
DEVOÇÕES CATÓLICAS ENTRE OS NEGROS NA BAHIA 
COLONIAL 

Tânia de Santana1 
 

RESUMO 
Este estudo parte da análise da iconografia encontrada nas igrejas de Salvador e pertencente às várias 
irmandades de negros que ali funcionaram e da leitura de documentos como testamentos de libertos e dos 
compromissos destas irmandades. Após reunir estes e outros documentos, sentimos a necessidade de buscar a 
recuperação do culto católico desenvolvido entre os negros de Salvador. A sobrevivência de altares laterais 
dedicados a estes santos nas várias igrejas – Santo Antônio de Categeró, São Benedito, Santa Ifigênia, Santo 
Elesbão, Nossa Senhora do Rosário -, atestam a existência de uma devoção no passado que, na maioria dos 
casos, já não mais sobrevive. As fontes escritas esclarecem e confirmam estas devoções e a sua antiguidade. 
Buscamos investigar a relação estabelecida entre os negros e os símbolos da devoção católica com os quais 
foram postos em contato. Aqui a ênfase é no uso do culto aos santos católicos negros no processo de catequese 
desenvolvido na colônia, entre os escravos, pela Igreja Católica. 
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As descrições da Bahia colonial revelam uma sociedade marcada pelo forte apelo religioso, 

nela destacando-se a exuberância do culto aos santos católicos. Tais manifestações iam desde 

as procissões e missas até as representações de santos intercessores, aos oratórios públicos e 

particulares presentes nos diferentes espaços da cidade. As imagens dos santos e os objetos 

necessários à devoção, como rosários, escapulários, bentinhos e outros eram os elementos 

principais deste culto religioso.  

A imagem foi utilizada pelo Clero Católico como recurso para a devoção, em especial para a 

devoção popular. A principal virtude do uso da imagem entre os leigos e gentios foi a sua 

transformação numa fonte fundamental para inspiração de uma fé cristã entre estes. À massa 

popular atingida pela mensagem cristã teria sido dada a possibilidade de construir uma 

concepção de Deus e de conceber uma experiência religiosa cristã, nem sempre condizente 

com os cânones romanos, mas, nem por isto rejeitada por este. 

O Concílio de Trento, ocorrido entre 1545 e 1563, consistiu numa sistematização feita pela 

Igreja de elementos que permitiram uma ampla liberdade de uso da imagem na devoção 

popular. Em tempos de expansão e acesso a povos gentios – africanos e ameríndios -, a 

imagem apresentou-se como um eficaz recurso para a conversão destes ao Cristianismo.  

                                                 
1 Mestre em História Social. Professora dos cursos de Licenciatura em História e Normal Superior das 
Faculdades Jorge Amado. Este artigo discute alguns dos temas contemplados na minha dissertação de mestrado 
defendida em 2001 na Universidade Federal da Bahia, que trata sobre o culto aos santos católicos entre os 
negros de Salvador, no século XVIII. Ele foi apresentado em minha participação no evento Fala Professor, em 
25/08/03, promovido pelo curso de História das Faculdades Jorge Amado. 



 2

O contexto foi propício, pois o culto a imagem já se encontrava sedimentado entre os leigos 

dos países mediterrâneos, em especial os ibéricos, responsáveis pela exploração da África e 

América. 

O uso da imagem como instrumento para conversão dos negros no Brasil colonial 

apoiou-se nesta tradição cristã ocidental, já utilizada para atingir inúmeros outros povos 

“pagãos” e atraí-los a fé católica. O culto a imagens foi o veículo principal para expansão do 

ideal da Cristandade – que coloca todos os povos como sujeitos da mensagem cristã -, em 

especial durante as idades Média e Moderna, não somente pela flexibilidade adotada quanto à 

natureza da veneração devida aos santos, mas também pela diversidade destes, muitos dos 

quais pertencentes a diferentes povos e culturas. Encontramos na Bahia colonial, santos 

negros como S. Elesbão e S. Ifigênia – gentios pertencentes a nobreza etíope, alcançados pela 

mensagem cristã. As origens dos seus cultos remontam à Idade Média, num período anterior 

à expansão portuguesa. Aqui encontramos também santos como S. Benedito e S. Antônio de 

Categeró, pertencentes a um período posterior a esta expansão.  

Ao descrever os retábulos da Igreja do Convento de S. Francisco, em 1762, Frei 

Jaboatão, revela que dois santos negros ocupavam os seus altares laterais de entrada: ao lado 

esquerdo era possível divisar o altar de S. Ifigênia e à direita o de S. Benedito. Tais santos 

eram oragos de duas irmandades formadas pelos escravos do convento e de fora, e por negros 

libertos. É possível que estas imagens tivessem ocupado tais altares desde a fundação do 

segundo templo, em 1713. S. Benedito ainda permanece em seu altar até os nossos dias. S. 

