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IRMANDADES NEGRAS

META

no Brasil

OBJETIVOS

analisar o papel das irmandades negras no Brasil e o que elas possibilitaram aos africanos
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diretrizes. E em 2004 foram elaboradas as diretrizes curriculares para o ensino 

foram estudados pelos intelectuais citados.  Inicialmente pontuaremos alguns 

abordarei as irmandades de negros em Portugal, seguidas pelas do Brasil e por 

(Fonte: http://mundoafro.atarde.com.br)
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sua origem na Europa, mas que foram levada, ao continente africano pelos 

PORTUGAL

mesmos pudessem conhecer Lisboa e se tornassem divulgadores da cultura 

ao catolicismo. (SILVA, 2002)
Segundo alguns cronistas, esses retornados foram bastante festejados, 

divino, o Mani Congo decidiu enviar uma embaixada ao Rei de Portugal 

Os soberanos do Congo acreditaram que os novos ritos e os novos 

dividido entre os vivos e os mortos, e o oceano como o divisor desses 
mundos. (SILVA, 2002; SOUZA,2002)
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aceita entre os congueses que praticavam a poligamia. Assim, os ritos do 
catolicismo foram selecionados pelos congueses. (REGINALDO, 2005)

kikongo e kimbundu, os mesmos 

cultura europeia dominante. (REGINALDO, 2005)

ordenou que Paulo Dias Novais ocupasse e colonizasse de modo a criar 

Deveria ainda encontrar os caminhos para as minas de prata do interior, 
controlar o circuito comercial ao sul do Ndongo e estabelecer uma comu-

canas, sobretudo aquelas cujos patronos foram popularizados no Reino e 

cidade no ano de 1605. A cidade subdividia-se em duas zonas, uma admin-

dos conventos da cidade. (REGINALDO, 2005)
A cidade baixa abrangia a zona comercial e a periferia da cidade. A 

Central. Neste contexto, associado a precariedade do clero, as irmandades 
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seculares, ou em igrejas de conventos. Dentre essas irmandades havia a 

uma irmandade de negros. Segundo Lucilene Reginaldo, as irmandades 

das irmandades. (REGINALDO, 2005)

em Luanda passou a ser associada especialmente aos negros cativos e forros. 

a forma principal de divulgar o culto mariano entre os escravos nos dois 

reino de Angola. Assim o local de nascimento juntamente com a cor da pele 
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vivos. (REGINALDO, 2005; SOUZA, 2002)

seja, alguns elementos do catolicismo foram incorporados e reinterpretados 
pelos centro-africanos. (REGINALDO, 2005)

Alguns desembarcaram em Lisboa como homens livres, eram representantes 

ocidente, a categoria gentio cedeu lugar a termos mais seculares e, portanto, 
mais apropriados aos novos interesses mercantis. (REGINALDO, 2005)

elas a de criados, cozinheiros, ferreiros, serralheiros, alfaiates, aguadeiros, 

atividades. (REGINALDO, 2005)
 A primeira irmandade de negros de Lisboa nasceu na Igreja do Conven-
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dos religiosos franciscanos. (REGINALDO, 2005)

O surgimento das confrarias de negros expressa o crescimento da 

(REGINALDO, 2005)

membros de diversos corpos militares; as irmandades de escravos e forros, 

protagonizado pelas confrarias negras parecem ter sido o grande diferencial 

e libertos; se transformando em um conforto para muitos.

mos. Entretanto, alguns sacerdotes no continenten africano passaram a ser 
chamados de Nganga, o nome dado aos sacerdotes, e seus santos nomeados 
de minkisi

(REGINALDO, 2005; SOUZA, 2002)

   IRMANDADES NEGRAS NO BRASIL

Minkisi

Plural de nkinsi, ob-

lizados em ritos re-
ligiosos, utilizados 
pelos ngangas em 
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(Bahia) setecentista havia irmandades de negros em todas as freguesias.  O 

em 1685. As irmandades eram mais frequentes nos grandes centros urbanos, 
mas algumas estavam localizadas nas pequenas vilas e ainda nas capelas de 
fazendas e engenhos. (REGINALDO, 2005) 

mas irmandades que homenageavam esse santo estavam em conventos 

encontrar na Bahia irmandades em igrejas seculares. (REGINALDO, 2005)
 Outros santos cultuados pelos africanos e seus descendentes  foram  

da padroeira da irmandade, as festas eram um momento importante das 
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No Rio de Janeiro havia rivalidades entre as irmandades de Nossa Sen-

(SOARES, 2002; REGINALDO, 2005) Nessas confrarias 

somando a algumas adquiridas no Brasil.  

na Bahia e em Pernambuco. Em algumas irmandades eles 

crioulos. Lembrando que muitos dos africanos provenientes 
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Em algumas  irmandades, esses dirigentes deveriam ser libertos, pois teriam 

Pelourinho escravos e livres podiam ocupar cargos. (REGINALDO, 2005)

Pretos do Pelourinho

em algumas irmandades o de juiz-presidente. A ele cabia convocar a mesa 

mandade era o juiz. (REGINALDO, 2005)

irmandades. E poucos negros eram alfabetizados, lembrando que no Brasil 



53

Irmandades negras Aula

3
ao tesoureiro administrar os bens, anuidades e esmolas da irmandade. Os 

Pelourinho as mulheres ocupavam esse cargo. Nas irmandades negras as mulheres 

papel que as mulheres tinham em algumas comunidades centro-africanas, como 

elas chegaram a ser maioria. (REGINALDO, 2005)

IRMANDADES NEGRAS NAS TERRAS SERGIPANAS

organizadas por pretos, ressaltamos que poucas delas foram estudadas. 
Dentre as Vilas e cidades que tinham as irmandades temos:   Santo Amaro, 

XVII. (OLIVEIRA, 2008). No entanto, diferentemente da Bahia, acredita-
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Morte. (OLIVEIRA, 2008; SANTIAGO, 2009; SANTOS, 2002)

viviam em Lagarto participavam de uma confraria dedicada a Nossa Senhora 

capacidade de conseguir confrades. Na mesma confraria, segundo o estatuto 

que em algumas irmandades na Bahia. Para Vanessa Oliveira, isso mostra 
que os mesmos tinham um papel importante na irmandade e possivelmente 
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a festa da padroeira. (NASCIMENTO, 2009; SANTOS, 2002)

comprar bens para a Irmandade, ornamentar a capela, organizar a festa da 

possivelmente a irmandade tinha um jazigo. (OLIVEIRA,  2008)
Em suma, em Sergipe assim como no Brasil, os africanos e principal-

Acervo pessoal
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em Portugal, no Brasil e em Sergipe podemos concluir que essas asso-

RESUMO

terras africanas. No entanto, esse catolicismo vivenciado por esses africanos, 

ordens religiosas, e entre os santos preferidos dos africanos estavam Nossa 
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estavam previstas no estatuto

ATIVIDADES

irmandades.

as preferidas para os negros?
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