este modelo de adensamento urbano, vivido 

principalmente nas grandes cidades, como São Paulo e Rio de Janeiro. Em 1839 adquiriu o 

título de cidade e chegou à segunda metade do XIX aspirando progresso, algo que já se 

traduzia na paisagem da nova cidade. Isso significava uma mudança profunda, a historiada 

Ana L.D. Lanna tratou desta época santista, definindo-a como ―uma cidade em transição‖: 

―Com o incremento da exportação de açúcar, a partir de meados do século XVIII, a 

cidade de Santos tomou novo impulso. [...]. Desde 1789 com o governo de Bernardo 

José de Lorena consolidou-se uma política de transformar o porto de Santos em 

monopolizador do comércio de exportação da capitania. Essa política afeta tanto o 

desenvolvimento de outras regiões portuárias paulistas quanto reforça as vinculações 

planalto-Santos‖ 
502

. 

 

Esse panorama sempre é associado ao assomo do empreendimento cafeeiro em 

meados do século XIX
503

. Contudo, mesmo antes do café, a recuperação da cultura canavieira 

na província de São Paulo (entre 1765-1851) requisitou da cidade portuária a infraestrutura 

necessária para o escoamento da produção de açúcar
504

. Até o ano de 1789, o comércio 

marítimo era exclusivamente de cabotagem, somente depois deste ano em diante é que se 

estabeleceram relações diretas com Portugal
505

.  

No primeiro quartel do século XIX os terrenos à beira-mar
506

, que tinham sido 

menosprezados, passaram a ser objeto de intensas disputas de negociantes que pretendiam 

construir trapiches nesta região. Para Lanna, os trapiches foram os símbolos deste 

desenvolvimento de Santos, que então se expandia com as atividades de exportação do açúcar, 

                                                           
501 ROSEMBERG, op. cit., pp.157-158. 
502 A construção da calçada do Lorena em 1827 facilitou a comercialização do açúcar feita por tropas muares através da 
ligação terrestre de Cubatão-Santos. LANNA, Ana Lúcia Duarte. A cidade colonial para a cidade moderna. In:________. 
Uma cidade na transição: Santos: 1870-1913. São Paulo: Hucitec, 1996, pp.48-49. 
503

Principalmente por causa da Ferrovia São Paulo Railway, inaugurada em 1868, que facilitou o acesso do planalto ao 

porto de Santos pela Serra do Mar.Ibidem, p. 5. 
504 ROSEMBERG, André. Progresso. In: Ordem e Burla: processos sociais, escravidão e justiça em Santos. São Paulo: 
Alameda. 2006, p.43. 
505 Na última década do século XVIII, foram criadas as primeiras linhas de Correio, uma entre Santos e São Paulo e outra 
entre São Paulo e Rio de Janeiro, isto beneficiava grandemente o comércio santista, pois anteriormente as transações da 
Praça de Santos com as da Metrópole eram realizadas por intermédio da Praça do Rio de Janeiro. Isso resultava prejuízos 
pela grande perda de tempo e acréscimo inútil de despesas que oneravam as mercadorias. Nesta época, a produção da 
Capitania de São Paulo (Província a partir de 1821) dava para carregar anualmente 12 navios. Seguindo este curso 
evolutivo, mas apenas em 1798 finalmente é estabelecido o Correio da Praça de Santos, o que melhoraria a comunicação 
da vila santista com a Capitania. SOUZA, Alberto de. Os Andradas – vol. II. São Paulo: Typographia Piratininga, 1922, p. 
140-144.  
506 Esta região era a área portuária que ia dos Quartéis até o Valongo e não à beira-mar de cinquenta anos depois do 
saneamento de Saturnino de Brito, hoje local conhecido como as “praias de Santos” na Baía de São Vicente. 
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apenas oitenta anos mais tarde os trapiches seriam considerados sinais de atraso que 

impediam as obras de modernização do porto e de seu comércio
507

. 

Gradualmente, Santos foi inflando de habitantes, os casarões de ―gente de posses‖ aos 

poucos cederam ou foram transformados em habitações coletivas de estivadores, portuários e 

todo tipo de empregados que a vida comercial do porto produzia. Um contraste, entre a 

paisagem colonial que existira desde o século XVI. A erradicação do passado colonial era 

uma pauta de discussão. Alegava-se a demolições de igrejas e alguns prédios públicos para 

ampliar as vias de tráfego terrestre. Algo que de fato nunca foi efetivamente necessário, pois 

não construíram vias de tráfegos nos locais dos prédios demolidos. Essas demolições 

seguiram até o começo do século XIX, mudando radicalmente a paisagem urbana de 

Santos
508

.  

Como definiu Alexandre Eulálio, - ―O novo século abre-se, assim, com a euforia 

modernizadora, cujo perfil idealizado torna-se a reforma da ‗Capital Federal‘‖
509

. Um século 

de peculiaridades históricas e sociais extremamente complexas nesta transição acelerada. Por 

isso entende-se porque muitas igrejas e capelas foram demolidas no limite do porto santista e 

o ―porque‖ da dificuldade de costurar o histórico das devoções negras em Santos, pois muitos 

desses locais estavam relacionados a essas devoções, acondicionaram as irmandades e as 

imagens que foram apresentadas no primeiro capítulo.  

 

―Região periférica dos centros emissores de padrões estéticos, imemorialmente 

sustentada pelo regime escravista, em breves anos passa o Brasil de mero empório 

colonial a sede provisória de um defasado império mercantilista; daí alcança 

autogestão sob certo regime monárquico-constitucional, que é liberalizante mas 

mantém o cativeiro – embora conciliadora, oportunisticamente, trate de inserir 

possibilidades de lenta evolução social nas frestas de vultosos interesses criados e 

das estruturas tradicionais imobilistas‖
510

. 

 

                                                           
507 LANNA, op. cit., p. 49. 
508 As demolições começaram em 1869 pelo local da fundação da cidade. O Outeiro de Santa Catarina em rua, ligando-o 
com a Rua da Constituição. Assim seriam demarcadas ruas e quadras em xadrez desde os quartéis até o Paquetá. 
Continuaram acontecendo nos pontos que marcavam os limites e referências da cidade colonial. O convento do Valongo 
teve parte de sua área alterada para dar lugar à ferrovia; a capela de Nossa Senhora da Graça e os armazéns de sal foram 
demolidos para alargar a Rua José Ricardo em 1883; a Capela de Jesus, Maria e José (Capela do Terço) demolida em 
1902 teve seus terrenos vendidos para exportadores de café Zerrener, Bulow e Coa. Em 1904; no local onde era a matriz e 
convento dos jesuítas foram construídos o novo prédio da Alfandega e a Praça da República em 1907; a igreja do Rosário 
não foi demolida, mas teve sua fachada alterada e recuou dois metros em relação à praça, perdendo para o prédio dos 
correios a função de marco da praça. ANDRADE, Wilma Therezinha F. apud LANNA, Ana Lúcia Duarte. A cidade colonial 
para a cidade moderna. In: ________. Uma cidade na transição: Santos: 1870-1913. São Paulo: Hucitec, 1996, pp. 91-92. 
509EULÁLIO, Alexandre. O século XIX – Tradição e Ruptura. In: Escritos. UNESP: São Paulo, 1992, p.140. 
510Ibidem, pp.139-140. 
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Apropriando-se desta concepção do século XIX para entender a região santista, essas 

transformações podem ser exemplificadas visualmente com a comparação das obras de 

William Burchell, que ficou em Santos entre 1824-26, o que resultou em algumas pranchas de 

aquarela onde a aura colonial estava impregnada numa espécie de atmosfera bucólica. Nesta 

época, a estrutura de Santos era definida pelos dois núcleos que se formaram no período 

colonial, os Quartéis e o Valongo.  

Em contraste, em 1865 o fotógrafo Militão de Azevedo registrava a Santos-cidade, 

moradias se multiplicaram por todo beira-mar e se estendiam para os arredores dos morros, 

ainda que singela em sua aparência, o aparecimento de uma nova configuração urbana estava 

associado às características de expansão e consolidação regional desta fase do Oitocentos. 

Assim, na província paulista a cidade de São Paulo era a sede de uma vasta área, a mais 

pujante e urbanizada do país e, nesta estrutura, a cidade de Santos adquiria a função portuária 

e comercial definindo uma população eminentemente urbana
511

.  

                                                           
511 LANNA, Ana Lúcia Duarte. A cidade colonial para a cidade moderna. In:________.Uma cidade na transição: Santos: 
1870-1913. São Paulo: Hucitec, 1996, p.40. 

 

Figura 111 - Detalhe do Panorama da Vila do Porto de Santos. William Burchell. Aquarela, 1824-1826.  
Fonte: Memória Santista. Disponível em: http://memoriasantista.com.br/?p=2640. Acessado em 14/11/2016. 
 

 

http://memoriasantista.com.br/?p=2640
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Segundo Rosemberg, na medida em que Santos acompanhou as mudanças urbanas na 

capital, também apresentava uma população significativa de negros forros, libertos, escravos 

fugidos. Desde 1823, enquanto vila, Santos apresentava uma população de 4.700 habitantes, 

dos quais 2.000 eram escravos e 1.400 estavam divididos entre mestiços, mulatos, cafuzos e 

caboclos. O autor interpretou este aspecto populacional como o ―preparatório‖ para o espirito 

 
 
Figura 112– Cidade de Santos registrada da Ilha Barnabé. Militão Augusto de Azevedo, 1862.  
Fonte: Instituto Moreira Salles. Disponível em: http://www.ims.com.br/ims/artista/colecao/militao-augusto-de-
azevedo/obra/375 . Acessado em 14/11/2016. 

 

http://www.ims.com.br/ims/artista/colecao/militao-augusto-de-azevedo/obra/375
http://www.ims.com.br/ims/artista/colecao/militao-augusto-de-azevedo/obra/375
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comercial dos anos seguintes, assentando este modelo para receber a agitação provocada pelo 

comércio cafeeiro
512

. 

Os periódicos constituem um material muito elucidativo do cenário santista a partir de 

1850, quando a imprensa santista nasceu do fôlego desta agitação. As notícias e anúncios dos 

mais variados tornam este panorama muito mais complexo. Cabem pautar alguns exemplos. 

A imprensa relatava semanalmente ou quinzenalmente o cotidiano santista. Artigos 

sobre novas tecnologias implantadas no cultivo do plantio, os preços tabelados de produtos 

importados e exportados, anúncios de compra, venda e aluguel de escravos, notícias de 

constantes fugas de cativos
513

. Outro aspecto que chama atenção são os números alarmantes 

de mortes, revelando além do descontrole das epidemias, de infraestrutura urbana (muitas 

mortes por causa da situação de insalubridade, mas também do quadro de violência) para 

atender uma população que crescia cada vez mais.  

Os sepultamentos em Santos revelam um quadro social calcado nas diferenças de 

classes, sobretudo, marcado pela escravidão vigente na cidade. Com a proibição dos 

enterramentos nas igrejas no ano de 1850, e a construção de um cemitério público em 1854 

gerou muitos embates na população sobre o ―direito de enterramento‖. Irmandades e ordens 

terceiras eram mencionadas com frequência nessas discussões, pois obtiveram lotes no novo 

cemitério construído em 1854 (cemitério do Paquetá), o que gerou indignação de muitos 

populares que não pertenciam às congregações religiosas
514

. 

Essas segregações também definiam o calendário das festas das irmandades. Nos 

anúncios das festas, percebe-se que havia uma diferenciação, ou pelo, uma definição de 

grupos de irmandades. Por exemplo, a maioria das irmandades de negros lançavam convites 

às outras irmandades de negros. Ainda algumas festas eram marcadas em dias próximos, 

gerando uma disputa de público. Como a festa da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário 

dos Homens Pretos que acontecia na mesma semana que a festa da Irmandade de Nossa 

Senhora do Rosário dos Homens Brancos. 

                                                           
512 ROSEMBERG, André. A cidade do Porto. In: Ordem e Burla: processos sociais, escravidão e justiça em Santos. 
São Paulo: Alameda. 2006, p.39. 
513 Lembrando que em 1850 vigorava a Lei Eusébio de Queirós, que proibia o tráfico interatlântico de africanos 
escravizados, um tema bastante debatido em alguns periódicos como a Revista Commercial (primeiro periódico santista, 
fundado em 1850).Revista Commercial. Livros: nº 1 -3, de 1850-1855/ 1865-1867. 
514 Em 1850 foi decretado pelo presidente da Província, o fim dos sepultamentos ocorridos nas igrejas e estabelece que se 
construa um cemitério público para este fim. Porém, a cemitério público só irá surgir em 1854, antes disso, foi determinado 
um cemitério provisório a serviço da municipalidade, numa área pertencente ao Convento de Santo Antônio do 
Valongo.Ibidem. 28 de outubro, 1850, p. 4; 
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Com a imprensa, o cenário religioso se apresentava em disputa pelo espaço público na 

cidade, com uma aparente distinção demarcando os embates: as congregações de negros e as 

de brancos. Isso já deixava bem evidente que algumas irmandades de negros acompanharam o 

fluxo de desenvolvimento econômico da cidade, em particular a Irmandade de Nossa Senhora 

do Rosário, com sua igreja cada vez mais destacada entre as igrejas mais pomposas de Santos 

e a Irmandade de São Benedito que aumentara seu número de irmãos e novas possibilidades 

de construir sua capela própria e da nova imagem do santo preto. 

 

 

4.2.3.  O mecenato e os possíveis comitentes de Santos: uma configuração da Irmandade 

de São Benedito no século XIX. 

 

Relacionando essa explicação com o crescimento da ISB, percebe-se que no único 

livro de assentamentos do século XIX, raras são as anotações sobre a condição do ingressante, 

apenas o ingresso de escravos com a joia paga pelo seu senhor era anotado no documento. Em 

outro exemplo, nas atas de reuniões da provedoria entre a década de 50 e 60, aparece a 

denominação escravo em alguns trechos, principalmente nas pautas relacionada às festas do 

padroeiro. As festas, assim como de muitas irmandades de negros, eram constituídas por 

cargos honorários, como de rei, rainha e capitão do mastro. Nas relações da corte da festa, 

aparecem, com frequência, escravos ocupando esses cargos. 

