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Resumo: As Irmandades de Nossa Senhora do Rosário são associações religiosas de matriz africana, 
com grande atuação no território brasileiro desde os tempos coloniais, sendo o estado de Minas Gerais 
um dos locais com maior representatividade. Nos estudos acadêmicos sobre o tema é recorrente as 
análises de tais associações no viés do sincretismo religioso. No entanto, o presente artigo pautará na 
concepção de ‘variantes’, cunhada por Goldman (2015), para o entendimento da Irmandade de Nossa 
Senhora do Rosário de Justinópolis, localizada no distrito da cidade de Ribeirão das Neves na região 
metropolitana de Belo Horizonte. O trabalho, para além da referência teórica supracitada, pautará nos 
estudos da história, antropologia e na extensa etnografia realizada nos anos de 2000, com intuito de 
apresentar a questão das ‘variantes’ principalmente em torno dos tambores que povoam os festejos da 
Irmandade. Além de demonstrarmos a relevância destes, corroboraremos com a assertiva que Irmandades 
não são apenas como um exemplo de sincretismo e sim como um espaço de resistência e resiliência.
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Abstract: The Brotherhood of Our Lady of Rosário are religious associations of African origin, with 
great activity in Brazilian territory since colonial times, with the state of Minas Gerais being one of the 
most representative places. In academic studies on the subject, the analysis of such associations in the 
bias of religious syncretism is recurrent. However, this article will guide the conception of  ‘variants’, 
coined by Goldman (2015), for the understanding of the Brotherhood of Our Lady of Rosário of 
Justinópolis, located in the city of Ribeirão das Neves in the metropolitan region of Belo Horizonte. The 
work, in addition to the aforementioned theoretical reference, will be based on the studies of history, 
anthropology and the extensive ethnography carried out in the 2000s, with the aim of presenting the 
issue of ‘variants’ mainly around the drums that populate the Brotherhood celebrations. In addition to 
demonstrating the relevance of these, we will corroborate with the assertion that Brotherhoods are not 
just as an example of syncretism but as a space of resistance and resilience.
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INTRODUÇÃO

As manifestações festivas das Irmandades de Nossa Senhora do Rosário 
 permeiam nosso campo de estudos desde os primeiros passos na trajetória acadê
mica. No entanto, a atmosfera que envolve tais celebrações ultrapassa o nosso olhar 
como pesquisadoras, somos, pois, nativas do estado de Minas Gerais, local este 
que, tradicionalmente, abrigam inúmeras Irmandades. Podemos afirmar que parte 
significativa da história mineira é confundida com a história das Irmandades, já 
que estas tiveram forte presença na época colonial devido à proibição do Estado 
Absolutista Português de haver ordens religiosas. A alegação voltou para a possível 
responsabilidade de religiosos regulares extraviarem ouro da região mineradora, 
além de incentivarem o não pagamento de impostos (BOSCHI, 1986). Com a 
 ausência cotidiana da Igreja Católica, a vida religiosa na colônia foi particularmente 
dirigida por associações de leigos, responsáveis estes pela contratação de padres 
para realização dos sacramentos da Igreja e pelo financiamento de construções de 
tempos. Com o papel primeiro de adoração de santos católicos, as Irmandades 
também substituíram tarefas que remetiam ao serviço público, como o apoio de 
aventureiros que chegavam de vários locais em busca de riquezas no ‘eldorado 
brasileiro colonial’.

Desde modo, é assertivo dizer que as Irmandades constituíram e organizaram 
as funções espirituais da vida social da Minas colonial, se subdividindo pelo critério 
de cor, que, por sua vez, se confundia fortemente com a categoria socioeconô
mica da população. Dentre as Irmandades3 destacamse a Irmandade do Santíssimo 
Sacramento, a do Bom Jesus dos Passos, a das Almas Santas, a Ordens Terceiras 
do Carmo e a São Francisco ligadas aos brancos; a de Nossa Senhora das Mercês, 
a de Nossa Senhora do Amparo e a Arquiconfraria do  Cordão que abraçavam os 
mulatos, crioulos e pretos forros e a de São Benedito, a de Santa Efigênia e a 
de Nossa Senhora do Rosário, ligadas aos pretos escravizados (FIGUEI REDO, 
1993). Aqui, trataremos de uma comunidade quilombola que possui uma Irmandade 
de Nossa Senhora do Rosário instituída no início do século XX numa cidade do 
estado mineiro.

