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Este volume nasce de um congresso internacional de estudos, intitulado 
“No Embalo da Rede. Trocas Culturais, História e Geografia do Barroco 
na América Portuguesa”, realizado de 6 a 8 de maio de 2015, no Museu 
de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo (MAC-USP), or-
ganizado por nossa iniciativa com o apoio da Faculdade de Arquitetura 
e Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAUUSP), e do Instituto de 
Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Estadual de Campinas 
(IFCH UNICAMP).

 No evento, participaram estudiosos convidados provenientes 
de diversas regiões do Brasil bem como de outros países americanos. 
Ao lado do congresso, no mesmo Museu, foi montada a exposição “As 
Missões Jesuíticas da Região Guarani. Uma Experiência Cultural e Social 
Americana”, organizada pelo CEDODAL de Buenos Aires, dirigido pelo 
professor Ramón Gutierrez, com o apoio da Fundação Bunge y Born. 

 Em decorrência da reunião, foi desenvolvido a partir de outubro 
de 2016, junto ao Departamento de História da Arquitetura e Estética do 
Projeto da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de 
São Paulo, o projeto de pesquisa intitulado “Barroco Cifrado. Pluralidade 
Cultural na Arte e na Arquitetura das Missões Jesuíticas no Estado de 
São Paulo (1549-1759)”, coordenado pela professora Renata Maria de 
Almeida Martins, e financiado com um auxílio Jovem Pesquisador pela 
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo – FAPESP. 
Durante quase quatro anos, o projeto promoveu numerosas iniciativas, 
entre exposições, seminários, conferências, eventos, como as Sextas 
Barrocas e as Quintas Ameríndias, todas voltadas a conectar os estudos 
nas áreas de história da arte e da arquitetura colonial, da arqueologia da 

Luciano Migliaccio
Renata Maria De Almeida Martins
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arte, da preservação do patrimônio, das artes indígenas. Impulsionou 
também a criação e a revisão de disciplinas de graduação e pós-gra-
duação, e a formação de grupos de estudos, no intuito de renovar as 
perspectivas historiográficas sobre a arte barroca, e formar novos 
pesquisadores reatando os vínculos estreitos entre a história cultural 
brasileira e o inteiro contexto latino-americano e global. 

 O volume, portanto, proporciona um resultado desta trajetória, 
reunindo textos apresentados no seminário de 2015, e outros redigi-
dos sucessivamente. Alguns são de estudiosos já consagrados, que 
foram referências fundamentais para o projeto, outros de autores que 
já deram contribuições destacadas para a história da arte e no campo 
do restauro, outros ainda de pesquisadores mais jovens, que abriram 
perspectivas originais de indagação que poderão ser desenvolvidas 
proficuamente em próximas etapas. 

 Além de um texto de Ramón Gutiérrez, ponto de referimento 
obrigatório de todo este trabalho, e de um depoimento que ele conce-
deu a Alexandre Benoit em Buenos Aires, a coletânea conta com con-
tribuições de Ângela Brandão, Angélica Brito, Alex Bohrer, Aziz Pedrosa, 
Christian Mascarenhas, Claudia Duarte, Carla Garrido, Nelson Porto, 
Danielle Pereira, Denise Massimino, Diogo Borsoi, Fabricio Forganes, 
Flávio Gil, Julio Moraes, Julio Meiron, Maria José Spiteri, Mateus Rosada, 
Mozart Bonazzi, Myriam Salomão, Percival Tirapeli, Rafael Schunk, 
Regina Helena Vieira, Renata Martins, Thaís Montanari.

 Nestas páginas, então, encontra-se um balanço significativo 
dos estudos atualmente desenvolvidos numa parte do universo acadê-
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mico brasileiro sobre o tema do Barroco na arte e na arquitetura colonial 
na América Portuguesa. As mais diversas temáticas e abordagens são 
representadas; contudo, todas tem como pano de fundo a discussão 
sobre os fenômenos e os processos de transculturação e de recepção 
ocorridos na cultura artística do Brasil colonial, no contexto geral da 
América Latina, numa ótica global e local ao mesmo tempo. 

 A transculturação e a miscigenação são entendidas como fenô-
menos constantes e característicos da cultura global, marcadamente 
desde a época dos primeiros contatos entre europeus e outras civili-
zações, em particular da experiência social americana da época colo-
nial, na esteira da reflexão metodológica elaborada por historiadores 
como Serge Gruzinski e Gauvin Bailey. De fato, não seria possível atribuir 
sentido a cada manifestação se não desde o ponto de vista de cada ator 
dependendo da sua localização no contexto global. Cada cultura, ainda 
que de forma e com intensidade diferente, é separada da sua própria 
tradição e entra num processo de transformação em que o significado 
de cada elemento é redefinido em relação ao reflexo de fatores globais 
na situação local.

 A perspectiva historiográfica tradicional, por meio de amplas 
categorias formais, se esforçou de inserir a produção colonial brasileira, 
como uma unidade monolítica, dentro de uma história da arte mun-
dial cujos pressupostos eram determinados pelos grandes centros de 
produção do saber histórico, particularmente da França e dos Estados 
Unidos. Esta tendência foi reforçada nas últimas décadas pelo surgi-
mento e a ação de instituição internacionais, que, dotadas de grandes 
meios financeiros e tecnológicos, tendem a concentrar o universo da 
pesquisa no setor, afirmando suas visões hegemônicas e marginalizan-
do a contribuição de outras visões alternativas. 

 É possível hoje reformular os conceitos de centro e periferia, 
dentro de uma mais complexa geografia artística, na qual a posição 
do centro muda com o variar da localização dos atores; ultrapassar o 
mapa anacrônico das unidades nacionais atuais em direção de novas 
geografias baseadas no estudo da concreta circulação das obras e dos 
artistas à época. É hora também de uma redefinição das periodizações 
e das categorias estilísticas tradicionais para a arte colonial da América 
Portuguesa. Longe de ser apenas um reflexo desbotado de eventos 
ocorridos nos centros dominantes, esta se desenvolve por rupturas 
dramáticas, acompanhando e reagindo de forma autônoma às trans-
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formações históricas e às contradições da cultura e da sociedade na 
Europa, e particularmente nos países ibéricos. 

