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MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA

Ser escravo nos conventos franciscanos

Etnia tem sua origem etimológica do grego, ethnikós, e significa povo. Os
conventos abrigaram diversos grupos africanos ou afrodescendentes, portanto,
povos a serem descobertos e analisados, pois esses mesmos povos criaram uma
relação social e religiosa nos claustros franciscanos se não obscura, ao menos
com múltiplas caras e cores. As igrejas franciscans também se constituíram em
espaços aglutinadores de devoções santorais. Neste sentido, a complexidade das
relações internas nas igrejas e nos claustros franciscanos nos instiga a repensar
o tema da escravidão negra numa instituição que tem, em seu fundador,
Francisco de Assis, o ideal da fraternidade universal. As cores humanas são
fatores fundamentais para um processo de busca identitária. Brancos, negros,
índios, mestiços e pardos na América Portuguesa nos inspiram a refletir sobre
as influências da espiritualidade franciscana nas construções identitárias
operadas no Brasil (GRUZINSKI, 2004; VIANA, 2007). Até que ponto estas
construções se tornam autônomas e em que medida elas negociaram umas
com as outras para elaborarem novos paradigmas de abordagens sobre a terra
e seus habitantes? Por outro lado, se estas construções são autônomas, quais
as convicções anunciadas e negociações veladas no vai e vem dos indivíduos e
dos grupos para se situarem socialmente?

A escravidão de africanos e de seus descendentes nos conventos da
América Portuguesa era uma prática comum (WILLEKE, 1976, p. 355-375).1

1. Em "Senzalas e conventos': este autor apresenta e analisa a prática da escravidão no convento
francíscano de Salvador como uma instituição cultural da qual ninguém podia divergir nem

capar. Este ponto de vista histórico nos motivou a escolher outros ângulos mais críticos sobre
esse tema.
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Utilizando a mão de obra escrava, as ordens religiosas introduziram nos
seus claustros a propriedade privada, realidade contraditória face ao voto de
pobreza por elas professado (ALGRANTI,1993, p. 323).

Não é fácil retraçar a prática escravocrata africana nos conventos haja vista
que as fontes eclesiásticas quando muito a mencionam de forma transversal,
salvo quando se trata de um protagonismo transgressor. O convento franciscano
de Salvador nos legou uma série de informações sobre os seus escravos e suas
formas de viver ao longo dos séculos XVII e XIX (ATASCAPITULARES,1970).
Durante muito tempo, as necessidades internas dos conventos justificaram a
escravidão e a quantidade excessiva de escravos nos conventos franciscanos.
Segundo Venâncio Willeke, "os escravos dos franciscanos" e do clero secular
teriam tido um tratamento diferenciado daqueles dos senhores de engenhos
ou dos particulares da sociedade colonial.

Pesquisando sobre os escravos conventuais da província de santo
Antônio do Brasil, duas fontes foram fundamentais. A primeira, as Atas
Capitulares, procura adequar as decisões dos Capítulos Províncias (1649-
1893) às questões internas vividas entre os frades e a presença dos escravos no
convento franciscano de Salvador. Esta fonte registrou boa parte das tensões e
crises existentes na comunidade, procurando, dessa forma, sanar os impasses
ocasionados pelo dia a dia entre os frades e os escravos. A segunda fonte, o .
Livro dos Guardiães da Bahia apresenta a particularidade de um cotidiano
marcado pela mercantilização dos escravos oriundos de doações e compras,
negociações ilícitas realizadas pelos guardiães e condenada pelos Capítulos
provinciais.

Os Estatudos Provinciais, publicados em 1709, insistem na necessidade
de todos os conventos terem "livros" nos quais os guardíães deveriam anotar
as "coisas" mais importantes acontecidas na comunidade (ESTATUTOS,1709).

O nosso objetivo seria o de cruzar estas fontes franciscanas e perceber
como os franciscanos e os escravos viveram e se redefiniram socialmente a
partir das contradições existentes entre a Fraternidade Universal e a Escravidão
Local.

