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I - CONTEXTUALIZAÇÃO DO TEMA 

Com a intenção de compreender os significados mais profundos da Festa do 
Rosário do Serro, realizo um estudo que busca conhecer sua história e interpretar 
sua significação simbólica. 

Portanto, trata-se de um estudo que se contextualiza nos limites daquela ci· 
dade, um dos lugares que compõem o ciclo do ouro e do diamante nas Minas do 
século XVIII. 

Nestas Minas o homem negro esteve presente desde as buscas do desco
brimento para servir ou para ajudar a desbravar os caminhos com os primeiros 
aventureiros e logo tornou-se duplamente indispensável à economia mineratória: 
como mão-de-obra e como conhecedor que era das técnicas da mineração. 

Este fato com certeza ocorreu nas Minas do Ouro do Serro do Frio e Tu
cambira descobertas em 1702 por Antônio Soares Ferreira, como registrou, no li
vro de Receita da Fazenda Real, Baltazar de Lemos de Moraes Navarro, passan
do a partir de então a ser chamado de Arraial do Ribeirão das Lavras Velhas. (1) 

Na história mais antiga do Serro, o homem preto se encontra e se articula 
rapidamente como o comprova o "Compromissio da Irmandade de Nossa Senhora 
do Rosário na Freguesia de Conceyção da Villa do Prrncipe do Serro do Frio no 
Anno de 1728". (2) Porém bem antes, no ano de 1716, já se eneontram notfcias 
desta irmandade, fazendo supor que antes disso já existiam, sem o caráter oficial 
que caracteriza o estatuto, homens pretos agrupados em torno de um sistema de 
referências particular. 

Por entender que a Festa do Rosário foi para o homem negro esta possibili
dade de agrupamento e de expressão, e mais, que esta festa se trata de linguagem 
viva do homem que o sistema escravizou, este estudo tem o objetivo de desven
dar esta linguagem, de compreender seu significado e sua função. 
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Esta ê portanto uma investigação de natureza delicada por ser feita a partir 
de fontes fugases e diversificadas. Um trabalho pode-se dizer quase artesanal 
mas com ambições de penetrar e de interpretar o universo simbólico expresso no 
ritual de uma festa. 

Uma festa religiosa dos homens de cor, portanto um fenômeno de religião 
e também de raça; um fenômeno mental e social. Fenômeno de múltiplas faces ex
presso em linguagem simbólica e que se deseja captar a partir da compreesão de 
sua lógica e de seu contexto particulares para então se arriscar uma interpretação 
e uma tradução. 

11 - A MONTAGEM DO RITUAL 

A história conta que a devoção a Nossa Senhora do Rosário tem sua origem 
na vitória que tiveram os cristãos sobre os mulçumanos na Batalha de Lepanto a 7 
de Outubro de 1571, vitória que teria sido possrvel apenas pela intervenção da 
Santa. (31 

Mas para os homens pretos devotos de Nossa Senhora do Rosário, ê a len
da que conta mais ... 

Diz a lenda que Nossa Senhora do Rosário apareceu certa época sobre as 
âguas do mar e os caboclos (ou fndios civilizados pelos Jesuítas) rezaram, canta
ram e tocaram seus instrumentos para que a Santa viesse até eles, mas ela não 
veio. 

Em seguida os marujos empreenderam a mesma tentativa e ela também não 
atendeu a este chamado. 

Então vieram os negros Catopês e Nossa Senhora do Rosário veio até eles. 
Assim foi que ela se tornou protetora dos negros e todos os anos, antes da procis
são, os dançantes representam esta lenda. (4 ) 

A festa começa com a matlna feita no adro da Igreja do Rosário na madru
gada de sábado. Com as luzes apagadas e as portas fechadas, a caixa de asso
vios toca uma melodia com o som melancólico por três vezes, e por três vezes re
pica o sino. Está sendo pedida a permissão de Nossa Senhora do RosArio para 
fazer a festa. As portas se abrem, a permissão foi concedida. 

A caixa de assovios é composta por pffaros e caixas de couro e segundo di
zem seu som representa o som dos gemidos do negros no cativeiro. 

