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Resumo 

Controlada por uma minoria branca, a população colonial brasileira era ainda composta por 
ameríndios, africanos e mulatos cuja vasta maioria era escrava ou vivia noutras formas 
subalternas. Obrigadas a viver em condições sub-humanas, estas populações 
desenvolveram várias formas de resistência, incluindo a fuga e a revolta. Os 
colonizadores procuraram enfrentar a eminência permanente da disrupção social através 
de estratégias diversas, a maior parte das quais envolvia o exercício de violência física. 
Existiam, no entanto, outros mecanismos de controlo social, como por exemplo a 
promoção do culto de santos pretos e mulatos. Estes mecanismos envolviam sermões e 
outras formas literárias e, naturalmente, obras de arte. Nesta apresentação vou concentrar 
a minha atenção numa estratégia não-violenta desenvolvida pelos Franciscanos do 
Nordeste para fazer face às tensões raciais vividas na colónia: a promoção do culto de São 
Benedito de Palermo. 

Talvez mais eloquentes do que os textos são as obras de arte. As representações 
escultóricas de Benedito que permanecem nos altares para que foram feitas fornecem-nos 
informações significativas que serão exploradas. Pinturas e gravuras foram também 
usadas mas a obra mais espectacular do conjunto é a série de painéis de azulejo que cobre 
as paredes da portaria do convento de Serinhaém, situado em plena região açucareira, 
onde a população não-branca era mais numerosa. 

Através da promoção do culto de um santo preto, os Franciscanos proporcionavam à 
população não-branca uma via de integração na ordem colonial que se queria alternativa à 
resistência e à rebelião. O culto de santos pretos e mulatos era dirigido a estas populações, 
permitindo-lhes organizar-se em irmandades que suavizavam as suas condições de vida. 
Os racialmente-excluídos eram assim subtilmente trazidos para o interior do sistema. A 
inclusão, no entanto, era apenas possível nos termos estabelecidos pelo colonizador. 
Nesta apresentação vou também explorar as obras de arte para melhor compreender o 
lugar reservado pelos Franciscanos para as populações não-brancas quando estas eram 
integradas num sistema que permanecia sob controlo da minora branca. 
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