Já anunciamos que, até o presente, é-nos difícil estimar quantitativamente
o número de escravos dos conventos franciscanos. Certamente seria menor
do que os das ordens que possuíam fazendas e engenhos de açúcar, como
os jesuítas, os carmelitas e os beneditinos. Segundo as Atas Capitulares e o
Livro dos Guardiães da Bahia, a presença de escravos nos conventos estaria
diretamente ligada às necessidades domésticas tal como nas Casas Grandes
dos senhores do açúcar. Caberia aos escravos conventuais se ocuparem dos
trabalhos mais pesados, pois os trabalhos leves seriam realizados pelos Irmãos
não sacerdotes, mais conhecidos como Irmãos Leigos. Algumas normas
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deveriam ser rigidamente observadas: os escravos não podiam se ausentar do
convento nem entrar nos locais de trabalhos dos frades. As "oficinas" eram
locais nos quais os frades desenvolviam alguma habilidade em benefício do
convento: a cozinha, a alfaiataria, a enfermaria etc. Os "locais privados do
convento" mais preocupantes parecem ser os corredores e as celas individuais
- os quartos (ATASCAPITULARES,p. 128, 140 e 150). Controlar a circulação
(corredores) e a intimidade (quartos) dá margem a pensar num intenso vai e
vem de escravos e frades por ambientes até então classificados de "clausura"
- espaço fechado aos frades e proibido aos estranhos. Seriam os escravos tão
estranhos assim?!

Uma questão que não quer calar é: como explicar a escravidão num
convento mendicante? As Atas Capitulares são claras, a aquisição de escravos
para o serviço pessoal e comunitário era proibida. Só o ministro provincial
podia acordar esse privilégio, segundo as necessidades dos frades e da
comunidade (p. 107, 109). Em 14 de setembro de 1689, o capítulo provincial
determinava que se um religioso tivesse algum "negro" a seu serviço pessoal,
o provincial devia tirá-Ia - o escravo, e colocá-lo a serviço do convento, não
importando o tipo de emprego realizado (p. 109).

A organização franciscana colonial se esforçava em manter as fronteiras
entre o mundo dos escravos e o mundo dos frades. Quais seriam então as
vias de contatos e aproximação entre esses dois mundos? A doença e a morte.
No capítulo provincial de 1761, o ministro provincial e o seu conselho -
Definitório - prescreviam aos guardiães a observância de rezar pelos escravos
defuntos; sejam os do convento ou os de fora. As missas e as orações deviam
acontecer desde a confirmação da morte do escravo e cabia aos padres serem
os primeiros a anunciar não somente o falecimento do escravo como também
a dar todas as informações necessárias para os atos fúnebres em memória do
escravo. Tais orientações estão associadas à negligência dos franciscanos em
face de um "costume tão santo, e tão esquecido em alguns conventos" (p. 131 e
152).

Outras informações capitulares revelam a ambiguidade da fraternidade
franciscana. Por exemplo, os escravos doentes recebiam os devidos cuidados
na enfermaria conventual na qual os próprios frades eram também tratados (p.
150). Os frades e os escravos de conventos limítrofes acorriam ao de Salvador
para ali se tratarem ou convalescerem de doenças que, infelizmente, não são
mencionadas. O certo é que as despesas eram pagas pelos conventos aos quais
eles estavam vinculados. Segundo as mesmas Atas Capitulares, os escravos se
casavam frequentemente, e os guardiães os ajudavam nos preparativos e, em
casos necessários, a se estabelecerem para constituir família. Tudo era colocado
à disposição dos escravos para que eles pudessem contrair o sacramento
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do matrimônio. Esta prática generalizada nos conventos franciscanos teria
provocado descontentamento entre alguns frades que se opunham a tais
procedimentos. o capítulo provincial de 1745, esta sensibilidade para com as
núpcias dos escravos foi proibida, haja vista que tal prática causava transtornos
quando os escravos eram de conventos diferentes ou quando um dos dois
pertencia a algum senhor de engenho (ATASCAPITULARES,1970, p. 128-129).2
As razões desta interdição não são claras nas Atas Capitulares, entretanto,
podemos supor que os casamentos entre escravos pertencentes a senhores
diferentes apresentavam questões sobre o local de residência dos novos casais
e sobre a propriedade dos futuros filhos dos escravos.