Diante deste breve exposto, começamos a traçar os caminhos deste artigo. Não 
obstante pautar em uma longa etnografia realizada nos anos de 2000, junto à uma 
centenária Irmandade pertencente à Minas Gerais, o estudo terá também como base 

 3 Apesar de haver diferenciações entre as Associações de Leigos, iremos chamar todas estas por irmandades 
por dois motivos: pelo trabalho em questão estudar uma Irmandade e pela base teórica de Caio Boshi (1986) 
“a partir de agora, e por todo o texto, esta nomenclatura [Irmandade] toma sentido genérico, sendo empregada, 
indistintamente, como sinônimo de confraria, arquiconfraria e ordem terceira” (BOSHI, 1986, p. 2).
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teórica metodológica a História, que “por um lado, desde há muito tempo tem se 
preocupado conscientemente mais com os trabalhos e os esforços do que com os 
seus divertimentos” (OZOUF, 1976: 217). Com a Escola dos Annales o estudo da 
história desacelerou o tempo histórico e focou nas mentalidades, além de apresentar 
de forma outra os objetos. Neste contexto, a festa deixa “o território do pitoresco 
e do anedótico para tornarse um revelador das clivagens, tensões e representações 
que atravessam uma sociedade” (CHARTIER, 2004: 22). História e Antropologia 
se complementarão para a análise e mais do que trabalhar separadamente com 
cada uma das disciplinas, pretendemos colocálas em relação, destacando algumas 
interfaces teóricas para compreensão do objeto de estudo deste artigo: o Reinado 
de Nossa Senhora de Justinópolis, um pequeno distrito da cidade de Ribeirão das 
Neves, região metropolitana de Belo Horizonte, Minas Gerais. Após a apresentação 
da Irmandade bem como a dinâmica de sociabilidade festiva, vista como um fato 
social total e como processos criativos, iremos trabalhar a questão do fenômeno 
de resistência ao poder colonialista da cultura, (seja da Igreja, do Estado ou até 
mesmo da academia) principalmente por meio da análise dos tambores, assim, 
além de darmos a relevância que lhes é pertinente, apresentando uma outra via 
de análise das Irmandades que vai além de um mero exemplo de sincretismo4.

Entendemos a Irmandade de Nossa Senhora do Rosário de Justinópolis como 
advinda de um modelo de práticas de matriz africana refinado, pois resiste aos 
processos colonizatórios e a um enquadramento classificatório pré-determinado. 
Goldman (2015) propõe o uso menos rígido de classificações, apresentando uma 
reflexão sobre a expressão matriz afro-brasileira. Para o autor, nem o sincretismo 
nem o antissincretismo podem ser chaves de entendimento, mas sim a ideia de 
transformações, ‘variantes’. O termo ‘variantes’ parece ser válido para nosso caso em 
análise, pois incorporaram ao longa da história, em maior ou menor grau, elementos 
de outras práticas, como o catolicismo popular, as indígenas, as práticas da igreja 
local, da umbanda. Assim sendo, o entendimento de sincretismo, centrado naquilo 
que permanece, e não no que é novidade, ao que nos parece, não foi suficiente 
para dar conta de processos históricos e culturais como da Irmandade em questão. 