Em seguida à matina, a caixa de assovios sai da Igreja tocando agora em 
outro ritmo, um ritmo de festa. Acompanhada pelo Primeiro Juiz, ela visita a casa 
de cada um dos festeiros anunciando a permissão concedida. 

Os festeiros que promovem a festa a cada ano - dois juizes, duas juizas, 
um rei e uma rainha - formam o reinado. Estes são responsáveis por fazer cumprir 
o Compromisso da Irmandade, organizar e patrocinar a festa. 

O sâbado à noite é o dia do mastro. Para o mastro os irmãos e os dançantes 
vão levando o Guião e a Cruz à frente até a casa do mordomo, onde buscam a Ban
deira que é carregada até o Rosârio. Lã ela é levantada pelos dançantes entre fo
gos, danças e palmas. 

A festa propriamente dita começa no domingo as seis horas com grande fo
guetaria na casa do Primeiro Juiz que é "tirado" pelos Catopês e pela caixa de as
sovios de seu trono. Ele deixa a sua casa debaixo de um guarda-chuvas que é 
carregado por um convidado seu. Assim todos os componentes do reinado vão 
sendo retirados de seus tronos onde se acham rodeados de mucamas. Os Cato
pês batem os atabaques e cantam para "puxar o reinado". Enfim todos se dirigem 
ao Rosãrio e durante o trajeto Caboclos e Marujos se juntam ao cortejo. 

A "dança" dos Caboclos, como eles dizem, se compõe de Papai Vovô e 
Mamãe Vovó que usam m~scaras e uma varinha na mão; tem também o Caciqui-
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nho que é um fndio pequeno. Estes e os Caooclos encenam em conjunto a urezin
ga", a embaixada, a luta contra os Marujos, a dança de fitas (que ê feita para dis
trair o Papai Vovô), a dança do lenço ou cipó {que ê para o Caciquinho subir e otr 
servar se vem inimigo}. Suas vestes são de penas e usam flexas. 

Os marujos tocam instrumentos de corda, xique-xiques, pandeiros e caixas 
de couro. Entre eles encontra-se o Calafatinho e o Mané-Massimbague. Os pos
tos de comando são divididos entre: Comandante, Contra-Mestre, Capitão de Mar 
e Guerra, Embaixador, Primeiro e Segundo Pilotos e o Doutor. 

Os Catopês usam um cocar de penas e um pano nas costas. Tocam tambo
rins, caixas de couro, xique-xiques e reco-recos. Entre eles existe o mestre que é 
o Chefe e o contra-mestre. 

Depois da Missa festiva onde todos dançam e cantam e o reinado participa 
em tronos no altar, chega a hora do almoço. O Primeiro Juiz oferece comida aos 
caboclos, o Segundo Juiz aos marujos e com o rei almoçam todo o reinado e os 
Catopês. 

Tenninado o almoço o Primeiro Juiz oferece em sua casa uma mesa de do
ces para o cortejo e nesta mesa os doces são os mais variados. Encontram-se 
entre outros: zamboa com melado, laranja-da-terra em calda, doce de leite, luminá
ria, micelânia. 

À tarde é a hora da procissão. Da Igreja saem todas as danças, o reinado, o 
padre e a Imagem de Nossa Senhora do Rosário. 

A ceia é oferecida pela rainha e as juizas. Depois cada componente é entre
gue em sua casa ficando por último o Primeiro Juiz. 

Na segunda-feira o segundo reinado é empossado e as varas, coroas e ce
tros são entregues aos festeiros do próximo ano, e estes então recebem todo o 
respeito dos dançantes. Nestas mesma noite é feita a despedida na Igreja do Ro
sãrio. 

111 - A FESTA DO ROSÁRIO NA VOZ DO DEVOTO 

Em linhas gerais é assim que se monta o ritual da Festa do Rosário do Ser
ro, porém o que ela significa para as pessoas que a vivem e a fazem é bem mais 
que isto e sua lógica mais profunda nos escapa porque só a eles pertence. 