 

Figura 113 -  Festas de irmandades: Nossa Senhora do Rosário Aparecida e Nossa Senhora do Rosário dos 
Homens Pretos. 
Fonte:  REVISTA COMMERCIAL. 5 de outubro, 1865. 
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Essas distinções de cativo são bem 

pontuais nos livros da ISB neste período. 

Não parecia ser tão importante distinguir a 

condição social uns dos outros. Mas a 

condição de livre para os negros que 

ingressaram na irmandade era uma realidade 

palpável, muito mais para os filhos de 

escravos. A maioria deles vivia com 

dificuldades, com a pressão e inconstância 

de trabalho infligia sobre a população 

santista, cuja parcela significativa era 

formada por ex-escravos e negros fugidos.  

Um deles, João Octávio, filho da ex-

cativa Escolástica Rosa de Oliveira, aparece 

como juiz desta irmandade no ano de 

1859
515

. João Octávio dos Santos devia ser 

um jovem de 29 anos e ainda não possuía 

tantos bens, como foi descrito 

posteriormente em sua velhice. As 

biografias sobre este santista são 

entrelaçadas com sua provedoria na 

Irmandade da Santa Casa de Santos. Apenas 

a estirpe santista de famílias nobres ingressava na pioneira irmandade. Todavia, João Octávio 

foi um dos mais destacados provedores da história desta instituição, mesmo sendo filho de 

uma negra
516

.  

                                                           
515 IRMANDADE DE SÃO BENEDITO. Livro Ata de Reunião Geral (Assembleia Geral), sem número, a partir de 1859, 
pp.1-5. 
516 Dona Escolástica Rosa de Oliveira faleceu em 1858, como conta no testamento de seu filho. João Octávio faleceu em 
1900, era solteiro e sem filhos. Também foi provedor da Irmandade de Santa Casa de Misericórdia nos anos de 1875 a 
1878 e de 1883 a 1896. Em seu testamento ficou registrada a doação de todos seus bens às diversas instituições santistas 
e algumas pessoas próximas (irmãos, sobrinhos e amigos). Mas seu primeiro desejo expresso neste documento, era que 
fosse construído uma instituição educacional para acolher crianças pobres e que este lugar fosse batizado com o nome de 
sua mãe, para eternizá-la na memória santista. O Instituto Dona Escolástica Rosa foi construído após seu falecimento e se 
tornou um dos primeiros modelos de escola pública de São Paulo.  
Este texto sobre João Octávio dos Santos - que foi também presidente da Câmara Municipal em 1886 - foi publicado na 
edição especial/comemorativa dos 460 anos da Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de Santos, publicada em 1º de 
novembro de 2003 pela entidade, em formato tabloide, com edição de José Eduardo Barbosa, textos dele e de 
colaboradores. BARBOSA, José Eduardo (org.). Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de Santos/ Edição especial 

 

Figura 114 – Retrato de João Octávio dos Santos. 
Benedito Calixto. Pintura, óleo s/tela, 1905. Acervo da 
Sociedade Humanitária dos Empregados do Comércio de 
Santos.  
Fonte: Novo Milênio. Disponível em: 
http://www.novomilenio.inf.br/santos/calixt164.htm 
Acessado em 14/11/2016. 

http://www.novomilenio.inf.br/santos/calixt164.htm
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Talvez o motivo do seu ingresso seria pela suspeita herança paternal. João Octávio 

adquiriu o nome de João Octávio Nébias, nome de seu padrinho que supostamente foi seu 

avô. De acordo com o pesquisador santista, Waldemar Tavares Júnior, João Octávio era filho 

bastardo de Joaquim Octávio Nébias, figura política influente no segundo Reinado, sendo 

conhecido como o Conselheiro Nébias,membro da corte de dom Pedro II
517

.   

João Octávio foi um exímio comerciante, algo que chama atenção para sua presença 

na provedoria da irmandade numa época muito próxima da datação da imagem portuguesa de 

São Benedito. Não por buscar uma possível identidade para o comprador da imagem, mas por 

desvelar um canal das possíveis transações comerciais que possibilitaram a compra da peça 

portuguesa. Assim, Olavo Rodrigues traçou o perfil de João Octávio: 

 

―Em 1848, contando apenas 18 anos de idade, iniciou a carreira comercial, 

transacionando com compra e venda de mercadorias nacionais. Inteligente, operoso 

e morigerado, reuniu recursos econômicos e ampliou sua atividade de comércio, 

tornando-se consignatário de outros gêneros, notadamente fumo de Minas Gerais, 

chegando a viajar em simples veleiro para Buenos Aires, a fim de vender e permutar 

mercadorias. Econômico sem ser avaro, acumulou fortuna e deixou de comerciar em 

1892, depois de fecundo trabalho, passando a adquirir prédios e terrenos‖
518

. 

 

Ainda neste mesmo ano em que apareceu João Otavio dos Santos como juiz, a ISB 

recebeu de outro irmão, o senhor Manoel Lourenço da Rocha um terreno para a construção de 

uma capela, em um local denominado Bexiguento, na rua do cemitério (atual rua Dr. 

Cochrane) com a rua das Flores (atual rua Amador Bueno)
519

. Pela localização, Bexiguento 

era no Paquetá, o mesmo local da capela dita particular no relatório de restauro da imagem de 

São Benedito que hoje está na Capela da Venerável Ordem Terceira de São Francisco no 

Valongo. 

Não há um dado conclusivo se esta é a mesma capela do relatório da provedoria, muito 

menos se a imagem do santo preto era a mesma que foi parar na capela da Ordem Terceira. 

                                                                                                                                                                                     
e comemorativa dos 460 anos. Santos: A Tribuna e Unibanco, 2003. Disponível em: 
http://www.novomilenio.inf.br/santos/h0260d9.htm . Acessado em 23/08/2016. 
517 De acordo com a entrevista do pesquisador Waldemar Tavares Júnior. ESCOLÁSTICA Rosa, 100 anos de luta pela 
educação. Filho bastardo do Conselheiro Nébias com uma escrava, fundador homenageou sua mãe ao escolher o nome da 
escola. In: A TRIBUNA, 06 de janeiro de 2008, p. A-6. 
518RODRIGUES, Olao. Almanaque - Santos. Santos: Indicador Turístico de Santos, 1972, p.40. 
519 IRMANDADE DE SÃO BENEDITO. Livro Ata de Reunião Geral (Assembleia Geral), sem número, a partir de 1859, 
p.2. 

http://www.novomilenio.inf.br/santos/h0260d9.htm
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No entanto, o antigo proprietário da capela e da imagem, no relatório do restauro, foi o Major 

Joaquim Xavier Pinheiro, o qual ingressou na ISB em 1842
520

. 

 

―[...] o major Joaquim Xavier Pinheiro, nascido em 2 de dezembro de 1830, 

fundamentalmente vinculado ao ambiente político, cultural, administrativo e social 

de Santos. Em 1875, foi presidente do tradicional Clube XV, vereador em três 

legislaturas, presidente da Câmara Municipal em 1878, delegado de polícia, 

tesoureiro da comissão que instalou o Teatro Guarany, foi também comerciante e 

dono de uma fábrica de cal no bairro dos Quarteleiros (hoje bairro do Paquetá) ‖
521

. 

 

O santista Joaquim Xavier Pinheiro entrou para a memória de Santos como um dos 

muitos paladinos da liberdade, amigo incondicional da causa dos negros. No entanto, a 

pesquisa de André Rosemberg desconstrói essa figura como um benfeitor de negros e mostra 

outra face do abolicionismo vanguardista de Santos. O Major Pinheiro era assim como outros 

nobres, um ―abolicionista de lucro‖. 

 

―A reação transgressora dos ―ultra-abolicionistas‖ contra os escravocratas 

recalcitrantes, [...] desvelou suas verdadeiras intenções, quais sejam, ―ter acesso 

direto ou indiretamente ao sobre trabalho de ex-escravos; enriquecendo via 

especulação e exploração de sua mão-de-obra‖ ―
522

. 

 

Corroborando o ponto de vista de Rosemberg, a partir de uma compilação feita sobre 

os enterramentos de negros em Santos no século XIX, conclui que Xavier Pinheiro possuía 

um número expressivo de escravos, mesmo nos fins da escravidão legalizada
523

. Seguindo 

essas pistas, é dedutível que a maioria de seus estabelecidos era gerido desta mão de obra. 

Assim como em sua fábrica de cal no Paquetá – intitulada de ―São Benedicto de Paquetá‖. 

                                                           
520 No registro de seu ingresso, consta a data de 2 de janeiro de 1842 contribuindo com a quantias mensais até 1876. 
Depois começou a pagar ao procurador da ISB, o sr. Jorge José (ilegível) uma quantia diferenciada, em torno de 500 mil 
réis até 1884 e depois outra quantia de 11.500 (réis) até o ano de 1891. Não é informado a data em que faleceu, apenas 
indica que foi no Rio de Janeiro. IRMANDADE DE SÃO BENEDITO.  Livro Ata de Assentamentos de irmãos de São 
Benedito, nº 1, de 1813 a 1896, p. 86. 
521 SOARES, André. São Benedito - Relatório técnico do processo de intervenção de conservação e restauro sobre 
escultura de madeira policromada do século XIX, de propriedade da Ordem Franciscana Secular do Valongo. 
Santos, 2014, pp. 9-12. 
522 ROSEMBERG, André. Abolicionismo em Santos. In: Ordem e Burla: processos sociais, escravidão e justiça em 
Santos. São Paulo: Alameda. 2006, p.207 
523 Como base nos dados dos dois livros de enterramentos no Cemitério do Paquetá. Livro I (1865-1875) e Livro II (1878-
1887). CHIAPETTA, Ana Paula; COSTA, Bruno Garcia da; PEREIRA, Odair José. Repertório de documentos para a 
História da Escravidão em Santos (1865-1888). Fundação Arquivo e Memória de Santos/ FACULT, 2015. 
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Teria este nome alguma relação com a capela do Paquetá, de onde veio a imagem do 

santo preto que hoje está no Valongo? Outro pormenor, o histórico deste sujeito com os 

negros demostra que Xavier Pinheiro 

tinha um interesse em lucrar com os 

negros cativos que queriam 

conquistar a alforria. O major 

efetivava o pagamento de alforrias, 

assim os negros ficavam em débito 

com o ―benfeitor‖, trabalhando sob 

um mesmo regime de escravidão 

para pagar a dívida de sua liberdade. 

Resumindo, Xavier Pinheiro lucrava 

com suas ―atitudes abolicionistas‖ 

porque adquiria mão de obra barata. 

Por esses dados, seria a devoção do 

Major Xavier Pinheiro um artifício 

de aproximação para conciliar seus 

interesses? 

Nada é conclusivo, por outro 

lado, Joaquim Xavier Pinheiro e 

João Octávio dos Santos permitem ilustrar a formação da ISB a partir da segunda metade do 

século XIX. A formação se modificara devido às modificações da própria cidade. Ainda era 

uma irmandade formada expressivamente por negros (cativos e forros), mas o Oitocentos 

oferecia aos negros uma perspectiva de liberdade, de ascensão social muito maior que épocas 

anteriores.  

Na área urbana, os negros estavam integrados e sobreviviam no fluxo das 

transformações que a cidade passava. Não era diferente no interior da ISB. Situações como de 

Maria
524

, Rufina
525

, Júlia
526

 Benedicta
527

, Catarina
528

, Serafina
529

, Francisco
530

, Felisbina
531

 e 

                                                           
524 Escrava de J. J. Alvarenga, ingressou na ISB em 1859, pagou anuais até 1893 e faleceu em 1903. IRMANDADE DE 
SÃO BENEDITO.  Livro Ata de Assentamentos de irmãos de São Benedito, nº 1, de 1813 a 1896, p. 42. 
525 Escrava de José Antônio da Silva (ilegível), ingressou na ISB em 1862 e pertenceu à mesa administrativa. Ibidem, p. 39. 
526 Escrava de Dona Maria Francisca Alves de Proença, ingressou na ISB em 1859 e pertenceu à mesa administrativa. 
Ibidem, p. 39. 

 

Figura 115 – Fábrica de Cal São Benedicto do Paquetá. 
Fonte: CORREIO PAULISTANO. 3 de agosto de 1872. 

 



297 
 

tantos outros, irmãos cativos demonstram que na irmandade valia os deveres e direitos para 

todos seus membros.  Apesar da sua condição de cativos, essas pessoas contribuíram para 

manutenção e construção do patrimônio desta irmandade.  

Com base do livro de assentamentos mais antigo da ISB, houve muitos mais negros 

forros, do que cativos no século XIX compondo a irmandade. Também foi recorrente o 

ingresso de crianças, filhos de cativos ou forros. Mas como mencionamos, houve também a 

parcela de brancos (que foi aumentando gradativamente a partir da última década do XIX) e 

nem todos eram pobres. Apesar do antagonismo entre alguns dos irmãos citados, cativos, 

forros, pretos, pardos, brancos, pobres e ricos, todos eles configuram um esboço da irmandade 

enquanto uma instituição que convergia todos os conflitos da convivência de sujeitos 

diferente em uma sociedade escravista. É neste complexo conjunto que a ISB construiu seu 

patrimônio no século XIX
532

. 

Em maio de 1860, a construção da capela no terreno doado no Paquetá estava em 

andamento e quase finalizada. Poucos são os detalhes deste prédio feito de alvenaria e 

pedra
533

. Porém, na data de 25 de outubro de 1863, uma notificação emitida pela fiscalização 

do porto à ISB revela que uma ―nova capela‖ estava sendo construída. 