 4 A incorporação de mitos, ritos, histórias e práticas devocionais vai além da ideia simplista do sincretismo 
nas religiões. Entendendo que toda a religião é sincrética (BOFF, 1982), inclusive as dominantes, que geralmente 
se consideram puras, possuem adições de outras manifestações religiosas. Desta forma, não iremos pautar nos 
debates mais antigos que afirmam um mero sincretismo das religiões de matriz africana, na ótica dos “dominantes 
que obtêm o consentimento dos dominados para sua própria dominação”. Esta afirmativa levou “os cientistas 
sociais a interpretar a categoria de ‘sincretismo’ como um ardil epistemológico, do qual seria importante analisar, 
não o conteúdo ou o grau de ‘realidade’, mas o ‘processo histórico de formação’”, fazendo com que o tema do 
sincretismo tomasse um caminho que levasse a contar, “no processo de formação, uma matriz sócia histórica de 
desigualdade” (SANCHIS, 1995: 123) (destaques do autor).
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No limite, poderíamos dizer que reduz toda a amplitude de reflexão sobre prática 
festiva na Irmandade em Justinópolis, em seu lugar de resistência e resiliência.

A IRMANDADE DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO DE 
JUSTINÓPOLIS: ESPAÇO SAGRADO

O distrito de Justinópolis pertence ao município de Ribeirão das Neves5 
desde a década de 1950 e se localiza à cerca de 40 km da capital do estado, 
Belo Horizonte. Atualmente, o distrito comporta a metade da população de todo 
o município, sendo um local de efervescente comércio e prestação de serviços. 
O caminho para chegar à Justinópolis, repetidamente percorrido no processo de 
 trabalho de campo, iniciouse majoritariamente em Belo Horizonte. Seguindo para a 
direção norte, atravessamos o distrito de Venda Nova e chegamos em Ribeirão das 
Neves. A região é repleta de comércios e as agitações das ruas são compostas por 
buzinas, tagarelices dos transeuntes e altas propagandas que anunciam as promoções 
do dia. A paisagem natural foi praticamente engolida pelo asfalto e o leito do rio 
que corta a cidade, foi assoreado por lixo e esgoto, sendo uma localidade com 
poucos atrativos para visitantes e para a população local. Aliado à paisagem pouca 
atrativa e aos altos índices de violência local, temse quatro grandes presídios na 
região6, estigmatizando no dito popular a cidade como ‘Ribeirão das Trevas’. A 
despeito das reputação dada à região, nesta abrigase a Irmandade Nossa Senhora 
do Rosário de Justinópolis que, por sua vez, está inserida em um Quilombo de um 
terreno de 1.500m2, que recebe o mesmo nome e foi reconhecido pela Fundação 
Cultural Palmares em 20167. Como se relata, a apropriação originária da terra foi 
feita por doação em torno do ano de 1914:

(...) seu José Jorge Messias, ele veio de Areias pra cá e trouxe a família 
quando aqui chamava, na época, Campanhã. Ele era mestre de obras e 
também tinha a tradição das festas de reinado. Suas festas agradaram 
a todos e de modo especial a um fazendeiro rico da região de nome 
Francisco La Banca. Ele era dono da maior parte destas terras e 

 5 Ribeirão das Neves é um município de aproximadamente 300 mil habitantes e cobre uma área de 157km2 
de extensão e também faz limites com: Contagem, Esmeralda, Pedro Leopoldo, Vespasiano e São José da Lapa.
 6 Ribeirão das Neves abriga a Penitenciária José Maria Alkimin, o presídio Antônio Dutra Ladeira, o presí
dio feminino José Abranches Gonçalves e o presídio Inspetor José Martinho Drumond (Segurança, 2020).
 7 O processo 01420.001750/2015-13 iniciado em 10/02/2015, cerificou o quilombo no dia 20/05/2016 
(PALMARES, 2020).
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 resolveu ceder um pedaço do seu chão pra modo de nós realizá-las. Aí 
levantaram nossa Igreja e, no ano de 1914, conforme lavrado na nossa 
ata de fundação, foi feita a escritura da nossa sede (seu DIRCEU, 2014 
apud GARCIA CORREA, 2018: 52).

