
 

 

1 

Como citar esse texto: 

 

GUALBERTO, Tiago. Bandeira para festa popular representando Bom Jesus, São Miguel e São Roque. 

São Paulo: Museu Afro Brasil, 2016. Disponível em: [<CITAR FONTE ONLINE>]. Acesso: [CITAR 

DATA] 

 

 

 

                                            

Bandeira para festa popular representando Bom Jesus, São Miguel e São Roque  

 

Resumo: Este texto foi elaborado para compor a justificativa de compra deste exemplar de “Bandeira” 

utilizada em festejos populares, onde se vê a representação de imagens de santos católicos: Bom Jesus, 

São Miguel e São Roque. Atualmente este objeto composto por 3 faces, cada uma constituindo uma 

bandeira, compõe o acervo do Museu Afro Brasil. 
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A tradição do hasteamento de bandeiras durante as cerimônias e festejos católicos representa um 

importante espaço de afirmação social e religioso de seus praticantes. As festas de Bom Jesus, São 

Miguel e São Roque constituem expressões das camadas populares articuladas a produção de símbolos 

e significados caros à devoção e valores compartilhados da comunidade. A Bandeira faz parte de uma 

série de procedimentos ritualísticos que envolvem desde a derrubada de uma árvore, a retirada de seu 

mastro e posterior carregamento pelos fiéis até a sua definitiva instalação em frente à igreja.  

A peça adquirida pelo Museu Afro Brasil possui três faces pintadas com tinta a óleo sobre tecido. 

Estas telas estão armadas em uma estrutura em madeira capaz de mantê-las erguidas sobre o mastro 

utilizado durante os festejos. As três imagens apresentam caráter popular, semelhantes às pinturas 

vendidas em feiras de artesanato, rapidamente elaboradas recordando panos de pratos e pequenas 

pinturas decorativas. Identificam-se a imagem de São Miguel, São Roque e a de Bom Jesus com a 

seguinte inscrição “Senhor Bom Jesus – Abençoai-nos!”. Este texto sugere uma tipografia comum às 

utilizadas por cartazistas, algo que poderia auxiliar na datação das pinturas.  

O núcleo expositivo ‘O Sagrado e O Profano’ possui instrumentos musicais, objetos ritualísticos, 

obras de arte e imagens exemplares desta tradição de hasteamento, no entanto, não possui uma bandeira 

característica desta prática realizada nas últimas décadas. Os demais exemplares possuem datação mais 

antiga, porém não apresentam as características estéticas e formais presentes nos atuais festejos. Neste 

sentido, a peça adquirida corrobora para a construção de um quadro histórico destas manifestações e a 

demonstração da continuidade de sua presença na cultura brasileira. 
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Técnica: óleo sobre tela montada em madeira 

Material: Tinta, tecido e madeira 

 