Ifigênia, infelizmente, foi removida do seu, por frades alemães no inicio do século XX, 

dando lugar a Santa Luzia que ocupava outro altar. Como bem diz frei Jaboatão "... neste 

mundo até os santos ao menos nas suas Imagens se não isentam de subir, e descer pelas 

idéias, e máximas dos homens” (JABOATÃO, 1859, p. 265).  

As devoções dedicadas a estes santos ganharam imensa popularidade e os gastos com 

suas festas no período entre 1790 e 1825 estão descritos nos livros de Contas da Receita e 

Despesas do Convento. Neles encontram-se descritas as esmolas e as despesas com sermão, 

música do organista, zabumbas, Te Deum, doces para a festa, foguetes, procissão com 

exposição do Santíssimo. Estas festas integravam o calendário eclesiástico de Salvador, 

conforme observamos nos diários eclesiásticos de 1784 e 1830.  
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S. Benedito possuía várias irmandades a ele dedicadas em Salvador – na Conceição 

da Praia, nas igrejas do Rosário dos Pretos das Portas do Carmo e de Itapagipe -, mas a do 

Convento de S. Francisco foi uma das mais ricas e a que mais tempo subsistiu. Os registros 

nos livros de despesas do Convento de São Francisco incluem também as missas dominicais 

dedicadas a Santa Efigênia e São Benedito, além dos gastos com sufrágios e sepulturas o que 

revela estarem estas irmandades em plena atividade ao longo deste período.  

Se, tentarmos imaginar os dois santos, S. Ifigênia e S. Benedito, colocados 

paralelamente em seus respectivos altares laterais, poderemos projetar em suas imagens e 

culto dois aspectos importantes que acompanharam a catequese dos negros no Brasil. 

Usando-os como ilustrativos do que queremos explicitar, e apoiando-nos na popularidade que 

alcançaram, teremos: à esquerda, uma princesa núbia, pertencente a uma linhagem real 

africana, atraída ao cristianismo por um apóstolo, S. Mateus, tornando-se ela mártir cultuada 

em todo o Ocidente cristão e símbolo da inserção negra na cristandade, desde os tempos 

apostólicos. À direita, divisamos um negro que viveu em tempos pós-expansão portuguesa.  

Um escravo, cuja humildade e obediência foram os principais elementos que o 

tornaram o primeiro negro beatificado oficialmente no Ocidente, em 17632. Uma linha une 

nestes dois personagens as diferentes perspectivas que acompanharam a inserção negra no 

cristianismo, no Brasil colonial: de um lado, a certeza de serem todos gentios sujeitos da 

mensagem cristã, inclusive os negros para aqui trazidos. De outro, busca-se justificativas 

para a condição para a qual eles foram relegados na sociedade escravista moderna, - 

enquanto objetos da exploração humana nas novas terras conquistadas - e não se encontra 

melhor modelo do que a resignação e submissão exemplar de S. Benedito, expostas em sua 

legenda.  

O ideal da gentilidade acessível à fé cristã foi representado, na colônia, no culto aos 

santos negros, quer pertencessem a linhagens reais africanas - como S. Elesbão e S. Ifigênia -

, ou lendárias - como o Rei mago negro Baltazar -, ou fossem escravos como S. Benedito e S. 

Antônio de Categeró. Não apenas o culto, mas lendas que circulavam na colônia e várias 

pinturas nos templos indicavam que aqui o ideal da Cristandade foi projetado sobre as 

relações sociais estabelecidas pelos portugueses com índios e negros.  

                                                 
2 Arquivo Histórico do Convento de São Francisco, em Salvador. Manuscritos de Frei Ugo Fragoso (OFM). 
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Em contato permanente com os negros na colônia, o Clero Católico trouxe para esta 

um imaginário construído em período anterior a expansão portuguesa e que remetia a uma 

ancestralidade negra cristã. Tal imaginário percorreu a Europa desde a Idade Média e foi aqui 

lembrado para enfatizar o direito do negro, como gentio, à evangelização e à salvação cristã.  

Encontramos em diferentes igrejas, representações que remetem a fixação deste 

imaginário na mentalidade portuguesa. Na entrada da igreja da Palma, em Salvador, abaixo 

do coro, vemos no teto uma pintura que destaca os quatros continentes do mundo, conhecidos 

até então, - Ásia, África, Europa e América - representados respectivamente por um índio, 

um asiático, um negro e um branco. Eles encontram-se distribuídos nas extremidades de uma 

pintura que traz ao centro um medalhão que contém a imagem da Virgem. O mesmo tema 

está representado no teto da nave central da igreja matriz de Santo Amaro da Purificação.  