CONVENTO GRANDE & SE ZALA: ESTA SEMELHANÇA É UMA SIMPLES

COINCIDÊNCIA ?

A história da escravidão nos conventos não é, portanto, diferente das
demais vividas nas outras instituições no Brasil (RbwER, 1941, p. 272-273;
384-385; 420-421; 426-427). Os missionários franciscanos tentavam livrar os
índios da escravidão, mas eles se interessavam muito pouco pela sorte dos
negros ou dos mulatos escravos. O trabalho dos escravos era até empregado
no ministério das missões itinerantes nos Sertões, pois cabia aos escravos
transportar tudo o que fosse necessário para que a missão alcançasse o seu
objetivo de evangelizar os sertões adentro: pregar, batizar e casar os fiéis
dispersos nestas vastas regiões do interior do Brasil.

As fontes apresentam, portanto, dois tipos de escravos nos conventos
franciscanos: o escravo destinado aos trabalhos mais pesados e os escravos
a quem se reservam as tarefas mais leves. Comprados ou recebidos por
testamentos, os escravos são utilizados para os serviços internos do convento,
e eram eles os pedreiros, barbeiros e até mesmo artesãos de utensílios de barro
para servirem à cozinha e ao refeitório.

Também numa casa de religiosos a Senzala era o local onde viviam
os escravos. Espaço concebido pelo sistema escravocrata dos senhores de

2. "Que vistas as desconveniencias, que tem seguido de alguns matrimonios dos nossos
Escravos, que consentiraó, e talvez dispostos pelos mesmos Prelados Locaes sem madura reflexaó
para o futuro se manda a todos os Superiores locaes, que nem consintaó, nem déem Licença,
nem ajustem casamento algum de qualquer escravo do convento, ou sejaó ambos os contrahentes
da sua jurisdiçaó, ou hum delles seja forro, ou de diverso Senhorio, de qualquer sorte seja, o
naó consintaó, sem expressa Licença do Prelado maior, e o que contrario obrar seja castigado
severamente como desobediencia, e nos primeiros oito annos naó seja promovido a cargo algum
da Religiaó"
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engenho, ela tinha sido imediatamente reproduzida nos conventos (FREYRE,
1974). Estes últimos as construíram ao lado do convento para facilitar
a circulação e a rapidez dos serviços a serem realizados, pois a tarefa de
provisionar o convento com água e madeira para a cozinha requeria agilidade
e força. No capítulo provincial de dois de maio de 1683, as Atas Capitulares
ordenavam que os escravos dos conventos não deviam entrar nas "oficinas':
nem em nenhum local reservado à vida da comunidade, salvo se fosse para
levar água ou madeira para a cozinha, espaço que deveria ser imediatamente
deixado após o serviço acabado (ATASCAPITULARES,1970, p. 107).

Segundo o Livro dos Guardiães da Bahia, a separação entre os escravos
olteiros dos casados no interior da Senzala tornou-se necessária em função

da privacidade dos cônjuges (MELLOSILVA,2010). Durante o guardianato de
frei Antônio de Santa Izabel, entre os anos de 1755 e 1758, uma nova Senzala
reservada aos escravos casados foi finalmente construí da; em seguida, sob o
zuardianato de frei Feliciano de Jesus Maria, entre os anos de 1764 e 1768,
uma segunda Senzala é construída, desta vez para abrigar os escravos solteiros,

ois o número havia aumentado consideravelmente. Nesta mesma data, várias
reformas na senzala foram se efetivando progressivamente. O número de
pretas casadas" aumentou e uma nova ala na senzala foi edificada para abrigar

e sas famílias. As reformas da senzala conventual instalaram várias portas e
"anelas distribuídas nos dormitórios e na "casinha de ferramentas" nas quais

ferramentas de trabalho eram guardadas pelos próprios escravos. Mesmo
zendo uma localização privilegiada, não há notificação de fugas (Livro dos
Guardiães da Bahia', 1978, p. 22). No que concerne à Província da Imaculada
Conceição do Brasil, com sede no Rio de Janeiro, as fugas eram frequentes
R6wER, 1941, p. 273).