No quilombo, o espaço coletivo é formado pela cozinha, pela casa de rezas 
— onde se guardam os objetos rituais —, pelo cruzeiro, pelo ‘pé de santana’8 e 
pela igreja de Santa Efigênia, carinhosamente chamada pelos moradores como 
igrejinha. Esta foi erguida em adobe na década de 1960 por meio de doações dos 
integrantes da Irmandade. O orgulho da comunidade ultrapassa a construção em 
si — que foi reformada cerca de 20 anos após a sua inauguração — e resplandece 
na autonomia com o clero mineiro. Sendo os membros do Reinado, responsáveis 
pela condução das celebrações. Como nos diz, o Mestre Dirceu, “aqui na nossa 
igreja, não somos convidados, somos nós quem convidamos ao padre para celebrar 
a nossa festa” (seu DIRCEU, 2014 apud GARCIA CORREA, 2018: 50).

Fig. 1. localização do quilombo. Correa, 2018.

 8 Chamase “pé de santana”, o marco primeiro de todo território sagrado. Geralmente um postigo ou madeira 
cravado no solo, que simboliza o fundamento daquele grupo.
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O espaço é claramente adequado às necessidades da Irmandade. A parte 
coletiva é a morada das coisas, das relíquias do Reinado. Os tambores, os outros 
instrumentos sonoros, os rosários, as coroas e seus componentes, as bandeiras, 
os bastões, o boi bumbá e as imagens dos santos, ficam recolhidos e repousados 
à espera da festa, guardando e sendo guardados em locais especiais da ‘casa de 
reza’ ou ‘sede’. Ademais, este local, além de acolher os objetos rituais é o espaço 
dos ritos de abertura e encerramento, de coroação, consagração, de firmamento, 
dentre outros.

Dentro deste quarto [ou sede], há um lugar do lado direito, reservado 
no chão para os tambores do candombe. Eles sempre estão no chão, 
apoiados na parede, algumas vezes cobertos por uma veste branca e 
acompanhados de um copo de cachaça e uma vela acesa. Os tambores 
sempre estão mais reservados, em vista do que está à vista. Sempre no 
fundo, encontra-se um cenário de destaque: o altar (GARCIA  CORREA, 
2018: 51).

A base do altar é uma mesa que serve de apoio para várias imagens de santos 
e para os bastões dos capitães atuais e dos que já morreram. Bandeiras e estan
dartes ficam pendurados graciosamente juntamente com as coroas e os instru mentos 
musicais (caixas percusivas, chocalhos). Nos tempos de ciclo festivo, a ornamen
tação enriquece com as velas, os enfeites e painéis com motivos religiosos e um 
grande rosário aberto, rodeando todos os santos e bastões. Fora da festa, o altar 
permanece apenas com uma vela, usualmente acesa. Junto ao altar, virado para a 
porta, fica o boi bumbá, aguardando o momento festivo de assustar e brincar com 
as crianças da região. É também comum encontrarmos na sede fotos de outras 
festas e presentes que são oferecidos à Irmandade.

Este local que corresponde ao espaço coletivo das construções ditas: igreja, 
casa de rezas e cozinha é o espaço sagrado da Irmandade além de abrigar o grupo 
de famílias descendentes de comunidades que viveram o processo de escravização, 
provavelmente habitantes das várias fazendas que havia nas redondezas. Como 
dissemos, a Irmandade está ali instalada desde o início do século XX, antecedendo 
a criação da própria cidade de Ribeirão das Neves. A maioria das informações que 
nos possibilitam compreender o processo de formação da Irmandade se encontram 
em poucos registros escritos, por outro lado, o repertório de memória das pessoas 
mais antigas, mesmo que fragmentadas entre lembranças e esquecimentos, nos 
possibilita a compreensão da história da localidade principalmente de seus festejos.
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OS FESTEJOS DA IRMANDADE

As festas do Reinado de Nossa Senhora do Rosário são a ‘locomotiva’ do 
cotidiano da Irmandade e também se convertem em um objeto privilegiado de 
estudo de diversas áreas do conhecimento, como neste artigo que, privilegiase 
a antropologia a história. Dentre as perspectivas de entendimento, há a análise 
da festa em oposição ao trabalho, sendo incorporada ao tempo livre “justamente 
 porque nestas horas — apesar das limitações impostas pela pobreza — o trabalhador 
escolhe. Entre o futebol de várzea, o circo, a festa de aniversário ou a excursão a 
Aparecida do Norte, há campo para decisão” (MAGNANI, 2003: 15).

