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Quando os objetos revelam o sagrado: as dinâmicas religiosas e 
identitárias em um museu carioca 

 

Andréa Lúcia da Silva de Paiva1  

INTRODUÇÃO 

A proposta desse trabalho é trazer reflexões acerca das circulações dos 

objetos que dinamizam as discussões acerca de memória, religiosidade, tradição 

e identidade.  

Dentre os diversos objetos materiais expostos nos espaços dessa igreja 

católica e que operam dimensões simbólicas encontramos dois objetos:  a opa 

e a murça, vestimentas usadas pela Irmandade  de Nossa Senhora do Rosário 

e São Benedito.  

                                                             
1   Professora Adjunta do Departamento de Ciências Sociais da UFF/Campos dos 
Goytacazes. Doutora em Ciências Humanas (Antropologia Cultural) pelo Programa de Pós-
Graduação em Ciências Sociais pela UFRJ. Mestre em Memória Social e Documento (MMSD) 
pela UNIRIO, bacharel e licenciada em Ciências Sociais pela UFRJ. E-mail para contato: 
andrealpaiva@gmail.com Trabalho apresentado na  XI Reunión de Antropología del Mercosur 
(RAM): Diálogos, práticas e visões antropológicas desde el sur, no GT 61 Dinâmicas religiosas, 
fronteiras do sagrado e processos identitários, 2015.  

 

 

 
 



Estas vestes compõem enquanto objetos aquilo que os devotos acreditam 

ser algo sagrado, a sua identidade de fiel. Nesse sentido, esses objetos revelam 

ao campo de investigação sobre os rituais alguns parâmetros como a 

demarcação ritual de como um indivíduo se torna “irmão”, membro da 

irmandade, e as mediações simbólicas presentes neste ritual e que operam 

diversas categorias: o mundo dos mortos e dos vivos; do catolicismo e os cultos 

afro-brasileiros; acusações e segredos; vivos e mortos; passado e presente; céu 

e terra; sujeitos e objetos; monarquia e movimento negro; o sagrado e o profano; 

e “povo” e “irmão”. 

Qual troca está em jogo? O que vem a ser uma opa e uma murça? Como 

são fabricadas? Quando, por quem e como são usadas? Quais mudanças 

provocam no indivíduo? Como constituem e classificam, simbolicamente,  

identidades? Qual a sua importância? Para responder estas questões é preciso 

descrever o deslocamento deste objeto na estrutura cultural da irmandade.  

O objetivo central deste trabalho é descrever estas análises observadas 

no campo diante de uma perspectiva antropológica a fim de problematizar e 

contribuir para os estudos sobre objetos, identidade e religiosidade. 

O local de observação dessas questões é a Igreja de Nossa Senhora do 

Rosário e São Benedito localizada no centro do Rio de Janeiro. No segundo 

andar dessa igreja setecentista encontra-se o Museu do Negro, espaço 

simbólico que classifiquei como museu devoção2 onde seus objetos se 

personificam, se deslocam e se transformam em objetos de culto. 

É nesse museu que podemos identificar tensões e confrontos entre os 

diversos modelos de articulação da identidade social e religiosa dos negros, 

simbolicamente articuladas por objetos materiais e práticas rituais onde a opa e 

a murça circulam como ponto de observação dessas questões através das 

narrativas, ações dos fieis  e observações no campo.  

                                                             
2   Em minha Tese de Doutorado “Os Fios do Trançado: um estudo antropológico sobre as 
práticas e as representações religiosas na Igreja de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito 
dos Homens Pretos no Rio de Janeiro (2009) criei e desenvolvi analiticamente a categoria de 
“museu-devoção” como uma classificação construída pelas próprias ações dos fiéis enquanto 
espaço de trocas simbólicas entre os indivíduos e seus objetos. 
 



Ao serem utilizados por um grupo religioso estes objetos permitem a 

identificação de um indivíduo-povo em indivíduo-irmão, e passam a mediar suas 

relações com os santos padroeiros, como um compromisso obrigatório. Ao ser 

símbolo de identificação de um grupo, esses objetos permitem problematizar a 

relação entre o objeto e as pessoas, em seu processo ritual, revelando as 

ambigüidades que resultam do confronto entre diversos sistemas de valores 

contidos em um sistema de trocas. Nesse sentido, estes objetos revelam um 

trançado religioso que está constantemente em jogo.  

A etnografia dos objetos de coleção nos permite identificar os valores e os 

significados atribuídos ao Museu do Negro pelos distintos segmentos sociais 

envolvidos. A etnografia da opa e a murça nos permitem analisar as ações de 

memória dos fiéis no local para compreender o processo de institucionalização 

de um acervo particular; observar as práticas de construção e de consolidação 

de um sentimento de reconhecimento e de pertencimento, analisar o conjunto de 

representações simbólicas que compõe os discursos no Museu do Negro bem 

como a prática daqueles que o organizam. 

A opa e a murça: objetos de valor e de identidade 

A opa e a murça consistem em símbolos de distinção e de afirmação de 

um grupo e constituem elementos centrais para o estabelecimento de uma 

hierarquia, na passagem de um “indivíduo comum” a “irmão”. Dispõe de 

hierarquia visto que são usadas para demarcar quem faz parte da irmandade e, 

dentro desse próprio grupo, as distinções entre funções desses membros.  

Os membros da irmandade são identificados como “Irmãos” em 

contrapartida ao “povo”, fiéis que freqüentam a igreja e o museu, mas que não 

fazem parte da irmandade. Por sua vez, dentro da própria irmandade a opa e a 

murça expressam sua função hierarquizadora pelas funções abaixo de cada 

emblema. Os “irmãos” que foram eleitos para um cargo possuem sua função 

bordada no emblema: “Zelador, “Escrivão”, “Juiz”, “Juíza”. É através das funções 

contidas abaixo de cada emblema que a opa e a murça expressam sua função 

hierarquizadora.  

As vestimentas, assim, atribuem valores ao indivíduo portador da veste, 

na medida em que marca seu pertencimento em uma ordem religiosa, com uma 



legitimidade. A hierarquia traz um tipo de organização coerente para as idéias e 

os valores de um grupo. Como já analisava o antropólogo Dumont (1992):   

(...) o homem não apenas pensa, ele age. Ele não tem só idéias, mas 
valores. Adotar um valor é hierarquizar, e um certo consenso sobre os 
valores, uma certa hierarquia das idéias, das coisas e das pessoas é 
indispensável à vida social. Isso é completamente independente das 
desigualdades naturais ou das repartições do poder. Sem dúvida, na 
maioria dos casos a hierarquia se identificará de alguma maneira com o 
poder (...). Ademais, é compreensível e natural que a hierarquia englobe 
os agentes sociais, as categorias sociais. (Dumont, 1992, p.78-69) 

 

A partir do momento em que o iniciado recebe o convite para integrar o 

grupo, recebe a veste e torna-se portador de um bem. Cabe a ele, então, dar 

algo em troca: manter suas dívidas, os pagamentos de promessas aos santos 

padroeiros e ao grupo religioso que o acolheu. Estabelece-se, assim, uma troca 

na qual a eficácia da promessa depende do respeito às regras. O ritual das trocas 

impõe obediência a outras instâncias coletivas: as normas de etiqueta, as 

fórmulas jurídicas, os juramentos morais, o respeito à hierarquia, enfim, a todo 

formalismo, a todo ato envolvido na condição de se tornar “irmão”.  