 É suficiente pensar nas consequências na América, até dentro 
da própria Companhia de Jesus, do conflito entre a tradição educativa 
e religiosa surgida durante a conquista e as novas propostas raciona-
listas da Ilustração Católica e dos monarcas reformistas das dinastias 
de Bourbon e de Bragança. Criar uma nova categoria estilística a partir 
da historiografia europeia e desvendar, dentro do onipresente Barroco 
que tudo digere, arrasa e transforma, a presença da estética sensis-
ta, mais leve e moderada do Rococó e da Arcádia, é importante para 
compreendermos melhor a circulação e a mutação das formas, mas 
não é suficiente para compreender o significado daquelas escolhas 
para as diversas componentes da sociedade colonial. É necessário 
um sismógrafo sensível que possa detectar no âmbito local os efeitos 
produzidos por cada movimento telúrico e reconduzir as causas ao seu 
epicentro específico, em relação a outros elementos com os quais se 
relaciona numa constelação muito variável. A América Latina está inse-
rida dentro da moldura maior dos grandes impérios coloniais ibéricos. O 
que ocorre no Japão, na China, na Índia, possui consequências diretas 
no continente americano. Mesmo assim, estas são produto de agentes 
e de determinantes locais que reagem, cada um conforme sua própria 
lógica, dentro do universo religioso, cultural e político de que faz parte. 

 Os domínios americanos, por sua vez, possuem significado 
político, econômico e ideológico variado nas diversas etapas da história 
do império colonial português. De cabeça de ponte da ocupação do 
território americano, a ser defendida contra invasores católicos e pro-
testantes, de menor relevância em relação à África e à Ásia na estratégia 
global da potência lusitana, aos poucos, o Brasil e a Amazônia passam 
a serem vistos por uma parte importante da elite lusitana como a sede 
futura da monarquia e o reservatório de nova energias num contexto 
internacional cada vez mais difícil, na ótica de uma necessária reforma 
do estado. Ao mesmo tempo, deve ser tomado em conta o desenvolvi-
mento de uma burguesia nascida no Brasil, no quadro das caracterís-
ticas peculiares da sociedade colonial. A urgência progressivamente 
mais forte de criar instituições educativas para os filhos da terra, o 
conflito inevitável com os grupos lusitanos, a presença determinante 
dos escravos de origem africana ou ameríndia, em particular, no setor 
da produção artística e da construção, e, portanto, a resistência de suas 
culturas e tradições materiais. Todos estes elementos da sociedade 
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brasileira devem ser considerados de primária importância para uma 
historiografia, que, deixada de lado, uma ótica puramente formalista, 
possa abordar os fenômenos da cultura artística colonial do ponto de 
vista da história social da arte.

 É muito importante, enfim, agradecermos o apoio do amigo 
professor Fernando Quiles que desde a preparação do seminário de 2015 
promoveu com entusiasmo a iniciativa da publicação de um volume de 
atas. Depois, com os desdobramentos sucessivos, este volume mudou 
de significado e de caráter, e o prof. Quiles com a generosidade que 
lhe é própria, abraçou o novo projeto e estimulou a sua conclusão até 
chegarmos à etapa final. 

 Graças à sua colaboração foi possível alcançar plenamente 
não só a realização de uma publicação que esperamos possa ser útil 
para renovar o interesse nos estudos do campo, mas alcançar também 
outro objetivo não secundário: inserir mais um grupo de pesquisado-
res da arte da América Portuguesa na formação de uma rede interna-
cional de estudiosos no quadro da plataforma “Universo do Barroco 
Ibero-americano”. 

 Nosso agradecimento vai a todos os autores e autoras e, 
em particular, a Christian Mascarenhas, mestrando do programa de 
pós-graduação em História da Arte e da Cultura do Departamento de 
História do IFCH UNICAMP pela valiosa colaboração na revisão dos 
textos, e a Juan Ramón Rodríguez-Mateo, coordenador editorial da 
coleção, pela organização do volume. 

São Paulo, 7 de agosto de 2020
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As Igrejas das Irmandades dos Homens Pretos: 
documentos da cultura religiosa afro-brasileira
na cidade de São Paulo

The churches of Black Brotherhoods: documents of Afro-Brazilian religious culture
in the city of São Paulo

Fabrício Forganes Santos
Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação da Universidade Estadual Paulista (FAAC-UNESP)

fabricio.forg@gmail.com

Resumo
En las ciudades brasileñas, el trazado urbano colo-
nial contribuía a reafirmar el papel que el negro ten-
dría en la sociedad de la época. Tal regla se aplicaría 
también a las iglesias de las hermandades negras 
cuya implantación y arquitectura no debían ofuscar 
la iglesia matriz, en general destinada a los blancos. 
En São Paulo, es probable que ya en el siglo XVIII 
existiera dos Hermandades de los Hombres Negros 
en la región central de la ciudad, y una tercera en 
la provincia de la Penha, punto de parada en el ca-
mino para las Minas Gerais. La buena articulación 
de los negros generaría prestigio a las hermanda-
des de los esclavos, atrayendo las atenciones de 
los poderes eclesiástico y político que, aunque no 
tenían siempre los mismos objetivos, seguían con 
la misma motivación: marginar y eliminar progre-
sivamente los territorios afrobrasileños. Al pre-
sentar las alteraciones en la interfaz urbanismo X 
arquitectura largo los siglos XIX y XX, se pretende 
comprobar que la arquitectura religiosa puede ser 
usada como estrategia de dominación o exclusión, 
y la consecuencia directa de esas acciones en el 
reconocimiento de los espacios de la memoria 
catolica afrobrasileña en la ciudad de São Paulo. 

