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RESUMO 
 
 

A IGREJA DOS ESCRAVOS EM TAUBATÉ: UM PATRIMÔNIO CONSTRUIDO DA POBREZA 
DAS MÃOS NEGRAS Ana Carolina de Oliveira (ana_car19@yahoo.com.br) Adriel Vieira de 
Araujo (adrielaraujo09@hotmail.com) Orientador: Prof. Ms. Armindo Boll 
(armindo.boll@bol.com.br) Resumo: O objetivo deste trabalho é descrever a origem da 
Irmandade, a construção da Igreja Nossa Senhora do Rosário, sua importância como 
patrimônio da cidade e a relação com a sociedade taubateana. Com o crescimento da vila de 
Taubaté, o aumento de sua população e o número de escravos cativos, as aspirações 
religiosas deram início ao surgimento das primeiras irmandades formadas por leigos. As 
primeiras foram criadas na igreja Matriz, uma dessas irmandades foi a dos “Homens Pretos”, 
dando origem a capela de Nossa Senhora do Rosário (1700-1705). As principais irmandades 
eram conhecidas como associações de altar-mor, enquanto que as demais se abrigavam na 
mesma igreja, por não possuírem patrimônio material suficiente para a construção de seu 
próprio templo, ocupando altares laterais através dos quais, os membros de sua confraria 
exerciam o petitório, em louvor a seu respectivo santo padroeiro, com o objetivo de edificar 
uma igreja de uso próprio. Na Vila de Taubaté a tradição religiosa, oriunda dos diversos grupos 
existentes, influenciavam no modus vivendis da sociedade colonial, onde seus membros 
incumbiam-se de zelar e promover as vivências cristãs em torno do cotidiano de seus 
agregados. A Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos congregava uma 
grande parcela da sociedade local, representada na figura dos membros mais humildes, pois, 
constituíam-se de irmãos escravos, ou quando livres e alforriados, eram pobres, cujos papéis e 
funções estavam voltados na promoção dos festejos anuais, geralmente realizados na primeira 
semana de outubro, além da zeladoria de seu templo. Os costumes religiosos e crenças, de 
origem africana, foram veementes proibidas pelo poder eclesiástico, tidas como seitas que 
desviavam da fé propagada pela Igreja Católica. Dentro desse contexto, os negros assimilaram 
o cristianismo, incorporando aspectos de suas culturas origina is e ritualísticas nas devoções 
católicas. As irmandades foram uma dessas formas de o negro ser incorporado pela 
catolicismo e de alguma forma se relacionar com sagrado. Hoje é patrimônio histórico e cultural 
da cidade de Taubaté, apesar de encontrar-se interditada e parte de sua estrutura estar 
comprometida. Para este trabalho foi adotada a metodologia da pesquisa bibliográfica, com 
documentos da imprensa taubateana, localizado no Arquivo Municipal de Taubaté e na Cúria 
Diocesana, esses jornais são datados desde o século XIX. Concluímos que, mesmo com sua 
importância histórica, a Igreja de Nossa Senhora do Rosário não obtém o apoio de grande 
parcela da população taubateana, que vê seu patrimônio se perder com o descaso dos setores 
responsáveis por sua manutenção e preservação. Sua relevância no processo de convivência 
de ex-escravos a um processo sócio-religioso em Taubaté exige um estudo mais aprofundado, 
visando entender à mentalidade da sociedade taubateana nos séculos XVIII e XIX bem como 
sua importância nos dias atuais. Palavras-chave: Irmandades religiosas, Igreja Nossa Senhora 
do Rosário, Patrimônio Histórico SEMEX – Seminário de Extensão - UNITAU Aluna do Curso 
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