A opa e a murça trazem uma diferença de gênero que estabelece uma 

hierarquia interna: opa é a vestimenta masculina, e a feminina é a murça. Apesar 

dessa distinção, muitas “irmãs”, membros da irmandade, se referem às suas 

vestes como “opa”.  

A opa é uma vestimenta de capa branca, longa, lisa, sem manga, com 

cortes na extremidade para os braços, com comprimento até os joelhos.  

Em um pequeno dicionário de dogma e de liturgia moral escrito por um 

padre no final da década de 60, o termo opa é definido como:   

(gr. opé=buraco?) – espécie de capa sem manga, que tem no lugar 
destas, buracos, a fim de que se enfiem neles os braços e é usado em 
atos litúrgicos por pessoas pertecentes às irmandades ou Confrarias. 
(Maria, 1966, p. 145) 

Já a importância da murça está presente em uma placa comemorativa dos 

124 anos do uso da veste encomendada no dia 30 de março de 2005, pela 

museóloga. Afixada em uma parede da igreja à esquerda, próxima à imagem de 

São Lázaro. Em documento de mesma data, consta um pedido da irmandade 



para o Arcebispo do Rio de Janeiro, de que fosse dado aval para que as “irmãs” 

vestissem a murça em dias festivos e reuniões: 

A mesa da Venerável Irmandade de N. Senhora do Rosário e São 
Bendito da Corte, desejando distinguir suas irmãs nas ocasiões de 
reuniões e dias festivos da Irmandade, por isso humildemente roga a V. 
Exm Revda se digne permitir que as irmãs possam usar de murças 
brancas com o emblema da irmandade colocado à esquerda das 
mesmas murças, e como não o possa fazer sem a devida permissão de 
V. Exa. Revda, reverentes beijam o sacro anel e pedem a V. Ex. Revda. 
Seja devido assim deferir, por cuja graça. (Arquivo Noronha Santos –
IPHAN –RJ) 

O termo murça é assim descrito por Antônio Maria (1966) como:  

(ar-mustaka e Pers. Muxt; e eles.) – pequena capa redonda, abotoada 
na frente, que cobre somente os ombros, espáduas e peito, tendo, atrás 
um pequeno capuz como insígnia de jurisdição compete ao Papa, 
Cardeais, concede-se também, como honraria a outros Prelados, como 
por ex. a Cônegos, chama-se também mozeta (Ital. Mozeta e alem. 
Mutezze); varia de cor conforme a dignidade ou Ordens: Cônego, Preta; 
Bispo, violeta; cardeal, vermelha; Prelados religiosos, de acordo com a 
côr de sua Ordem. (Maria, 1966, p. 136). 

 A função da murça está em cobrir os ombros, para que eles não sejam 

visíveis em rituais sagrados, segundo informação de uma jovem irmã, membro 

da irmandade. 

 A opa e  a murça são vestimentas utilizadas na “Missa Compromissal” 

que ocorre em todos os primeiros domingos de cada mês e nas quatro festas 

principais da irmandade: de morte de São Benedito (4 de abril);  no 13 de maio;  

dos padroeiros, em  outubro ( dias 5 e 7,  dia de São Benedito e Nossa Senhora 

do Rosário, respectivamente); no  20 de  novembro,  dia da Consciência Negra, 

denominada pela irmandade de “Missa de Zumbi”, às 12:00 horas. Uma “Missa 

Solene” é celebrada nas três primeiras festividades, às 16 horas, e os membros 

da irmandade têm a obrigação de comparecer trajados com a opa e a murça3. 

Além disso, a veste pode ser usada em outros momentos, segundo solicitação 

                                                             
3  Nestas festividades (antes da “missa solene” das 16:00 horas quando os “irmãos” 
encontram-se sem a opa e a murça) são realizadas missas às 8 hs  e ao meio-dia. Nestas 
cerimônias os “irmãos” não trajam a opa e a murça. Alguns membros se referem a estas missas 
como “missa do “povo” e a ‘missa solene” festiva como “missa da irmandade”.  

 
 



da Diretoria Executiva (DE), em especial pelo Provedor de Nossa Senhora do 

Rosário. 

Na opa e na murça há um distintivo, também denominado de “emblema” 

ou “símbolos”. Segundo o Capítulo II do Estatuto Social da Irmandade, cabe aos 

“irmãos” “usar o distintivo da irmandade”. O emblema contém o M de Maria e 

uma coroa. Uma antiga “irmã”, moradora de Nilópolis, se referiu ao emblema 

como “aquilo a gente compra fora e coloca”, e deve permanecer costurado ou 

preso por alfinete. Quanto mais antigo for o emblema, maior o valor da murça e 

da opa, pois assim demonstra o tempo do “irmão”, como é o caso dela, membro 

há mais de 30 anos. Com as marcas do tempo, ela recorta o emblema e costura 

na nova murça. Compara o seu com o de D. Márcia, “irmã” recente: “a gente faz 

a opa, mas o emblema não sai não. Vou mostrar a minha opa para você”:  

Essa aqui é a opa eu ensaquei pra não ficar encardida. Esse aqui é o 
santinho. Esse emblema que você fala não compra outro não. A minha 
que é muito antiga. Eu tive roupa nova, mas o emblema eu coloco esse 
aqui. (Entrevista em 09/10/2006).  

Uma outra “irmã”, membro da irmandade, completa:  

A gente tira o bordado e coloca na outra. Aí a gente mesmo pode fazer 
em casa. Não precisa ir lá, mandar fazer. O negócio é guardar o símbolo 
(...) você pode ver que quando você for ver o meu já é um pouco menos 
diferente desse (se refere ao da amiga que está há mais tempo na 
irmandade). O meu emblema, ele não tem, o pessoal fala que é tecido, 
né? O meu não é de tecido não. E as medalhinhas a gente vai ganhando. 
(Entrevista em 09/10/2006)  

 Para uma das “irmãs” mais antigas da igreja, o emblema nunca deve ser 

costurado, mas preso com alfinetes: “costurar estraga a murça. Pode manchá-la 

na hora de lavar”. Assim, ela prefere lavar as duas peças separadamente. Ela 

expõe sua relíquia com orgulho, declarando que duvidava que alguém ali tivesse 

um mais antigo do que o dela: “é a tradição”, dizia, “minha família tem tradição 

aqui”. Quanto mais velho o emblema, mais “antigo” é o membro, o que equivale 

a dizer “com tradição”. O texto oferecido aos “irmãos iniciantes” contém a 

informação de que o emblema e o cordão devem ser lavados juntos, para que 

se faça “imediato envelhecimento dos mesmos”4.  

                                                             
4   A fabricação da opa e da murça pode ser efetuada de diversas formas: as vestes podem 
ser confeccionadas tanto por uma costureira da própria irmandade, a pedido dos membros 
quanto pelo próprio “irmão” proprietário, dando  seu “jeitinho”, segundo informação de  D. Nazaré,  
90 anos,  uma das “irmãs” mais antigas da irmandade: “Vou te contar uma coisa menina. Eu não 



O ritual de passagem  

Para receber a opa, a pessoa deve ser convidada por um “irmão” e aceitar 

o convite.  A pessoa que convida torna-se “padrinho” ou “madrinha” do iniciado. 