Palavras-chave
Património Religioso, Hermandades Negras, 
Catolicismo Afro-brasileño, Urbanismo, São Paulo.

Abstract 
In Brazil, the colonial urban layout of the cities would 
contribute to the reaffirmation of the roles that black 
people would have in the society at the time. Those 
roles would apply as well to churches that were under 
guidance of the black brotherhoods, in which the im-
plantation and architecture should not overshadow 
the matrice – generally intended for white people. In 
São Paulo, it is possible that in the XVII century there 
were two Black Brotherhoods at the central region 
of the city and a third brotherhood in the parish of 
Nossa Senhora da Penha (Our Lady of Penha), which 
used to be one of the stops in the way to Minas Gerais. 
The well-done formation of those black people would 
carry prestige to the slaves brotherhood, gathering 
attention from ecclesiastical and political powers 
that, although they did not always have the same 
objectives, followed with the same motivation: to 
marginalize and obliterate Afro-Brazilian territories. 
When presenting the changes in the interface bet-
ween urbanism and architecture through the XIX and 
XX centuries, it is intended to prove that religious ar-
chitectures can be used as a strategy of domination 
or exclusion, and the consequences of those actions 
in the recognition of territories of the Afro-Brazilian 
Catholic memory in São Paulo.

Key Words
Religious Heritage, Black Brotherhoods, Afro-
Brazilian Catholicism, Urbanism, São Paulo.
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A religião e a escravidão foram dois instrumentos imprescindíveis para a 
concretização dos propósitos da Coroa Portuguesa nos seus processos 
de colonização na América. O objetivo final era a extração das riquezas 
e a consequente geração de lucros para o Rei, contudo o acordo es-
tabelecido com a Ordem de Christo, principal instituição a financiar as 
navegações, teria como uma das premissas a implantação da fé cató-
lica nas colônias através da evangelização dos novos povos1. Também 
o lucro teria motivado o ingresso do reino de Portugal no continente 
africano, contudo a conversão ao catolicismo, neste caso, faria parte 
de um plano de salvação fundamentado em bases teológicas, estando 
o processo de rapto e envio dos negros para os portos brasileiros ca-
racterizado como a primeira etapa do purgatório. 

 Para a evangelização da África e da América seria utilizado 
um objeto devocional que aquele momento, no século XV, se mostrava 
muito eficaz na conversão de povos não-cristãos: o rosário. O culto, 
que teve sua origem na aparição da Virgem Maria para São Domingos 
no ano de 1218, se difundiu entre os europeus através dos dominicanos, 
sacerdotes que acolheriam os primeiros negros introduzidos na cidade 
de Lisboa, disponibilizando a Igreja do Convento de Santo Domingo 
como lugar para exercer as práticas católicas e criar sua irmandade2. 
No continente africano, outros religiosos também propagariam a de-
voção a Nossa Senhora do Rosário, fundando irmandades nas colônias 
portuguesas africanas3 e disseminando a religião católica nestas terras, 
colaborando sobretudo com os interesses da Coroa portuguesa ao 
favorecer as investidas de suas tropas na África a partir dos Reinos do 
Edo e do Congo, este último provido de um rei convertido ao catolicismo.

 A Igreja no Brasil, sob o regime do Padroado, contribuiria com 
o rei de Portugal na conquista de seus objetivos econômicos, apoian-
do a introdução da mão-de-obra escrava negra justificada a partir de 

1. HOORNAERT, Eduardo. A Igreja no Brasil-colônia, 1550-1800. São Paulo: Editora Bra-
siliana, 1994, p. 12.

2. RAMOS TINHORÃO, José.1988. Os negros em Portugal. Lisboa: Editora Caminho, 
1988, p. 129.

3. Das irmandades católicas localizadas em cidades africanas, todas dedicadas à Nossa 
Senhora do Rosário, fora identificada uma na Ilha de São Tomé de 1526, uma em 
Sena, Moçambique datada de 1577, e outra instalada na Igreja de São Salvador em 
1610, no reino do Congo. Além destas irmandades foram construídas três igrejas 
dedicadas a este orago em Luanda no ano de 1690. KARASCH, Mary C. “Africanos 
escravizados: identidades e trabalho nas cidades do Brasil” [in] PEDROSA, A.; CAR-
NEIRO, A.; MESQUITA, A. Histórias afro-atlânticas: (Volume 2) Antologia. São Paulo: 
MASP, 2018, p. 433.
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motivações teológicas. Contudo, ainda que a Igreja tivesse para com 
o negro uma aparente preocupação no resgate de sua alma, também 
usufruiu dos serviços dos escravos em benefício próprio. Somado a isto, 
a escassez de sacerdotes4 impossibilitava um maior controle acerca da 
constância da fé destes cristãos novos, e os poucos padres em geral 
dedicavam maior tempo para atender as necessidades dos brancos5, 
restando aos negros o ingresso às irmandades como alternativa para 
suas práticas devocionais6.

 A implantação das irmandades de negros no Brasil coincidiu 
com a chegada dos escravos africanos para suprir as necessidades das 
temporalidades econômicas de cada região. Sendo assim, ainda que 
a primeira vila seja a de São Vicente, os primeiros navios com grande 
número de escravos africanos atracariam nos portos do Nordeste bra-
sileiro, seguindo a demanda daquele local que necessitava de mão-de-
-obra para abastecer o ciclo da cana-de-açúcar; aí então haveria de se 
fundar a primeira irmandade de negros. Segundo Luiz Vianna Filho7, tais 

4. Até meados do século XIX, a falta de sacerdotes para auxiliar nas funções sagradas 
pode ser constatada em várias cidades ou vilas próximas a São Paulo, atingindo não 
somente os negros, mas toda a população de algumas regiões. Tais informações po-
dem ser comprovadas a partir de algumas solicitações oficiais dos agentes do Estado, 
como as encontradas procedentes dos povoados de Botucatu e Sant’Anna dos Olhos 
d’Água, ambos localizados no Noroeste paulista. GHIRARDELLO, Nilson. A formação 
dos patrimônios religiosos no processo de expansão urbana paulista, 1850-1900. São 
Paulo, Brasil: Editora UNESP, 2010, p. 70.