No que concerne ao convento de Salvador, os dados sobre os escravos
são lacunares, mas eles existem. Dessa forma, frei Antônio do Espírito Santo
_ Iariz (n° 854) colocou um "moleque" ao serviço da enfermaria. Segundo

afael Bluteau, a palavra "moleque" tem sua origem no Brasil e significa
uma "criancinha escrava" (BLUTEAU,vol. V, p. 541, col. 2). Para Houaiss,
erimologicamente a palavra muleke tem sua origem do Quimbundo, língua

- 'cana e que significa "rapaz jovem" ou um "filho ainda pequeno" (Houxrss,
_001). A enfermaria do convento em questão foi construída no segundo
.?<lvimento do convento e possuía em torno de vinte celas (LGB,p. 30).4

A partir de agora citado Lgb.
Segundo o LGB, tratava-se de um rapaz jovem capaz de trabalhar neste espaço dedicado à

nvalescença de frades e de escravos doentes ou em processo de cuidado médico . A enfermaria,
reservado, se transformou paradoxalmente em um lugar de apoio para frades e escravos.
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Qual era a origem dos escravos conventuais africanos e de s _
descendentes? A maior parte dos escravos parece ter sido resultado àz:
doações dos fiéis em seus testamentos para os serviços aos frades em seez
conventos e missões. Em outros casos, eles eram comprados. O guardião =-

Salvador, frei Ubaldo de Santa Ana comprou seis "rapazes jovens" [moleques-
Benguelas (LGB,p. 27) e, alguns anos mais tarde, frei Manuel da Conceição -
Rocha adquiriu alguns escravos originários da Guiné (p. 28), sem especifi
nem a quantidade nem os preços. No guardianato seguinte, José de Santa Inês
adquiriu sete escravos, sem também mencionar outras informações (p. 29
Entretanto, em 1792, um "moleque" foi comprado pelo preço de 121$4C:
(p. 105). O convento de Salvador era sem dúvida o convento que mais
comprava escravos como demonstra o Livro dos Guardiães. (p. 38; 40; 4':::
Ignora-se, por outro lado, qual era o número exato de escravos na provín .
franciscana; sabemos, porém, que o convento de Salvador, neste mesm
ano, possuía 65 frades e 90 escravos (p. 105). Em sete de setembro de 187:"
o Capítulo Provincial dirigia a todos os guardiães a ordem para libertar o:
escravos conventuais. Cabia, portanto, ao guardião libertá-Ios em nome -
provincial. Segundo o texto, todos os escravos de todos os conventos estavam
livres, exceto, por razões de sua pouca idade, o escravo ManoeI, pardo, que
pertencia ao convento de Salvador e não recebeu tal indulto. A "manumissão
- alforria legal de um escravo - para liberdade do "pequeno Manoel" lhe sem
dada quando ele completasse vinte e cinco anos. A libertação dos escra o:
franciscanos aconteceria definitivamente a partir de sete de dezembro de 187_
(ATASCAPITULARES,p. 197).

O comércio de escravos entre Pernambuco e a África conhece uma
importante mudança na primeira metade do século XVIII. Com efeito, o porto
da Costa da Mina, até então o porto mais frequentado por luso-brasileiro
no tráfico de escravos, é substituído por outros portos de Angola (Loango,
Benguela e Cabinda). Estes últimos ofereciam melhores condições para o
pernambucanos que trocavam escravos por tabaco. Em 1721, o porto de
Recife acolheu 15 navios vindos da Costa da Mina e, de 1722 a 1731, 89 navio.
Entre os anos de 1741 e 1759, passaram pelo porto de Recife 16.189 escravo
procedentes de Costa da Mina. O governador de Pernambuco, José César
de Menezes (1737-1746 e em seguida 1774-1778), informa que o número
de navios que chegaram entre os anos de 1759 e 1777 teve uma queda de 26
navios (STABEN,2011). Segundo ainda César de Menezes, entre os anos de

Ali, todos experimentavam aspectos da contingência humana dos quais ninguém escapava, nem
cativos nem livres.
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1741 e 1759, 121 navios de Angola chegaram ao Recife contra 63 da Costa da
Mina e eles trouxeram 54.861 escravos a Recife (p. 498).

