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                                           São Benedito, mais uma aquisição 

 

Resumo: Este texto foi elaborado para compor uma justificativa de compra de uma peça de cerâmica, 

datada de meados do século XX, onde representa-se a popular figura de São Benedito, importante santo 

negro cultuado pelo catolicismo popular brasileiro. 
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São Benedito 

Autor: anônimo 
Origem: Pindamonhangaba, SP 

Data: Meados do século XX 

Técnica: Cerâmica 

 

São Benedito, o negro, aparece nas histórias populares brasileiras como o santo escravo, 

padroeiro dos cozinheiros. É considerado um dos principais padroeiros das populações negras no Brasil. 

O dia de homenagem ao santo pela igreja católica é o 20 de janeiro, no entanto os festejos costumam 

ocorrer logo após as festas do Divino. A festa de São Benedito mais tradicional é repleta de elementos 
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negros: desfile de ternos de congo e moçambique, missas (destaca-se a Missa Conga), cerimônia em torno 

da coroa, levantamento de mastro, coroação dos reis e rainhas negros e a folia-de-reis. 

 Sua imagem é cercada de atributos ligados à generosidade, ao provimento de alimentos e à 

resistência ao sofrimento. Nesta peça de barro cozido adquirida pelo Museu Afro Brasil a imagem de São 

Benedito evoca a figura clássica, aquela que porta o menino Jesus. No entanto, o encaixe da peça onde 

se encontraria a pequena estatueta do menino está exposto devido à ausência do personagem salvador. 

A modelagem do barro realizada pelo artesão replica o acabamento dado às talhas em madeira 

realizadas à moda dos santos barrocos. Os pequenos arabescos dourados sobre a pintura escura 

reafirmam esta citação. Outra característica peculiar desta peça de aproximadamente 75 cm é a sua 

fatura semelhante aos procedimentos realizados nas pequenas peças em barro queimado a partir do fim 

do século XVIII, nomeadas Paulistinhas. Estas imagens são fruto da imaginária popular de São Paulo, 

que, na ausência de profissionais de formação acadêmica, deram início a uma inventiva produção de 

imagens de santos em diversos tamanhos, alguns com 6 cm de altura, outros com mais de 70 cm.  

Por mais de um século as Paulistinhas nutriram o mercado religioso com uma sucessão de 

réplicas onde as características físicas comuns são: a montagem sobre uma base assumindo diversas 

proporções; são todas vazias e o oco apresenta a forma de um funil que varia de profundidade de acordo 

com a peça, esta área aberta é escavada depois da imagem pronta, anterior ao processo da queima. Seu 

aspecto rústico e derivado de outros modelos de santos; as distorções anatômicas e as soluções plásticas 

casuais oferecem estímulo para pensar a associação desta peça de São Benedito ao modelo executado 

popularmente nas “Paulistinhas”. Esta hipótese é um grande estímulo para a aquisição desta peça de 

São Benedito para o acervo do Museu Afro Brasil e consequentemente para a realização de futuras 

pesquisas. 

 Ademais, o museu conta com uma larga coleção de imagens de São Benedito devido a sua 

importância simbólica, histórica e artística, sendo esta nova aquisição um importante complemento à 

coleção.  
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