5. O relato do Padre Antônio Gomes, procurador de Roma no século XVI, pode revelar 
o caráter de exclusão oferecido aos negros no que diz respeito aos espaços para prá-
ticas religiosas católicas: “Os escravos de todo o Brasil, que devem passar de 40 mil, 
comumente em todo o ano não ouvem missa senão os que tem as nossas igrejas, ou 
quando algum Padre dos Nossos se acha em sua freguesia. A causa é porque, além 
da sua pouca doutrina em comum, são as igrejas pequenas e os brancos os deitam 
de fora, chamando-lhes de cães, perros. Além disso, como a missa se diz tarde, os 
escravos, oprimidos de fome e trabalho de toda a semana, se vão a pescar, mariscar 
e caçar, e outros a plantar ou colher alguns legumes ou frutas. Apontava o Padre 
Luiz da Grã se seria algum remédio haver-se licença para os curas, nos domingos e 
santos, dizerem duas missas, obrigando-os que ensinem as orações e mandamentos 
aos escravos de seus fregueses, a esta missa de póla manha”. LEITE, Serafim. História 
da Companhia de Jesus no Brasil. São Paulo: Edições Loyola, 2004. Tomo II – Livro 
III – Capítulo III, 1938, p. 336.

6. Murillo Marx aponta que a estruturação da Igreja no Brasil possui “(...) seu lado 
secular mais fraco e as ordens religiosas mais fortes, como aliás nossa paisagem 
construída colonial atesta”. MARX, Murillo. Nosso chão: do sagrado ao profano. São 
Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 1988, p. 27.

7. A definição que o autor apresenta a partir dos documentos pesquisados nos arquivos 
de Salvador não deve ser entendida como uma regra, mas como uma tentativa de 
correlacionar a chegada dos negros com os ciclos da economia brasileira no período 
colonial. VIANNA FILHO, Luiz. O negro na Bahia - um ensaio clássico sobre a escravi-
dão. 4a Ed. Salvador: EDUFBA, Fundação Gregório de Mattos, 2008.
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ciclos econômicos tinham sua particularidade, exigindo negros com 
determinadas habilidades, o que explicaria a chegada dos africanos da 
Guiné no século XVI, dos negros de Angola no século XVII e dos negros 
da Costa da Mina no século XVIII. Contudo, há de se compreender que 
os navios negreiros partiram de vários portos africanos durante os mais 
de 300 anos de tráfico escravo, contribuindo para a presença de negros 
de diversas etnias ao mesmo tempo no Brasil.

 Embora existissem divergências causadas pelas diferenças 
identitárias, o negro escravo acabou compreendendo que, mesmo que 
as irmandades não lhe conferissem igualdade social com os brancos, 
elas seriam um privilegiado espaço de liberdade. Além da sociabilidade, 
tais confrarias8 poderiam resolver uma questão importante na tradição 
africana que era o destino dos corpos dos mortos, concedendo aos 
escravos um lugar sagrado para suas sepulturas que, conforme suas 
crenças, asseguraria a passagem do mundo dos vivos para o mundo dos 
ancestrais. Certamente esta garantia serviu de premissa na adesão de 
alguns escravos às irmandades9, e assimilar em maior ou menor dose o 
catolicismo passou a ser uma decisão particular de cada irmão. 

 Nas irmandades negras localizadas no Brasil, a falta de pa-
dres foi vista como algo até certo ponto positivo. Isso porque embora 
a escravidão tenha destruído as estruturas sociais de parentesco10, os 
negros souberam salvaguardar seus valores religiosos revelando estes 
por meio da reinterpretação de práticas e símbolos, que se mesclariam 
com os ícones cristãos ou dariam um significado próprio aos elementos 
dos ritos católicos11. De todos os negros traficados, os bantos foram os 

8. Neste trabalho, as palavras “confraria” e “irmandades” serão utilizadas indistinta-
mente porque as diferenças de cunho religioso não chegam a afetar os aspectos his-
tóricos ou sociais destes grupos.

9. A maioria dos compromissos das Irmandades de negros possui alguns capítulos que 
descrevem o ritual de enterro e a garantia de sepultura aos irmãos adeptos. Esta 
particularidade e o entendimento da importância que os africanos davam ao culto 
dos mortos sugere que esta seja também uma das premissas para a adesão dos escra-
vos às Irmandades católicas. Em concordância a esta hipótese estão os trabalhos de 
alguns autores pesquisados: Antônia Aparecida Quintão (2002), Caio Cesar Boschi 
(1986), Fritz Salles Teixeira (1963), Júlio Cesar Medeiros da Silva Pereira (2007) e 
Julita Scarano (1975).

10. Quanto ao casamento, não se hesitou em desfazer os laços conjugais contraídos na 
África e de condenar os escravos a uma vida de solteiro no Brasil. O papa Gregório 
XIII decretou, em 1585, que os casamentos africanos podiam ser desfeitos (Código 
de Direito Canônico de 1917, cânone 1125 e documento VI do Apêndice), legitiman-
do desta forma o tráfico negreiro. HOONAERT, Eduardo. Op. Cit., p. 80.

11. COMAR, Michelle. Imagens de ébano em altares barrocos: as irmandades leigas em 
São Paulo - Séculos XVIII – XIX. 2008. Dissertação de Mestrado. Universidade de São 



177

As Igrejas das Irmandades dos Homens Pretos: documentos da cultura religiosa...  |  Fabrício Forganes Santos

que melhor se adaptaram ao modelo cristão uma vez que suas práticas 
religiosas encontrariam semelhanças com algumas devoções ou sím-
bolos católicos, oferecendo menor resistência a religiosidade imposta 
quando comparado, por exemplo, aos negros convertidos ao islamismo. 
Além disso, o sincretismo de justaposição já se processava desde a 
África, favorecendo de certa maneira a integração ou aproximação dos 
orixás nagôs ou dos Nkisis bantos com os santos católicos. 