Uma iconografia que também remete ao tema da salvação da gentilidade pode ser 

vista no teto da capela mor da Igreja de Nossa Senhora do Rosário do Pelourinho. 

Representações de quatro figuras femininas simbolizando os quatros continentes – Ásia, 

América, Europa e África, colocam-se dispostas ao redor de um medalhão que representa a 

N. Senhora do Rosário diante de São Domingos e de Santa Catarina de Sena, santos ligados à 

expansão da devoção do Rosário. 

O culto ao Rei Mago Baltazar, negro, remete a um tema cristão muito importante 

dentro do contexto da “salvação dos povos gentios”: a adoração dos magos ao messias, por 

ocasião do seu nascimento (MATEUS, 2: 1-12). Vindos de diferentes pontos do Oriente, 

estes magos seriam símbolos da inserção da gentilidade no projeto cristão. Na Bahia, o negro 

Baltazar ganhará destaque entre os negros. A festa aos reis magos - da Epifânia, em 06 de 

janeiro -, ocorria dentro de um importante ciclo de festas católicas, no período de Natal.  

Na capitania este período era marcado por um intenso calendário de festas religiosas 

que coincidia com um precioso momento do ciclo colonial, tempo de colheita e de estio, o 

que intensificava a participação dos negros nas celebrações festivas, mais liberados do 

trabalho e da vigilância ostensiva dos seus senhores, muitas vezes até com o estímulo destes. 

Ainda em território colonial, em Recife, em 1757, D. Domingos Loreto Couto, refere-se a 

existência de uma imagem do rei Baltazar na Igreja de N. Sra. do Rosário dos Pretos, parte de 

um conjunto de várias  imagens de santos negros cultuados neste templo (COUTO, 1981, p. 

158). 
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Uma imagem do rei Baltazar pode ser ainda hoje observada na Igreja do Rosário dos 

Pretos do Pelourinho, em Salvador. Com traços barrocos, e identificada como do final do 

século XVIII, ela pertence ao acervo da Ordem Terceira do Rosário dos Pretos juntamente 

com as de outros santos negros como S. Ifigênia, S. Benedito e S. Antônio de Categeró. 

Segundo Mello Moraes Filho, negros do Rio de Janeiro possuíam uma irmandade dedicada 

ao Rei Baltazar que funcionava na capela de Nossa Senhora da Lampadosa.  

Em 1748, os irmãos desta irmandade solicitaram ao Desembargador Ouvidor Geral 

do Crime autorização para “tirar suas esmolas por meio de danças e brinquedos...” que 

seriam aplicadas “com o necessário às festividades do Santo Rei”. Neste mesmo documento, 

pedem autorização para coroar “para rei da nação Rebolo a Antônio...”, pretendendo sair 

com “seus instrumentos e danças da mesma nação” (MELLO MORAES FILHO, 1979, p. 

225).  

Junto ao trono construído para a coroação do rei e rainha da irmandade era colocada, 

em um altar especialmente armado para os festejos, a imagem do Rei Mago negro. Assim, o 

Dia de Reis transformava-se num encontro de realezas negras.  

Acreditamos que a devoção católica entre os negros na colônia apresentou dois 

momentos importantes: um primeiro que ocorreu paralelamente a expansão das paróquias e 

conventos nos centros urbanos. Neste momento, século XVII e início do XVIII, a devoção a 

N. Sra. do Rosário e ao Santíssimo Sacramento difundem-se na maioria das igrejas 

paroquiais da colônia, a primeira quase sempre, mais não exclusivamente, associada aos 

negros.  

No decorrer do século XVIII, observamos um segundo momento onde, irmandades 

de negros, fundamentalmente as do Rosário, fundam os seus templos próprios e promovem 

neles o culto a diferentes santos de sua cor. Este século foi marcado pelo surgimento de 

altares laterais para tais santos nas irmandades do Rosário.  

Neste período, os grupos de negros que aderiram ao cristianismo na colônia, já 

teriam assimilado a proposta cristã de inserção negra na Cristandade. Tal certeza da presença 

negra no mundo cristão, agora reconhecido não apenas como europeu, mas também como 

africano, o levará a promover o culto aos santos símbolos desta presença negra na história do 

cristianismo.    
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As irmandades puseram seus membros em contato com o hagiológico negro 

construído no Ocidente. Desvinculadas das matrizes, onde funcionavam em altares laterais e 

com sedes próprias, muitas irmandades dedicadas a N. Sra. do Rosário tornaram-se espaços 

importantes para este contato, em especial as localizadas nos grandes centros urbanos e que 

dispunham de capital para adquirir tais imagens e prestar-lhes as homenagens devidas em 

suas datas festivas. Elas puderam pagar por sermões que reforçavam o conhecimento das 

legendas de tais santos – pois estes eram temas correntes dos sermões realizados nos dias a 

eles dedicados -, ampliando assim o seu culto.  

