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Livro: Irmandades Negras: outro espaço 

de Luta e resistência (São Paulo: 1870-

1890). Annablume e FAPESP: São Paulo, 

2002.  

De Antônia Aparecida Quintão 

 

O livro de Antônia Aparecida Quintão é resul-

tado de sua pesquisa de mestrado em Histó-

ria Social, concluída em 1991 e posterior-

mente publicada pela editora Annablume e 

FAPESP em 2002. Seu trabalho consiste na 

abordagem da problemática da inclusão do 

negro na sociedade paulista no século XIX, 

tendo como pano de fundo a Campanha 

Abolicionista e suas diferentes formas de 

estratégias, que permitiram esta manifesta-

ção se tornar uma das maiores causas soci-

ais do continente no Oitocentos. Neste pano-

rama, a autora penetra o interior das organi-

zações mais atuantes neste processo, as 

irmandades negras paulistanas. Engajadas 

no discurso da campanha, contribuíram ve-

emente para os largos passos deste movi-

mento e em contrapartida resistiram contra 

os ataques proclamados pela Igreja Católica, 

que na época tentava limitar os espaços de 

atuação dessas congregações. 

Desta forma, Irmandades Negras: outro es-

paço de luta e resistência (1870-1890), men-

sura duas décadas todo o escopo deste 

contexto histórico. Sua metodologia consiste 

em um exaustivo levantamento de fontes 

primárias, principalmente documentos relaci-

onados às irmandades, como: Livros de 

Compromissos, Livros de Reuniões, Livros 

de Enterramentos, entre outros documentos 

avulsos, que permitiram a autora realizar 

uma análise crítica do enredo da campanha 

abolicionista paulista, paralelamente em que 

desvela o papel das irmandades negras da 

capital da província paulista, como central 

nas articulações do movimento, funcionado 

assim, como espaço de solidariedade, mas 

também de prática religiosa fortalecida por 

uma configuração muito particular por parte 

dos irmãos pretos, isto é, as irmandades 

também era um território identidade. 

O livro se divide em três capítulos onde se 

configura essa discussão, além da introdu-

ção e considerações finais, das quais trazem 

a preocupação da autora em lidar com temas 

sobre a invisibilidade do negro na sociedade 

brasileira. 

O primeiro capítulo, “As irmandades religio-

sas: estrutura de funcionamento”, a autora 

revela toda organização: estrutura e funcio-

namento das irmandades de Nossa Senhora 

do Rosário dos Homens Pretos, de Santa 

Efigênia e Santo Elesbão. Desde a formação 

por negros cativos e libertos e suas crenças 

internalizadas para se manterem vivas e 

ativas. 

O segundo capítulo, “As irmandades negras” 

ressalta a transição entre o Catolicismo Tra-

dicional e o Ultramontano. O Catolicismo 

Tradicional, normativas estabelecidas desde 

o Concílio de Trento (1545-1563), que vigo-

rava o mesmo discurso da universalidade da 

Igreja Católica para todos os cristãos de 

diferentes “raças”, por isso, apresentava um 

caráter leigo, social e familiar, aspectos que 

possibilitaram a formação de irmandades de 

negros em todos territórios católicos no mun-

do ibérico. Contudo, três séculos depois, o 

mundo mudou muito e a Igreja de Roma 

sentiu-se obrigada a ter novas diretrizes. Em 

1869, o novo concílio, Vaticano I foi convo-
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cado pelo papa Pio IX, tendo como principal 

objetivo, definir a infalibilidade papal. Assim, 

o Catolicismo Ultramontano é uma configura-

ção dessas novas diretrizes, uma Igreja vai 

rigorosa em termos de prática religiosa, em 

certa medida, essa inflexibilidade dificultou e 

gerou conflitos em relação às práticas das 

irmandades negras. Isso vai resultar na ex-

tinção de várias irmandades pelo Brasil. 