O iniciado passa a cumprir as ordens determinadas pela irmandade, como 

participar de um curso de formação por seis meses. Segundo o Estatuto Social, 

a filiação inicial do “irmão” é em “caráter provisório”, passando a ser definitiva 

após a conclusão do Curso de Filiação Definitiva, que poderá ser requerida pelo 

próprio interessado ou por indicação dos “irmãos”, em “caráter definitivo”.  

 Para os “irmãos”, “estar paramentado” significa trajar a opa e a murça 

sobre as vestes de cores preta (maioria), azul ou branca. Assim, a opa e a murça 

marcam a passagem à condição de “irmão”. Para isto é preciso que o “irmão” 

passe a se inserir em um tempo religioso. O tempo é um instrumento de 

diferenciação, de trabalho simbólico e é eficaz para a realização de um rito 

(Cavalcanti, 1999). Além disso, também se torna um meio de coordenar 

acontecimentos e relacionamentos (Evans-Pritchard, 2002, 2005). Como uma 

categoria de pensamento (Durkheim, 2000), o tempo pode ser organizado de 

distintas maneiras, servindo para situar os fatos sociais. 

A entrega da vestimenta ocorre nas comemorações festivas aos santos 

padroeiros: no primeiro domingo de outubro, os iniciados não participam da 

procissão de entrada, apenas os “irmãos” já paramentados. Ao término da missa, 

o padre convoca-os, pelo nome completo, por ordem alfabética. Os “novos 

irmãos” ficam sentados nos bancos selecionados sem a opa e a murça. Eles se 

dirigem ao altar para receber suas vestes. O ritual de entrega da veste ocorre no 

altar, quando a vestimenta é consagrada e benzida pelo padre. No caso de se 

tratar de uma mulher, cabe a uma “irmã” vesti-la, enquanto no caso de um 

homem tal tarefa é cumprida por um “irmão”. Os “novos irmãos” recebem 

                                                             
queria comprar a murça. Sabe o que eu fiz? Minha neta tinha feito a Primeira Comunhão eu 
aproveitei, cortei o vestido dela e fiz a murça. Agora já tá feia. Eu vou ver se a gente arranja outra 
pra cortar.” Em 2008, por sugestão da costureira que produziu as vestes para a irmandade, os 
emblemas passaram a ser presos à opa e à murça por um velcro, para “facilitar na hora de lavar”. 
Os membros mais novos gostaram da idéia, mas outros optaram por manter o uso do símbolo 
da forma anterior. 

 
 



também dois objetos relevantes: o Livro de Compromisso, um terço e, a seguir, 

passam a integrar a procissão de saída. No domingo seguinte, na procissão com 

os andores de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito pelo Centro do Rio5, 

os novos “irmãos”, já paramentados, participarão do início e do término do ritual 

de passagem junto aos demais “irmãos”, nas festividades e missas solenes. 

O uso da vestimenta entre os membros da irmandade impõe ao indivíduo 

deslocamentos que podemos pensar com base nas três etapas fundamentais no 

rito de passagem apresentadas por Van Gennep (1978): separação, margem 

(período marginal ou de liminaridade) e reagregação (em um novo status). Nesta 

transição (ou deslocamento), alguns objetos são deixados e adquiridos ao final 

do ritual de passagem ou, ainda, ressignificados no processo de transição, com 

o uso da opa. Na liminaridade, o fiel não porta determinados objetos do mundo 

cotidiano, como sandálias abertas, cordões, brincos e vestimentas coloridas ou 

estampadas com as quais algumas “irmãs” chegam na  igreja.   

O sujeito ritual, seja ele individual ou coletivo, permanece num estado 
relativamente estável mais uma vez, em virtude disto tem direitos e 
obrigações perante os outros de tipo claramente definido e “estrutural”, 
esperando-se que se comporte de acordo com certas normas 
costumeiras e patrões éticos, que vinculam os incumbidos de uma 
posição social, num sistema de tais posições (Turner, 1974, p. 117). 

  A irmandade conta com vários rituais de passagem, em diferentes 

contextos: quando o iniciado se torna “irmão” ou quando já é um “irmão”. Nas 

duas situações cabe ao membro se separar de suas vestes do mundo cotidiano.  

Por se tratar de uma vestimenta sagrada, não deve estar suja, de modo 

que é costume dos “irmãos” só vestirem a murça e a opa no interior da igreja. 

Elas não devem ser contaminadas com poeira, com o mundo cotidiano, por 

serem a marca da identidade de um grupo religioso.   

Trajar a murça ou a opa amarrotada é motivo de “chamada” pelas “juízas”, 

além do risco de comentários indiscretos dos “irmãos”. Estar paramentado exige 

uma postura ao se sentar e levantar com a veste. Por vezes observei uma “irmã” 

                                                             
5   A procissão segue o trajeto das Ruas Uruguaiana, Miguel Couto, Av. Rio Branco e Rua 
do Rosário. 
 
 



passar a ferro a roupa do padre e algumas opas e murças, na sacristia, 

chamando a atenção de alguns membros acerca de seu uso.  

Não há um lugar especifico para colocar a opa e a murça, pois depende 

da forma como o “irmão” conduz a sua veste. Se o “irmão” já vem trajado com a 

vestimenta azul ou preta adequada ao ritual, ao chegar na igreja, ele apenas 

coloca sobre essas vestes a opa ou a  murça.  

 Ao toque do sino cada um deve tomar seu lugar na procissão de entrada, 

quando os objetos guardados são colocados em exibição: o terço, a opa e os 

livrinhos de orações. Após tomarem um café da manhã, oferecido em um dos 

salões da igreja, os “irmãos” formam uma fila de irmãos paramentados no espaço 

denominado de “sala de visitas” ou “extensão da sacristia”. Eles saem em 

procissão por uma porta na lateral direita da sala, que dá acesso à Rua Azevedo 

Amaral, e seguem na direção da Rua Uruguaiana. Os “irmãos” percorrem um 

caminho na igreja e na rua em procissão, cantando o hino de louvor a São 

Benedito, efetuando um pequeno contorno na igreja e retornando pela porta 

principal.  

Uma vez que “nenhum conjunto particular de classificação de símbolos 

pode ser entendido isoladamente, mas pode haver esperança de eles fazerem 

sentido em relação à estrutura total de classificação da cultura em questão” 

(Douglas, 1966, p.7-8), o período de transição é caracterizado pelo conjunto 

simbólico de objetos mostrados. No caso, os objetos em exposição no período 

de transição são a opa, a murça, o terço, as medalhas, o estandarte e a bandeira.          

No ritual de passagem, o “irmão” trajado com a veste se desloca do 

anonimato, deixando de ser “povo” (fiéis que não fazem parte da irmandade) 

para se tornar “irmão”, membros da irmandade. Nesta fase, a opa e a murça são 

interpretadas como objetos essenciais para a demarcação dos indivíduos e, 

conseqüentemente, sua diferenciação de outros grupos. As vestes revelam a 

hierarquia e a etiqueta social do grupo.  