O culto a santos pertencentes a linhagens reais africanas – como Baltasar e Ifigênia 

– resultaram de um imaginário construído pelos europeus após o contato com a África cristã, 

nos séculos XIV ao XVI. Entre os santos negros pertencentes a uma “nobreza africana” 

lembramos também S. Elesbão. Este santo, também um rei, teve seu culto iniciado na Europa 

em período anterior à expansão portuguesa, tal qual S. Ifigênia.  

Na Bahia, uma imagem sua encontra-se atualmente na Igreja de São Lourenço, na 

ilha de Itaparica, mas ela faz parte do acervo da igreja matriz da ilha e data provavelmente do 

século XVIII. A existência da iconografia atesta que houve uma devoção a este santo, 

naquela localidade, embora não tenhamos localizado nenhum documento escrito que 

comprove se esta foi realizada de modo informal ou se foi institucionalizada. Uma das 

irmandades do Rosário dos Pretos citada pelo Frei Agostinho de Santa Maria teria 

funcionado na matriz de Itaparica.  

É possível que a imagem de S. Elesbão tenha pertencido a esta irmandade, 

recebendo nela culto especial. A imagem tridimensional, como já vimos, tem sempre uma 

ligação com o culto, sendo impossível pensá-la no período colonial em termos somente 

estéticos e decorativos. Embora não haja referências a sua legenda no Flos Sanctorum, e não 

tenhamos encontrado evidências de celebrações em sua homenagem, Santo Elesbão é um dos 

santos lembrados pelo calendário eclesiástico baiano de 1784, além dos de 1830 e 1831. O 

santo aparece nos calendários no dia 27 de outubro, dia de jejum, também dedicado aos 

mártires da Europa. 

O culto a S. Ifigênia esteve presente entre os negros de várias capitanias da colônia. 

Pudemos observar uma difusão do culto de caráter urbano, em áreas onde ocorreu uma maior 

concentração de paróquias e conventos que contribuíram para a formação das irmandades 
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negras. O culto esteve presente nas principais cidades coloniais, sendo as mais 

representativas do nordeste – Recife e Salvador -, e as da região central da colônia, que 

alcançaram o seu apogeu no século XVIII. Em Ouro Preto, encontramos uma irmandade 

dedicada a santa cujo primeiro compromisso data de 1717, sendo enviado para aprovação 

régia em 1733, embora esta só tenha saído em 1785 (SILVA, 1995, p. 72). 

Devido à mineração a então Vila Rica, a cidade recebeu um grande fluxo de negros 

que, devido a riqueza ali concentrada, cedo puderam construir a igreja sede da irmandade: a 

igreja de N. Sra. do Rosário e S. Ifigênia. Sua imagem também foi digna de culto entre os 

negros da Irmandade de N. Sra. do Rosário desta vila. Em 1790 os membros da irmandade 

decidiram construir altares não apenas para S. Ifigênia, como também para S. Elesbão, 

ampliando assim o número de santos negros aos quais renderiam louvores e homenagens.  

A proposta era expandir o culto a santos negros entre os escravos da colônia, 

acompanhando o próprio desenvolvimento e ocupação desta. Em capitanias como São Paulo 

e Rio de Janeiro, S. Ifigênia apresentou-se ao lado de S. Elesbão, como oragos de 

importantes irmandades religiosas, e nelas receberam um culto conjunto. Em São Paulo 

encontramos uma irmandade que se intitulava “Irmandade de Santo Elesbão e Santa 

Ifigênia”.  

Além de mencionar a festa de S. Elesbão o compromisso de 1813 refere-se a missas 

em benefícios dos benfeitores da instituição, realizadas nos dias dedicados aos dois santos 

etíopes3. Uma Irmandade dos Santos Elesbão e S. Ifigênia, do Rio de Janeiro, funcionou na 

igreja de São Domingos, e o seu primeiro compromisso data de 1767. Os dois santos oragos 

da irmandade eram festejados num mesmo dia, 28 de outubro (QUINTÃO, 1997, p. 133).  