 

―[...] que tendo cido [sic] entimado [sic] pelo Fiscal por diversas vezes para mandar 

retirar do Caes do Consolado [sic] onde achava a cantaria que para a nova Capella 

da Irmandade havia dado o Irmão Joaquim Teixeira Coelho a havia mandado lavrar 

e conduzir, visto que não podia mandar conduzir em bruto pelo seu grande 

pezo[sic]‖
534

. 

 

O procurador da irmandade que estava incumbido de resolver esta situação, por isso 

pedia autorização da Mesa administrativa. Segue o desfecho: 

 

                                                                                                                                                                                     
527 Escrava de Marechal Fernão (ou Fernandez abreviado), ingressou na ISB em 1872 e pertenceu à mesa administrativa. 
Faleceu no dia 15 de fevereiro de 1892, sepultada na campa nº 87 do Jazigo da Irmandade no Cemitério do Paquetá. 
Ibidem, p. 30. 
528 Agregada de Dona Ana (ilegível) Costa, ingressou na ISB em junho de 1874. Ibidem, p. 31. 
529 Escrava de Dona Guilhermina F. Alvarenga, ingressou na ISB em abril de 1870. Ibidem, p. 31. 
530 Escravo de Vicente Barbosa, ingressou na ISB em abril de 1868. Ibidem, p. 35. 
531 Escrava de Dona Emília (ilegível), ingressou na ISB em junho de 1869 e pertenceu à mesa administrativa.  Ibidem, p. 35. 
532 IRMANDADE DE SÃO BENEDITO, op. cit. 
533 IRMANDADE DE SÃO BENEDITO. Livro Ata de Reunião Geral (Assembleia Geral), sem número, a partir de 1859, 
pp.5-7. 
534Ibidem, p.17. 
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―[...] finalmente que havia mandado tirar a licença para a construção da nova 

Capella. Concluiu dizendo que esperava que a Mesa aprovasse essas despesas e a 

continuar nos trabalhos começados. A mesa não só aprovou as despesas, como 

autorizou a continuação [...]‖
535

. 

 

Sobre esta ―nova capela‖ nada foi encontrado a respeito de sua localização. Contudo, 

em décadas posteriores, uma matéria do dia 23 de junho de 1895 no jornal Santos 

Commercial, apura os estragos de uma explosão em decorrência do carregamento descuidado 

de caixas com dinamites e pólvoras que seriam embarcadas em um navio. No levantamento 

dos estragos, na rua General Câmara uma Capela de São Benedito teve suas portas e janelas 

quebradas
536

. Possivelmente trata-se da mesma capela construída em 1863. Durante a segunda 

metade do XIX, a ISB edificou três capelas. A primeira no Paquetá (1860), a segunda 

localizada na rua General Câmara (1863) e a terceira foi em na rua Visconde do Embaré 

(1898), que fica no sopé dos morros do Bufo e do Pacheco (do lado do morro onde fica o 

Mosteiro de São Bento)
537

. 

Neste recorte da segunda metade do XIX comprova o quanto a ISB se desenvolveu 

economicamente para ampliar seu patrimônio. Foram citados apenas alguns episódios 

significativos desta evolução, assim como alguns irmãos que se destacaram pela influência e 

experiência no ramo comercial característico de Santos, como: João Octávio dos Santos e 

Joaquim Xavier Pinheiro. Mas durante esses cinquenta anos do Oitocentos, foram diversos 

irmãos que passaram pela ISB com características parecidas, como os membros da família do 

Sacramento Macuco (família conhecida de comerciantes e de advogados)
538

 e já no findar do 

XIX, o ex- cativo e líder do Quilombo Jabaquara, Quintino de Lacerda, sendo juiz da 

irmandade por duas vezes
539

.  

                                                           
535 IRMANDADE DE SÃO BENEDITO. Livro Ata de Reunião Geral (Assembleia Geral), sem número, a partir de 1859, 
p.17. 
536 Rua que passa atrás do convento do Carmo, região próxima ao núcleo dos Quartéis. SANTOS COMMERCIAL. 23 de 
junho de 1895, ano 2, nº 257, p.1. 
537 A ISB possui uma cópia da Escritura do terreno que foi doado em 1898 para este propósito. Registrada em cartório na 
data de 22/06/1898. Sendo o outorgante o Dr. Eduardo Carlos F. da Silva e outorgada a Irmandade de São Benedito. 
Recebendo um terreno no valor de 1.200.000 réis para edificar no prazo de 10 anos a igreja de São Benedito, na rua 
Visconde do Embaré que ficava na Paroquia de Nossa Senhora do Rosário de Santos. IRMANDADE DE SÃO BENEDITO. 
Doação de terreno – cópia do cartório. 2º Tabelião de Santos, Livro 52, f. 11b – v, nº 97. 
538 Macuco era o cognome de Francisco Manoel do Sacramento, o originário dos Sacramento Macuco. Era um homem 
pardo que nasceu por volta de 1780 (sem informações), e que se transferindo-se à vila santista, adquiriu uma chácara, 
cheia de pastos naturais na várzea florestada e repleta de macucos. Esta região ficou conhecida posteriormente como 
Macuco, o maior bairro santista no século XIX. SANTOS, Francisco Martins dos. História de Santos – vol. II. 2ª ed. São 
Vicente: Ed. Caudex, 1986, p.330. 
539 O inventário de Quintino de Lacerda chama atenção pela sua ascensão econômica, entre diversos bens constam uma 
imagem grande de Santa Catarina, uma imagem de São Benedito, além de quadros de Santos e um oratório. INVENTÁRIO 
DOS BENS DE QUINTINO DE LACERDA. In: Coleção Costa e Silva Sobrinho, volume 14. Data 13/08/1898. 
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Ambos exerceram ou estavam ligados às diversas transações comerciais que de 

alguma forma estavam associadas ao porto de Santos. Assim era comum, que algum desses 

irmãos se interessarem por consignatárias dos trapiches, obtendo licenças como despachantes 

aduaneiros, intermediando o comércio transatlântico, operando no escoamento das 

mercadorias, principalmente no fluxo de importação; outros foram donos, trabalhadores livres 

e escravos de estabelecimentos comerciais perto do porto, alfândegas e mediações; ainda 

outros proprietários de imóveis de locação para muitos transeuntes da cidade (negros, 

imigrantes europeus e alguns asiáticos). Elencando também, os ambulantes e comerciantes de 

estabelecimentos locais. Entre outras possíveis atividades e circunstâncias, foi esta geração 

que o Oitocentos santista produziu que possibilitou aproximar a ISB ao comércio de imagens, 

que tinha o porto santista como o local de desembarque. 
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4.3.  A obra por seu discurso: uma obra desvelada. 

 

Imagens são produtos da cultura de seu tempo, por isso quando se tornam objetos de 

estudo é preciso estar ciente das considerações relevantes dos contextos histórico-culturais 

destes objetos. Alguns destes objetos, como vimos anteriormente, com relação à imagem de 

São Benedito de Santos, foram feitos para cumprir uma variedade de funções, religiosas, 

estéticas, políticas entre outros objetivos. Pode-se afirmar que frequentemente imagens 

tiveram seu papel na ―construção cultural‖ da sociedade. Por isso, são testemunhas dos 

arranjos sociais passados e, acima de tudo, das maneiras de ver e pensar do passado
540

. 

Partindo desta concepção, a imagem pode revelar-se como veículo de ideologias, 

ponto convergente de devoção, mantenedora de memórias, entre outras funções as quais ela 

pode desencadear e assumir a partir do processo que sofrerá nos seus contextos.  Como 

definiu Alfredo Bosi, - ―A imagem nunca é um elemento: tem um passado que a constituiu; e 

um presente que a mantém viva e que permite a sua recorrência‖
541

.  Portanto, imagens são 

como evidências, são como espelhos de uma época. Elas oferecem acesso a aspectos do 

passado que outras fontes não alcançam
542

. Em alguns casos, é a fonte mais consistente em 

uma investigação. Como é o caso da escultura portuense da ISB. Este objeto sustenta os 

caminhos da pesquisa mesmo sem ter informações exatas sobre sua aquisição ou autoria.  

Por outro lado, os possíveis interesses e o idealismo que definiram a encomenda e a 

execução de uma escultura religiosa não bastam para explicá-la. A iconografia é a descrição e 

classificação de imagens, auxilia na datação, origem e por vezes, na autenticidade, porém, ela 

não é capaz de elaborar uma interpretação sozinha do objeto de estudo. Baseia-se na coleta e 

na classificação de evidências, mas não é possível desenvolver uma investigação sobre a 

gênese e significação dessas evidências. A interpretação para essas evidências propicia um 

alargamento no campo de investigação, porque imagens têm essa peculiaridade de transpor o 

tempo e permite que novos sentidos sejam agregados a elas. Isso cria condições de apreender 

                                                           
540 BURKE, Peter. A História Cultural das Imagens. In: Testemunha ocular: História e imagem. Tradução de Vera Maria 
Xavier dos Santos. 2ª ed. Bauru: EDUSC, 2004, p.234. 
541BOSI, Alfredo. Imagem, discurso. In: Revista Discurso,São Paulo, v. 5, n. 5, 1974, p. 67. 
542 BURKE, op. cit., p.233. 
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discursos a partir dos contextos em que ela se originou, das ideologias que a geraram e às 

quais ela se vinculou
543

.  

Em resumo, nossa investigação até aqui foi uma somatória de evidências e hipóteses. 

No trajeto desta pesquisa, utilizamos muito de pautas interrogativas para tentar esboçar o 

rumo da construção da imagem de São Benedito, mas ainda não tratamos a obra estudada 

literalmente pelo seu significado. A iconografia nos trouxe um conhecimento sobre os 

elementos, sobre as formas, sobre a circulação dos modelos e até mesmo sinalizou as 

diferenças estilísticas. No entanto, não abstivemo-nos de abordar o significado desta escultura 

portuense em relação ao local do qual se encontra, a igreja da ISB em Santos. Esta relação não 

se trata dos indícios que foram feitos para entender as estruturas de um comércio 

transatlântico de imagens devocionais. Desta vez é algo mais profundo, que trata do valor 

desta peça no núcleo devocional a qual pertenceu.  

Tratar deste aspecto sobre a escultura portuense de São Benedito teve para a ISB, no 

século XIX, permite estabelecer um campo mais reflexivo do que conclusivo sobre seu 

significado. Nesta discussão sobre os significados de uma imagem, não podemos anular uma 

questão crucial sobre este assunto, - significado para quem?
544

 Deste modo, agora não bastava 

olhar essa escultura portuense apenas como uma das representações escultóricas do ―glorioso 

São Benedito‖, é preciso entender o que esta obra é enquanto imagem, e talvez isso permita 

conhecer o discurso que ela carrega, o que a torna tão singular no âmbito das discussões desta 

pesquisa. As leituras e as pautas aqui tratadas buscam uma análise de aproximações e diálogos 

que nos conduzem a especular a obra em seus possíveis significados. 

4.3.1.  Negro: O santo de sua gente. 

                                                           
543 Referindo-se à iconologia. A iconologia é diferente da iconografia, mas no estudo das imagens elas são complementares. 
Na iconologia visa a importância de reconhecer o objeto artístico como imagem, e, isso permite estabelecer estudos de 
interpretação de seus significados, desde um nível que traz informações mais evidentes à sua apresentação, até outro nível 
mais profundo, com informações ligadas à subjetividade, o que talvez revele a significado próprio da imagem. Há uma 
revalorização pelas tipologias, por fornecer indícios das mutações, das diversas associações de imagens para tomar novos 
significados. É sempre um componente da obra, uma interpretação que se queira exaustivamente estudá-la, algo que não 
se pode desprezar.  Em outras palavras, se a iconografia é o estudo da consonância com uma imagem-tipo, a iconologia é 
o estudo das infrações ao modelo, do percurso muitas vezes misterioso da imagem na imaginação, dos motivos para suas 
reaparições por vezes muito distantes no tempo. PANOFSKY, Erwin. Iconologia e Iconografia: Uma introdução ao estudo da 
arte na Renascença. In: Significado nas Artes Visuais. Trad.: Maria Clara F. Kneese e J. Guinsburg. 3ª edição. São Paulo: 
Perspectiva, 2002, pp. 47-64. 
544 Burke analisou diversos métodos sobre o estudo das imagens no livro Testemunha Ocular, mas a questão fundamental 
que Burke acrescenta no final de seu último capitulo e da qual poucos os métodos abordam era: significado para quem? 
Este pesquisador argumenta que o que o significado das imagens depende do seu contexto social de forma ampla, 
considerando aí os contextos gerais -, cultural e político, bem como circunstâncias nas quais uma imagem tenha sido 
encomendada ou seu contexto material - o lugar físico onde se pretendia originalmente exibi-la. Peter Burke ressalta a 
importância de fazermos este questionamento nos estudos de imagens. BURKE, Peter. A História Cultural das Imagens. In: 
Testemunha ocular: História e imagem. Tradução de Vera Maria Xavier dos Santos. 2ª ed. Bauru: EDUSC, 2004, p.225. 
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Niger, sed formosus é a inscrição da bandeira de São Benedito da ISB. Não há fontes 

sobre quando esta inscrição foi adotada, mas sabemos pelo estudo iconográfico, que a 

expressão é uma espécie de corruptela de nigra sum, sed formosura ou niger in facie, sed 

formosus in core, frases encontradas nas hagiografias portuguesas de São Benedito. Outrora, 

compreendemos o significado destas expressões na construção de São Benedito como 

santidade, mas no contexto santista, a expressão na bandeira de uma irmandade fundada por 

negros, parece um indício muito sugestivo de um debate para além da conformação desta 

afirmação. 

