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RESUMO 
 

Constituída em torno dos ideais de libertação e preservação às suas tradições religiosas, 
a Irmandade da Boa Morte, representa singularmente uma manifestação simbólica fiel 
às origens culturais que referendaram a sua institucionalização e que estiveram sempre 
presentes compondo a sua identidade. Nesse sentido, o presente estudo tem como 
objetivo compreender a dimensão simbólica dos trajes da Boa Morte, uma vez que a 
indumentária é também um elemento de expressão relevante, e que nesta Irmandade, 
congrega uma síntese integradora dos conteúdos plásticos e simbólicos em suas diversas 
origens, o que confere a mesma uma identidade ímpar do ponto de vista sincrético.  
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Quem se arrisca a datar o início da Confraria Religiosa da Boa Morte presume 

que esta tenha surgido no século XIX, adquirindo desde então um forte significado 

político, social, e substancialmente religioso. Conforme Verger (1997), a instituição de 

confrarias religiosas, sob a égide da Igreja Católica, embora separasse as etnias 

africanas, permitia aos escravos, libertos ou não, assim reagrupados, praticarem juntos 

novamente, em locais fora das igrejas, o culto aos seus deuses africanos. Desse modo, 

teria surgido esta Irmandade que era organizada por mulheres originárias da nação Kêto, 

antigas escravas libertas.  

O ano de 1820 e a Igreja da Barroquinha, na cidade de Salvador, seriam os 

marcos para o surgimento desta Irmandade, que posteriormente foi transferida para a 

cidade de Cachoeira, no Recôncavo baiano. Há ainda quem afirme que esta mudança 

tenha se dado em virtude da ascensão da economia fumageira, e do estreitamento dos 
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laços entre Salvador e Cachoeira, propiciados principalmente pela navegação a motor, 

que desde então passa a vigorar enquanto meio de escoamento da produção do 

Recôncavo. Dentre os estudiosos do assunto, existem ainda algumas ressalvas no que 

diz respeito à relocação da Irmandade da Boa Morte para a cidade de Cachoeira. 

O fato é que durante os três primeiros anos da década de 20, do século XIX, a 

população baiana se viu fortemente envolvida nos conflitos pela independência, 

compondo conforme assinala Barcelar apud Falcon (s/d), In: 

(www.geocities.com/Wellesley/4328/historia.htm) um foco de resistência ao domínio 

Lusitano. Nesse contexto, boa parte da população, inclusive escravos, se vê engajada 

nesse movimento que até então consolida uma ‘unidade’ momentânea de luta pela 

independência, sendo que esse movimento por ora estendido ao Recôncavo, contribui de 

certo modo para os constantes deslocamentos dos negros às cidades do Recôncavo, 

resultando dessa conjuntura, “inúmeras iniciativas religiosas e civis dos escravos, entre 

as quais, quem sabe, a própria Irmandade da Boa Morte" (p.2). 

Há ainda outras opiniões acerca da mudança da Irmandade da Boa Morte para a 

cidade de Cachoeira, opiniões que são partilhadas pelas próprias adeptas dessa ordem 

religiosa, que na figura de Valmir Pereira dos Santos, secretário da Irmandade da Boa 

Morte, narra que esta teria sido expulsa da Igreja da Barroquinha. Tal fato teria ocorrido 

uma vez que o culto singular dessa ordem congrega não somente aspectos de cunho 

católico, mas também uma forte tendência a rituais profanos característicos do 

candomblé. 

De certo, a Irmandade da Boa Morte foi formada a partir de preceitos étnicos e 

religiosos que vislumbravam contestar a submissão de mulheres negras numa sociedade 

altamente racista e patriarcal. A princípio congregava negras alforriadas, denominadas 

‘negras do partido alto’, termo que carrega uma conotação sócio-econômica distinta, 

dada a posição privilegiada que estas mulheres, fundadoras da Irmandade, ocupavam na 

‘sociedade’. No contexto da época, estas mulheres buscavam representar singularmente 

seus ideais de libertação e preservação às suas tradições religiosas numa organização de 

cunho católico, mas que mesclava também rituais simbólicos próprios de suas crenças, 

num jogo singular de superação da conjuntura dominante. 