Com uma linguagem emocionada, a forma como os dançantes percebem e 
entendem a sua festa é uma forma diversa da nossa. Exemplo disso é o fato que 
muitos dançantes sempre contam e que nas palavras de Gesâria, mãe dos chefes 
dos Catopês, assim se deu: 

"Eles tiraram os catopl! uma vez, eles fizeram uma festa uma vez e atenta
ram de cortá os catopê, ent~o tiraram os catopê fora, né? .E tentou pux~ o 
reinado e a procissão, só com marújo e caboclo. Ai quando chegou a/f na 
Abadia, na descida do Vaza-Canudo, Nossa Senhora estrondou toda na 
cacunda deles. Ela arrebent6 toda ar eles nao foram capaz de carregá ela. 
Eu era mocinha muito nova e num recordo o ano que foi. E a gente ficou 
vendo e sabendo que ela estrondou toda. Ela nl1o quis sair sem os catop~. 
Ela gosta mais é dos catopê, ela escolheu eles prá sair do mar. Ela gostava 
muito era dos n~go". Ela tamMm se lembra e conta: "A festa era só do n§go, 
só de nêgo. Era rei, rainha, tudo preto. Catopê, era preto. Tanto que a gente 
via na festa e tinha medo, eu num chegava perto deles, é medo de eles p6 
coisa ne mim agora. Diz qu'e/es era tudo feiticeiro. Era tudo aqueles negão 
de zóio vermelho. É de pouco tempo que peg6 a entr~ branco". 
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Para o Senhor Joaquim Visitador é comum acontecer de morrer dançantes 
quando acaba a festa. Ele diz: "morre e adoece muita gente quando a festa acaba, 
esta festa mexe muito com a emoção". 

Mas tem também os que dizem que sentem melhor depois da festa porque 
"esta dança expia o corpo". 

Para explicar o começo da festa, cada qual a seu modo tem uma explicação: 

- "Esta festa não é inventada. o nêgo faz o que sempre gostou de fazer". 
- "Esta é uma festa do principio do mundo, desde Adão e Eva tem esta 

festa". 
- "Esta festa foi inventada prâ aliviâ os escravos". 
- "É do tempo antigo, esta festa veio da África, foi os nêgo que inventaram". 

Porém é nos cantos e nas danças que se encontram mais força e conteúdo 
quando, por exemplo, os catopês cantam como que num grito de lamento: 

- .. Cadê nosso rei 
Cadê nossa rainha .. ," 

- "O rei magangâ 
A capa do rei magangâ 
O rei magangâ 
Aproveita do Rei magangã". 

Para Nelson, capitão de mar-e-guerra, "a dança dos marújos é uma dança 
respeitada, não pode ir de qualquer, todo mundo respeita a marujada e isto é o 
que mais me promove. Eu gosto disso, gosto de Nossa Senhora do Rosário e 
gosto da marujada". 

O contra-mestre dos caboclos diz que "a dança do caboclo é a parte mais 
alegre, eu sou emocionado com dança de caboclo desde criança. A sanfona toca. 
as moças vem dançar com a gente ... ". 

IV - A "DESMONTAGEM" DO RITUAL 

Uma constatação que à primeira vista se pode fazer, quando se conhece a 
montagem do ritual, é a de que nele existe uma complicada trama de poder que se 
inicia com as figuras de um rei e uma rainha, passa por todo o reinado e pelo inte
rior de cada dança, para terminar, também de forma hierarquizada, na supremacia 
dos catopês sobre os marujos e caboclos. 

Esta organização da estrutura da festa parece demonstrar a um tempo que o 
negro buscava ordenar e recuperar seu próprio mundo, além de encontrar assim, 
uma possibilidade de contestar a sua condição de subordinação, quando faz dos 
Catopês, os personagens mais importantes da festa e torna marújos e caboclos, 
figuras rejeitadas pela Santa. Em outras palavras, no intertor da festa o poder per
tence ao negro, um poder que se legitima pela via do sagrado e portanto inquestio
nável, como comprova a força da lenda do negro. 