 Na liminaridade, pessoa e objeto se deslocam e são estabelecidas as 

regras sociais. Nessa etapa há uma suposta unidade de gestos, vestes, sons e 

sentimentos. A passagem se dá em um espaço historicamente santificado, em 

tempos festivos e solenes. Quando paramentados, ou seja, com as vestes, 



alguns “irmãos” portam objetos como a bandeira, estandarte, turíbulo e varas. A 

irmandade se estabelece, face às hierarquias determinadas pelas funções, 

exibidas pelo conjunto com esses objetos. Normas de comportamento vão 

constituindo a identidade desse grupo. Nesse ritual de passagem, o sujeito se 

afasta do laço com a família primária e ingressa em outra instituição familiar, com 

a qual não possui necessariamente laços de parentesco consangüíneo. No 

momento da liminaridade, o grupo individualiza o ritual, transformando-o em 

instrumento capaz de proporcionar sua identidade religiosa, de maneira a 

preservar uma tradição de quase quatrocentos anos da organização religiosa. 

O iniciado é submetido a uma nova experiência, quando entra em estado de 

contemplação, expressa pela postura corporal: olhar para o alto, em direção aos 

altares dos santos padroeiros, cantos e o corpo em uma posição rígida. Via de 

regra, seu comportamento é humilde e passivo. Nestas ações, quando “o próprio 

corpo também pode ser oração”, segundo Bastide (2006, p.156), há indícios 

desta fase transitória. O corpo representa, ao mesmo tempo, a vida e a morte, o 

normal e o patológico, o sagrado e o profano, o puro e o impuro (Turner, 1978, 

2005; Douglas, 1966). A opa e a murça teriam por função cobrir o corpo, em um 

espaço sagrado, quando não é permitido que elas entrem em contato com o 

chão ou sejam “abandonadas” sobre os bancos e mesas.  

O período da liminaridade não é homogêneo, pois pode ser interrompido 

ocasionalmente, por exemplo, em situações de conflito, quando o “irmão” se 

posiciona dentro e, ao mesmo tempo, fora do ritual. O caso de uma “irmã” é 

ilustrativo: ao se encontrar com uma “ex-irmã” sem as vestes cerimoniais por ter 

sido punida por acusações internas, ela se recusou a participar do ritual de 

entrada e saída, paramentada. Em “solidariedade” e “protesto” pela amiga, 

participou da cerimônia segurando a pequena veste em seu braço direito, com 

um véu sobre a cabeça na comunhão6. Esta ação individual demonstra a força 

                                                             
6   A Comunhão é simbolicamente representada quando o padre oferece a hóstia que é 
consagrada como “Corpo e Sangue de Cristo”. Para estes fiéis, a hóstia não representa o corpo 
de Cristo, ela o é. Segundo “irmãs” mais idosas, durante a liturgia católica era comum o uso de 
um véu sobre a cabeça ou um xale sobre os ombros, no momento da comunhão, quando 
recebiam o “Corpo de Cristo”. O uso da murça parece ter um significado próximo ao do véu para 
estas “irmãs”. Ambas servem para cobrir uma parte do corpo como sinal de respeito ao entrar na 
“Casa de Deus”. Este simbolismo expressa o que deve ser ou não permitido no espaço sagrado.  

 



da devoção depositada em sua relação com o objeto: trata-se de uma peça 

sagrada, que, ao mesmo tempo, a identifica como “irmã”.  

A terceira passagem é a reincorporação do mundo “lá de fora”. Ao término 

da missa, os “irmãos” saem em procissão da igreja, em direção à rua, cantando 

o hino de São Benedito e retornam à igreja, para os avisos dos “irmãos” da 

Direção Executiva (DE) ou do padre. A seguir, se dirigem para um salão, no qual 

é servido um lanche, com bolo, biscoitos e suco. Alguns retiram suas vestes 

enquanto outros permanecem com elas. Ao saírem da igreja sem as vestes, os 

“irmãos” retornam à vida cotidiana: alguns se despedem, indo para sua casa ou 

de seus filhos, amigos ou demais parentes. Outros retomam a rotina de trabalho 

ou lazer (que inclui a relação de grupos de “irmãos” com o Clube Renascença e 

a Cidade do Samba, quando compartilham uma feijoada).  

Para a Irmandade de Nossa Senhor do Rosário e São Benedito dos 

Homens pretos, a opa e a murça envolvem relação com a imortalidade. A opa e 

a murça não devem ser vendidas. Quando um indivíduo se torna um “ex-irmão” 

a ação sobre a veste é pessoal, mas dispõe de normas: ele pode entregá-la aos 

demais membros, como pode guardá-la em coleção particular ou familiar, mas 

não deve mais exibi-la nem vendê-la. A opa e a murça podem ser herdada, 

queimada ou entregue como “lembrança de um irmão”. Elas se tornam relíquias 

quando herdadas assumindo assim um valor simbólico.  

A opa e a murça são apenas vendidas aos “irmãos” aos “irmãos” iniciados 

por um certo valor monumentário que inclui o custo da confecção. Após sua 

aquisição elas não podem mais ser vendidas, de modo que elas possuem uma 

circulação restrita. Assumem então a forma de bens inalienáveis (Weirner, 1992), 

que não podem ser vendidos nem doados, mas circulam em relações de trocas 

recíprocas, para que possam ser mantidos sob controle de um grupo ou de um 

indivíduo, assegurando sua condição no tempo e espaço. De acordo com 

Gonçalves: 

Acompanhar o deslocamento dos objetos ao longo das fronteiras que 
delimitam esses contextos é em grande parte entender a própria 
dinâmica da vida social e cultural, seus conflitos, ambigüidades e 

                                                             
 



paradoxos, assim como seus efeitos na subjetividade individual e 
coletiva. (Gonçalves, 2007, p. 15)  

Alguns entrevistados referiram o desejo de entrega da veste ao museu, 

por este ser considerado como “depósito de memória”. Em certa ocasião, ao 

término de uma missa, foi entregue a opa de um senhor recém falecido, pela 

viúva, que não era membro da irmandade. Ela dirigiu-se à igreja a pedido do 

marido, que pertencia à irmandade, para a “entrega da opa”. O irmão Procurador 

Geral recebeu a veste e afirmou que seriam tomadas as devidas providências. 

O desfecho final desta veste não foi observado, mas, segundo informação de 

alguns “irmãos”, deveria ser o “ritual da queima da opa”, que consiste em 

queimá-la, em um recipiente, na sacristia, com orações. No entanto, este ritual 

se resume a poucas palavras. Alguns “irmãos” afirmaram que nunca 

presenciaram este tipo de cerimônia.  

A opa acompanha o “irmão” até sua morte, de acordo com informação do 

Sr. José. Esta é a extensão de seu self, caso o indivíduo não tenha sido banido 

da irmandade. Ainda segundo este senhor, a queima da opa é efetuada quando 

ela fica “velha”, “gasta” ou quando seu dono falece.  O destino da opa é uma 

escolha pessoal, pois o “irmão” pode ter declarado o desejo de ser enterrado 

com a veste. A queima da opa é feita na “sala de encontro”, “sala de recepção” 

ou “sacristia”, onde o incenso é queimado, nas missas.  