Indo ao encontro desta perspectiva, os integrantes do Quilombo de Nossa 
Senhora do Rosário de Justinópolis decidem festejar! São celebradas as festas 
juninas, as de coroação de Maria, a Folia de Reis, além de eventos comunitários 
que nem sempre estão diretamente veiculados à prática religiosa, como feijoadas, 
sambas, luais com serestas, bingos, peixadas e festivais de sorvetes. Somase ao 
calendário festivo local, aqueles também que integram o quilombo, mas que se 
converteram para outras religiões e, portanto, professam outros tipos de  celebração. 
Desta maneira, as festas indicam dimensões diferentes, mobilizações diversas. 
São cenários festivos que compartilham o desejo de ritualizar a vida. Até mesmo 
o tempo de recolhimento, que corresponde à quaresma, é um período festivo, já 
que ele é preenchido por outras festas sem motivo religioso. Como disse capitão 
Dirceu (apud GARCIA CORREA, 2018: 56): “entre uma festa e outra é que a 
gente procura trabalhar”. Não obstante as várias festas da localidade a Grande Festa 
do quilombo é a Festa do Reinado de Nossa Senhora do Rosário que, por sua 
vez, corresponde a um ciclo composto de várias celebrações, rituais e até mesmo 
momentos de ‘não festa’, tão importantes na preparação para os momentos de 
efervescência festiva. A Grande Festa é, na realidade, o Ciclo Festivo do Reinado. 

Com quatro dias de intensa duração e quinze dias no total, entre o levanta
mento da primeira das quinze bandeiras no terreno e os respectivos descimentos 
temse a festa de Reinado de Nossa Senhora do Rosário de Justinópolis. No ritual 
de Abertura, depois de rezar os quinze mistérios do Rosário, todos integrantes da 
Irmandade se formaram em filas e passam, um a um, pela porta da igreja, por 
dentro de um grande rosário estendido como um marcador da entrada da casa de 
orações. Ao entrar no Rosário, entrase no Ciclo de Festas do Rosário e é o tempo 
de celebrar! Os candombes, do lado de dentro, já não estão mais tampados com 
o tecido branco que os abraçam quando estão na sede. Descobertos eles estão 
aguardando seus mestres, prontos para serem tocados. No altar, as imagens parecem 
assistir de camarote os ritos comandados pelos bastões. Muita música, muito cano, 
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muito toque de tambores. Alegria e muitos sorrisos quando ao som do capitão que 
ergueu seu bastão, o coro de congadeiros se alegra com mais um ciclo que inicia.

Fig. 2. Os candombes sendo tocados na coroação de 2018. Garcia Correa, 2018.

A relevância desta noite de Abertura ocorrida na sextafeira se dá também pelo 
toque dos candombes em um espaço aberto. Eles não são tocados na casa de reza 
por dois motivos principais: o primeiro por respeito à santidade e aos antepassados 
presentes, como uma reverência às coroas dos reis Congo e ao levantamento das 
bandeiras de promessas e o segundo ponto referese à uma postura de resistência 
e resiliência da Irmandade. A Igreja Católica, por séculos proibiu a entrada do 
Congado nas igrejas, eram tempos de proibição das festas de tambores (LOTT, 
2017), atualmente, mesmo com o fim de tal proibição9, o ritual simbólico dos 
tambores serem tocados em um lugar de visibilidade, marca a força da comunidade 
bem como sacralização do espaço festivo.