As danças dos marújos e dos caboclos e sua própria presença no ritual, vão 
demonstrar que na festa está presente a próprta composição étnica do mundo co
lonial, ou seja, além do preto, brancos e fndios lá se encontram e suas presenças, 
nos papéis de marújos e caboclos, estão marcadas por antagonismos. Durante 
quase todo o ritual estes se acham envolvidos em representar lutas que expres
sam a disputa pelo domrnio, como se pode ver na embaixada, nas "rezingas" ou 
nos seus cantos e versos que são carregados de conteúdos de guerra. 

Portanto compreender esta festa é uma possibilidade de se fazer contato 
com a lógica e com a "visão do mundo" do negro escravo. De se conhecer ases
tratégias de interpretação e de relação que o negro criou para viver e conviver num 
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mundo em que branco e poder ligavam-se intimamente. A Festa do Rosãrio, neste 
sentido, se apresentava como via para se agruparem homens que já traziam em 
comum a cor da pele, a condição de escravo e de privação de suas estruturas ser 
ciais nativas. 

Assim, a minha primeira constatação é a de que esta festa, longe de se tra
tar de uma manifestação ingênua, é na verdade uma montagem com complicados 
e quase invisrveis sistemas de trocas que se dão por ora com o sagrado, por ora 
com as condições mais concretas de existência através de uma linguagem alta
mente simbolizada. 

Esta linguagem que utiliza como forma de expressão o disfarce do simbólico 
não permite, é certo, ao escravo reverter sua situação concreta de subordinação e 
marginalização no mundo dos brancos mas, ela lhe oferece uma possibilidade de 
falar disso e de contestar isso sem incorrer na rebeldia declarada que poderia e 
efetivamente lhe custaria muito caro. 

Por atender ainda a necessidades que não diziam respeito exclusivamente à 
escravidão, esta festa não se esgota e não perde seu sentido mesmo com o fim de 
um sistema que tinha como razão de ser, a apropriação e a exploração da mão-de
obra escrava. 

O homem fivre pobre, herdeiro tanto quanto o escravo da condição de mar
ginalização social e desclassificação econômica, vai se utilizar e se apropriar do 
mesmo canal de expressão de seus antepassados: a Festa do Rosário, não dei
xando de se mostrar porém, sensfvel às influências do tempo, o que é visfvel nas 
transformações que podem ser percebidas na forma e no conteúdo do fenômeno, 
mas que desde o começo dos setecentos até hoje, continua a se realizar com uma 
força e uma vitalidade que demonstram sem sombra de dúvidas, que no ano que 
vem vai ter mais. 

Capaz de acolher com um mesmo gosto e uma mesma entrega o momento 
da dança e da reza, da comida e do canto, da promessa e da barraquinha, da ccr 
reação, da procissão, da cachaça e das intermináveis andanças com que buscam 
e entregam seu reinado, esta festa vai demonstar múltiplas faces num único ritual. 
Escorregando-se entre o que, ao olhar leigo, aparece ora como sagrado e ora co
mo profano, tal festa para o homem que a vive e a faz se compõe de gestos sagra
dos do pnncfpio ao fim. 

Esta flexibilidade presente na Festa do Rosário, a sensibilidade para projetar 
a nfvel do simbólico desejos e temores, aspirações e angústias, cria nos dias de 
festa uma vida que se contrapõe a todos os outros dias das vidas dos dançantes 
oferecendo verdadeiras estratégias de sarda do estabelecido e do oficial ao homem 
escravo, preto, pobre e devoto de Nossa Senhora do Rosário. 

Buscando encontrar soluções para as contradições de uma sociedade na 
qual a ele cabia apenas produzir trabalho o preto cativo retratou em sua festa a or
dem da realidade nova que lhe era imposta através dos três grupo:; dançantes: os 
marújos, os caboclos e os catopês, para com eles fazer interferências na realída
de, interferências simbólicas, contidas nos papéis que cada dança representa e 
nas inter-relações que apresentam em forma de espetáculo, mas também de rito. 

Esta é porém uma festa que se insere no interior das innandades e as Ir
mandades foram, no contexto social do setecentos, a razão de ser e de se orgai
zar dos moradores das Minas, mas que eram na verdade de natureza oficial e ra. 
guladora, com compromissos aprovados pelo Estado e pela Igreja. Ou seja, tra
tam-se as irmandades de organizações absolutamente legrtimas ao sistema colo
nial. 