O uso ritual das cores 

A opa e a murça são vestes brancas, associadas à identificação de 

funções e de regras. De acordo com Câmara Cascudo, o branco é a cor utilizada 

quando há uma “intenção superior às funções visivelmente ornamentais: 

“Sempre que se ultrapassem as fronteiras do lúdico, recorre-se ao branco como 

apelo ao antepassado, ao morto-protetor, às suas forças custodiantes7” 

(Cascudo, 2002, p. 148). 

                                                             
7   Segundo Cascudo, a cor branca na chamada “África Negra” é muito utilizada.  De 
acordo com este autor, no seu “tempo de investigação popular”, a constatação da cor branca 
tinha uma supremacia na ordem das cores”, por simbolizar a “cor da pureza, da castidade, das 
intenções sinceras”. Este autor refere  que, no Candomblé da Bahia, Oxalá, Orixalá, Obata-lá, o 
Pai dos Orixás, Deus Supremo, se vestiam “totalmente de branco como nenhum outro entre os 
deuses nagôs, jejes ou angolanos” (2002, p. 146).  



As cores permitidas para as vestimentas dos “irmãos”, sobre as quais 

serão trajadas a opa e a murça, são azul, preto ou branco. A roupa feminina por 

baixo da murça pode ser um vestido ou conjunto de saia e blusa, com 

comprimento até os joelhos ou abaixo. Os sapatos devem ser fechados, e o uso 

de sandálias abertas e de meias-calça coloridas não são considerados 

adequados. Meias finas brancas ou cor da pele são permitidas. Os homens 

vestem terno com gravata e a camisa deve ser, de preferência, lisa, de tons 

claros. A vestimenta masculina deixa o corpo coberto, enquanto os trajes 

femininos expõem os braços e as pernas. Geralmente os homens usam meias 

da mesma cor do terno, e o sapato deve ser fechado, de cor preta ou azul 

marinho.  

Não há diferença entre usar uma veste azul ou preta, mas esta última é 

mais usual entre os “irmãos”. Estas duas cores são recomendadas para 

mulheres e homens casados, viúvos, divorciados ou que tiveram filhos solteiros. 

As cores, assim, representam não apenas as experiências humanas do corpo, 

“mas também proporcionam uma espécie de classificação primordial da 

realidade” (Turner, 2005, p.131). A cor branca revelaria os “irmãos” e “irmãs” 

solteiros e sem filhos, além das crianças e dos adolescentes. Trajar preto e azul 

também pode significar um compromisso da moça ou do rapaz, e o uso do 

branco sinaliza “estar solteiro”, “sem impedimento”. Muitas “irmãs” classificam a 

vestimenta preta sobre a qual trajam a murça como “moda do urubu”: “preto de 

preto dá urubu”.  Segundo Dona A.: “Em dia de festa a gente usa a roupa assim: 

eu trago uma roupa e venho toda de luto pela rua afora. As meninas da 

irmandade já até colocaram nome na roupa: ‘urubu’ (risos). Elas dizem: “lá vêm 

as vestidas de urubu”. As solteiras usam roupa branca, se são virgens eu não 

sei (risos) só sei que são solteiras”8.  

Para um membro, a associação entre a cor branca com a pureza deve ser 

discutida em um campo religioso mais complexo. Segundo seu relato, há um 

tempo seria possível atribuir a noção de “pureza” à virgindade feminina, mas nos 

dias de hoje, com a “modernidade”, não necessariamente a moça que veste 

                                                             
8   Entrevista em 19 de janeiro de 2007. 
 
 



preto não é virgem nem aquela que traja roupa branca seria “pura”. Para ele, 

hoje é algo que depende de uma decisão pessoal, de modo que é preciso 

desnaturalizar o próprio conceito de pureza, relativamente à vida sexual. Com o 

objetivo de demonstrar o quanto a discussão era intensa, se refere a exemplos 

da história bíblica, quando Maria, a “Mãe de Deus”, descobre estar grávida sem 

ter tido relações sexuais e que, embora o seu esposo José saiba que o filho não 

é seu, ele a apóia. “Naquele tempo, ele não a apedrejou, não estou certo? Ele a 

aceitou. Então, quem somos nós para julgar”? Esta visão é compartilhada por 

muitos “irmãos”, que afirmam que a “pureza” é um termo que transcende a 

questão sexual.  

Neste contexto, o conceito de “pureza” não estaria associado a uma 

polaridade entre “tempo antigo” e “moderno”, ao “antes” e ao “agora”, ao “preto” 

e ao “branco”. “Pureza” e “sujeira” podem ser categorias relativas: o que é 

considerado “limpo” pode se apresentar “sujo” em relação a outra questão, e 

vice-versa. Algumas “irmãs” preferem o preto, embora “devessem” utilizar a cor 

branca, mas esta “suja mais rápido”, afirmam. Algumas se referiram à decisão 

de não usarem a cor branca, para não serem confundidas com “macumbeiras”: 

“imaginem, se pedirem para usar numa sexta-feira e eu toda de branco”?  Seu 

uso impõe uma disciplina na qual deve ser excluído qualquer fato que o aproxime 

de um trançado de devoções (Paiva, 2007) com a cultura afro-brasileira, pois 

não são permitidas “misturas” nem dúvidas quanto à sua prática religiosa. As 

noções de “pureza” e “impureza” criam uma “unidade na experiência”, conforme 

Douglas (1966), em sua análise sobre as sociedades primitivas:  

... as idéias sobre separar, purificar, demarcar e punir transgressões tem 
como sua função principal impor sistematização numa experiência 
inerentemente desordenada. É somente exagerando a diferença entre 
dentro e fora, acima e abaixo, fêmea e macho, com e contra, que um 
semblante de ordem é criado. (Douglas, 1966, p.15) 

Há outra discriminação das cores, entre as mulheres que carregam a 

bandeira e o estandarte da irmandade que são objetos do museu expostos e 

utilizados em momentos solenes e festivos: somente as de branco podem 

conduzir estes objetos. A bandeira representa a Confraria de São Benedito e 

deve ser posicionada à direita, na mesma direção em que se encontra a imagem 

do santo padroeiro, de acordo com alguns “irmãos”. O estandarte simboliza a 

Confraria de Nossa Senhora do Rosário e deve ser colocado à esquerda, na 



direção da santa padroeira. As confrarias teriam se unido em 1640, criando a 

irmandade. Este mito de origem da criação do grupo é expresso no ritual: sua 

estrutura está associada ao posicionamento das imagens dos padroeiros. A 

responsável pelo estandarte vem à frente de um grupo de “irmãs”, por vezes 

rodeado de “irmãs” e crianças, trajando a mesma cor. A “irmã” responsável pela 

bandeira “fecha” a fila e fica à frente da procissão dos homens, finalizada pelo 

padre ao centro, com o Juiz de Nossa Senhora à sua esquerda e, à sua direita 

o Juiz de São Benedito.  