 

Figura 116 – Bandeira da ISB de Santos.  Festa da ISB de Santos, 2013.  
Fonte: Foto de Joyce Farias de Oliveira. 
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Na Igreja de São Benedito de Santos, construída no século XX, situada no altar-mor 

está a escultura policromada portuense do século XIX. Há uma perturbação produzida por 

esta obra que provoca considerável reflexão sobre as normas da iconografia deste santo. É 

necessário atentar para dois aspectos propiciados pela policromia do tipo de produção em que 

se encaixa escultura, a cor enquanto divisor dessas duas figuras (preto e branco). Muito 

evidentemente, o simbolismo que se institui destas duas figuras juntas, São Bendito e o 

Menino, já é por si só, um campo de neologismos visuais que se multiplicam a cada 

abordagem possível de ser feita, de novas circunstâncias que possibilitam novas relações 

semânticas. Contudo, o particular detalhe do toque das mãos do santo no corpo do Menino, 

pela análise de toda tradição iconográfica revigora, sem dúvida, o debate sobre a cor na 

representação de São Benedito. 

 

Figura 117 – Altar-mor da Igreja de São Benedito em Santos. A escultura estudada está no altar entre as duas 
pinturas.  
Fonte: Foto de Joyce Farias de Oliveira. 
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Foram os textos teológicos e as hagiografias que trouxeram suas formas 

argumentativas para apresentar este santo preto, enquanto a arte mostrou isso pela cor
545

. 

Antes de qualquer insígnia, 

reconhece-se a identidade deste 

santo pela cor, assim, a policromia 

na produção de suas imagens foi 

fundamental para figura-lo. No 

entanto, não esquecendo que ―o 

negro‖ é uma imagem idealizada e 

também construída historicamente. 

O preto retinto da pele de Benedito 

mescla-se com os códigos visuais 

que o tornava mais ―apresentável‖ 

do ponto de vista eurocêntrico, 

assim como foram apresentados os 

demais santos pretos. Porém, São 

Benedito é o único santo preto que 

carrega o Menino Jesus nos braços.  

O santo preto de semblante 

terno, com o olhar fixamente 

voltado para frente, como quisesse 

conduzir o expectador ao ato que 

comete discretamente. Com 

suprema elegância, concentrando-se 

no contato físico entre o santo e o 

Menino, sua mão direita erguida 

pelo pulso flexionado permite o 

dedo indicador encontrar a pele alva 

no Menino. O toque parece ser proibido e provocativo, proclama uma reflexão sobre 

alteridade das cores, infringindo a norma da representação calcada não só neste modelo 

iconográfico, e sim na iconografia deste santo preto. Mas essa transgressão não aparece 

escandalosamente, até porque os argumentos pautados para instituir este modelo iconográfico 

                                                           
545 Referindo-se à discussão proposta no capítulo 3 – Iconografia da Cor. 

 

Figura 118 – Detalhe de São Benedito da ISB.Escultura 
policromada, segunda metade do séc. XIX.  
Fonte:  Joyce Farias de Oliveira. 
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também não declararam incisivamente que o preto não poderia tocar o branco, ficou nas 

entrelinhas da retórica franciscana – ―niger, sed formosus” e não seria diferente que o toque 

aparecesse da mesma forma. Contudo, não estamos afirmando que este pormenor estava 

camuflado, talvez era apenas uma questão de revisar as leituras sobre a imagem do negro no 

catolicismo e, assim, seria possível ver internalizado na construção da figura de São Benedito 

um ―problema de cor‖, o que fez deste detalhe da escultura, algo que merecesse ser 

problematizado.  

Para Oliveira, as imagens devocionais sintetizam os aspectos mais instigantes e 

controvertidos. Instigantes porque, diferentemente das esculturas de caráter arquitetônico ao 

monumento, onde prevalece a intenção decorativa ou até mesmo política, nas imagens 

devocionais há uma autonomia funcional e representativa, destinadas à comunicação direta 

como os fiéis e a suscitar sentimentos favoráveis à prática cristã. Este apelo torna as imagens 

devocionais portadoras de uma carga emotiva
546

, que podiam desencadear novas leituras, 

novas percepções, do ponto de vista de um público para quem estas imagens eram 

significativas no âmbito de sua devoção.  

Por isso não podemos deixar de frisar ―para quem‖ era esta obra. Uma irmandade que 

despontava no século XIX como a única sobrevivente das devoções de negros no que foi a 

Vila do Porto de Santos no período colonial. Enquanto as demais devoções foram sendo 

engolidas no limiar do Oitocentos, ou foram ―branqueando-se‖ como a Irmandade de Nossa 

Senhora do Rosário dos Homens Pretos, que de ―pretos‖ se tornaram ―homens de cor‖ depois 

da Abolição em 1888, e no século XX se definiu como Irmandade de Nossa Senhora do 

Rosário e extinguiu as coroações de reis em suas festas, modificando a estrutura de uma 

tradição que perdurou por mais de 250 anos
547

. Outras devoções tiveram fins trágicos, a de 

Nossa Senhora das Neves, extinta pelo fogo de quem não tolerava a devoção dos negros
548

. 

Ou ainda, os esquecidos irmãos de Nossa Senhora do Terço, enterrados com sua igreja por 

força maior do ―progresso‖ santista
549

.  

                                                           
546 Baseando-se na comparação que a autora fez das obras de Aleijadinho. OLIVEIRA, Myriam Ribeiro Andrade de. O 
Aleijadinho escultor de imagens devocionais. In: OLIVEIRA, Myriam Ribeiro Andrade de; SANTOS FILHO, Olinto Rodrigues 
dos e SANTOS, Antônio Fernando Batista dos. O Aleijadinho e sua oficina. Catálogo das Esculturas Devocionais. São 
Paulo: Capivara, 2002, p.11. 
547FRANCO, Jaime. História da Igreja do Rosário de Santos. Santos: A Tribuna, s.d., pp.56-57. 
548NOSSA SENHORA DAS NEVES. Protetora dos escravos: origem, apogeu e destruição da capela levantada junto ao 
antigo engenho da Madre Deus. In: Edição Comemorativa do 1º centenário da Cidade de Santos. A TRIBUNA, 26 de 
janeiro de 1939.  
549SOBRINHO, Costa e Silva. Santos Noutros Tempos. São Paulo: Revista dos Tribunais,1953, pp. 63-68. 
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Mas não foi assim com a ISB, ela sobreviveu às mudanças e se tornou a nossa ponte 

para este passado. Com uma geração de sujeitos de diferentes camadas sociais durante o XIX, 

na cidade que se proclamava abolicionista muito antes da nação
550

, é certo que por de traz 

desta campanha houve diversos embates, porque a liberdade não chegou de modo fácil ou 

suave para a maioria da população negra de Santos. Muitos dos abolicionistas santistas 

lucravam com a desgraça dos negros
551

. A liberdade estava mais vinculada à uma conquista 

constantemente reivindicada, do que à perspectiva de um direito. Como definiu Focault: 

 

―A liberdade é uma prática. Assim, de fato, sempre haverá um certo número de 

projetos cujo o objetivo é modificar situações opressivas, atenuá-las ou mesmo 

mudá-las. Entretanto, nenhum destes projetos pode, por sua própria natureza, 

garantir que a liberdade será conquistada automaticamente ou que a liberdade será 

conquistada por um projeto em si. A liberdade dos homens não é jamais assegurada 

pelas instituições ou leis que pretendem garanti-la. É por esta razão que quase todas 

as leis e instituições podem ser subvertidas. Não porque sejam ambíguas, mas 

simplesmente porque liberdade é aquilo que deve ser praticado‖
552

. 

 

Considerando esta concepção, acreditamos que ser um negro alforriado no contexto 

histórico da cidade de Santos no XIX, poderia ser também um ato de subversão das normas 

escravistas e da ideologia própria da campanha abolicionista que se firmou nesta região. 

Como ressaltou Rosemberg, o abolicionismo santista, baseado no pressuposto da falta de 

outra opção aos negros fugidos, em última análise seria meramente uma justificativa moral 

para encetar uma nova exploração
553

. 

A escultura portuense surgiu neste cenário, de reivindicação à liberdade. Pode ser que 

talvez essa escultura nunca tenha feito sentido para essa gente, talvez não do modo que torne 

essa obra tão peculiar para os estudos de História da Arte. Mas nem por isso tornavam-se 

irrelevantes o significado e o motivo que fizeram de São Benedito patrono desta irmandade 

fundada por negros. O santo que se tornou o modelo de cristão preto, às vezes, interpretado 

                                                           
550 Historiadores santistas como Francisco Martins dos Santos construíram uma narrativa romântica da campanha 
abolicionista, recorrendo frequentemente à figura de José Bonifácio de Andrada e ao seu manifesto “Representação sobre a 
Escravatura” de 1823. Como uma peça evangélica (nas palavras do autor) que deveria ser lida e ensinada em todo Brasil. 
Na verdade, este historiador tenta instituir uma tradição abolicionista, isentando o povo santista dos males de uma 
mentalidade escravagista muito antes de eclodir na segunda metade do XIX, após a proibição do tráfico transatlântico, a 
campanha abolicionista em Santos. SANTOS, Francisco Martins dos. A Campanha da Abolição. In: História de Santos – 
vol. II. 2ª ed. São Vicente: Ed. Caudex, 1986, p. 218. 
551ROSEMBERG, André. Ordem e Burla: processos sociais, escravidão e justiça em Santos. São Paulo: Alameda. 
2006, p.207 
552FOCAULT, Michel. Espaço e poder/ entrevista de Michel Foucault a Paul Rabinow. Tradução de Heloisa Buarque de 
Hollanda e Lucia Canedo. In: Revista do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, n. 23/1994, p.139. 
553ROSEMBERG, op. cit., p.207 
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como o elo ancestral, o padrinho, o protetor, mas sempre ―o negro‖
554

. E isso abre um 

parêntese para um discurso político e ideológico que a imagem deste santo acondiciona. 

Sabemos que a cor preta deste santo foi um elemento determinante para classificá-lo 

no rol das santidades do catolicismo, indicando qual seu lugar nesta Cristandade celestial. 

Contudo, esta escultura de São Benedito produzida no âmbito do século XIX português 

desafia toda a tradição iconográfica que foi embasada na alteridade das cores preto-branco. A 

aproximação entre o santo e o Menino nesta escultura torna o problema de cor de Benedito 

muito mais intenso, e o toque simboliza isso. O toque de São Benedito além de trazer a 

sugestiva intenção de contradizer ―a norma‖ que impõe limites para representação deste santo 

preto junto com o Menino Jesus, reivindica um lugar diferente do qual foi destinado ocupar 

como santidade de negros. Mas qual era o lugar de um santo preto?  

Poucas pesquisas trazem esta pauta para discussão, por isso é relevante mencionar a 

pesquisa de Carla Mary S. Oliveira, que trouxe novas percepções sobre este assunto. Oliveira 

apresenta uma discussão sobre arte colonial, particularmente tratando das pinturas 

setecentistas de igrejas das Minas Gerais e do norte do Estado do Brasil. Em exemplo, a 

historiadora analisa a pintura do forro da Igreja de Nossa Senhora do Rosário de Santa Rita 

Durão, no distrito de Mariana, chamando atenção à disposição dos santos pretos no forro da 

nave da igreja: 

 

―De todas as suas pinturas na Igreja do Rosário destacam-se os santos negros que 

acompanham os quatro doutores da Igreja – Jerônimo, Gregório, Ambrósio e 

Agostinho – no forro da capela-mor, não só pela qualidade da pintura, mas por 

serem alçados ao nível daqueles que ainda são considerados os grandes intelectuais 

da fé cristã. A mestiçagem, se faz aí está presente, não só por tratar-se de um espaço 

de uma irmandade leiga de negros, refere-se à afirmação de uma condição de 

igualdade entre aqueles santos negros e os doutores da fé. Se feita por um branco ou 

um pardo, pouco interessa aqui: o que importa é o forte sentido simbólico que tais 

imagens carregam. Trata-se de um discurso visual de afirmação, numa sociedade 

colonial que em tudo negava as qualidades de mestiços e negros‖
555

. 

 

                                                           
554 No sentido de escravo ou que tinha um passado de escravidão. LARA, Silvia Hunold. A cor na maior parte da gente: 
negros e mulatos na América Portuguesa Setecentista. In: Júnia Ferreira Furtado (org.). Sons, Formas, Cores e 
Movimentos na Modernidade Atlântica: Europa, Américas e África. São Paulo: Annablume: Belo Horizonte: Fapemig: 
PPGH-UFMG, 2008, p.367. 
555OLIVEIRA, Carla Mary S. Arte Colonial e mestiçagens no Brasil Setecentista: Irmandades, artífices, anonimato e modelos 
europeus nas capitanias de Minas e do Norte do Estado do Brasil. In: PAIVA, Eduardo França; AMANTINO, Marcia; IVO, 
Isnara Pereira (Org.). Escravidão, mestiçagens, ambientes, paisagens e espaços. São Paulo: Annablume, 2011, p.104. 
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Nas observações desta pesquisadora sobre a composição da pintura do forro, no caso 

desta igreja que era administrada por uma irmandade de negros, nitidamente essas imagens 

acoplam um discurso político e ideológico, novamente sob os aspectos de uma sociedade 

escravista. Todavia, essa hierarquia social parece ser desafiada nesta pintura, onde os santos 

pretos estão em um pé de igualdade com os santos doutores da Igreja de Roma.   

Isso não afirma que um santo preto estava abaixo de um santo branco, porque a 

hierarquia se estabelecia entre as devoções. Ou seja, devoções de brancos, de negros, de 

pardos e outros. Mas como a própria historiadora declarou, esta pintura trata de um discurso 

visual de afirmação. Então os santos pretos são reflexos deste sistema hierárquico das 

devoções. Em outras palavras, se esses santos foram utilizados como modelos de cristãos para 

a catequese de escravos, tornaram-se a resposta conjugada da presença negra no catolicismo. 

Mas eles também deflagram o lugar social que esses devotos ocupavam numa sociedade 

católica definida pelo latifúndio da escravidão.  