Nas cidades do Recife e Salvador, os negros precisaram de algum tempo para 

possuir os seus templos. Embora envolvidos por uma catequese sistemática promovida desde 

o século XVII - realizada por religiosos seculares e regulares -, somente no século XVIII suas 

irmandades puderam possuir suas próprias igrejas, colocando nestes altares dedicados aos 

santos de sua cor. Data de 1757 as informações do autor de Desagravos do Brasil a respeito 

do culto aos santos negros promovidos pela Irmandade do Rosário dos Pretos, de Recife. Os 

membros desta irmandade mantinham altares laterais em sua igreja dedicados a vários santos 

                                                 
3 “Compromisso da Irmandade de S. Elesbão e S. Ifigênia”, 1813, Capítulo 3º, Arquivo da Cúria Metropolitana 
de São Paulo, doc. nº 42. O compromisso foi aprovado pelo príncipe regente D. João VI em 1820. 
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negros: S. Ifigênia, S. Elesbão, rei Baltazar, Moisés – pela sua ligação com o Egito -, S. 

Benedito, e S. Antônio de Categeró. Segundo D. Domingos Loreto Couto todos eles eram 

festejados “com a solenidade de Senhor exposto, missa cantada e sermão, precedendo a 

estas festividades novenas, que fazem com muita devoção e grande concurso” (COUTO, 

1981, p. 159). Tal qual na Igreja do Rosário no Pelourinho, no Recife todos os santos negros 

encontram-se presentes nos altares laterais de uma igreja do Rosário. 

O culto a S. Elesbão, embora se apresente com menor intensidade, aparece nas 

mesmas áreas em que encontramos o culto a S. Ifigênia. O culto aos santos negros, aparece 

isolado em alguns lugares - em altares laterais de igrejas conventuais, como foi o caso de S. 

Ifigênia e S. Benedito na igreja de S. Francisco na Bahia -, mas, no geral, está ligado ás 

irmandades do Rosário. Na Igreja do Rosário dos Pretos do Pelourinho, em Salvador, S. 

Ifigênia possuiu inclusive uma irmandade sob a sua invocação. A documentação ainda 

existente, encontrada no Arquivo da Ordem Terceira do Rosário, é do século XIX, embora 

uma imagem da santa, colocada num dos altares laterais, date do século XVIII. O documento 

mais antigo que encontramos no arquivo data de 1836. É um convite aos irmãos da 

Irmandade do Rosário para que participassem da festa que marcaria o restabelecimento dos 

festejos da santa4. Em 1848, já em funcionamento, a irmandade convida novamente os 

irmãos do Rosário para a festa de Sta. Ifigênia, em 29 de outubro5. 

Uma outra forma de expansão do culto a esta santa, em áreas rurais, pode estar 

associada ao trabalho das missões franciscanas e jesuíticas. No Recôncavo baiano foi 

possível localizar uma imagem de S. Ifigênia, que pertenceu à capela de N. Senhora de 

Guadalupe, do Engenho de Campina, no município de Cachoeira e distrito de Santiago do 

Iguape. Esta capela é de meados do século XVII e a imagem de S. Ifigênia se encontra 

atualmente na sede do engenho (AZEVEDO, 1982, p. 129-132). Tal imagem pertenceu 

provavelmente a alguma devoção à santa, existente entre os escravos deste engenho.  

As relações estabelecidas entre os portugueses e os povos africanos explorados a 

partir do século XV, foram construídas utilizando como base às referências religiosas 

medievais, de um imaginário europeu que remetia a África cristã etíope. Com base em tais 

                                                 
4 Arquivo da Ordem Terceira do Rosário do Carmo, Caixa 18, Doc. nº 1 – A. 
5 “A Irmandade de Sta. Ifigênia convida a Irmandade do Rosário para a festa da dita santa”, Arquivo da Ordem 
Terceira do Rosário do Pelourinho, Caixa 18, Doc. 1-E. 
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comunidades foram construídos os referenciais que justificariam a busca de uma 

evangelização do negro no Ocidente latino e o culto a santos negros desenvolvido entre estes. 

Para cristianizar tais grupos explorados nas colônias portuguesas, foi preciso fornecer 

a estes uma identidade cristã. Ou seja, elementos que pudessem estabelecer a aproximação e 

o sentimento de pertencimento em relação à instituição religiosa na qual estavam sendo 

integrados. A experiência religiosa genuína, como foi a vivida nas irmandades negras, não 

poderia ser fruto de simples imposição, pois ela somente concretiza-se quando o fiel 

reconhece-se como parte do sistema religioso ao qual passa a pertencer. O culto aos santos 

negros e o contato com as lendas sobre ancestrais negros cristãos cumpriram a função de 

estimular esta identificação.  
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