Os escravos são, portanto, propriedades presentes em todos os conventos.
Em 1729, um comerciante de Recife deixava como "esmola" duas crianças
mulatas para o convento de Recife (A.P.F.R., Liber XIV-8, Does. Avulsos, fol,
109). Vejamos outra doação com mais pormenores do "negócio" entre Maria
Gomes de Andrade e os franciscanos de Recife. Em 10 novembro de 1770, ela
redigia o seu testamento e entre "os seus bens" estava Miguel, originário de
Angola. Ela o havia comprado quando este era ainda jovem. Maria Gomes de
Andrade propõe ao guardião vendê-lo a convento de Recife pelo valor de vinte
e quatro mil réis. A finalidade dessa proposta seria, segundo Maria Gomes,
suficiente para pagar o enterro dela como também tudo o que fosse necessário
para as vestes funerais. Ela ainda mencionava as missas a serem celebradas para
ela, para o seu pai e seu marido. Caso restasse ainda algum dinheiro da venda do
escravo, ela pedia que fosse distribuído entre os necessitados da vila. Entretanto,
depois de uma longa retórica sobre "bem-morrer", Maria Gomes impunha uma
condição: que Miguel ficasse com ela até a sua morte e, se ele morresse antes dela,
a venda seria anulada (IBIDEM,fol. 95). Esta negociação entre Maria Gomes e o
guardião do convento de Recife parece inabitual, pois nós não encontramos em
nenhum outro documento franciscano um caso tão insólito. Sabemos inclusive
que esses gêneros de doações e de contrapartidas eram comuns no Brasil
colonial (MATTOSO,1982; 1992). Em 1790, a venda e libertação dos escravos dos
conventos foram proibidas (ATASCAPITULARES,p. 128).

Os franciscanos, em nenhum momento, se pronunciaram contra a
escravidão dos negros ou sobre a legitimidade desta e muito menos sobre
o tema da liberdade. A postura franciscana face à escravidão acompanhou
de perto a tradição escravagista no Brasil colonial: os africanos e seus
descendentes deviam agradecer por estarem a serviço dos homens, de seus
senhores, e de Deus, seu Salvador. Dessa forma, era preciso respeitar a ordem
social sustentando a distinção entre ser livre ou ser escravo. Recomendava -se
atenção às "necessidades" dos negros, nos momentos de sofrimento físico e
particularmente no momento da sua morte. Este discurso foi retomado pelos
eclesiásticos, sobretudo pelos jesuítas (BENCI, 1977). A historiografia sobre o
Império Português avançou nestas duas décadas e também as interpretações
sobre a escravidão e as relações sociais étnicas (MATTOS, 2001, p. 141-162;
LARA,2005, p. 21-38).

A partir de um fato muito utilizado pela historiografia podemos
compreender melhor o pensamento franciscano sobre os escravos e a escravidão:
a guerra contra Palmares, ou ainda contra os diversos locais que formavam os
Quilombos dos Palmares. Palmares estava situado numa região fronteira entre
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Pernambuco e o atual estado de Alagoas. Os escravos fugitivos se agrupavam
e se fixavam nas montanhas e nas matas que circundavam estrategicamente a
área ocupada. Ali se construíram vilas e fortificações sob a vigilância contínua
para se protegerem de eventuais ataques das investidas militares articuladas
para suprimir Palmares e retomar a economia ameaçada não por negros, mas
também por outros grupos sociais indesejáveis, mulatos, mestiços, índios e
brancos. Todas as expedições contra Palmares foram acompanhadas por
franciscanos, pois o convento de Sirinhaém se situava nessa linha fronteiriça
(A.P.F.R., V. 2, t. 3, n-. 41; Doc. Franciscano, pp. 13-15). As lembranças desse
tempo ficaram arraigadas na memória dos pernambucanos. Frei Iaboatão
dedicou várias páginas, no Orbe Seráfico, Novo Brasílico.