Agora pensando na construção da imagem de São Benedito, o uso da cor e sua 

linguagem expressiva veio carregada de códigos que viabilizaram o discurso da própria 

catequese de negros. Recordando Anderson J. M de Oliveira, a imagem devocional é um 

símbolo devocional
556

. Onde a cor preta do Benedito se tornou o símbolo mais poderoso de 

assimilação, ao mesmo tempo que o marcava como um acidente entre outras santidades, isto 

é, um santo tolerável apesar de preto.  Porque também foi da classificação das cores se 

                                                           
556 OLIVEIRA, Anderson José Machado de. Devoção e identidades: significados do culto de Santo Elesbão e Santa 
Ifigênia no Rio de Janeiro e nas Minas Gerais no Setecentos. In: TOPOI, Rio de Janeiro, v. 7, n. 12, pp. 60-115, 2006, 
pp.65-79. 

 

Figura 119 - Detalhes da pintura do forro da capela-mor da Igreja de Nossa Senhora do Rosário. João Batista 
Figueiredo. Óleo e têmpera sobre madeira, c. 1780-1790. Distrito de Santa Rita durão, Marina, MG.  
Fonte: Conselho do Patrimônio Cultural de Mariana Disponível em: https://www.conselho-patrimonio-cultural-
mariana.org/igreja-de-nossa-senhora-do-rosrio 

 

https://www.conselho-patrimonio-cultural-mariana.org/igreja-de-nossa-senhora-do-rosrio
https://www.conselho-patrimonio-cultural-mariana.org/igreja-de-nossa-senhora-do-rosrio
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originou a apologia de que sua alma era branca, e daí vinha sua beleza em contraste com sua 

feiura externa. São Benedito é belo porque era um santo preto de alma branca, mas sua beleza 

não isentava da discriminação por ser um negro. Por ora o santo preto era confundido com o 

negro devoto. 

 

―Os ladrões, naqueles tempos piedosos, raramente ousavam entrar nas capelas e 

roubar os santos. É verdade que um roubou o esplendor e outras joias de São 

Benedito; mas sob o pretexto, ponderável para a época, de que "negro não devia ter 

luxo‖ ―
557

.   

 

Um santo como sua gente negra. Nesta perspectiva, o valor dado à cor também foi 

identitário, mas não se encerrava por aí, pelo contrário, esse valor podia estar interligado à 

ressignificação da concepção de negritude, da formação de uma identidade negra. A 

ambivalência da cor apresenta percepções diferentes da imagem de São Benedito, mas elas 

não estão desconectadas. Então parece pertinente reconhecer a estrita vinculação que este 

santo tem com a população negra, a ponto de ser considerado tal como um negro numa 

sociedade escravista. Desta forma, a escultura portuense da ISB não está isenta destes 

apontamentos, ao considerar o contexto histórico de Santos no século XIX. Desde o modelo 

iconográfico até seu peculiar detalhe demonstram as tensões da convivência entre o que era 

ser branco e negro nesta conflituosa realidade. 

 

 

4.3.2.  O santo preto e o menino branco 

 

É certo que a iconografia mais semelhante à de São Benedito com o Menino Jesus foi 

a de Santo Antônio - o português, o santo mais profundamente enraizado no imaginário luso-

ítalo-brasileiro. Segundo Luiz Marques, o santo Antônio prefigura a vocação peculiar a 

Portugal de se constituir como o elo entre as fontes, basicamente italianas de nossa cultura e 

                                                           
557FREYRE, Gilberto. Casa Grande e Senzala: Formação da Família Brasileira sob o Regime da Economia Patriarcal. 
48° edição. São Paulo: Global Editora, 2003, p.40. 
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seus desdobramentos ultramarinos
558

. Este foi o santo preferido dos missionários, desde os 

jesuítas e particularmente pelo maior retórico da língua portuguesa dos tempos de 

colonização, padre Antônio Vieira.  

 

―Deus também tem os seus pegadores. Um destes era David, que dizia: Mihi autem 

adhaerere Deo bonum est. Peguem-se outros aos grandes da terra, que «eu só me 

quero pegar a Deus». Assim o fez também Santo Antônio; e senão, olhai para o 

mesmo Santo, e vede como está pegado com Cristo e Cristo com ele. 

Verdadeiramente se pode duvidar qual dos dois é ali o pegador: e parece que é 

Cristo, porque o menor é sempre o que se pega ao maior, e o Senhor fez-se tão 

pequenino, para se pegar a Antônio. Mas Antônio também se fez menor, para se 

pegar mais a Deus‖
559

. 

                                                           
558MARQUES, Luiz. Prefácio. In: Santo António: O santo do Menino Jesus. Catálogo de Exposição – Museu de Arte de 
São Paulo e Instituto Português de Museu. São Paulo, 1996, p.22. 
559VIEIRA, Antônio. Sermão de Santo Antônio. Publicação digital da Universidade da Amazônia - UNAMA, s. d., p.15. 
Disponível em: http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/ua000257.pdf . Acessado em 20/12/2017. 

http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/ua000257.pdf
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É muito plausível a definição de Santo Antônio dada por padre Vieira ao modelo 

iconográfico do qual este santo tem o Menino Jesus como atributo. Para Carlos A. M. 

Azevedo, há uma espiritualidade veiculada nesta associação do Menino Jesus. 

 

―Os franciscanos meditaram sobre a humanidade de Jesus e valorizaram a devoção 

ao Menino com a promoção do presépio. O atributo antoniano harmonizava-se com 

esta linha espiritual e servia a causa da sua difusão, motivando a visualização de um 

amor ao Menino, ensinado na pregação popular. Há um poder evocador da 

 
 
Figura 120 – Santo Antônio e o Menino.  
Imagem I: Oficina portuguesa. Escultura policromada, séc. XIX (74 cm de altura). Museu de Aveiro. Fonte: Santo 
António: O santo do Menino Jesus. Catálogo de Exposição – Museu de Arte de São Paulo e Instituto Português de 
Museu. São Paulo, 1996.  
Imagem II: Escultura policromada, séc. XIX.  Museu do Cabido, Porto. Fonte: AZEVEDO, Carlos A. Moreira. Variantes 
iconográficas nas representações antonianas. In: Revista de História e Teoria das Ideias, v. 27, pp. 41-55, 2010. 
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inocência, candura, humildade, pureza, amor pela humanidade, patentes na vida de 

Cristo ‖
560

. 

 

Assim como Santo Antônio, São 

Benedito com o Menino Jesus, como visto 

anteriormente no capítulo 3, evoca a mística da 

espiritualidade e também proclama o amor de 

Benedito à Jesus. Porém, as semelhanças entre o 

santo português e São Benedito são restritamente 

as características iconográficas. Santos da mesma 

ordem, vestidos com o hábito dos Frades 

Menores e ambos possuem modelos tendo o 

Menino Jesus de atributo. As semelhanças 

cessam por aqui, pois definição da figura de um 

para o outro, os tornam desassociáveis. 

Então, para a diferenciação entre eles, 

deixava-se claro que Benedito era preto e há um 

tecido para poder carregar o Menino Jesus. 

Ainda havia dúvidas do quanto este elemento 

poderia remeter à condição social de Benedito, 

mas depois do estudo iconográfico do santo, 

recordamos o tecido como atributo que tem no 

modelo português e às vezes o espanhol, que 

remete a sua função no convento onde viveu, a 

de cozinheiro. O que de fato é um indício de sua 

nobre humildade, mas a cozinha, segundo Freyre, 

nas sociedades escravistas estava destinava aos 

escravos da casa, ou chamados escravos 

domésticos
561

. Portanto, São Benedito é 

padroeiro dos cozinheiros e duplamente dos 

                                                           
560

AZEVEDO, Carlos A. Moreira. Variantes iconográficas nas representações antonianas. In: Revista de História e 

Teoria das Ideias, v. 27, pp. 41-55, 2010, p. 48.Disponível em: https://cultura.revues.org/332 . Acessado em 13/01/2017. 
561FREYRE, Gilberto. Casa Grande e Senzala: Formação da Família Brasileira sob o Regime da Economia Patriarcal. 
48° edição. São Paulo: Global Editora, 2003, p.332. 

 

Figura 121 – São Benedito com o Menino Jesus. 
Escultura policromada, séc. XVIII-XIX. Procedência 
São Paulo, SP. Coleção Particular.  
Fonte: Benedito das flores e Antônio de Categeró. 
Catálogo de Exposição. São Paulo: MAS-SP, 2011. 
 

 

https://cultura.revues.org/332
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negros, porque em todos os seus modelos persiste uma função servil do santo preto. O que é 

muito diferente dos outros santos pretos que apresentamos: Santo Elesbão, Santa Efigênia e 

até mesmo santo que foi um mouro convertido e escravizado em vida, Santo Antônio de 

Categeró. Parece estar incumbido apenas a São Benedito ser o santo modelo do negro servil 

por excelência. 

Fazendo uso da definição de Argan, as imagens não agem nem sobre ação nem sobre 

decisão, mas atuam sobre as intenções. Essas foram tão eficazes quando correspondidas às 

atitudes, aos interesses e aos costumes dos vários estratos sociais
562

. Então, o São Benedito 

com o Menino Jesus possui outros significados para além dos que foram apresentados na 

construção de sua iconografia. Assim, detemo-nos à leitura do trecho utilizado por Fiume, 

onde o santo preto e o menino branco 

retratam simbolicamente uma relação 

paradoxal de amor.  

 

―A disparidade física entre o menino branco e o 

adulto negro - ―manifestava os riscos inerentes à 

desproporção demográfica do Brasil escravista, 

onde uma maioria de negros e mulatos a serviço 

da minoria branca podia recorrer à violência e 

inverter os papéis [...]. Para prevenir este 

desfecho, a imagem propõe que o senhor branco e 

o escravo negro amem-se, como certamente 

amam-se Cristo e Benedito.
563

 ‖‖ 

 

                                                           
562Imagem e persuasão: Ensaios sobre o Barroco. Trad.: Maurício Santana Dias, 2ª ed. São Paulo: Companhia das 
Letras, 2004, p.38. 
563 LÓPEZ, Martínez apud FIUME, Giovanna.  Antônio etíope e Benedito, o mouro: o escravinho santo e o preto 
eremita. In: Revista Afro-Ásia / CEAO-UFBA, nº40, pp.51-104, 2009, p.90 

 

Figura 122-Detalhe de uma escultura de São Benedito. 
Escultura policromada, olhos de vidro, séc. XVIII. 
Procedência de São Paulo.Museu de Arte Sacra de São 
Paulo. Fonte: ARAÚJO, Emanoel; et al. Benedito das flores e 
Antônio de Categeró. Catálogo de Exposição. São Paulo: 
MAS-SP, 2011. 
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É possível perceber, nesta leitura de Fiume, que persiste, na composição deste modelo, 

uma estrutura hierárquica que fundamenta o sentido desta união. No trecho do Sermão de 

Santo Antônio, também há uma ordem hierárquica entre o Menino e Antônio, mas na retórica 

de Antônio Vieira a aproximação entre essas figuras é muito mais terna. O que é muito 

diferente da união do Menino com Benedito que Fiume analisa. Essa diferença é mais 

perceptível quando comparamos com outras esculturas do modelo italiano. Muitas imagens 

apresentam sempre grande rigidez na postura de Benedito ou pouca interação com o Menino 

Jesus, causando um efeito de distanciamento. Isso também reforça o ponto de vista de 

Monique Augras, quando afirma que Benedito, por ser um negro, atua como um santo 

carregador.  

 

 

Figura 123 - Detalhe de São Benedito da ISB II. Escultura policromada, segunda metade do séc. XIX.  
Fonte:  Joyce Farias de Oliveira. 
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Comparando com a escultura portuense da ISB, podemos perceber um distanciamento 

deste diagnóstico. A união entre Benedito e o Menino é frisada pelos pequenos gestos. O 

Menino ergue o braço esquerdo e acaricia seu padrinho carregador. Enquanto o santo preto 

responde tocando-o com seu indicador a criança branca. Não esqueçamos que a escultura 

portuense da ISB oscila entre estilos artísticos, mas com estes apontamentos, se a escultura foi 

classificada como uma peça resultante das mudanças estilísticas de acordo com o panorama 

cultural do século XIX, em seu âmago preservava-se essencialmente barroca e na mensagem 

de seu modelo iconográfico isto se legitimava. É uma imagem com função didática, que 

instruía e demonstrava. 

De todo modo, nestes apontamentos, foi a escravidão que legitimou o discurso da obra 

discutida, porque ela definiu seus atores e os distingue: o preto do branco, mas mesmo 

estabelecendo categorias pela diferença, existe no detalhe do toque uma subversão à 

hierarquia das cores, uma tensa disparidade entre o preto e o branco muito velada em 

decorrência dos trâmites da iconografia muito difundida do santo, que naturalmente foi muito 

confundida com a iconografia de outros santos pretos ou não pretos, que ocasionou nas 

confusões das leituras iconográficas.  

Apesar disso, a interpretação do modelo iconográfico abordado por Fiume, abria-se 

para comparações muito além da iconografia do santo. Fotografias do século XIX de amas de 

leite chamaram a atenção pela similaridade compositiva entre essas imagens e o modelo 

italiano do santo. Encontrando respaldo para estas semelhanças, em um ensaio de Alencastro 

sobre a fotografia abaixo, estabelece uma proximidade com a interpretação dada por Fiume 

sobre o santo preto. 

 

―[...] ele invadiu o espaço dela: ela era coisa sua, por amor e por direito de 

propriedade. O olhar do menino voa no devaneio da inocência e das coisas postas 

em seu devido lugar.  Ela, ao contrário, não se moveu. Presa à imagem que os 

senhores queriam fixar, aos gestos codificados de seu estatuto. [...] A imagem de 

uma união paradoxal, mas admitida. Uma união fundada no amor presente e na 

violência pregressa. Na violência que fendeu a alma da escrava, abrindo o espaço 

afetivo que está sendo invadido pelo filho do seu senhor. Quase todo Brasil cabe 

nesta foto‖
564

. 