 Conforme ratifica Barcelar:  

 

A construção de uma identidade étnica é um jogo de permutas, 
manipulações e estratégias de diferenças e semelhanças diante de uma 

http://www.geocities.com/Wellesley/4328/historia.htm
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etnia dominante, podemos pensar que o negro da Bahia colonial além de 
oferecer resistência, fazia, também, contestação, e porque não dizer 
denúncia da realidade da escravidão, do sofrimento e da morte, através 
das irmandades leigas. A própria nomenclatura atribuída às irmandades, 
se observarmos atentamente, representa a situação e as necessidades do 
negro escravo, através da apropriação da mítica cristã (Nosso Senhor 
Bom Jesus da Paciência, Nosso Senhor Bom Jesus dos Martírios dos 
Jeje, Nossa Senhora do Rosário dos Pretos e Nossa Senhora da Boa 
Morte são alguns exemplos). (Barcelar apud Marques, 2002, p.5). 
  
 

Neste aspecto convém salientar a relevância de tais organizações, que 

representavam para a época o mais implícito anseio à liberdade de manifestação e a 

preservação de suas identidades.  

Enquanto manifestação simbólica, a Irmandade não deixa nada a desejar, pois 

desde a sua constituição, a fidelidade às origens culturais que referendaram a 

institucionalização dessa ordem religiosa, estiveram sempre presentes compondo a sua 

identidade, uma vez que se entende esta última, segundo Castells (1999), enquanto um 

“processo de construção de significados com base em um atributo cultural ou ainda um 

conjunto de atributos culturais inter-relacionados, o(s) qual(ais) prevalece(m) sobre 

outras formas de significado” (p.22). 

Assim, é perceptível que os vários atributos concernentes desta Irmandade, 

compõem um conjunto simbólico e referencial da mesma, abrangendo campos 

altamente expressivos e singulares, dentre os quais queremos aqui considerar um em 

especial: a simbologia das vestes enquanto reforço a identidade sincrética. 

Conforme salientado acima, o objeto central deste estudo é a dimensão 

expressiva da indumentária da Irmandade da Boa Morte. Para tanto, a própria 

concepção de moda e de indumentária devem ser alargadas. Como observa Renata 

Pitombo Cidreira, (1995), é preciso visualizar outras possibilidades em torno desta 

temática (moda), e não restringi-la apenas ao refrão da distinção social enquanto vetor 

explicativo da sua dinâmica. É fundamental situá-la “(...) numa esfera mais ampla, em 

que, inclusive, o caráter distintivo é tecido: sua dimensão simbólica” (p.61). 

Dessa forma, a autora ressalta que é necessário encarar o fenômeno da moda 

enquanto algo mais abrangente. Sugere que a indumentária pode ser pensada enquanto 

indicativo de uma forma de estar no mundo e mais, elemento de expressão de grupos, 

ou mesmo de uma sociedade, e por que não, de uma época. Tecendo ainda algumas 

considerações pondera que: 
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Se concordamos com o que propõe Marshall Sahlins em "Cultura e 
Razão Prática" — que toda produção é a realização de um esquema 
simbólico — acolhemos sem nenhum estranhamento a idéia de que a 
indumentária, em última instância, demarca o tempo, o lugar e as 
pessoas enquanto constituídos numa ordem cultural, seja ela qual for. 
Em outras palavras, que a Moda dá conta de uma certa estruturação 
simbólica própria de uma determinada cultura (CIDREIRA, 1995, p. 63 
e 64). 

 

É através dessa reflexão que buscamos nos aproximar e compreender a dimensão 

simbólica dos trajes que compõem o acervo da Irmandade da Boa Morte, uma vez que 

se reconhece que a indumentária é também um elemento de expressão relevante de uma 

cultura, ou neste caso, a expressão de distintas culturas, aliadas aqui, pelo fator 

sincrético.  