 A devoção a Nossa Senhora do Rosário em terras brasileiras 
seria introduzida pelos padres jesuítas e, à medida que os escravos 
chegavam haveria a implantação de Irmandades Negras nas cidades, 
seguindo o modelo da confraria portuguesa na elaboração de compro-
missos, incluindo no caso brasileiro a reponsabilidade pela construção 
dos lugares de culto. Nas cidades brasileiras, o traçado urbano colo-
nial contribuiria para reafirmar o papel que o negro teria na socieda-
de da época. Ainda que alguns escravos alcançassem a liberdade por 
intermédio de cartas de alforria, teriam que conviver nos ambientes 
condicionados a todos de sua cor, uma vez que somente à sociedade 
branca estaria reservado o que a cidade poderia oferecer de melhor. Tal 
regra seria aplicada também as capelas ou igrejas das Irmandades dos 
Homens Pretos cuja implantação e a arquitetura não deveria ofuscar a 
igreja matriz, geralmente destinada às confrarias dos brancos12. 

 A construção das capelas e igrejas das irmandades ficaria a 
expensas dos irmãos, bem como o cemitério em que eram sepultados. 
Além destes imóveis construídos a partir da arrecadação de esmolas 
por parte dos irmãos negros, a irmandade ainda era proprietária, com 
direitos civis reconhecidos, dos “animais de sela, imagens, utensílios 
e mobiliário dos seus respectivos templos”13. A respeito da riqueza ar-
quitetônica destes prédios, o conjunto poderia variar em decorrência 
do tempo que a edificação levaria para ser construída, da importância 
econômica do local em que estava situada, ou mesmo das estratégias 
que estavam à disposição dos negros na obtenção dos recursos neces-
sários para a execução do projeto. No Brasil, seriam construídas igrejas 
católicas inclusive nos quilombos ou redutos dos escravos foragidos, 
tornando estes lugares importantes espaços de propagação do ca-
tolicismo afro-brasileiro nas áreas mais longínquas do país. Sendo a 

Paulo, São Paulo, p. 29.
12. TIRAPELI, Percival. 2014. Arquitetura e urbanismo no Vale do Paraíba: do colonial ao 

eclético. 1ª Edição. São Paulo: Editora UNESP/ Edições Sesc São Paulo, 2014, p. 180.
13. SALLES, Fritz Teixeira. Associações religiosas no ciclo do ouro. Belo Horizonte: Uni-

versidade de Minas Gerais, 1963, p. 12.
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escolha pelo catolicismo nestes esconderijos algo opcional, a existência 
destes templos atestaria a adesão da grande parte dos negros à essa 
modalidade religiosa, sugerindo que os esforços na ereção das Igrejas da 
Irmandades de Homens Pretos teriam como meta a construção de ter-
ritórios negros inseridos nos centros das principais cidades brasileiras.

 A economia paulista orientaria a introdução das irmandades 
negras na cidade de São Paulo. As condições geográficas e o meio am-
biente que a Vila de Piratininga apresentava não favoreceram as ativi-
dades dos primeiros ciclos econômicos, ocasionando o distanciamento 
da metrópole e o seu isolamento por quase dois séculos. A posição geo-
gráfica da cidade, longe da costa e da pujança da economia nordestina, 
tornaria a Vila pouco relevante no período colonial. Ainda que no final 
do século XVIII a região fornecesse gêneros alimentícios e utensílios 
para abastecer as cidades e povoados mineiros, ou mesmo houvessem 
atividades mineradoras em locais próximos, não foram suficientes para 
impulsionar a economia paulista e nem favorecer a presença de um 
contingente considerável de escravos negros, ao contrário do escravo 
indígena bastante comum na província. Os poucos africanos que esti-
veram na cidade nos primeiros séculos trabalhavam principalmente em 
serviços domésticos e atividades agrícolas, atendendo aos religiosos e 
a sociedade civil. Contudo, embora a população de escravos africanos 
em São Paulo fosse menor quando comparada com os números dos 
negros em outras cidades brasileiras, é provável que em 1721 já existisse 
a Irmandade dos Homens Pretos na cidade. Documentos estudados 
pelo pesquisador Leonardo Arroyo revelam a existência de uma confra-
ria de negros realizando celebrações em uma capela rústica sem local 
confirmado, solicitando ao rei de Portugal um sino e ornamento para 
altar14. Posteriormente, em 1725 o ermitão Domingos de Mello Tavares 
conseguiria autorização do Arcebispado da Bahia para a construção da 
igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, localizada em 
um terreno próximo a igreja dos beneditinos.

 Após a elevação de São Paulo a categoria de cidade, a partir 
do segundo quartel do século XVIII, as igrejas desta cidade tiveram 
sua independência, momento da criação do Bispado de São Paulo e 
origem da contenda entre a igreja paulista e os negros. O primeiro bispo, 
Dom Bernardo Rodrigues Nogueira, já em 1750 apoiava as investidas 

14. ARROYO, Leonardo. Igrejas de São Paulo: introdução ao estudo dos templos mais 
característicos de São Paulo nas suas relações com a crônica da cidade. Rio de Janeiro: 
Livraria José Olympio Editora, 1954, p. 204.



179

As Igrejas das Irmandades dos Homens Pretos: documentos da cultura religiosa...  |  Fabrício Forganes Santos

do governador Luís Mascarenhas contra os quilombos existentes nas 
proximidades de São Paulo, estando de acordo também com outras 
medidas que a sociedade tomava contra os negros como a proibição 
de qualquer manifestação pública como batuques, danças e jogos e a 
cobrança de Rs 0$320 réis como pagamento dos escravos aos páro-
cos na encomendação de defuntos15. Nos anos seguintes, as questões 
relacionadas aos negros estariam afastadas da pauta das decisões 
eclesiásticas e governamentais, contudo a repressão a este grupo so-
cial ainda existia, restando aos “malungos”16 a realização de suas festas 
e de suas cerimonias de forma secreta. 