Segundo o cronista franciscano, em 1695, o governador Caetano de
Mello de Castro ordenou que os franciscanos de Serinhaém acompanhassem
o "Exército" contra "os negros levantados" há sessenta anos protegidos
por "fortificações" numa "serrania', entre a Vila de Alagoas e a povoação
de Porto Calvo, fronteira com a Vila de Serinhaém, em Pernambuco. Os
quilombos palmarinos se tornaram trincheiras impedindo a circulação
de um comércio açucareiro retomado logo após a expulsão dos holandeses
(1654). Tais povoações marginais passaram a preocupar as autoridades, e
várias investi das bélicas foram realizadas com a finalidade de enfraquecer
as forças e audácia de "cativos, forros, crioulos, mulatos, e facinorosos" por
causarem danos, insultos, roubos, mortes e muitos outros "escândalos" desde
o rio São Francisco até Pernambuco. Finalmente, para Fr. Iaboatão, a "empreza
arriscada" da guerra contra os moradores dos Palmares se saiu vitoriosa, pois
todos "foram vencidos com grande resistência" outros foram mortos, e muitos
outros presos. A presença dos "Religiosos Menores" - franciscanos - consistia
em acompanhar e animar a milícia contra "aquela tão forte, como abominável
colônia" (JABOATÃO,vol. I, 1858, p. 114).

O número elevado de escravos no convento de Salvador nos remete
ao estudo de Kátia Mattoso sobre a Bahia no século XIX. Durante séculos,
Salvador contou com um grande número de escravos que trabalhavam para
os seus senhores e senhoras como vendedores nas ruas de Salvador, o que se
chamava na época "escravo diarista" (MATToso, 1992, p. 169).

A tese de Gilberto Freyre sobre a proximidade entre os escravos e os
senhores se tornou clássica para os estudos da sociedade colonial brasileira.
Nos conventos franciscanos, nós percebemos que Freyre tinha razão, pois os
frades e os escravos partilhavam os mesmos espaços conventuais (a enfermaria,
os corredores e até mesmo quartos), mas isso não quer dizer que os escravos
viviam ali comodamente. Os capítulos provinciais tentaram impor limites
para regular os frades e os escravos.
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_-EGROS E NEGRAS: ROSTOS E CORPOS EM MOVIMENTOS

Os conventos das ordens mendicantes são espaços por excelência das
nfrarias. Domingos do Loreto Couto estimava, em 1757, que havia em

.: ecife sessenta e seis confrarias espalhadas pelas igrejas administradas pelo
-'ero regular e secular. Os estudantes do colégio da Companhia de Jesus
~o Recife, por exemplo, fizeram parte da confraria de Nossa Senhora do Ó.

celebrações em torno desta devoção são numerosas e as suas procissões
-o verdadeiros desfiles apoteóticos, animadas por músicos que marcam a

cadência das danças pelas ruas do Recife. Cidade repleta de igrejas, capelas
~ oratórios, o Recife tornar-se-ia uma cidade-palco de manifestações nada
simplórias e fortemente marcada por construções identitárias. Os seus
:"abitantes se empenharam em demonstrar, a partir das ruas e através dos
eventos devocionais, suas interpretações e pontos de vista sobre Pernambuco,

Brasil, o Império Português e o mundo.
Os oratórios, por exemplo, eram construídos por habitantes abastados

ogo no portal de entrada de suas casas. Não raro, para esses espaços, casas
..:om oratórios - apresentando um estranho misto de público e privado - os
+izinhos convergiam e, ali, rezavam e reestabeleciam antigas relações sociais
rompidas por um cotidiano voraz. Loreto Couto conheceu 42 oratórios no
Recife, construídos à base de pedra e cal, porém extremamente bem cuidados
e ornamentados (COUTO, 1757, p. 159-160).

Das confrarias presentes nos conventos franciscanos, duas são as mais
célebres e ocupam lugares privilegiados nas igrejas franciscanas: a Irmandade
de São Benedito, o Negro, que remonta a século XVII, e a Irmandade de Santa
Ifigênia, do início do século XVIII. Em Salvador, essas duas Irmandades de
_'egros possuíam cada uma sua capela (ou altar privado) no interior da igreja.
A particularidade era que as Irmandades de Negros no convento franciscano de
alvador eram abertas aos brancos e aos escravos do convento; todos podiam

entrar e promover também a assistência mútua e participar da organização e
dos cultos ao santo de devoção. A prática das eleições anuais nestas confrarias
dava margem a possíveis negociações de poderes entre negros, brancos e
pardos (WILLEKE, 1976, p. 372).



