
1. A Irmandade da Boa Morte não nasceu em Cachoeira. 
a. A irmandade foi, desde o início, cachoeirana. Suas primeiras atividades 

aconteceram na Capela de Nossa Senhora d’Ajuda.   
b. Apesar de estar fortemente ligada à cidade, a Irmandade foi fundada 

inicialmente em Salvador, na Igreja da Barroquinha.  
 

2. É a única irmandade negra fundada na Bahia. 
a. Sim. A Irmandade da Boa Morte foi a única formada unicamente por 

negras(os) africanas(os) em solo baiano. Daí a relevância para a História e 
cultura do estado.  

b. Apesar de ser a mais influente, a Irmandade da Boa Morte não foi a única 
fundada por negras(os) na Bahia. Outras surgiram também no mesmo 
período para reverenciar diversos santos católicos.  
 

3. A Irmandade da Boa Morte surgiu com a intenção de proteger os negros 
escravizados.  

a. Verdadeiro, já que elas libertaram muitos escravos com o dinheiro que 
ganhavam vendendo quitutes nas cidades.  

b. Verdadeiro, já que elas se aliavam a mulheres brancas para ter o dinheiro 
suficiente para a alforria dos escravos.  
 

3. A Irmandade da Boa Morte é uma expressão da cultura sincrética do Brasil.  
a. Isso acontece somente hoje, pois no passado as mulheres que 

participavam da irmandade eram exclusivamente católicas.  
b. Desde a formação da Irmandade podem ser percebidas expressões da 

religião católica e do candomblé nas festividades. 
  

4. A Casa Estrela é a primeira sede da Irmandade da Boa Morte 
a. A casa número 41 foi a primeira sede da Irmandade. Além de ser moradia 

de Júlia Gomes, foi espaço das primeiras reuniões das irmãs.  
b. Na verdade, essa era apenas a casa onde habitava a Júlia Gomes, juíza 

perpétua da irmandade.  
 
5. A Festa de Nossa Senhora da Boa Morte completou neste ano (2018) 237 
anos.  

a. Não, a festa não é tão antiga.  
b. Sim, a festa é um símbolo da resistência e religiosidade dos negros 

escravizados.  
 

6. Na cidade de Cachoeira, o dia 15 de agosto é feriado municipal.  



a. Apesar de se uma data importante no calendário, não é feriado. No 
entanto, é decretado o trabalho no serviço público e nas escolas não é 
obrigatório.  

b. Sim. O dia da assunção de Nossa Senhora da Glória é o ponto alto da 
festa e considerado feriado.  

 
7. A Festa de Nossa Senhora da Boa Morte foi reconhecida como Bem Imaterial 
em 2010 pelo Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural. 

a. Verdadeiro 
b. Falso 

 
8. A Ceia Branca, que acontece no dia 13 de agosto, recebe esse nome devido: 

a. Aos alimentos consumidos. Neste dia, não são permitidos carne bovina, 
suína ou pratos feitos com azeite de dendê. 

b. Ao luto das irmãs, que vestem trajes brancos, sem muitos adornos, e no 
mesmo dia saem pelas ruas da cidade em cortejo.  
 

9. As roupas das Irmãs na celebração tem vários significados.  
a. A veste usada na procissão de Nossa Senhora da Glória traz a cor preta na 

saia como quebra do preconceito contra a cor.  
b. Os trajes são todos importantes, mas não há um dia certo para usar cada 

um deles.  
 
10. As jóias utilizadas também tem grande importância e significados 
relacionados com a história do movimento da Irmandade. 

a. Os correntões cachoeiranos são correntes feitas com elos grandes. Cada 
elo significava o dinheiro que as mulheres ganhavam vendendo os 
quitutes na cidade.  

b. Os elos dos correntões cachoeiranos eram trocados pela liberdade dos 
escravos. A depender do preço do escravo, esse elo poderia ser de prata, 
ouro ou bronze.   

 
 
 
 
 
 
 