                                                           
564ALENCASTRO, Luiz Felipe de. Epílogo. In: História da Vida Provada no Brasil/ Império: a corte e a modernização 
nacional – vol. II. São Paulo: Companhia das Letras, 2011, p.439-440. 
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Figura 124 – Ama escrava e o menino Augusto Gomes Leal. Fotografia, c. 1860.   
Fonte: ALENCASTRO, Luiz Felipe de. Epílogo. In: História da Vida Provada no Brasil/ Império: a corte e a 
modernização nacional – vol. II. São Paulo: Companhia das Letras, 2011. 
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Entrecruzando as proximidades destes pesquisadores, Fiume possibilita um desfecho: 

 

―Benedito representava o escravo ideal, ―analfabeto, trabalhador manso e tão fiel 

que se podia confiar a ele o cuidado dos senhoritos brancos, como se dava à nutriz 

africana o de amamentá-los‖. Com a imagem do menino Jesus ternamente seguro 

entre os braços, aludia à necessidade de, em uma condição de desproporção 

demográfica entre brancos e negros, como acontecia nas plantações, nas minas e nas 

cidades das colônias, senhores e escravos se amassem como o frade negro amava 

aquele menino branco que fixava com o olhar adorante de uma ama de leite 

africana‖
565

. 

 

 Da comparação entre o texto de Alencastro com a interpretação de Fiume, somando 

com os apontamentos de Augras, correlacionam a imagem deste santo com uma 

sistematização de práticas políticas dominadoras. Em artigo, Peter Erickson estabelece 

algumas definições e categorias às imagens de negros. Uma delas é enfatizada a relação entre 

o branco e o preto, constatando que essas imagens não são autossuficientes ou livres, porque 

os termos branco e preto são relacionais e se reafirmam sob a forma de relações de poder que 

promulgavam a dominação inquestionável do branco em um determinado contexto histórico-

social
566

.  

A escultura policromada foi um modo muito poderoso para expressar este conflito. 

Porque a sua qualidade não-verbal, ou seja, a sua visualidade fez com que fosse ao mesmo 

tempo tão direta e implícita. A expressividade obtida pelas características físicas do santo e do 

Menino desencadeia tanto uma sensação de realismo, como também propõe uma comparação 

epistemológica entre estas duas figuras no ato de olhar. É essa comparação que literalmente 

deixa claro que na escultura está intrínseca uma consciência sobre as diferenças raciais. Sem 

projetar e impor neste texto as noções de raça do final século XIX e o entendimento moderno 

de racismo, mas isso não significa que um discurso pautado pela classificação das cores dos 

homens estava totalmente distante das percepções raciais desenvolvida mais tarde no 

Oitocentos.  

Partimos do princípio de que uma obra como a escultura portuense, condensa um 

caráter transitório sobre essas questões. As representações visuais dos negros nos séculos XVI 

                                                           
565 LÓPEZ, Martínez apud FIUME, Giovanna.  Antônio etíope e Benedito, o mouro: o escravinho santo e o preto 
eremita. In: Revista Afro-Ásia / CEAO-UFBA, nº40, pp.51-104, 2009, p.103. 
566ERICKSON, Peter. Representations of Blacks and Blackness in the Renaissance. In: Criticism, v. 35, n. 4,pp. 499-
527, 1993, p. 505. 
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ao XVIII transmitiu um sistema de valores religiosos sobre a cor, o que fundamentou a 

construção da imagem de São Benedito, por outro lado, a escultura oitocentista que estamos 

analisando estava inserida em um contexto de discussões sobre liberdade e escravidão, o que é 

não é irrelevante para nós, pois não parecia que esta obra ficasse à margem dos significados 

raciais que começaram a suscitar na sociedade santista, já que pertencia a  um núcleo muito 

especifico destes debates, uma irmandade de negros. 

Por isso, tanto a interpretação de Fiume sobre a definição de santo preto e menino 

branco, ou relembrando a observação de Augras, sobre o santo preto que não toca a criança 

branca, são válidas para leitura deste modelo de São Benedito com o Menino Jesus, pois 

ambos diagnósticos reconhecem o problema da cor existente na construção desta santidade, ao 

mesmo tempo, como ela estava relacionada aos novos debates sociais do XIX.  

Então, São Benedito pode ser interpretado como a ama de leite do menino Augusto 

Gomes Leal. Ela, presa naquelas circunstâncias do seu estatuto e os gestos tinham que ser de 

acordo com o que a legitimava como escrava. Assim como Benedito, antes de santo, era um 

negro que carrega e não toca Jesus, porque não era permitido pela sua condição, mas o amava 

assim como Antônio de Pádua, mas este era branco e livre para aproximar-se do Menino. 

Temos ciência de que esta interpretação pode ser totalmente revogada com novos 

estudos e novas descobertas, devido à falta de pesquisas que pautam a imagem do negro na 

arte religiosa da Idade Moderna. Contudo, as análises apresentadas neste texto revelaram a 

permanência de uma concepção profundamente ideológica, mas que pode passar 

superficialmente ou de modo invisível, quando não temos conhecimento da esfera do debate 

que se alojou na definição do que era o negro e o branco. Tomando emprestada a concepção 

de Valentin-Yves Mudimbe, - ―Os contrastes entre preto e branco contam uma história que 

provavelmente duplica uma configuração silenciosa, mas epistemológica poderosa‖
567

. O 

modelo de São Benedito e o Menino Jesus, - o santo preto e o menino branco, é uma dessas 

configurações, expressam uma união mística de amor e lealdade, mas que nas entrelinhas, 

aponta a problemática da hierarquia das cores.  

E nosso objeto de pesquisa é um sinal pertinente deste conflito, porque se encaixa 

nestes casos que apresentam uma ordem epistemológica aparentemente silenciosa, mas ainda 

                                                           
567MUDIMBE, Valentin-Yves. Formações discursivas e alteridade. In: A Invenção da África: Gnose, Filosofia e a 
Ordem de Conhecimento. Lunda: Pedago (Portugal); Mulemba (Angola), 1988, p.23. 
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assim, permanece presente e se intensifica pelo diferencial que esta peça apresenta: o ―toque‖. 

Como mencionamos no começo deste texto, uma obra feita de pequenos gestos, que 

potencializa seu próprio discurso desencadeado por um único detalhe. Mas não é uma 

particularidade exclusiva desta obra. A contravenção sempre foi algo presente na História da 

Arte.  

Podemos simplesmente alimentar a reflexão para esta pauta se pensarmos nas 

inúmeras obras e artistas que se fizeram visíveis ou pelo menos foram reconhecidos pelas 

subversões das convenções artísticas. Não temos pretensão de elencar vários exemplos, mas 

cabe neste desfecho a apreciação de um trecho extraído de um ensaio de Alberto Manguel, 

sobre imagens de subversão.  

 

―E me pergunto até que ponto posso associar ou dissociar as imagens de sua fonte 

(isso se uma identificação irrefutável da fonte fosse possível) ou das circunstancias 

da sua criação. Posso ler uma imagem de ódio, por exemplo, como uma revolta 

contra o ódio, se sei que ela foi gerada no ódio? E, como que inspira uma imagem (o 

patrimônio de conhecimento que a acompanha) pode transformá-la, intensifica-la ou 

subverte-la inteiramente, posso ler, numa imagem um significado tácito ou invisível 

que na verdade contradiz o que sei de sua criação?
568

‖ 

 

Resumidamente o autor problematizou a investigação para este tipo de imagem. Estas 

questões foram, sem dúvida, as interrogações que esta imagem que propormos estudar nos 

trouxe por toda pesquisa. A construção da iconografia de São Benedito deixou evidente que 

este era um santo preto sumariamente para negros, permitiu entender o modelo iconográfico 

que esta obra foi convencionada e como ela chegou na cidade de Santos. Essa peça 

exemplifica como uma obra pode ser o canal de estrato de um universo cultural muito mais 

ampliado. Ao mesmo tempo, adentrar em um canal mais estreito, através de um detalhe, 

estabelecendo polaridades entre a intencionalidade de persuadir em contraponto à capacidade 

de subverter, demonstrando que, na arte, as contradições podem ser combinadas.  

                                                           
568MANGUEL, Alberto. Aleijadinho: A imagem como subversão. In: Lendo Imagens: uma história de amor e ódio. Trad.: 
Rubens Figueiredo, Rosana Eichemberg e Cláudia Strauch. São Paulo: Companhia das Letras, 2001, p.225. 
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São Benedito foi o primeiro santo preto canonizado pela Igreja de Roma, em 1807, um 

pouco mais de 200 anos após sua morte. Venerado como O Glorioso São Benedito, mas 

mesmo assim ainda era a representação de um sujeito negro, classificado como inferior até 

quando se tornou ―glorioso‖, mas foi justamente o pequeno detalhe do ―toque‖ desta escultura 

 

Figura 125 – “O toque” de São Benedito II. Escultura policromada, segunda metade do séc. XIX.  
Fonte:  Joyce Farias de Oliveira. 
 

 

 

Figura 126 - “O toque” de São Benedito III. Escultura policromada, segunda metade do séc. XIX.  
Fonte:  Joyce Farias de Oliveira. 
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que mudou nossa percepção de todo o discurso da diferença que afasta e compara o negro e o 

branco. Porém, este critério é muito mais extenso. As leituras desta obra não se encerraram 

nas escolhas do artista e nem nas de um possível encomendante. Os significados de uma obra 

como esta não se esgotam também nesta pesquisa. Porém, esta escultura foi sem dúvida uma 

fonte inesgotável para realizar um debate calcado em estratégias, discursos e significados 

sobre a imagem de São Benedito como a imagem do negro no catolicismo, trazendo à tona os 

embates das questões da cor preta na arte religiosa.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Os percalços de uma historiografia da arte a partir de elementos esquecidos e invisíveis. 

 

 

A definição deste texto como conclusão soaria demasiadamente intransigente, então 

determina-lo como considerações finais, torna mais coerente em relação à experiência 

investigativa deste trabalho. Por duas frentes essa pesquisa esbarrou na escassez de 

abordagens, - uma relativa ao estudo de arte religiosa da cidade de Santos e a outra sobre o 

debate da imagem do negro na arte religiosa do catolicismo tridentino. 

Sobre os estudos da arte religiosa da cidade de Santos, constatou-se a falta de 

pesquisas, a não ser por casos muito pontuais, como as obras retabulares do Conjunto do 

Carmo, Mosteiro de São Bento, Igreja e Convento de Santo Antônio do Valongo e o da 

Capela da Ordem Terceira de São Francisco da Penitência, elementos sob algum processo de 

tombamento em órgãos de proteção ao patrimônio cultural. Muitos outros elementos ficam de 

foram deste grupo.  Sobretudo, o que menos é discriminado nesta historiografia são as 

esculturas religiosas dos retábulos, muitas sem informações que possam contribuir para uma 

identificação da origem e datação. Por isso as condições de realização desta pesquisa, foi 

justamente porque o objeto estudado apresentava minimamente material para iniciar uma 

investigação mais profunda. 

Contudo, sobre essas dificuldades a pesquisa de Maria José P. Spiteri, apresentou um 

extenso levantamento da imaginária retabular do território paulista, chegando a concluir que 

uma dezena de esculturas religiosas com pelo menos 200 anos de idade estava guardada sem 

identificação em armários, sacristias ou depósitos e outras se perderam
569

.  

Sabemos que esta situação não é só de Santos, mas de todo território paulista que sofre 

da falta de catalogação não só das esculturas, mas de muitos outros elementos desta arte 

religiosa. Somada com as limitações dadas de alguns arquivos ao acesso à documentação e 

objetos. A região paulista, por sua expansão territorial, apresenta dificuldades na investigação 

destes objetos. Além disso, tempos atrás, a arte religiosa deste território foi muito 

                                                           
569 Ver PASSOS, Maria José Spiteri Tavolaro. Imaginária retabular colonial em São Paulo: estudos iconográficos. Tese 
(Doutorado em História e Fundamentos da Arquitetura) / Instituto de Artes da Universidade Estadual de São Paulo, 2015. 
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desvalorizada, tachada como ―pobre‖, o que não motivava os estudos para esta temática na 

região. Porém, atualmente novas pesquisas, novos grupos de historiadores da arte vêm 

descontruindo essa classificação errônea. Portanto, é algo que as recentes pesquisas vêm 

desbravando neste cenário, com investigações de historiadores da arte atentos aos problemas 

do território paulista como um todo. 

Apesar disso, dentro deste panorama, o litoral paulista e sua produção de imagens 

religiosas ainda são um tema de desafios maiores, pois nem sempre são vencidos. Sem 

despertar tanto interesse e ainda visto como um território não foi muito expressivo em relação 

à produção de arte religiosa local, ainda é um desafio desbravar esta parte litorânea paulista.  

As vilas e assentamentos coloniais do litoral, não tiveram o mesmo crescimento 

econômico que as cidades interioranas. Talvez a lavoura do interior foi o principal diferencial 

entre essas regiões paulistas. Muitas vilas do litoral foram esquecidas durante o progresso 

paulista iniciado no último quartel do XVIII. Os pequenos atracadouros pouco serviam para 

algum tipo de comércio de grande porte, servindo basicamente para o comércio local. Neste 

ponto, a cidade de Santos foi diferente. A única cidade litorânea do território paulista que 

acompanhou o progresso, tendo o seu porto a marca do seu desenvolvimento neste período.  

De acordo com Araújo, a vinculação paulista ao comércio atlântico possibilitou o 

aparecimento de algumas fortunas consideráveis entre negociantes, os proprietários de 

engenhos e os funcionários de alto escalão. As maiores riquezas paulistas da segunda metade 

do Setecentos concentravam-se na capital, Itu e Santos
570

. Consequentemente, nessas vilas 

foram executadas as mais importantes obras sacras do período. Sobre Santos, a pesquisadora 

esclarece, que ainda como vila foi sede da capitania de 1748 a 1765 e, principalmente, no 

final do século, com o porto em expansão, teria reedificado e posteriormente decorado suas 

igrejas. Mas Araújo faz uma ressalva, - ―Entretanto, essa cidade perdeu sua documentação em 

incêndios‖
571

. 