 

Simbologia dos Trajes 

 

No que tange ao aspecto emblemático incorporado à indumentária utilizada pelas 

irmãs dessa Confraria Religiosa, o pesquisador Ribeiro apud Falcon (s/d), (In: 

www.geocities.com/Wellesley/4328/historia.htm), faz uma referência significativa ao 

associar a simbologia característica dessas vestes à conjuntura abolicionista pós-revolta 

dos negros islamizados na Bahia, que ocorreu em 1835, uma vez que “o toque 

claramente muçulmano na morfologia tradicional dos trajes das senhoras dessa 

Irmandade, aliam força e beleza, realçados pelo uso do turbante”. Morais assinala ainda 

que uma das presumíveis líderes da Revolta Islâmica, Luiza Mahim, em pessoa, esteve 

envolvida na constituição dessa Irmandade, após a sua fuga de Salvador para o 

Recôncavo.  

Ainda sobre o vestuário outras afirmações relevantes podem ser destacadas 

acerca da simbologia dos trajes da Irmandade. Conforme Marques (2002) (In: 

www.naya.org.ar/congreso2002/ponencias/francisca_marques.htm), admite-se ainda a 

existência de um arquétipo paralelo à indumentária dominante na medida em que “os 

trajes das mulheres negras provavelmente escapavam ao entendimento  senhorial por 

constituírem uma linguagem visual própria aplicada a motivos rituais ou profanos de 

caráter eminentemente africano” (p.7).  

A autora admite, dessa forma, haver determinados aspectos fundamentais à 

composição da indumentária utilizada pelas adeptas dessa Irmandade, que se 

apresentam enquanto: 

http://www.naya.org.ar/congreso2002/ponencias/francisca_marques.htm
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 (...) um padrão no vestuário dessas mulheres, como é o caso da 
utilização dos turbantes, dos lenços amarrados à cintura e o pano da 
costa, registra também sinais diferenciadores da condição das negras 
escravas e libertas (Marques apud Lara, 2002, p. 7). 
 

Tais aspectos dizem respeito à mesclagem de elementos étnicos e simbólicos que 

embora presentes no domínio religioso também são assimilados no âmbito estético, 

conferindo aos trajes utilizados por estas mulheres, uma síntese integradora dos 

conteúdos plásticos e simbólicos em suas diversas origens. Tal fato confere a essa 

Irmandade uma identidade, uma singularidade ímpar do ponto de vista sincrético. 

Durante o calendário festivo, as ruas da cidade tornam-se palco da encenação de 

um fascinaste ritual religioso em torno da figura gloriosa de Nossa Senhora, que 

segundo Marques (2002), representa o “arquétipo da Grande Mãe como protetora, 

defensora, sustentadora e mantenedora da natureza e da humanidade” (p. 3). Neste 

contexto, a indumentária também se faz presente, e de forma significativa compõe este 

espetáculo cultural e extremamente simbólico acerca dos distintos momentos de Maria, 

que abrangem a Morte e a Assunção dessa divindade.  

Neste sentido, é no segundo dia de festa, dia 13 de agosto, que o anúncio da 

morte de Maria, Nossa Senhora, é conclamado, e onde conforme Marques (2002), as 

Irmãs “vestem  branco, tem contas e brincos brancos, ou prateados, usam torço 

muçulmano também branco e carregam tochas com velas acesas. O traje branco é sinal 

de luto para o povo de santo” (p. 6).  

 Valmir Pereira dos Santos, secretário da Irmandade da Boa Morte, ainda 

acrescenta outros significados para o uso de vestes brancas no dia dedicado à 

anunciação da morte de Nossa Senhora. Vale ressaltar que aspecto cênico e estético do 

culto envolve um significado simbólico mais amplo, congregando diversas 

singularidades, uma vez que lhe damos com o fator sincrético. Dessa forma, segundo 

Valmir Pereira dos Santos é neste dia que “As integrantes da Irmandade se vestem de 

branco, roupa que identifica as mulheres de santo e simboliza a paz, cor preferida de 

Oxalá, também eram utilizadas para identificar as mucambas, antigas serviçais dos 

casarões. Diferentemente do preto, a cor branca representa o luto, não pode usar 

ornamentos como forma de representar o sentimento à morte de Maria Nossa Senhora”. 