 O cultivo do café que começou em meados do século XVIII na 
região Norte, seguindo no início do século XIX para o Sudeste, contri-
buiu para que a cidade de São Paulo recebesse um maior número de 
escravos negros, estimulando a fundação de novos espaços para as 
práticas do catolicismo afro-brasileiro17. A segunda irmandade negra 
organizada nos arredores da cidade teve sua criação por volta do ano 
de 1755 na freguesia da Penha de França, importante ponto de parada 
dos viajantes no caminho que ligava São Paulo às Minas Gerais, cuja 
confraria no ano de 1802 receberia autorização para a ereção da ca-
pela da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos 
da Penha de França18. Na região central de São Paulo no ano de 1801 o 
príncipe regente autorizaria a criação de uma terceira confraria negra, 
a Irmandade de Santa Efigênia e Santo Elesbão, cujos devotos já se or-
ganizavam desde 1758 em torno deste orago. A partir deste documento 
os devotos tiveram permissão para ocupar a capela dedicada à Nossa 
Senhora da Conceição, de meados do século XVIII, realizando nela suas 
práticas devocionais19.

15. SOUZA, Ney de. Catolicismo em São Paulo: 450 anos de presença da Igreja Católica em 
São Paulo. São Paulo: Editora Paulinas, 2004, p. 162.

16. Termo utilizado pelos negros bantos para designar outro negro adepto da irmandade.
17. Murillo Marx também aponta que foi nos Setecentos que se afirma a vida urbana da 

cidade com o aparecimento de “(...) outros tipos de templos, outras sedes agora de 
irmandades e confrarias”. MARX, Murillo, Op. Cit., p. 113.

18. O auto de ereção datado de 16 de junho de 1802 encontra-se no Livro de Patrimônio 
002 – 01.02.003. P. 214. no Arquivo Arquidiocesano de São Paulo. O livro de Assen-
tamentos dos Irmãos de Nossa Senhora do Rosário da Penha de França anota nas 
primeiras páginas o pagamento de esmolas de um homem de nome Antônio, no ano 
de 1755, informação que constata a existência desta Irmandade já neste ano. Livro 
de Assentamento da irmandade de N.S. do Rosário dos Pretos. 1755-1880. Livro 01. 
04-02-044, ambos consultados no Arquivo da Diocese de São Miguel Paulista, SP. 

19. Os negros da irmandade do Rosário de São Paulo em 1758 tiveram o consentimento 
do então bispo da cidade, Dom Frei Antônio da Madre Deus Galvão, para organiza-
rem a irmandade de Santa Efigênia e Santo Elesbão, consagrando a população negra 
a estes novos oragos africanos. Somente em 1801 com a provisão do príncipe regente 
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 A medida que estas novas confrarias negras se introduziam no 
mapa da cidade, a mais antiga Irmandade de Homens Pretos ampliava 
seu poder econômico na região do triângulo central de São Paulo, che-
gando a se consagrar entre os vinte proprietários detentores de maior 
patrimônio imobiliário urbano de São Paulo no ano de 1809, possuindo 
nove imóveis estimados em Rs 115$280 réis20. Ao longo do século XIX, 
a boa articulação dos devotos desta irmandade particular contribuiria 
para a ampliação deste patrimônio a partir da compra e locação de 
casebres situados nas proximidades da Igreja do Rosário aos africanos 
livres, corroborando para um saldo de Rs 688$599 réis no ano de 1870.21 O 
largo da igreja e a Rua do Rosário (Fig. 1) permaneciam constantemente 
lugares de reunião de negros, fato que chamaria a atenção do poder 
legislativo paulista. 

 A Câmara Municipal planejando reformular o traçado urbano 
no ano 1858, consideraria em seu projeto os terrenos da igreja e das ca-
sas ocupadas pelos irmãos negros, decisão consolidada no ano de 1872 
que determinaria o terreno da Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos 
Homens Pretos e os imóveis que compunham o seu patrimônio como 
de utilidade pública. Somado aos interesses do governo local, as novas 
diretrizes do Concilio Vaticano I teriam seus ecos no Bispado de São Paulo 

é que ocupariam a capela primitiva. ARROYO, Leonardo. Op. Cit., p.191.
20. PICCOLOTTO SIQUEIRA BUENO, Beatriz. “Tecido urbano e mercado imobiliário em 

São Paulo: metodologia de estudo com base na décima urbana de 1809” [in] Anais do 
Museu Paulista. V. 13, n-1. Jan-Jun. 2005, p. 79.

21. QUINTÃO, Antônia Aparecida. Irmandades Negras: o outro espaço de luta e resistên-
cia (1870-1890). São Paulo: AnnaBlume/FAPESP, 2002, p. 63.

FIG 1. Titulo: Rua do Rosário. 
Autoria: Militão Augusto 
de Azevedo. Data: 1862 

circa. Localização: Rua do 
Rosário, São Paulo-SP. Fonte/

fotógrafo: Página 20 do Álbum 
Comparativo da Cidade de 

São Paulo. Obra que integra 
o acervo do Museu Paulista 
da USP. Hélio Nobre/Museu 

Paulista da USP



181

As Igrejas das Irmandades dos Homens Pretos: documentos da cultura religiosa...  |  Fabrício Forganes Santos

que apoiaria tal medida objetivando o enfraquecimento das irmandades 
dos negros leigos. O final do século XIX ainda reservaria mais um fato 
adverso as confrarias negras paulistas com o decreto que promulgaria 
o fim da Irmandade de Santa Efigênia e Santo Elesbão, encerrando no 
ano de 1890 a disputa territorial entre o vigário José de Camargo Barros 
e os devotos dos santos negros. Com a irmandade de Santa Efigênia 
destituída, a edificação passaria para o espólio da Igreja paulista22.