No sábado, prosseguese com as mesmas atividades de sexta, no entanto, à 
noite, encerrase com o levantamento da bandeira da festa e a única saída dos 
candombes para tocar ao pé do mastro. No domingo, às cinco da manhã, é quando 

 9 Apesar do fim da proibição episódios de padres que não aceitam o Congado em suas paróquias conti-
nuam ocorrendo. Nas vésperas do Natal de 2020, na cidade de Tiradentes, publicouse nos periódicos locais uma 
 acusação neste sentido (MINAS, 2020).
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a Irmandade recebe o maior número de visitantes, inclusive um número muito 
relevante de guardas vindas de diferentes regiões do estado, uma convergência de 
comunidades, aproximadamente dez a quinze Irmandades. Essa festa, que forma 
uma confederação de Irmandades, começa de manhã cedo, com a alvorada. Por 
volta das sete horas chegam as primeiras guardas visitantes para tomar café, neste 
momento, a Irmandade que saiu da alvorada, rito que abre todas as manhãs festivas, 
busca os reis festeiros na residência e desce na comitiva para o terreiro. Quando 
chegam, depois de horas de caminhada e cantos pelas ruas da cidade, por volta das 
dez da manhã, o terreiro já está repleto de pessoas e guardas visitantes, inclusive 
o padre, esperando para celebrar a Missa Conga. Neste momento os candombes 
adentram no espaço da igreja e diante do altar, os toques pelos mestres promovem 
a coroação dos reis.

A festa ainda segue mais ao longo do dia e nos dias subsequentes. Após 
a missa, a cozinha, a todo vapor desde cedo, começa a servir almoço para as 
guardas visitantes, que continuam chegando e fazendo suas saudações aos reis 
festejados que, por sua vez, ficam no Trono aguardando, expostos todo o dia a 
cumprimentos e reverências. Os integrantes das guardas de Justinópolis, neste curto 
espaço de tempo, descansam aguardando todos os visitantes almoçarem. Depois 
saem todos os presentes para a grande procissão, levando, dessa vez, todos os 
reis presentes e todos os santos. A procissão se transforma num corredor santo 
pela cidade. No retorno, encerrase o dia com o cumprimento das promessas dos 
devotos. Segue na segunda feira, onde todo o dia é dedicado a terminar de pagar 
promessas. Nesse dia, especialmente, algumas guardas retornam para ajudar nessa 
sequência ritual, realizada de modo solene e emocionante: devotos são acolhidos 
pelas guardas e juntos cantam e dançam dando voltas em torno da igrejinha no 
terreiro. Na segunda feira, encerrase com o descimento de todas as bandeiras, 
a saída do boibumbá — uma brincadeira típica em que uma pessoa vestida de 
boi corre atrás das crianças e com as danças de roda do congo. Agora, no fim do 
dia, o conjunto dos tambores sagrado são guardados toques de I’ngoma10 e depois 
novamente cobertos com o tecido branco. Quinze dias depois, desce a bandeira, 
dando por encerrada o período dessa festa.

 10 I’ngom é o vocábulo oral utilizado entre os mestres para designar os cantos que estão relacionadas a um 
contexto mais africano do ritual. Chamam também de “língua de negro”, pois incorporam vestígios de  palavras 
apreendidas com seus antecedentes emigrantes do comércio transatlântico de africanos para o Brasil. Não 
 obstante a palavra I’ngoma corresponde a um exemplo particular de tambor que é confeccionado de um único 
tronco ocado, revestido com couro (GARCIA CORRÊA, 2018).
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SINCRETISMO E/OU RESISTÊNCIA

Diante da exposição da Irmandade e de seu mais relevante festejo,  chamamos 
atenção para os tambores que abrem e encerram os festejos. Nos é possível voltar 
na questão de entendimento da expressão matriz afrobrasileira, que para  Goldman, 
não devemos definir como um simples sincretismo e nem ao menos renegar o 
sincretismo. O ponto é pensar os elementos que compõem esta matriz no viés de 
variantes.

Esses elementos foram se transformando na medida em que iam sendo 
combinados e foram sendo combinados na medida em que se transfor-
mavam, gerando uma infinidade de variantes religiosas muito parecidas 
quando olhadas de uma certa distância e bem diferentes quando olhadas 
de outra (GOLDMAN, 2015: 644).