(Valmir Pereira dos Santos, julho de 2007, em depoimento à pesquisadora).  

É notório que a simbologia africana dos trajes utilizados pelas adeptas dessa 

Irmandade é um elemento de identidade considerável, no que tange o aspecto distintivo 
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dessa Confraria, enquanto manifestação étnica e religiosa de uma cultura que aprendeu 

a congregar astutamente suas tradições e crenças à cultura dominante, integrando de 

forma singular campos distintos de significação, representados no âmbito religioso pela 

mescla de rituais próprios do Candomblé, com algumas singularidades do Catolicismo, 

e que em sua amplitude sincrética também é perceptível em seu aspecto estético, através 

da indumentária utilizada.   

Há também uma singularidade curiosa, e que talvez possa reforçar a relação 

predominante entre a indumentária utilizada pela Irmandade e as suas supostas relações 

com as tradições mulçumanas, haja vista que o branco também simboliza luto para esta 

cultura, fato que confere a Irmandade mais uma fonte simbólica, em seu caráter estético.  

 Conforme o calendário religioso, no dia 14 de agosto, dia dedicado ao velório, a 

Irmandade traja roupas pretas e um lenço denominado bioco (nas cores preto e 

vermelho), por cima de outro representando as negras mulçumanas que vieram para o 

Brasil. A manifestação religiosa se estende com um ato religioso, prosseguido por uma 

procissão. Neste ato, as irmãs usam seus trajes de gala, as chamadas becas, saia preta 

plissada, bata, bicos brancos, pano-da-costa preto forrado de vermelho, calçam os 

chagrins brancos e não usam jóias. 

O dia 15 de agosto é considerado o principal dia da festividade, representa a 

Assunção de Maria, neste dia é mantida a utilização da roupa de gala, que se compõe de 

bata (camisum ou camisa de rapariga, sendo o tecido de rechiliê branco, antes trazido da 

França pelos portugueses), saia plissada preta, simbolizando a auto postura social das 

escravas alforriadas em relação às comuns. Há de se ressaltar que essa vestimenta foi 

introduzida na Irmandade, pois esta já fazia parte da cultura africana no país.  

Neste dia é usado um chale (pano da costa) característico da Irmandade, sendo 

dividido em dois lados, um preto de veludo e o outro de vermelho de seda pura. É 

também permitido às adeptas dessa Irmandade o uso de jóias. Como observa Marques 

(2002), as mulheres usam “muitos colares, guias, balangandãs, pulseiras e anéis 

prateados e dourados”, onde “(...) o ouro representa a riqueza e a beleza, o vermelho do 

pano da costa, antes preto, um sinal do sangue (menstrual também), na vida (viva) em 

Oxum/Yemanjá” (p. 8).  

Anteriormente, as jóias eram adquiridas pelas mulheres negras alforriadas, que 

se casavam com escritores, pintores e outros. Tal vestimenta foi utilizada pelas negras 

para comemorarem a abolição. Neste dia de festejo acontece a Alvorada e um ato 
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religioso solene, enaltecendo a assunção da virgem, e posse da nova diretoria ao final do 

ato. 

À noite são usadas roupas estampadas, que identificam as baianas do acarajé, do 

samba e que também é uma simbologia de alegria ao período de festa. As mulheres do 

candomblé e da Irmandade usam também fitas de cetim na barra da saia, que 

representam a quantidade de festa promovida por cada uma como mulher eleita, 

podendo ser composta de no máximo cinco fitas. 