 Para a sociedade paulistana, a expulsão das irmandades dos 
negros das regiões que se tornavam privilegiadas devido ao explosivo 
crescimento da capital, teria como um dos argumentos atender aos pa-
drões de higienização propostos para São Paulo, que assim como outras 
cidades brasileiras, planejava intervenções consideráveis no traçado 
urbano na expectativa de eliminar o passado colonial e trazer a moder-
nidade23. A irmandade do Rosário dos Homens Pretos cuja igreja se lo-
calizava próximo ao centro da cidade seria ressarcida com certa quantia 
em dinheiro e o projeto arquitetônico do novo templo a ser construído 
no Largo do Paissandu, aquela época região pantanosa localizada na 
periferia da cidade. A memória dos negros seria apagada no ano de 1903, 
com a substituição da designação Largo do Rosário para Praça Antônio 
Prado e a construção da igreja na periferia da cidade, com arquitetura 
seguindo os padrões ecléticos vigentes no início do século XX.

 Próximo ao novo endereço da Igreja de Nossa Senhora Rosário 
dos Pretos, a Igreja de Santa Efigênia também teria sua arquitetura 
modernizada segundo os interesses do Bispado paulista. O elo desta 
edificação com a irmandade de negros havia se rompido antes da vi-
rada do século XIX para o XX, contribuindo para o abandono da igreja 
de taipa de pilão e a consequente destruição do templo em prol de 
modelos arquitetônicos que fugissem das tipologias coloniais consi-
deradas tristes lembranças do passado. Ainda que a total demolição 
tenha demorado em virtude da mobilização dos antigos irmãos devo-
tos dos santos negros, o templo estaria completamente destruído em 
1906, sendo reconstruído com um novo projeto assinado pelo arquiteto 
austríaco Johann Lorenz Madein, dentro dos novos pressupostos da 
Igreja Católica em rápido processo de romanização. No ano de 1912 o 
novo edifício com tipologia neorromânica estava de pé, passando então 

22. ARROYO, Leonardo. Op. Cit., p.196.
23. Na cidade de São Paulo outras igrejas também foram destruídas objetivando a re-

formulação do urbanismo do centro da cidade, contudo este trabalho se atém as 
igrejas das irmandades dos negros.
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a se chamar Igreja de Nossa Senhora da Conceição e Santa Efigênia, 
dispondo a antiga padroeira num altar lateral. Outro fato importante na 
história arquitetônica deste templo seria a decisão do clero paulista em 
utilizar esta edificação como matriz provisória a partir de 1916, durante 
a construção da nova catedral da Sé. No período de 24 anos em que a 
igreja se configurou como ecclesia cathedralis, o interior seria decorado 
com obras dos artistas Benedito Calixto e Henri Bernard, cujo repertório 
europeu consentia com os interesses religiosos em ostentar a impor-
tância do Bispado paulista, desvinculando esta edificação da população 
escrava negra que originalmente ocupou este templo.

 A implantação das igrejas em regiões centrais na cidade de 
São Paulo gerava certa tensão às Irmandades dos Homens Pretos, e 
os interesses imobiliários ficavam explícitos nos mapas realizados por 
desenhistas que ora identificavam e ora apagavam tais edificações24. 
Em contrapartida, por estar longe da região economicamente mais 
valorizada, a Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos 
da Penha de França conseguiria se preservar em sua integridade física, 
recebendo apenas ajustes na fachada com ornamentos decorativos 
atualizados de acordo com o padrão de cada época, ou anexos que pos-
sibilitariam novos usos ao edifício. No tocante às atividades religiosas, 
a vigilância dos sacerdotes Redentoristas, responsáveis por esta igreja 
a partir do ano de 1905, vez ou outra subjugava as formas de culto ou 
as atividades realizadas pela irmandade que em 1934 teve seu orago 
mudado para São Benedito, por decisão do clero local25. Contudo, de 
acordo com o Livro de Tombo da Paróquia da Penha, ainda que o pa-
droeiro tivesse sido trocado e a administração do templo passasse para 
a responsabilidade dos padres missionários, a festa de São Benedito 
fora mantida, sendo realizada à maneira tradicional católica romana 
até o ano de 194726.

24. Do total das plantas estudadas até o momento, elaboradas no recorte histórico de 
1850 a 1950, as igrejas das irmandades negras, ainda que seus edifícios existissem 
nos seus locais originais, foram apagadas nas seguintes plantas: Planta da Cidade de 
São Paulo. Henry B. Joyner. 1881, Nova Planta da Cidade de São Paulo – U. Bonvinci-
ni e V. Dubugras. 1891. No caso da Planta da Divisão Cadastral da Diretoria de Obras 
da Prefeitura Municipal de 1916, a Igreja de Santa Efigênia aparece por se tratar 
de um edifício destinado, no momento de produção da planta, ao culto dos leigos 
brancos. Tais mapas encontram-se a reserva técnica dos seguintes museus: Museu 
Afro Brasil, Museu Anchieta/Pateo do Collegio e Coleção Brasiliana do Itaú Cultural. 

25. Livro de tombo da Paróquia da Penha SM 0695, Paroquia N.S. da Penha. 1937 a 1950. 
Arquivo da Diocese de São Miguel Paulista, SP.

26. Ibidem, p. 72 (verso) e 73.
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 Na década de 1940 a Câmara Municipal de São Paulo novamen-
te teria como alvo a Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens 
Pretos, argumentando a necessidade de reformulação do traçado viário 
daquele entorno e a opção por implantar no Largo do Paissandu uma 
estátua do Duque de Caxias, projeto do artista italiano Victor Brecheret 
vencedor de um concurso público. As negociações dariam a Irmandade 
um novo terreno no bairro da Barra Funda, mas, problemas políticos 
encerraram a questão e então a igreja se manteve neste local27. No 
ano de 1953 o prefeito Jânio Quadros acataria a sugestão de um grupo 
de políticos da época, criando o concurso para a estátua da Mãe Preta, 
escultura do artista Júlio Guerra que, embora tenha sofrido críticas na 
época devido as linhas delicadas que a mulher apresentava, foi insta-
lada no Largo do Paissandu na tentativa de recriar uma ambiência com 
elementos que pudessem reforçar o caráter da praça como lugar de 
memória da comunidade afro-brasileira.