Sob vãrias invocações, aquela população leiga a elas se filia, se associa e 
se estratifica em classes tendo como base principal da divisão, a cor da pele, at; 
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que a categoria sócio-econômica se liga intimamente. Negros, pardos e brancos 
se fazem irmãos e devotos com irmandades e invocações especfficas. 

As irmandades dos pretos sob a invocação de Nossa Senhora do Rosário 
foram em número superior a quaisquer outras e suas razões ainda não foram sufi
cientemente compreendidas. Sobre isto este estudo tem contribuições a dar. 

A funçãodas Irmandades do Rosário era, portanto, a de oferecer ao negro 
uma porta de ent[ada para o mundo do branco, o que significa dizer, cristianizá-lo e 
integrá-lo na sociedade do branco e de seus valores. Mas contrâria e contradito
riamente a seus interesses, estas irmandades parecem ter oferecido exatamente a 
porta de safda ao homem preto. 

Isto significa dizer, em outras palavras, que no interior das irmandades dos 
negros, através da festa que ela institufa - A Festa do Rosârio - os homens pretos 
irmãos escapolem à ordem, ainda mais, a invertem. Este é um momento em que o 
homem escravo, se liberta: o homem negro, contesta: o homem pobre, festeja; o 
homem devoto, dança a sua fé; o homem africano, renasce. 

A Confraria seria nesta medida, e a pesquisa da Festa do Rosãrio do Serro 
já o demonstra, um lugar que na verdade ajuda a manter padrões culturais africa
nos ao criar elos entre os iguais. Assim ela não cristianiza, mas sincretiza; não im
põe os valores e os gostos dos brancos, pois quando esta permite, com a intenção 
de neutralizá-los, que se assente nas mesas das irmandades, um rei e uma rainha 
ainda que com realeza dada e não de fato, é para estes que se voltam a reverência 
e o respeito do preto. Quando a irmandade assegura um lugar santo para enterrar 
os irmãos mortos, ela bem que poderia estar oferecendo, aos olhos do negro, uma 
possibilidade de voltar à terra mãe e a seus antepassados por quem prestam culto. 
A imagem da Santa que tanto amam e que chamam de sua "mãezinha'', é santa de 
tradição cristã e branca. Ela é na verdade a Mãe de Deus. Mas na lenda do preto, 
que ele conta, reconta e tem como a uma lei sagrada, Nossa Senhora do Ros~rio 
se nega a ir para os brancos (marújos) e para os caboclos (fndios civilizados) e 
escolhe como filhos e protetores a eles: os homens negros. E ainda mais, trazendo 
em sua alma africana, uma forte tradição de santos, muito provavelmente ele não 
encontrou dificuldades em se devotar à Santa do Rosârio que bem poderia estar 
representando, algo de profundamente seu. 

E a estas coisas todas demonstravam perceber os representantes do poder 
dominante, Estado e Igreja, pela ambigüidade com que tratou e em certa medida 
até hoje trata, a Irmandade e a Festa do Rosário do Serro numa demonstração de 
que, se por um lado viam-se obrigados a permitir e até a incentivar canais de ex
pressão do negro como irmandades e dentro delas, suas festas, por outro, perce
bendo algo de perigoso nelas, buscam restríngr-las ou mesmo acabar com suas 
festas, como é o caso da Festa do Rosário dos homens pretos do Serro a qual, 
inúmeras vezes se tentou, em vão suprimir. 

NOTAS 

1. SILVA, Dario A. F. da. Memdria sobre o Serro Antigo, Typ. Serrana, Serro, 1928. 

2. Este belfssimo livro encontra-se atualmente sob a guarda do Presidente da Irmandade do Ro
sário do Serro. 

3. Sobre a origem histórica da devoção a Nossa Senhora do Rosário pode-se encontrá-la no Es
tatuto da Irmandade de Nossa Senhora do RosArio do Serro. 

4, Esta lenda encon1ra-se narrada no Estatuto da Irmandade de Nossa Senhora do RosArio do 
Serro. A mesma lenda pude escutá-la, com inúmerass variações, de dançantes de outras 
F estas do Rosário. 
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