Atualmente, a festa se prolonga até o dia 17, sendo que os dois últimos dias são 

dedicados à confraternização, onde é oferecida uma ceia com comidas típicas para toda 

a comunidade.  

 Vale ressaltar que as imagens do culto da Irmandade da Nossa Senhora da Boa 

Morte são de “roca”, comuns em procissões em função de seu menor peso, relembrando 

o teatro cristão da Idade Média na Europa. A Igreja Católica estimulava as ordens 

religiosas e irmandades leigas a usarem as imagens de “roca” luxuosamente vestida de 

seda e renda, com bordado em fios de ouro, prata e pedraria, além de adornados de 

jóias. As vestimentas da Santa na Irmandade da Boa Morte preservam a tradição da 

qualidade, beleza e perfeição dos trajes, destacando-se a “roupa branca”, confeccionada 

na mais fina cambraia bordada. 

É notório que o rigor dos valores da fé e a dedicação diária dessa Irmandade. As 

irmãs cumprem suas obrigações ao culto para o esplendor da virgem, mantêm ainda 

hoje a tradição muito bem preservada e cada vez mais divulgada pela simbologia e 

peculiaridade dos valores que conjugam, uma vez que aliam a expressividade do 

catolicismo barroco brasileiro, de forte presença processional na rua, com a 

singularidade dos festejos religiosos do candomblé, pontuados de muito samba e rega-

bofe. 

 As obrigações das irmãs se desenvolvem durante todo o ano, porém a 

culminância dessa devoção acontece no mês de agosto. Entre algumas das obrigações 

realizadas pela Irmandade está o arrecadamento de fundos para a compra de velas, a fim 

de iluminar a imagem da Virgem durante o ano todo, as irmãs fazem um peditório geral, 

chamado de Cera de Nossa Senhora, cuidam também dos vestidos da santa, assim como 

dos lençóis do esquife e da cama, (fronhas, lenços e demais roupas), sendo todas estas 

confeccionadas com os melhores tecidos e com os mais finos bordados. 

 A própria história da Confraria revela que esta obrigação sempre existiu, já que, 

inicialmente, seus próprios membros eram obrigados a colaborarem. Dessa forma, 
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conforme afirma Gustavo Falcon (s/d), (In: 

www.geocities.com/Wellesley/4328/historia.htm), “jóias de entrada, anuidades, esmolas 

coletadas e outras formas de renda sempre foram usadas para os mais diversos fins: 

compra de alforria, realização de festejos, obrigações religiosas, pagamento de missas, 

caridade, vestuário”. Contudo, no caso da Boa Morte, que em grande parte era integrada 

por mulheres bastante simples e idosas (entre 50 a 70 anos), “os recursos angariados em 

vida se destinavam à concessão de um funeral digno e altamente simbológico, uma vez 

que merece extremo rigor e pecúlio fúnebre”. 

  Conforme salienta Valmir Pereira dos Santos: “A Irmandade da Boa Morte hoje 

representa não só para a Bahia e o Brasil, mas para o mundo, a força vital da resistência e da 

africanidade. É a representação do povo negro, como uma espécie de troféu, forma de 

recompensa de toda resistência contra o processo de escravatura. É o resultado de um grande 

processo de resistência, de como o negro era inteligente para camuflar a sua forma de vida, de 

refugiar e de sobreviver. E continua a ser o que era no passado, uma Irmandade católica de 

mulheres veneráveis de Maria, mais que são mulheres do Candomblé”. (Valmir Pereira dos 

Santos, julho de 2007, em depoimento à pesquisadora).  

 Vale também ressaltar que a simbologia das vestes utilizadas pela Irmandade da 

Boa Morte representa assim um elo de significação bastante curioso, uma vez que a 

indumentária utilizada pelas adeptas desta ordem religiosa exerce uma função singular: 

congregar aspectos distintos, porém combinados, num jogo de representações e 

significação sem precedentes, o que confere a esta Irmandade uma caracterização 

particularizada e pormenorizada desse espetáculo de identidade e sincretismo. 
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