As tarefas de carregar a bandeira e o estandarte são atribuídas às 

mulheres e cabe aos homens portar o turíbulo, recipiente de metal usado para 

queimar o incenso; uma lamparina à direita e outra à esquerda, ao centro uma 

cruz processional (com um cabo maior, para as procissões) e duas “varas” de 

prata (no centro de uma, uma pequena imagem de Senhora do Rosário e na 

outra, de São Benedito). Cada um desses objetos é carregado pelos “juízes”, 

correspondendo à sua função: Juiz de Nossa Senhora do Rosário e Juiz de São 

Benedito seguindo a posição dos santos padroeiros. Uma terceira vara de prata 

vem à frente de toda a procissão. Este objeto é considerado um “símbolo da 

justiça”, da “ordem” e da “hierarquia”, segundo o Procurador Geral encarregado 

em conduzi-lo. Ele refere que, embora a “autoridade máxima” seja o Juiz do 

Rosário, cabe ao “Provedor Geral” uma função eminentemente jurídica, ao atuar 

como “fiscal da lei” e representar a irmandade perante juízo, tribunais e fóruns”9. 

Trata-se  de um símbolo de proteção da irmandade: 

[...] é o símbolo da justiça, da ordem e da hierarquia. Você já observou 
um tabuleiro de xadrez? Já viu a posição do rei e a posição da rainha? 
Ao lado do rei e da rainha tem dois bispos, ao lado dos bispos tem dois 
cavalos e no final da tábua tem umas torres. Então: aquela torre é 
fortificação, a salvaguarda territorial. Aqueles cavalos representam uma 
força, a força da arma da cavalaria. Os bispos representam a força do 
clero e à frente você vê um piãozinho que representa ali a proteção total. 
Então, o procurador representa a proteção irmandade. Nada pode 
acontecer, não é verdade? (Entrevista em 15 de maio de 2007) 

 

Tornar-se “irmão” não significa necessariamente tornar-se igual, devido à 

hierarquia dos cargos, na qual a cor é um elemento significativo dessa distinção. 

                                                             
9   Entrevista em 19 de janeiro de 2007. 

 
 



Nesse sentido não devem ser confundidos os conceitos de reciprocidade e de 

igualdade, “uma vez que a reciprocidade abre o campo da dinâmica social, na 

qual as hierarquias, as desigualdades, tornam-se possíveis”, segundo Brumana 

(1983, p. 75). Assim, os membros da Diretoria Executiva (DE) portam o símbolo 

da hierarquia, os cordões de cor dourada, enquanto o cordão dos demais 

“irmãos” e “irmãs” é branco.  

Aos membros que não cumprem as regras referentes ao mundo dos vivos 

e dos mortos é atribuída uma sanção moral de perda de poder e de status: a 

proibição do uso da vestimenta. O “irmão” de má conduta é proibido de usá-la, 

passando a ser nomeado de “ex-irmão” ou “povo”. Ele deixa de exercer as 

tarefas de organizar festividades, participar dos rituais, falar em nome da 

irmandade, de modo que passa a ocupar uma posição inferior e vergonhosa 

perante os demais. De acordo com o Provedor da irmandade: 

Os irmãos que já foi diretor de, já esteve revestido no cargo de patrimônio 
e que recebeu aquela Opa com o cordão de ouro, ele se tornou portador 
perpétuo daquele cordão. Ele só perde o direito de usá-lo se ele for 
punido com uma falta gravíssima e sair da irmandade. Se ele for punido 
com uma falta grave de afastamento ele depois para ter o direito para 
voltar a usar aquele cordão só se ele tornar retornar a função 
administrativa. Se ele for remido e voltar à ser administrativo é porque 
ele foi perdoado de tudo então ele volta ao direito do cordão de ouro. É 
bonito né? (Entrevista realizada em 15 de maio de 2007). 

A punição torna-se necessária visto que talvez seja estas vestimentas o 

lado mais ordenado do grupo. Ainda de acordo com o irmão provedor, a punição 

é necessária, pois “a opa é marca da nossa identidade”.  

Alteridade e ascensão negra através das vestes 

 

Como vimos, a opa e a murça constituem também objetos de identidade 

ao servirem para distinguir os membros da irmandade entre si, e em relação aos 

“outros”, além de sua importância no ritual de passagem. No entanto, elas 

também servem para distinguir irmandades descrevendo através dessas 

vestimentas marcas da ascensão do negro no Rio de Janeiro pelo simbolismo 

religioso. 

Alguns “irmãos” do Rosário integram outras irmandades do centro do Rio 

de Janeiro ou de bairros próximo à sua morada. Yolando Guerra, membro da 



irmandade do Rosário e responsável pela “criação” do Museu do Negro em 1969 

foi membro da Irmandade da Terceira Penitência em 1944; no ano de 1958 

também ingressou na Irmandade de São Jorge; e em 1974, entrou para a 

Irmandade Senhor do Bonfim10. Membros da família Arruda, uma “família 

tradicional” negra representada nas figuras centrais de três irmãs, também 

pertencem à Irmandade de Santa Efigênia e São Elesbão, santos de devoção 

negra, na qual D. Ruth uma delas era “juíza”, e as demais “irmãs-zeladoras”. 

Dona M. também faz parte de duas irmandades de negros no Rio de Janeiro: a 

do Rosário e a de Santo Elesbão e Santa Efigênia.  

Para muitos, a opa reconstrói sua identidade de “irmão”: ela serve para 

diferenciar a irmandade de outras irmandades negras e da relação com os cultos 

afros.  

O “irmão”, Juiz de Nossa Senhora do Rosário, considera que a opa e a 

murça não têm origem relacionada à rituais africanos. Para ele, a discussão 

sobre a vestimenta africana está associada à liturgia canônica:  

Já é outro mundo. Já é outra coisa. Porque há diferença entre a liturgia 
canônica entre a vestimenta brasileira e a vestimenta africana por causa 
dos costumes. Nós temos o hábito da vestimenta portuguesa porque nós 
viemos de origem portuguesa muito embora houve este tráfico de 
escravo no Brasil e nós tivemos este segmento de africanos com o 
brasileiro e deu esta mistura. O africano cultua, principalmente na Bahia, 
eles cultuam outras imagens e nós cultuamos Nossa Senhora. Houve o 
entrelaçamento de imagens e na qual nós aqui não usamos, não 
podemos usar porque? Porque aqui é liturgia católica, lá é afro. Há 
diferenças, então, não podemos usar. Só mesmo no país deles.  Nós 
temos que ter é o museu representando quase tudo isso dentro de um 
parâmetro social. (Entrevista realizada em 15/12/2005). 

A fala de outro “irmão” é ilustrativa à questão das vestimentas rituais dos 

“irmãos” como oposição aos cultos afro-brasileiro:  

(...) Não é idéia deste radicalismo afro-brasileiro, não é esta a idéia. É 
outra. É uma idéia de elegância, é uma idéia de brasilidade, é uma idéia 
da Europa, européia mesmo. As mulheres da irmandade elas nunca 
vieram vestidas com panos aqui ou ali, panos que eu falo são estas 
vestimentas que o movimento negro usa constantemente. Mas eram 
mulheres vestidas com vestidos de seda, mulheres de carruagens viam 
para estas festas na irmandade pelo que eu ouvi falar, mulheres de 
classe média. (Entrevista realizada 17 de maio de 2007). 