São Benedito com o Menino Jesus, 40 cm (Séc. XVII
madeira policromada. Igreja de Santo Antônio -
Recife/PE.
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São Benedito com um pilão na mão direita, exemplo
de frade trabalhador, 90 em (Séc. XVIII), madeira
poli cromada. Convento de Santo Antônio de Ipojuea/
PE.
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Santa lfigênia, 80 cm, madeira policromada, capela da missão
franciscana de Jacobina/BA.

No convento franciscano de Salvador, estas duas Irmandades usufruíram
ée uma importante notoriedade. Elas se situavam entre as Irmandades mais

:: estigiadas, motivo pelo qual a maioria dos negros, escravos ou livres,
spiravam a elas se associar. Não se tratava apenas, portanto, de devoção, mas,

- bretudo, de canais de ascensão social ou ainda canais para se protegerem dos
ortúnios futuros. Estas instituições serviam para amenizar os sofrimentos

:: as violências de uma ordem social segregacionista. Em 1 22, Agostinho
-;> Santa Maria, em sua obra intitulada Santuário Mariano, nos informa que

31 Irmandades da Bahia, seis pertenciam aos Negros e cinco aos homens
_ rdos (Apud CARDOSO, 1973, p. 245).



Os dados sobre as Irmandades de São Benedito e de Santa Efigênia --
lacunares. Em 1686, São Benedito já era bastante festejado, com muita po _
na catedral da Bahia e, neste mesmo ano, os Estatutos dessa Irmandade fo
aprovados pelo arcebispo e enviados a Roma para serem confirmados
cúria romana (VAT,1941, p. 824). Segundo frei [aboatão, desde as prime'
fundações das capitanias no Brasil, São Benedito, o Negro, era venera-
por uma parcela significativa da sociedade colonial, e particularmente P
negros. As igrejas e os conventos franciscanos continuam sendo os espa
privilegiados para o seu culto. Através do santo negro, Fr. Iaboatão informa
as cidades, vilas, paróquias e capelas se tornaram lugares estratégicos nos q
as "gentes de cor" estabeleciam redes de sociabilidades: "Não há cidade, , -
paróquia ou lugar aonde esta gente não tenha igreja sua, consagrada à Senhor;
com o título do Rosário, primeiro objeto e móvel das suas adorações, que n
tais igrejas não dedique altar próprio ao seu São Benedito, com confraria e
Irmandade sua:' (JABOATÃO,Parte II, Livro 3, n= 53). Entre as igrejas, aque!Zó:
que tinham oragos à Nossa Senhora do Rosário ou do Livramento eram
mais concorridas. Frei Iaboatão testemunha que os escravos dos conven -
erigem nas igrejas conventuais franciscanas altares e capelas ao santo de
[São Benedito 1 e convidavam todas as gentes da mesma cor a entrar e participar
da Irmandade (Apud VAT,1941, p. 825). Segundo Odulfo Van der Vat, o c -
em homenagem a São Benedito precede a sua canonização e que tal devo, -
e culto se espalharam particularmente no Brasil. O processo de beatifica, -
foi longo: em 1592 (primeiro processo para sua beatificação), 1622 (segun
processo) e 1763 (o anúncio de sua condição de Bem-aventurado). Todavi
a canonização popular já havia sido proclamada pelos devotos escravos ?
826-27).