 No que tange os territórios do catolicismo afro-brasileiro, 
somente nas últimas décadas do século XX as discussões acerca do 
patrimônio paulista colocariam “luz” sobre as igrejas das irmandades 
negras. Em 1982 o CONDEPHAAT28 decretaria o tombamento da Igreja 
de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos da Penha de França, 
instrumento legal que contribuiria para a preservação da única igreja 
de irmandade negra que se manteve em seu lugar de origem na cidade 
de São Paulo. O parecer realizado pelo Arq. Carlos Lemos em visita a 
Igreja de Nossa Senhora da Penha no ano de 1973, deixa claro a sur-
presa ao encontrar a igreja dos negros preservada em meio ao plano 
urbano paulistano:

Nas imediações da igreja em questão existe, no entanto, um modesto 

templo que merece nossa atenção por estar praticamente conservado, 

embora tenha o início de sua construção situado em 1802. Foi reformado 

por volta de 1896, quando lhe deram uma torre e um frontão ‘eruditos’ que 

disfarçaram a primitiva feição caipira. Trata-se da Igreja de Nossa Senhora 

do Rosário dos Homens Pretos da Penha de França. Os ex-votos dos mila-

gres feitos por Nossa Senhora da Penha ali estão guardados. É quase um 

museu. Sua restauração, facílima. Pessoalmente, achamos que, se é para 

haver ali um tombamento, esse templo é que deverá ser preservado.29

27. PRESTES MAIA, Francisco. Os Melhoramentos de São Paulo. São Paulo: Sub-divisão 
Gráfica da Prefeitura do Município de São Paulo, 1945, p. 69.

28. Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico 
de São Paulo.

29. Trecho do Processo de Tombamento da Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos 
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 Em 1990 o CONPRESP30 também tombaria esta edificação pelo 
valor memorial para a cidade de São Paulo31. Dois anos depois, em 1992 
o mesmo órgão registraria a Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos 
Homens Pretos localizada no Largo do Paissandu como um bem de in-
teresse histórico, no processo de tombamento do Vale do Anhangabaú 
e edificações do entorno32. Contudo, ainda com tais ações protecio-
nistas, as atividades religiosas de ambas irmandades perderiam força, 
consequência da ação incisiva do clero na expropriação do patrimônio 
das confrarias negras, da usurpação administrativa destes grupos e da 
padronização dos cultos e festejos de acordo com a tradição católica 
romana, afastando a comunidade negra em virtude das diferenças cul-
turais entre os ritos executados pelos leigos e os novos, organizados 
pelos sacerdotes. A consequência destes atos foi o esvaziamento dos 
negros destas igrejas ao longo do século XX, contribuindo para o enfra-
quecimento das irmandades leigas e para o abandono destes templos.

Homens Pretos da Penha de França, produzido pelo Arq. Carlos Lemos na data de 
29 de janeiro de 1973. CONDEPHAAT. Número do Processo 20776/79. Resolução do 
Tombamento: 23 de 04 de maio de 1982. 

30. CONPRESP - Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural 
e Ambiental da Cidade de São Paulo.

31. Resolução do Tombamento “Ex-Officio” número 05/91.
32. Resolução do Tombamento numero 37/92.

FIG 2. Título: Reis da 17ª festa 
do Rosário dos Homens Pretos 

da Penha de França. Data: 
2018. Autoria: Érica Catarina 

Pontes. Localização: Igreja de 
Nossa Senhora do Rosário dos 

Homens Pretos da Penha de 
França, São Paulo-SP. Fonte: 

Acervo particular.
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 As devoções e os festejos aos santos negros só encontrariam 
lugar nos primeiros anos do século XXI, em decorrência da necessidade 
de preservação das igrejas paulistanas. Somado a questão patrimonial, 
a Igreja Católica do Brasil após a Conferência de Puebla33 voltou seu 
olhar a população negra, aceitando com certas ressalvas as celebra-
ções inculturadas ou o retorno dos festejos católicos afro-brasileiros, 
o que contribuiu para o resgate dos festejos tradicionais da Irmandade 
do Rosário dos Pretos do Largo do Paissandu e para as missas incul-
turadas e festas da Comunidade do Rosário na Penha de França (Fig. 
2). Independente das adversidades dos séculos XIX e XX, os exemplos 
apresentados neste trabalho objetivam o despertar de novas iniciativas 
para o resgate da memória afro-brasileira na paisagem paulista, pro-
pondo sobretudo a valorização da história destes prédios, a preservação 
da arquitetura e da ambiência urbana, e a proteção das manifestações 
católicas realizadas nestes edifícios, importantes documentos da cul-
tura religiosa afro-brasileira na cidade de São Paulo. 

33. Em continuidade ao Concilio Vaticano II (1962-1965) que orientou a Igreja Católica 
a olhar para as minorias, a Conferência de Puebla realizada no ano de 1979 no Mé-
xico, teve como resultado a inclusão da população negra na pauta da Igreja Católica 
do Brasil, corroborando para ações como a Campanha da Fraternidade de 1988 – “A 
Fraternidade e o Negro” – e o resgate das celebrações inculturadas ou dos festejos 
católicos à maneira afro-brasileira. PIRES, Dom José Maria. “O Deus da vida nas co-
munidades afro-americanas e caribenhas”. SILVA, Antônio Aparecido da (org.). Teo-
logia Afro-Americana: II Consulta Ecumênica de Teologia e Culturas Afro-Americana e 
Caribenha. São Paulo: Editora Paulus, 1997, p. 20.