                                                             
10   Dados obtidos no Arquivo da Cúria Metropolitana do Rio de Janeiro. 
 



Nas duas narrativas, os “irmãos” afirmam que a opa tem “origem 

européia”, uma “herança portuguesa”, de maneira que eles distinguem e 

excluem este objeto da “cultura africana”. A partir desta afirmativa, é possível 

indagar: o que é ser negro na sociedade brasileira?  

Na irmandade dos Homens Pretos, pelo uso da opa e da murça, o grupo 

expressa seu vínculo com a monarquia.  Os gestos e costumes, que podem ser 

descritos como tipos ideais, são classificadas pelo grupo “imperiais”: o “falar 

baixo”, “andar bem vestido”, “manter a limpeza”, a “ordem”, “apresentar boa 

educação”, “ser católico”. A demonstração de uma religiosidade católica ao estilo 

europeu exige, no ritual de passagem, a exclusão de vestes coloridas, de 

batucadas, o tom de voz alto, do gingado do samba, e de práticas associadas 

aos orixás. A expressão deve ser acompanhada por uma postura de 

compenetração e introspecção. No entanto, a presença de vestimentas 

européias em rituais negros não é uma exceção desse grupo. Mitchell (1956) 

analisou um caso em que jovens negros africanos e católicos se vestiam à moda 

européia, um estudo sobre uma dança popular no Cinturão de Cobre da Rodésia 

do Norte, a dança “tribal” kalela:  

Em outras palavras, estamos diante de um aparente paradoxo. A dança 
é claramente tribal, com ênfase nas diferenças tribais, mas a língua e o 
idioma das canções e a vestimenta dos dançarinos são retirados de uma 
vivência urbana que tende a subjulgar estas diferenças. (Mitchell, 1956, 
p. 13).  

 

  Segundo o autor, a ênfase nos trajes finos é uma característica geral da 

população urbana africana. Ainda de acordo com este autor, o uso de vestes 

européias por um povo africano seria justificado pelo contexto dos anos 1920, 

que não admitia igualdade entre europeus e africanos. A população europeia que 

habitava o território passou a utilizar as vestimentas como forma de ascensão 

social, que até então só era marcada pela inserção desse povo negro no 

exército11:  

                                                             
11   Entre os elementos simbólicos, os tambores usados na dança, classificados como 
“europeus”, por apresentarem uma “dupla-face”, de modo a imitarem o tambor militar, 
diferenciando-se do “tambor tradicional”, de tronco de árvore e coberto, em parte, de couro 
(Mitchell, 1956, p. 14). 
 



De acordo com o Dicionário da Língua Portuguesa, cuja segunda edição 

data de cinco anos após a chegada da corte no Rio de Janeiro, o termo Opa 

consta como “s.f. Manto real. Capa de irmandade de F. Mendes 68” (Silva, 1813, 

p. 366). Em reforço da relação entre a irmandade e a Narrativa Monárquica, 

segundo o Estatuto Social da Irmandade, os descendentes da “Família Imperial 

do Brasil” são considerados “Irmãos Natos da Irmandade”12. A associação com 

a família real se dá como meio de manter as dádivas à Princesa Isabel, como 

“Redentora”. Ela teria defendido a libertação dos escravos, como afirmam os 

“irmãos”, de modo que sua atuação estaria inserida tanto na justiça divina quanto 

na dos homens. Portanto, ela teria efetuado atitudes “bondosas”, “de respeito ao 

próximo”, em consonância com a religiosidade católica. 

Nesta concepção, a opa e a murça podem ser pensadas como uma moda, 

pois são associadas à noção de “limpeza”, por serem lisas, sem mistura de 

cores. Na Idade Média e no século XIV, o listrado representava a desordem e 

servia para marcar os loucos, os doentes contagiosos e os banidos da 

sociedade. A vestimenta lisa simbolizava a ordem: “Todo escândalo deixa atrás 

de si testemunhas e documentos. (...) O liso não é documentado porque 

representa o comum, o cotidiano, a “norma”. O listrado, ao contrário, o é 

abundantemente, porque é causa de desordem, porque produz ruído13” 

(Pastoureau, 1993, p.17). Trata-se de uma veste presa ao corpo, que revela os 

sinais diacríticos identitários e simbólicos de determinados grupos sociais. O 

corpo carrega o mundo cultural e social, e sobre sua veste revelam seus 

costumes e por meio destes, é possível traçar uma biografia. Como indica Sapir 

(1986, p. 10):  

Na sociedade contemporânea, não é a moda que faz os homens usarem 
calças, e sim o costume. A moda apenas determina variações como o 

                                                             
 

12    Capítulo I (Irmandade e seus fins): artigo 9, alínea-d. 
 
13   Segundo Pastoureau (1993) somente no século XIX o listrado passa a ser associado à 
noção de “limpeza” ao assumir valores de higiene. Ele passa a ser confeccionado como vestes 
para banhos de mar assim como para dormir e para crianças atribuindo a esse estilo um tipo de 
noção associado à pureza e à inocência. 

 
 



comprimento das pernas, a cor do tecido e a presença ou ausência de 
bainhas. Do mesmo modo, embora a adesão a uma crença religiosa em 
si não seja uma moda, a partir do momento em que o indivíduo passa a 
sentir que pode facilmente, movido pela escolha pessoal, passar de uma 
crença a outra não por uma questão de necessidade, mas por um desejo 
de adquirir símbolos de status, torna-se legítimo dizer que essa mudança 
de atitude é uma mudança de moda.  

 

Ao exigir um costume nobre na igreja, os membros da irmandade se 

opõem aos cultos da Umbanda e do Candomblé, classificando-os como 

“profanos”, “primitivos”, “macumba braba”. A noção do trançado reaparece 

novamente. A partir do momento em que alguém se torna “irmão”, é necessário 

controlar as impurezas de crenças populares, ainda que tal conduta dê 

continuidade ao trançado religioso.  

O Juíz-irmão de São Benedito, declarou que, ao vestir o traje, as pessoas 

poderiam ver “que não se tratava de um ‘neguinho’ qualquer”, demonstrando 

também a importância da vestimenta no que tange à inserção social do negro na 

sociedade brasileira e como marca. Por isso, ele reafirma a importância da 

vestimenta no museu: “Está lá, para inglês vê”, completava.  

Quanto a esse fato, as vestimentas também são capazes de expressar a 

ascensão negra frente à memória histórica. 

Entre os documentos analisados sobre o uso da opa ao longo da história 

da irmandade, há três fontes, que se referem à importância destas vestes, no 

processo de transformação da autoconsciência de indivíduos comuns em 

“irmãos”. A primeira referência consta no Livro de Compromisso da Irmandade, 

que contém as “Memórias sobre a Irmandade de Nossa Senhora do Rosário e 

São Benedito dos Homens Pretos do Rio de Janeiro”, de autoria do Dr. Olympio 

de Castro, capelão cônego, que passou a incluir o livro de compromisso da 

irmandade, em sua reedição em 192814: 

                                                             

14   No termo de Compromisso também consta uma referência a esta vestimenta, no 
capítulo XVII, a respeito da posse de um “irmão” e da formalidade necessária: “Na véspera da 
festa de Nossa Senhora, pelas nove horas da manhã todos os votantes atuais, vestidos de opa, 
se juntarão no consistório da Irmandade, sendo para isso avisados pelo andador, e caso falte 
algum, o irmão escrivão fará suprir sua falta, convidando algum outro irmão, e que tenha já 
servido na Mesa, para o substituir” (Capítulo XVII – 170, 1928). Segundo a “Breve Notícia da 
Irmandade de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito dos Homens Pretos”, de autoria de um 



   Em 7 de março de 1808 chegou a esta cidade o Príncipe 

Regente e     desembarcou no dia 8. A Irmandade, estando em sua 

Igreja, e      havendo Sua Alteza, mas vendo determinado ir 

ali em seguida ao seu     desembarque, reuniu-se no Consistório, tomou 

opas, e de cruz alçada     desceu à Igreja para receber Sua Alteza... (Livro 

de Compromisso,     1928, p. 52).  