Não só os incêndios nos arquivos, mas também Santos sofreu uma massiva de 

demolições dos templos católicos de outrora
572

. Talvez o ciclo mais emblemático das 

demolições foi entre o final do século XIX e XX. Benedito Calixto que historiava diversos 

                                                           
570570ARAÚJO, Maria Lucília Viveiros. Aprendizes, oficiais e mestres das artes plásticas paulistas. In: VIII Jornada 
Setecentista, Curitiba, UFPR, pp. 425-430, 2010, p. 426. 
571Ibidem, p. 427. 
572 A antiga matriz foi demolida em 1908; A capela Jesus, Maria José (Capela do Terço) demolida em 1902; Capela da 
Graça em 1903 também demolida. Capela de Nossa Senhora das Neves destruída no incêndio em 1884. JESUS, Benedito 
Calixto de. A capela de Nossa Senhora das Neves I e II. In: Coleção Costa e Silva Sobrinho. Volume 116/ Tomo XV, 
1910, p.317. 
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aspectos da cidade de Santos, interessou-se também pela arte religiosa de épocas passadas, 

sobretudo, do período colonial. Em um categórico artigo para o entendimento de partes dos 

percalços dos estudos sobre a arte religiosa na contemporaneidade, ele deflagra: 

 

―Alega-se que essas demolições são necessárias para o embelezamento e higiene da 

cidade e, que esses edifícios, sem arquitetura, sem estilo, nada continham digno de 

ser conservado, etc. como se a arqueologia, a história de um povo, ou de uma nação, 

para ser digna de conservação, devessem ser avaliadas ou moldadas nos requisitos 

da estética e da arte. 

Nada se procurou, ao menos, conservar desses velhos templos, principalmente da 

Igreja da Misericórdia de Braz Cubas; segundo a opinião de um abalizado perito em 

obras de arte, nomeando adrede para dar parecer sobre os artefatos de valor contidos 

nessa igreja histórica, todos esses trabalhos de escultura dos altares da matriz nada 

valiam porque eram de gesso. 

Ora, todos os santistas que, como nós, conheceram esse templo, sabem que o belo 

retábulo, da capela-mor, não era ―obra de fancaria‖, mas um trabalho de valor, em 

estilo barroco, talhado em cedro. 

Desse retábulo da capela-mor, nada, entretanto, se pode salvar, não obstante o bom 

estado de conservação em que se achava. Eis porque: no dia em que se deveria dar 

começo à desmontagem das respectivas peças, como se havia combinado, nós ali 

comparecemos, com ordem do presidente da câmara, acompanhados de um 

fotógrafo, afim de reproduzir todo o retábulo, antes de ser demolido, bem como de 

fiscalizarmos a deslocação das ditas peças de ornatos, que se pretendiam aproveitar. 

Para isso se havia marcado dia e hora; qual não foi, porém, a nossa indignação, o 

nosso horror, ao depararmos, ao chegar ao interior daquela igreja, com um 

verdadeiro montão de escombros! O retábulo da matriz de Santos tinha sido, 

algumas horas antes, posto abaixo a violentos golpes de machado, malho e picareta! 

Disse-nos então um dos operários que ali trabalhava, que se assim procederam, é 

porque tinham ordens dos engenheiros, os quais tinham pressa de pôr abaixo quanto 

antes, aquele pardieiro!... 

A ideia, como se vê, não era só de demolir, com a calma precisa, a bem do 

aformoseamento da cidade, e da higiene, mas sim de destruir, de aniquilar por 

completo, tudo nessa velha igreja da Misericórdia levantada por Braz Cubas...‖
573

 

 

 

A rejeição dos prédios e igrejas do período colonial é algo muito evidente em seu 

texto. Os percalços de uma historiografia de arte em Santos não foram resolvidos por Calixto, 

mas seus textos são exemplos e documentos interessantes de uma tentativa de tratar deste 

assunto. Essa consciência de preservação não era apenas de Calixto, mas de alguns santistas 

que tentavam com muito esforço impedir a força do progresso que destruiria quase todos 

prédios coloniais, entendendo que essa destruição apagaria a história construída de Santos até 

aquele momento.  

                                                           
573 JESUS, Benedito Calixto de. Acto de vandalismo: destruição de uma obra de arte. In: Correio Paulistano, 07 de 
novembro de 1910, pp.4-5. 
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―Os tempos que correm, como se vê, não são mais nada propícios aos monumentos e 

templos históricos e tradicionais. Será isto um bom indicio? Os corifeus e adeptos da Escola-

Moderna que respondam‖
574

. Isso fez lembrar a leitura de Mário de Andrade sobre a arte 

religiosa do território paulista.  

 

―A igreja primitiva, branquíssima, emoldurada na verdura sombria das colinas, tem 

apenas uma beleza romântica e enternecida. Ela aparece por todo o Brasil onde haja 

uma sociedade de humanos a meia-civilização. Realçam-na geralmente aquelas 

lindas lendas suavíssimas que Arinos sabia tão bem contar... S. Paulo as tem 

piedosas e recolhidas, muitas já, neste enlevo fictício de progresso, de que tanto nos 

arrependeremos mais tarde, não são mais que ruinaria‖
575

.  

 

                                                           
574JESUS, Benedito Calixto de. A capela de Nossa Senhora das Neves I e II. In: Coleção Costa e Silva Sobrinho. Volume 
116/ Tomo XV, 1910, p.317. 
575 ANDRADE, Mário de. A arte religiosa no Brasil: Crônicas publicadas na Revista Brasil em 1920. Texto crítico de 
Claudete Kronbauer. São Paulo: Experimento/ Giorgano, 1993, pp.46-47. 

 

Figura 127– Inauguração da estátua de Braz Cubas, fundador da Vila do Porto de Santos e ao fundo a Igreja 
Matriz de Santos em processo de demolição. Fotografia de 26 de janeiro de 1908.  
Fonte: Novo Milênio. Disponível: http://www.novomilenio.inf.br/santos/h0300i01.htm . Acessado em 14/01/2017. 

 

http://www.novomilenio.inf.br/santos/h0300i01.htm
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―A arte cristã, no Brasil, repousa em paz no moimento [sic] do passado. É um fóssil 

necessitado ainda de classificação, de que pouca gente ouviu falar e ninguém se incomoda‖
576

.  

Porém, numa situação um pouco mais grave, ficaram as imagens de devoções. Nessas 

transposições de retábulos sobreviventes das demolições, se perdeu muitas das possíveis 

informações que ajudariam contextualizar melhor algumas peças não catalogadas na cidade. É 

certo que muitas também foram perdidas e furtadas. Fora isto, as imagens que fogem das 

classificações associadas à produção colonial, também foram descartadas. Como percebemos 

nas imagens de São Benedito, que anunciam uma época de mudanças. O caso da imagem 

portuense foi o mais contundente. Uma peça importada que sinaliza para a importância do 

porto santista nas transações comerciais de uma produção artística do século XIX, 

constatando uma estrutura totalmente engendrada aos novos ares do Oitocentos, com 

tendências neoclassicistas. Esses aspectos mostravam que a arte religiosa continuou a ser 

produzida, oficinas e artistas adaptaram-se, que tornam-se notáveis. E pela falta de 

visibilidade deste arte no século XIX, abre-se um inquérito importante para os estudos 

acadêmicos. 

Mas de tantos aspectos de invisibilidade, encontravam-se numa situação um pouco 

mais complicada, as imagens de devoções de negros. Primeiro porque, o modo como se deu a 

inclusão do negro no catolicismo tridentino, nem sempre esses objetos podem ser 

classificados ou relidos da mesma maneira que as imagens de devoções de brancos. As 

circunstâncias da devoção, mas também da elaboração ou determinação de seus santos 

padroeiros, se teve uma articulação diferente e principalmente, um discurso sempre pautado 

pela hierarquia social. Não que as outras devoções não estivessem submetidas ao mesmo 

discurso, mas no caso dos negros, tudo desembocava para este aspecto. E como em Santos, 

essas devoções não foram de fato abordados, ficaram resumidas aos apontamentos vagos de 

alguns historiadores locais. Em relação as imagens devocionais, poucos historiadores da arte 

religiosa do território paulista, citaram em suas pesquisas, como Oliveira R. Neto
577

, Carlos 

Lemos
578

, Eduardo Etzel
579

 e recentemente Maria José P. Spiteri
580

.  

                                                           
576ANDRADE, Mário de. A arte religiosa no Brasil: Crônicas publicadas na Revista Brasil em 1920. Texto crítico de 
Claudete Kronbauer. São Paulo: Experimento/ Giorgano, 1993, p.44. 
577 Ver NETO, Oliveira Ribeiro. Santos de barro paulista no século XVII. In: Revista do Instituto de Estudos 
Brasileiros/Arte e Arquitetura, São Paulo, n.4, pp.15-27, 1968. 
578 Ver LEMOS, Carlos.A Imaginária Paulista. São Paulo: Pinacoteca do Estado, 2000. 
579 Ver ETZEL, Eduardo. Arte Sacra Berço da Arte brasileira. Conceito /Exemplo /Evolução. São Paulo: Melhoramentos, 
EDUSP, 1984. 
580 Ver PASSOS, Maria José Spiteri Tavolaro. Imaginária retabular colonial em São Paulo: estudos iconográficos. Tese 
(Doutorado em História e Fundamentos da Arquitetura) / Instituto de Artes da Universidade Estadual de São Paulo, 2015. 
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Essas condições afetavam duplamente nossa investigação em Santos, pouco se sabe 

sobre as imagens de devoções de negros. Por isso, era preciso primeiro apresentar um 

levantamento sobre a formação das irmandades de negros arroladas às devoções, para que 

depois fosse possível apresentar as imagens remanescentes deste contexto histórico. Mas no 

geral, esse grupo de imagens encontravam-se à margem da historiografia santista. 

Entendemos que o modo que historiadores santistas se dispuseram a tratar a presença de 

negros em Santos resultou na invisibilidade aparente dessas corporações, resultando um 

histórico que pouco contribuiu para avançarmos. Em contraponto, apesar do fator de 

invisibilidade histórica, as poucas imagens sobreviventes e o material fragmentado relativo a 

elas, nos forneceram uma outra perspectiva sobre a presença de negros na cidade, sobretudo 

sobre as irmandades negras. Justamente porque a História de Arte não se faz só com recurso a 

obras vivas.  

De acordo com Serrão, os grandes monumentos que marcam a evolução da vida das 

comunidades no tempo histórico e as mais celebres obras que se conservam nas igrejas ou se 

expõem nos museus não abrangem a totalidade dos objetos que esta disciplina cientifica visa 

analisar, estudar, identificar, conservar – em suma, re-conhecer. As obras desaparecidas ou 

destruídas no tempo, podem ter assumido em dadas circunstancias, valores históricos, 

iconológicos, políticos, ideológicos e sempre estéticos. Assim, contribuem também para 

ressuscitar as vicissitudes que as fizeram desaparecer no presente
581

.  

 

―Ajuda a iluminar, a partir desse estudo, comportamentos específicos de estilos de 

artista, conflitos de gosto, preconceitos de mercados ou grupos sociais na 

circunstância influentes. Clarifica tendências, opções de encomenda e linhas de 

programação estética. Alarga a nossa percepção sobre o perfil biográfico de um 

mestre ou sobre as tendências que influenciam o percurso de uma oficina, 

esclarecendo as ―zonas escuras‖ da sua atividade‖
582

. 

 

 

 Este trecho é tão condizente com os caminhos que esta pesquisa seguiu. Todos 

indícios que os casos dessas imagens traziam iam se interligando, formando um corpus  que 

confirmava essas devoções. E a escultura portuense de São Benedito foi de fato, o objeto 

                                                                                                                                                                                     
 
581 Esses conceitos foram denominados como Cripto História da Arte. SERRÃO, Vitor. Sobre o conceito de Cripto-História 
de Arte. In: ________. A Cripto-História da Arte. Análise de Obras de Arte Inexistentes. Lisboa: Livros Horizonte, 2001, 
pp.11-22. 
582Ibidem, p.11. 
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fundamental deste trajeto. O objeto que dialogava com este conjunto e possibilitou uma 

reconstrução histórica de fatos valiosos para uma abordagem mais concisa e enredada em seus 

aspectos regionais, mas também mais ampla, pelo aspecto global que possam envolver o 

mesmo objeto dialogando numa esfera global acerca de informações que possam tramitar em 

conhecimento sobre a produção artística no mundo.  

 

 

A construção de um novo olhar 

 

Ainda este mesmo objeto, instituía uma pauta significativa dentro deste campo de 

pesquisa em História da Arte, a imagem do negro no catolicismo. Que após a conclusão da 

pesquisa, afirmamos que ainda é um tema pouco abordadoou  pouco tratados com tanto 

afinco. Ainda carecem de pesquisas que possam trazer novas leituras com olhares renovados e 

quem sabe novas interpretações para uma série de fatores que problematizam esta temática. 

Igualmente referimo‑ nos à releitura crítica das fontes escritas ou à aplicação dos métodos na 

história da arte a partir da expansão do conceito de território. 

Fazendo uma breve reflexão sobre a imagem do negro no catolicismo da Idade 

Moderna e as publicações e exposições para o público acadêmico do Brasil, o estágio desse 

problema parecia ainda embrionário nas três últimas décadas, pelo menos restrito a alguns 

acadêmicos voltado as artes. Porém, umaanálise pormenorizada dos anos 1980 até início dos 

2000, Marta Heloísa L. Salum listou em linhas gerais algumas importantes exposições, 

destacando a presença nas artes visuais do Brasil do curador Emanoel Araújo. 