Assim, nas matrizes de transformações e processos criativos, há, sim, uma 
conexão com esse substrato comum africano que se manifesta no reinado de Justi
nópolis e que, em primeira mão, é de importantíssimo entendimento. Um olhar 
relevante que mostra variantes na chave de (contra) mestiçagem (GOLDMAN, 
2015), é sobre os tambores dos festejos, onde a força de raiz simultaneamente tem 
uma potência que é própria do movimento. Retomemos a descrição do quilombo, no 
interior da sede, os tambores precisam todo o tempo estar em cuidados especiais, 
esse cuidado é o necessário em movimento para que aquela raiz mantenha a força 
da Irmandade. Já no que diz a respeito das sequencias rituais, consideramos que as 
performances no espaço festivo de Justinópolis é também um elemento fundante. 
Ela é caracterizada pela coexistência de variantes que permitem pelo menos dois 
planos de interpretação: uma leitura pode ser feita pensando na perspectiva de 
quem está ‘de dentro’ (praticantes) e outra, pela visão daqueles que ‘estão de fora’ 
(Igreja e/ou Estado e/ou academia).

Para os que ‘estão de fora’, o ato dos tambores ficarem guardados pode indicar 
o cuidado e a preservação dos artefatos. Por outro lado, na visão dos mestres e 
capitães, os tambores simbolizam a presença vida dos antepassados, por isso no 
cuidado dos tambores, inclui o ato de bem vestir com o tecido, de deixar comida 
e água, além de outros zelos. Gestos e movimentos próprios e particulares de 
reverência aos tambores são informais, porém solenes. Um olhar mais próximo, 
permite nos ouvir podemos ouvir o sussurro do pedido de licença para aproxi mação: 
“Com licença vovô, vou tirar o terno branco pra nossa festa começar”. Vovô é 
como lhe dizem carinhosamente ao tambor mais antigo, o Santana.
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Essa visão ‘de quem está de dentro’ permite interpretar a saudação dos mestres 
de um modo outro. Sobre este momento, capitã Edinha corrobora o argumento 
quando me disse que “as pessoas que já morreram estão aqui. Elas estão vivas aqui 
dentro da gente”. “Quando eu toco o tambor eu sinto a presença do meu avô”. 
(EDINHA apud GARCIA CORRÊA, 2018: 182). Se, para Edinha, as pessoas 
que já morreram estão vivas dentro dela, nos registros etnográficos de Pereira 
(2005), quando encontra nas residências dos candombeiros imagens dos familiares 
falecidos e de santos ocupando um lugar de destaque nas paredes da sala ou em 
pequenos oratórios, é sinal de que uma memória afetiva e de fé se aproximam no 
mesmo espaço, o santo e os mortos. Ele chama atenção para a diferença entre o 
santo e o antepassado (antigo):

Evidentemente a forma de cultuar santos e antigos não é a mesma, pois 
não se faz procissões nem se erguem templos para os primeiros, tal 
como se faz para os santos oficiais, mas assim como os santos “estão” 
presentes nos altares e na memória dos fiéis, os antigos também “estão 
presentes” na memória de seus descendentes e nos cânticos sagrados 
do candombe (PEREIRA, 2005: 179) (destaque do autor).

Os candombes são a prova de que os mortos — aqui considerados sobretudo 
os ancestrais e os antepassados — não são concebidos como totalmente imateriais. 
Os tambores recebem reverencias como santos, como reis e como os antepassados. 
Essa característica ‘polintrepretativa’, um caleidoscópio performático onde a cada 
elemento da performance abre espaço para nova interpretação, camadas estéticas 
se sobrepõe com elementos históricos distintos que parecem dialogar com várias 
camadas temporais da história. Ou seja, a performance com seus fundamentos, seus 
mandamentos e seus sacramentos implicam em regras que podem ser interpretadas 
e sempre reinterpretadas de um modo. Aqui falamos de análises simultâneas que 
atendem ao entendimento da cosmologia bantuafricana, e de modo muito  diferente, 
por aqueles que a entendem tendo a referência do catolicismo brasileiro. A perfor
mance que tem a capacidade de incorporar elementos advindos de diferentes práticas 
historicamente instituídas. Não há exclusão. Os símbolos são aceitos e incorporados 
na prática, de modo que nunca se perde o sentido para quem é praticante. Essa é 
uma característica de um processo criativo e refinado de resistência, uma marca 
fundamente da prática dessa comunidade.