No Brasil, a primeira data de um culto a São Benedito, o Negro, rernont
a 1612, na vila do Rio de Janeiro. A base dessa devoção é atribuída a umz
"notícia" que circulou por todas as partes do Rio de Janeiro. O rumor acerca
do notável caso de cura encontrou eco e se constituiu como um elemen
importante para a canonização do santo negro franciscano que protege
povo da sua cor. Segundo o processo apresentado no Rio de Janeiro, numa
determinada noite, uma escrava bate à porta do convento de santo Antônio
Rio de Janeiro carregando nos braços o filho extremamente doente. Confiand
no poder miraculoso do cordão de São Francisco, a escrava envolveu o filh
no cordão, mas nenhuma cura aconteceu. O guardião aconselhou e convidou c,

mãe aflita para que esta participasse de uma missa em honra de São Benedito.
o Negro. Este certamente a escutaria, pois ele também é Negro, e dotado "'-
um poder miraculoso. A escrava prometeu seguir as orientações do dito frade:
mandou rezar uma missa em honra do santo Negro e, no dia seguinte, a crianç
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se encontrava completamente curada. Segundo a narrativa da própria criança,
um frade Negro desceu do céu e o teria curado. O guardião, impressionado e

aravilhado por esta cura, pediu ao Vigário Geral do Rio de Janeiro a abertura
'::e um processo tendo por testemunhas a escrava e seu filho (p. 826).

Os negros, escravos ou livres, são fundamentais para a dinamização das
relações dentro das igrejas e dos conventos franciscanos. As relações entre

franciscanos passam necessariamente pelas devoções aos santos Brancos,
_-egros ePardos. Se Santo Antônio de Lisboa se tornou o santo dos portugueses,
utros menos afortunados chamam a atenção pela adesão dos habitantes locais.

_-~Irmandade de São Benedito, o Negro ou o Africano, parece ter tolerado
- diversos grupos africanos que circulavam nos espaços franciscanos. Em

_-: 0, o Livro de Compromisso da Irmandade de São Benedito, da igreja
franciscana de Salvador, informa que todos, indistintamente, poderiam entrar
na Irmandade: "Os crioulos, angolas e todas as qualidades de Negros" podiam
- umir a direção da Irmandade, à condição de ser Negro, de aceitar as regras,

0= de ter antiguidade na Irmandade (REIS, 1991, p. 56).

Negra no teto da sacristia da igreja de Santo Antônio de João Pessoa, óleo sobre madeira, século
XVIII.
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Paróquia de São Miguel de Ipojuca/PE, convento de Santo Antônio,
Santuário de Santo Cristo de Ipojuca. Livro de São Miguel de
Ipojuca. Livro de assentos de baptizados dos filhos de mulher
escrava pasados da dacta da Lei de 21 de setembro de 1881-1887.

Outros indícios de uma presença de rostos e corpos de homens e
mulheres escravos podem ser fartamente observados nas igrejas e sacristias
dos conventos franciscanos de Recife, Olinda e Salvador. Temos, portanto,
um longo caminho a percorrer, a observar e indagar sobre as histórias e os
destinos de milhares de escravos ainda por se contar. Algumas obras pictóricas
poderiam ser datadas, mas faltam-nos registros que possam elucidar com mai
detalhes essas presenças que circulam por grande parte das áreas nas quais
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circulavam também os frades e todos os que compunham as comunidade-
conventuais, inclusive os escravos conventuais (APISMr!PE, 1881-1887).

De fato, São Benedito era o carro-chefe franciscano para congregar os
negros em torno das suas igrejas e conventos. Segundo Fr. Iaboatão, o santo
franciscano negro teria disputado o altar principal com Santo Antônio, e o
primeiro teria ocupado várias vezes o altar privilegiado do santo português.
Todavia, o que intensificou a acirrada disputa teria sido o poder revelado nos
inúmeros milagres operados pela intercessão de São Benedito na igreja de São
Francisco de Salvador, na Bahia (JABOATÃO,Parte II, Livro 3, p. 54).

ARQUIVO FRANCISCANO

A.P.F.R. - Arquivo Provincial Franciscano do Recife, Liber XIV-8, Documentos
Avulsos, fol, 109.

A.P.F.R. - Arquivo Provincial Franciscano do Recife, Liber XIV-8, Documentos
Avulsos, fol, 95.

A.P.I.S.M.I. - Arquivo Paroquial da Igreja de São Miguel de Ipojuca, Livro de
ão Miguel de Ipojuca. Livro de assentos de baptizados dos filhos de mulher

escrava pasados da dada da Lei de 21 de setembro de 1881-1887.
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