No final deste capítulo, ainda é analisado o 

Compromisso da Irmandade de Nossa Se-

nhora do Rosário do ano de 1870. O Com-

promisso é um documento no qual se é apre-

sentado um estatuto dessas congregações 

religiosas formadas por leigos, onde fica 

explicitado os direitos e deveres dos irmãos. 

Na análise deste documento é revelado o 

perfil dos irmãos do Rosário, assim como os 

aspectos sociais e políticos que influenciaram 

esta congregação para as atividades abolici-

onistas. 

E por fim, o terceiro capítulo, “As irmanda-

des negras: outro espaço de luta e resistên-

cia” aqui a autora mergulha no começo da 

efervescente campanha abolicionista de 

Luís Gama, sua trajetória por São Paulo, 

suas lutas em favor da Abolição através da 

imprensa da época, de seus contatos com 

as Lojas Maçônicas, algo condenável pelas 

regras do novo concílio em vigor. Luís Gama 

foi o personagem central do movimento abo-

licionista na Província de São Paulo, mas 

falece em pleno curso da campanha no ano 

de 1882. Em meio a orfandade do movimen-

to, ganha notoriedade a figura de Antônio 

Bento, um personagem importante na conti-

nuidade do trabalho de Gama e estando a 

frente do movimento dos caifazes, um grupo 

que agia na calada da noite pelas fazendas 

do interior de São Paulo, instigando e con-

vencendo muitos negros cativos a fugirem 

para o Quilombo do Jabaquara em Santos. 

Havendo uma comunicação direta com o 

líder deste quilombo, Quintino de Lacerda, 

que facilitava o ingresso dos negros fugidos 

para este reduto. Estima-se que esta cam-

panha, coordenada pelos caifazes, foi res-

ponsável pela povoação do maior quilombo 

urbano da Província de São Paulo. 

Ainda sobre os caifazes, participaram ativa-

mente das atividades onde se discutiam 

sobre as eleições da Irmandade de Nossa 

do Rosário, assim como, participaram da 

luta para manter as irmandades de Santa 

Efigênia e de São Elesbão, mas que acaba-

ram sendo encerradas em 1889, devido os 

desdobramentos dos conflitos entre essas 

congregações e as ordenações de um Cato-

licismo Ultramontano, com a dissolução de 

ambas irmandades em 1889.  

O universo das irmandades negras ainda 

alimenta uma série de mistérios acerca que 

como elas conseguiram estabelecer meca-

nismos de preservação de memória, cultura 

e identidade nas situações mais adversas. 

Assim, neste livro, a autora nos oferece pon-

tos chaves, que permitem entender uma 

fatura desta história desconhecida, onde 

destaca ao longo de seu texto, a dinâmica 

de sobrevivência dessas congregações, 

estabelecendo outra narrativa dos bastido-

res da Campanha Abolicionista no território 

paulista. 

Antônia Aparecida Quintão é professora 

doutora e pesquisadora do NEINB- Núcleo 

de Pesquisas e Estudos Interdisciplinares 

sobre o Negro Brasileiro e atua efetivamente 

em várias organizações da comunidade ne-
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gra. Cursou a graduação, mestrado e douto-

rado em História Social na Universidade de 

São Paulo, tendo realizado parte de suas 

pesquisas em Lisboa, por ter sido agraciada 

com uma Bolsa de Estudos do Ministério dos 

Negócios Estrangeiros de Portugal. Participa 

como professora convidada no curso: "As-

pectos da Cultura e da História do Negro no 

Brasil", promovido pelo Centro de Estudos 

Africanos da Universidade de São Paulo. É 

autora dos livros: Lá vem o meu parente: as 

irmandades de pretos e pardos no Rio de 

Janeiro e em Pernambuco também publica-

do em 2002 pela Editora Annablume e FA-

PESP. É membro do Conselho do Museu 

Afro Brasil Organização Social de Cultura e 

professora adjunta na Universidade Presbite-

riana Mackenzie. 
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