A segunda referência a esta vestimenta consta na gravura de Debret, que 

retratou a sociedade escravista brasileira do século XIX. A pintura estava exposta 

no Museu do Negro e retrata “irmãos” negros pedindo esmolas, em frente à uma 

igreja que Tadeu classifica como sendo a igreja de Nossa Senhora do Rosário e 

São Benedito dos Homens Pretos (RJ), no início do século XIX. Esta imagem 

teria sido a “responsável” por conduzir o escrivão-secretário Tadeu à descoberta 

da igreja, ao “folhear” um dicionário ilustrado de sua mãe, aos 19 anos. Ele teria 

observado nesta pintura uma forma de devoção negra, que se diferenciava das 

descrições afro-brasileiras do candomblé e da Umbanda, despertando sua 

curiosidade em relação à igreja de negros “pura”, sem as impurezas ou 

“contaminações” de outras religiões:  

(...) Isso é interessantíssimo eu acho importante dizer por que é o 
nascedouro de tudo. Eu sou um apaixonado pelo Debret. O Debret tem 
duas telas, duas aquarelas sobre a irmandade: uma é a coleta para a 
manutenção da igreja do Rosário e a outra é a de pedintes, pela manhã. 
E aí eu vi aquilo e disse “Poxa que barato!”(...) Isso era em um livro da 
minha mãe. Era um dicionário ilustrado, vermelho, ótimo. E aí tinha as 
pranchas e aí eu comecei a entender e ficava “Que barato!” (Entrevista 
em 17/05/2007). 

 

A terceira fonte data do início do século XX, quando um “irmão” da igreja 

dos Homens Pretos, que se identifica como “eu fiscal do protesto”, envia uma 

carta (29/06/1902), queixando-se de um outro “irmão”, por pedir esmolas 

vestindo a opa e portando outros objetos litúrgicos, sem  “licença”:  

                                                             
irmão ex-mesário, Joaquim José da Costa, em 1886, o Livro de Compromisso teria sido criado 
em 1669, quando o prelado administrador confirmou a criação da irmandade e aprovou o 
compromisso em 22 de março, um ano após a reunião das duas confrarias, em fevereiro. Em 
1759 é proposta e aprovada a reforma do compromisso, em 4 de abril, e eleitos o Rei e Rainha. 
Em 1831 se dá a Reforma do Compromisso.  

 
 



No dia santo de S. Pedro às 11 horas e quarenta e cinco minutos faltando 
um quarto para 12:00 irmão de Venerável Irmandade Penhosa Senhora 
do Rosário e São Benedito da Capital Federal, passando pela Rua do 
(ilegível) vendo um dos irmãos  às malandro sem uma licença e a vara 
de Nossa Senhora e a opa de Santa Efigênia e S. Elesbão. Este dito 
irmão entrando (ilegível) e a razão que eu, sendo um irmão desta 
irmandade e dos que trata zelar as zafarias de Nossa Senhora do 
Rosário e São Benedito não é para ver praticar uma queixa desta sendo 
eu fiscal do protesto”15 (Grifos nossos). 

 

 

 

Considerações Finais 

 

O objetivo deste trabalho foi analisar o simbolismo cultural de uma 

irmandade setecentista representado por dois objetos: a opa e a murça. As 

representações simbólicas destes objetos nos permitem pensar a identificação 

do fiel e seus rituais. Por intermédio de entrevistas, consultas a documentos e 

observação participante, buscou-se descrever e apontar algumas reflexões 

sobre duas vestimentas que compõem o acervo do Museu do Negro.  

Estes objetos revelam um sistema de trocas que ocorre de forma 

contratual, formalmente obrigatória, quando o indivíduo é convidado a se tornar 

“irmão”. A tripla ação está contida no compromisso que passa a assumir: ao 

receber a veste, deve respeito a seu padrinho ou madrinha (aquele que efetua o 

convite), aos demais membros da irmandade e ao mundo dos mortos, 

representado pelas almas dos escravos negros e pelos santos. Expostas ao lado 

de três objetos sagrados conferidos aos "irmãos” (um pequeno livro de oração, 

sem data, que traz a imagem de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito, o 

diploma conferido de “irmão” e um terço).  

Percebe-se que é através do conjunto de memórias sobre esses objetos 

que a identidade da irmandade é firmada servindo, assim, como elemento central 

na dinâmica da memória coletiva desse grupo. A opa e a muça trazem tradições 

                                                             
15   Queixa de um “irmão” contra a atitude de outro irmão de esmolar sem a necessária 
licença. Arquivo da Cúria Metropolitana do Rio de Janeiro.  

 
 



simbolizadas na dinâmica do trazer, entregar, transmitir e ensinar. Dessa forma 

é a tradição um conceito muito próximo à concepção de uma memória coletiva, 

pois ambas dinamizam a transmissão cultural constituindo assim identidades. 

Nesse sentido, a opa e a murça são patrimônios culturais de um grupo por 

trazerem em  seu simbolismo a existência de um grupo.  

Nesse sentido os objetos materiais devem ser entendidos como 

integrantes do processo de transformação. Eles não são apenas diferenciadores 

de identidades, mas contribuem efetivamente para uma mudança da 

consciência, de indivíduos comuns em “irmãos”. Assim, é possível apreender os 

processos sociais e simbólicos por meio dos quais estes objetos são 

transformados em ícones legitimadores de ideias, valores e identidades 

assumidas por diversos grupos e categorias sociais (Gonçalves, 2007, 1996). 

O colecionamento de um objeto, assim como seu deslocamento e 

materialidade, é uma forma de pensar o objeto enquanto mediação entre o 

“visível” e o “invisível”. Alguns referem que, neste momento, pensam na memória 

de seus “irmãos” escravos e rezam por suas almas, enquanto outros pedem 

proteção para sua família e para a irmandade que integram. Por fim, outros 

pedem saúde e proteção coletiva e individual aos santos padroeiros. O indivíduo 

se depara com uma expectativa simbólica: as dádivas que devem receber, 

manter e devolver ao se tornarem “irmãos”. 

A opa e a murça enquanto objetos de vestimentas e exposição estão 

vinculados a uma ordem a partir da qual se modifica o modo pelo qual um 

indivíduo e um grupo experimentam suas identidades. Como visto, estão sujeitas 

a um código rígido que envolve os sentimentos de respeito e uma conduta na 

nova condição de ser, mas também são capazes de revelar o trançado de 

relações simbólicas presentes na relação de um grupo e seu objeto.     
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