A Irmandade de Justinópolis nos apresenta uma performance de resistência 
que pode ser bem analisada na etnografia por meio da relação entre as coisas e 
as pessoas. Nesse sentido, uma importante observação é que nos pareceu que 
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elementos como os tambores começam a ser os protagonistas desse universo das 
danças, dos cantares, já que, junto aos gestos e aos cantos nos ritos — elemento 
visível — acontecem também outros pequenos gestos, movimentos sutis e ações 
no tempo da ‘não festa’ não tão visíveis — qualquer interpretação somente pode 
ser realizada por quem consegue olhar de ambas perspectivas. Esses espaços de 
criação dos toques, dos cantos, a ação de dar de comer aos tambores, são  portanto, 
uma foram a estar constantemente a desfazer o jogo colonial de um continum 
híbrido que é ressaltado na sua dimensão das variações entre culto aos santos e 
cultos aos antepassados.

É importante ressaltar que, nem toda performance é contra a Igreja na sua 
visualidade. Se a festa foi proibida em períodos anteriores, e isso implicou que, para 
tocar os tambores eles deveriam ficar na sede, escondidos, nas sombras, no silêncio, 
nos tempos atuais os tambores saem pelo terreno do quilombo e são exibidos em 
diferentes momentos, como na abertura dos festejos, no levantamento da bandeira, 
dentro da igreja. Assim sendo, podemos considerar estes  elementos, ou melhor 
dizendo, estas variantes como a presença do sagrado nas coisas,  presença essa que 
reafirma a resistência e resiliência da Irmandade em um espaço de opressão. Se 
retomamos as contribuições dos estudos de Leda Martins para quem a textualidade 
dos povos africanos e de seus descendentes se dá por meio de repertórios narra
tivos e poéticos (MARTINS, 2004), podemos entender que as coisas, ao menos no 
Reinado de Justinópolis, são protagonistas de um enredo multifacetado, de onde 
derivam outros objetos de culto que, em conjunto, nos colocam em contato com 
outros temas tradicionalmente inventados. Dos tambores derivam outros instru
mentos que também passam a dialogar com as culturas das travessias dos negros 
africanos e de seus descendentes em terras brasileiras.

CONSIDERAÇÕES

Nosso encontro da História com Antropologia, transformações é a palavrachave. 
Nesse sentido, “matriz” e “variantes” caminham lado a lado e têm a vantagem de 
que podem ser entendidas simultaneamente. O modelo da festa das Irmandades do 
Rosário herdado de processos catolicismo, não diz de uma África real. A prática 
da Irmandade sobretudo em suas performances festivas é dotada de um sentido 
existencial — e em seu sentido como “matrizes de transformações” que, portanto, 
dialoga com processos colonizatórios e com projetos de matriz africana. Neste 
sentido ela existe, si ne qua non, pela existência à essas duas matrizes, e por tanto, 
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ela também resiste a elas, hora se aproximando hora se afastando desses projetos 
histórico culturais e do legado que essas práticas vão deixando nos dias atuais.

Como dito na introdução, somos nativas do estado de Minas Gerais. Esse 
olhar próximo nos permite sentir a atmosfera que envolve tais celebrações das 
Irmandades e nos permite lançar uma análise interpretativa para o espaço sagrado 
descrito, pela performance, pelo jogo de palavras, de narrativas, este espaço vai 
sendo sacralizado à medida em que é preenchido no tempo de um sentido existen
cial se configurando como lugar existência e de resistência. É, pois, pelas danças 
rituais, pela evolução coreográfica e pela narrativa gestual, que podemos ampliar 
a reflexão sobre a como a performance vai se constituindo como elemento de 
comunicação, de existência — (cosmológica) e de resistência (política).
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