 

―Como parte das comemorações do centenário da abolição da escravatura, Araújo já 

houvera iniciado uma série de mostras sobre arte produzida por artistas 

afrodescendentes: ―A mão afro-brasileira‖ (Museu de Arte Moderna de São Paulo, 

1988) quando dos cem anos da Abolição;  ―Os herdeiros da noite‖ (Pinacoteca do 

Estado de São Paulo, 1995), em rememoração do tricentenário da morte de Zumbi, 

recém-instituído como símbolo da cultura negra no Brasil; ―Arte e religiosidade no 

Brasil: heranças africanas‖ (Pinacoteca do Estado de São Paulo, 1997)‖
583

 

 

                                                           
583SALUM, Marta Heloísa Leuba. Que dizer agora sobre arte africana?: A África nas exposições da virada do século 
XX para o XXI, no Brasil e no exterior. Revista Arte 21, São Paulo, v. 2, n. 3, 2014, p.14. 
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Após quase trinta anos de A mão Afro-brasileira foi coroada como uma das 

publicações mais expressivas no campo de discussões sobre a contribuição histórica e artística 

do negro. Trata‑ se de um rico repertório de textos sobre a contribuição afro-brasileira na arte 

no Brasil, no entanto, nenhum deles aborda a imagem do negro. Seguem os mesmos aspectos 

para as diversas publicações sobre a arte religiosa relacionada ao negro, as pautas sobre a 

imagem no negro continuaram muito restritas
584

. No entanto, no ano 2000 como a Mostra do 

Redescobrimento, faz-se necessário comentar o trabalho de Emanoel Araújo para incluir nesta 

extensa mostra, a imagem do negro na exposição denominada ―Negro de Corpo e Alma‖.  

 

―A exposição pronta, os períodos determinados e vem Emanoel Araújo propor uma 

visão a contrapelo da História: Negro de corpo e alma. No coro universal, surgem 

desarmonias, dissonâncias. Muda-se o sistema tonal, ignora-se o ruído ou expulsam-

se os desafinados? 
585

‖ 

 

―O módulo sob a curadoria de Emanoel Araújo rompe com a clássica divisão da 

história da arte que a Mostra tentou evitar, mas que, por fim, manteve, tendo-se 

neles repositórios de vertentes artísticas estranhas às pautadas nos cânones europeus 

à vista de outros de seus módulos, tais como ―Arte do Século XIX‖, ―Arte 

Moderna‖, ―Arte Contemporânea‖, ou mesmo ―Arte Barroca‖ ou ―Arte Popular‖. 

[...] ―Negro de corpo e alma‖ surgiu como uma síntese das exposições realizadas no 

MAM e na Pinacoteca, tendo sido um dos módulos da Mostra do Redescobrimento 

(Bienal de Arte de São Paulo, 2000), quando da comemoração dos 500 anos da 

descoberta do Brasil. ―Olhar o corpo‖, ―olhar a si mesmo‖ e ―sentir a alma‖
586

.  

 

 

A Mostra do Redescobrimento resultou em diversos catálogos, cada um referente às 

exposições temáticas que foram desenvolvidas neste evento.  O catálogo Negro de Corpo e 

Alma organizado por Nelson Aguilar, é um dos materiais mais significativos das duas últimas 

décadas que permeia o debate da imagem do negro, repercutindo como uma das referências 

mais importantes para os estudos de diferentes períodos históricos da História da Arte no 

                                                           
584 Escolhemos apenas algumas publicações para exemplificar no corpo do texto, porém, fazem parte deste conjunto a 
coleção de História da Arte que Walter Zanini organizou, constando a mesma ausência de tema. 
585AGUILAR, Nelson (org.). Mostra do Redescobrimento: Negro de Corpo e Alma. Fundação Bienal de São Paulo – 
Brasil 500 anos. São Paulo, 2000, p.506. 
586 Depois de “Negro de corpo e alma”, prosseguindo sua trajetória de curadoria, Emanoel Araújo lançou a exposição “Para 
nunca esquecer: negras memórias, memória de negros” (Museu Histórico Nacional, Rio de Janeiro; Galeria de Arte do 
SESI/FIESP, São Paulo – 2001-2003). Em 2004 Emanoel Araújo esteve a frente da criação do Museu Afro Brasil, em São 
Paulo, onde, finalmente, a temática sobre o negro, seja a imagem e ou as expressões artísticas, ganharam um espaço 
museológico afinado: um espaço multiforme, se tornando uma das referências sobre este assunto nas artes visuais do 
Brasil. SALUM, Marta Heloísa Leuba. Que dizer agora sobre arte africana?: A África nas exposições da virada do 
século XX para o XXI, no Brasil e no exterior. Revista Arte 21, São Paulo, v. 2, n. 3, 2014, p.14.  
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Brasil. Entretanto, particularmente 

sobre os santos pretos, as abordagens 

foram minimamente sutis e 

tampouco, foram estudadas 

aprofundando leituras sobre eles. 

Não estamos contestando a 

configuração destas publicações, 

mas apenas demonstrando em alguns 

exemplos a escassez de abordagens 

sobre os santos pretos e uma 

possível correlação com a imagem 

do negro na arte. Neste cenário, a 

pesquisa de Carla Mary S. Oliveira 

contribuiu para refletir que as 

representações de pretos na arte 

religiosa estavam conectadas a um 

discurso visual influenciado pela 

experiência da escravidão negra
587

. 

Mas no geral, quase 

invariavelmente, ainda faltavam 

entender os supostos valores consumados e assimilados nas representações destes santos. 

Revealing the African Presence in Renaissance Europe (2011-2012), foi o título de 

uma exposição realizada pelo Museum Walters, na cidade de Baltimore nos Estados 

Unidos
588

.  Esta exposição foi um ponto chave para o desdobramento de recentes e 

importantes iniciativas sobre a imagem do negro. A origem do projeto foi a investigação 

realizada em 2000, em resposta a uma consulta quanto à posição do Museu Walters sobre as 

reivindicações conflitantes sobre as formas de identificação de uma criança na pintura de 

Jacopo Pontormo. Supostamente a criança é Giulia de Médici, filha de Alexandre de Médici, 

                                                           
587 OLIVEIRA, Carla Mary S. Arte Colonial e mestiçagens no Brasil Setecentista: Irmandades, artífices, anonimato e 
modelos europeus nas capitanias de Minas e do Norte do Estado do Brasil. In: PAIVA, Eduardo França; AMANTINO, 
Marcia; IVO, Isnara Pereira (Orgs.). Escravidão, mestiçagens, ambientes, paisagens e espaços. São Paulo: Annablume, 
2011, p.104. 
588 Ver o catálogo Revealing the African Presence in Renaissance Europe. Baltimore : The Walters Art 
Museum/Princeton University, 2012. 

 

Figura 128 – Retrato de Maria Salviati de Médici e uma criança.  
Jacopo Pontormo, c. 1539. Pintura, óleo s/tela. Fonte: Museum 
Walters.  Disponível em: 
http://art.thewalters.org/detail/26104/portrait-of-maria-salviati-de-
medici-with-giulia-de-medici/ . Acessado em 20/03/2017. 

 

http://art.thewalters.org/detail/26104/portrait-of-maria-salviati-de-medici-with-giulia-de-medici/
http://art.thewalters.org/detail/26104/portrait-of-maria-salviati-de-medici-with-giulia-de-medici/
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que ficou conhecido como ―o mouro‖
589

. Devido os questionamentos, o museu prontamente 

modificou o título da obra para ―Retrato de Maria Salviati de Médici e uma criança‖ (c. 

1539)
590

.  

Este caso gerou reflexões no meio acadêmico quanto questões sobre os adjetivos 

referentes à imagem do negro
591

. No decorrer dos últimos anos, após este episódio, tornou-se 

evidente que era uma pauta necessária 

e algumas instituições museológicas 

pelo mundo vêm demonstrando grande 

interesse em abordar este tema em 

exposições. A exposição Black is 

Beautiful (2008) no museu De Nieuwe 

Kerk Amsterdam, era um reflexo dessas 

mudanças, levantou questões 

importantes que continuaram a 

beneficiar novas interpretações
592

. 

Recentemente, outro museu holandês o 

Rijksmuseum alterou os títulos de 

obras, assim como fez o Museum 

Walters nos Estados Unidos e, excluiu 

termos hoje considerados racistas, 

como: negro, mouro e escravo
593

.  

Sem intenção de avaliar a 

posição destas instituições, mas são 

exemplos de como as reinterpretações 

                                                           
589 Giulia era filha de Alexandre de Médici, denominado o mouro por sua descendência materna. Alexandre era filho 
ilegítimo de Lourenço II de Médici, Duque de Urbino, conhecido posteriormente como Papa Clemente VII.SPICER, Jeaneth. 
Free men and women of African ancestry in Renaissance Europe.  In: Revealing the African Presence in Renaissance 
Europe. The Walters Art Museum. Baltimore, 2012, p.89. 
590

Atualmente no site do Museum Walter, o título desta obra está “Retrato de Maria Salviati de Médici e Giulia. Disponível 

em: http://art.thewalters.org/detail/26104/portrait-of-maria-salviati-de-medici-with-giulia-de-medici/ . Acessado em 
20/03/2017. 
591 Posteriormente esses debates seguiram para uma conferência organizada na Universidade de Oxford (2001) por Kate 
Lowe e Thomas Earle, "Black Africans in Renaissance Europe". SPICER, Jeaneth. Introduction. In: _______et al. Revealing 
the African Presence in Renaissance Europe. Baltimore : The Walters Art Museum/ Princeton University, 2012, p.8. 
592SPICER, Jeaneth. Introduction. In: _______et al. Revealing the African Presence in Renaissance Europe. Baltimore : 
The Walters Art Museum/ Princeton University, 2012, p.8. 
593 Ver Museu holandês Rijksmuseum altera títulos de obras e exclui termos racistas. Disponível em: 
<http://brasileiros.com.br/2016/02/museu-holandes-rijksmuseum-altera-titulos-de-obras-e-exclui-termos-racistas/>. Acessado 
em 20 de março de 2017. 

 
Figura 129 – Cartaz da exposição Black is Beautiful, 2008.  
Fonte: CODART. Disponível em: 
https://www.codart.nl/guide/exhibitions/black-is-beautiful-rubens-
tot-dumas/ . Acessado em 20/03/2017. 

 

http://art.thewalters.org/detail/26104/portrait-of-maria-salviati-de-medici-with-giulia-de-medici/
http://brasileiros.com.br/2016/02/museu-holandes-rijksmuseum-altera-titulos-de-obras-e-exclui-termos-racistas/
https://www.codart.nl/guide/exhibitions/black-is-beautiful-rubens-tot-dumas/
https://www.codart.nl/guide/exhibitions/black-is-beautiful-rubens-tot-dumas/


332 
 

da imagem do negro nos últimos anos vêm se ampliando, rediscutindo conceitos e redefinindo 

leituras na necessidade de respostas de um tema abrangente.  

Uma das mais expressivas publicações estrangeiras sobre este tema, foi a coleção The 

image Black in the art western, da Fundação Menil e editada por David Bindman e Henry 

Louis Gates
594

. Trata-se de uma extensa coleção que inicia desde a Antiguidade e nos conduz 

até as faces da arte 

contemporânea nos Estados 

Unidos, apesar de promover 

um afunilamento nos últimos 

volumes, sob o ponto de 

vista da influência da 

diáspora africana na história 

estadunidense. Este material, 

teve um impacto 

significativo nesta pesquisa, 

porque trazia uma tentativa 

grandiosa de apresentar 

novas leituras sobre os 

mesmos períodos 

consagrados na História da 

arte do Ocidente, 

demonstrando que este tema 

percorre todo o curso 

histórico identificado neste 

campo acadêmico. 

Todo este escopo realmente preocupava, pois por mais que a pesquisa pedisse uma 

leitura mais ampla, quanto era necessário ampliar? Deste modo, a priori conveio tomar 

precauções. Basicamente, de ordem metodológica. Sendo o negro uma imagem idealizada, 

transcorria por abordagens em diferentes períodos, estilos e contextos. Foi preciso delimitar 

aos caminhos que permitiam dialogar com a construção da imagem de São Benedito. Assim, 

                                                           
594Esta é a segunda edição, a primeira foi publicada entre 1976 e 1989. A coleção é composta de seis volumes. Ver 
BINDMAN, David; GATES, Henry Louis (ed.). The image Black in the art western. Cambridge, Mass.: The Belknap Press 

of Harvard University Press, 2010. 

 

Figura 130 – Material de divulgação da Coleção The Image in Black in Art 
Western, 2010. Fonte: The Image in Black in Art Western. Disponível em: 
http://www.imageoftheblack.com/ . Acessado em 20/03/2017. 

 

http://www.imageoftheblack.com/
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estabeleceu-se uma categoria, a de santos pretos, o que colaborou para pensar no discurso da 

catequese de negros e como isso era transferido à imagem dos santos pretos.  

O que elevou a discussão sobre esta escultura de São Benedito, no sentido de entender 

a imagem deste santo como a imagem do negro no catolicismo tridentino. Por fim, 

adentramos a analisar sobre imagem do negro em espaços religiosos do universo cristão e 

ainda, interligando com os valores simbólicos da cor preta, os debates sobre a negritude e as 

formas de discriminação a partir do uso de um santo preto. Isso permitiu compreender a 

trajetória do processo de inserção do negro no catolicismo, por duas vias: da imagem de São 

Benedito e o significado desta imagem. 

Foi este par que permeou a construção da imagem de São Benedito. E quando se 

voltou a analisar a escultura portuense e seu desvio da norma, o que renovou a leitura desta 

imagem é o fato do detalhe gerar percepções diferentes daqueles que já estavam 

sedimentadas, ou do enlevo da redescoberta da imagem do negro a partir de aspectos nunca 

percebidos na iconografia deste santo. Ou ainda, da epistemologia invisível que fez sentido no 

discurso da cor na imagem de Benedito. 

No início, o ato de olhar para esta obra era quase de uma postura pueril diante de uma 

imagem construída para persuadir. Ela trouxe outros sentidos para além dos que 

estabeleceram que São Benedito era o santo preto dos negros. Um único objeto com um 

pequeno detalhe, reivindicou um debate para um novo olhar sobre a imagem do negro na 

História da Arte. Assim, seguimos suas pistas. 
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