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Toutes lês croyances religieuses connues, que’elles soient 
siples ou complexes, présentent um même caractere 
commum: elles supposent une classification des choses, 
réelles ou idéales, que se représentent lês hommes, em 
deux classes, em deux genres opposés, designes 
généralement par deux termes distincts que traduisent 
assez bien lês mots de profane et de sacré. La division du 
monde endeux domaines comprenant, l’um tout ce qui est 
sacré, l’autre tout ce qui est profane, tel est lê trait distinctif 
de la pensée religieuse; lês croyances, lês mythes, lês 
gnomes, lês légendes sont ou des représentations ou des 
systèmes de représentations qui expriment la nature des 
choses sacrées, lês vertus et lês pouvoirs quil leur sont 
attribués, leus historie, leur rapports lês unes avec lês 
autres et avec lês choses porfanes. 
 

Émile Durkheim 
Les Formes Élémentaires de la Vie Religieuse 

 
 

Deus te Salve Casa Santa 
Onde Deu fez a morada, 
Onde mora o cálix bento 
E a hóstia consagrada. 
 
Sêo Mimi, no começo da saudação,  
na Dança de Santa Cruz, em Carapicuíba. 

 
 
Fui descendo rio abaixo 
Procurando pirai 
Procurando amor de longe 
Que o de perto eu já perdi. 
 
Sêo Mimi, no começo da roda, na mesma 
Dança, um pouco mais tarde. 
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Sarabaguê, a Dança de Santa Cruzinha na Aldeia de 

Carapicuíba. 

 

Mas afinal o que é Sarabaguê?  Sêo Neto se apruma bengala 

e explica: 

 

Coisa de índio, dança de índio, bagunça, 
bagunça de índio, porque aquilo os padres 
ensinaram pra eles, pra catequizar, entende? 
Mas com o tempo foi virando uma confusão 
danada, aquele bando de índio, de bugre mesmo, 
um detrás do outro, batendo com a mão, batendo 
com o pé, marcando o ritmo: ‘quinze com quinze 
é quinze, quinze com quinze é quinze’. 
Sarabaguê ficou querendo dizer ‘coisa de índio’, 
mas no sentido de bagunça, de confusão. 
 

E ele aproveita para avisar, uma semana antes, pra mim e 

pros outros: 

 

Eu, por exemplo, nesse ano eu não venho na 
Aldeia cm lei de festa de Santa Cruzinha. Eu 
acho que eu não vou mais nessa Festa. Já não 
se dança mais como antes, tem muita gente li 
fora e já não dá mais pra ser como foi, faz tempo. 
 

Mas Sêo Antônio Camargo — Sêo Mimi como todos o tratam 

na Aldeia e como o trataremos aqui — corrige o velho duas vezes. 

 

Pra mim Sarabaguê é o mesmo que Dança de 

Santa Cruz. É o nome lá dos índios pra dizer 

‘Dança de Santa Cruz’. Foi os padres que fizeram 

pros índios, faz mais de 400 anos, pra ensinar pra 

eles coisa de religião, e os índios inventaram de 

j’r esse nome, Sarabaguê. Quem dança a dança 

é por devoção, haja o que houver. Eu mesmo 

venho de São Paulo todo ano, muitas vezes, pra 
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fazer a Dança. E se Deus me der força eu vou 

vim todo ano, até morrer. 

 

Seu pai e o seu avô, os dois já moradores em São Paulo, 

faziam o mesmo, e a família Camargo até hoje é por quem a Dança 

de Santa Cruz continua viva duas vezes por ano na Aldeia de 

Carapicuíba: uma em maio, na Festa de Santa Cruz e outra cm 

setembro, na Festa da Santa Cruzinha. 

Outros velhos, adultos e jovens devotos da Santa Cruz 

repetem sempre o mesmo: a Dança é coisa muito antiga; foi 

ensinada pelos primeiros jesuítas aos primeiros índios aldeados ao 

redor da cidade de São Paulo; foi ensinada pelos índios aos 

camponeses caipiras do passado e entre eles foi passada de pais a 

filhos até chegar a gerações que, morando na capital, vêm duas 

vezes ao ano dançar Santa Cruz e Santa Cruzinha na frente da 

Igreja de Santa Catarina (a padroeira do lugar) durante três noites 

inteiras de cada vez.1 

Nem mesmo na Aldeia se sabe ao certo como ela consegue 

manter a Dança. Devoção dos moradores, mesmo os que já não 

moram mais? Insistência «dos Camargo», devotos exemplares? O 

fato é que entre os dançadores de todos os anos acredita-se que 
                                                 
1 Alceu Maynard Araújo (1952: 35 a 37) e Luís da Câmara Cascudo (1962: 680) acreditam que de fato a dança foi 
originalmente catequética e ensinada pelos jesuítas a índios aldeados em um cinturão de localidades coloniais à 
volta de São Paulo: M’Boi (hoje Embu), Carapicuíba, Itapecerica, Itaquaquecetuba, Barueri. Uma notícia de jornal 
chega a nomear autores da Dança: «Na verdade a Dança de Santa Cruz não é um ritmo especial, mas foi a forma 
que o padre Belchior Pontes encontrou para catequizar os índios, com dança, cânticos e distribuição de doces» 
(Jornal da Tarde, 1-05-76: 22). Qualquer que tenha sido a sua origem, o fato é que, depois da destruição ou da 
dispersão dos índios aldeados, a Santa Cruz passou a ser dançada durante muitos anos pelos camponeses 
substitutos. Ao passar da docência de padres aos índios e dai aos camponeses, foi perseguida e condenada por 
autoridades eclesiásticas. D. Antônio Joaquim de Meio iniciou, logo depois de sagrado Bispo de São Paulo em 
1852, um combate sistemático a todos os ritos praticados por agentes que não os padres, seus subordinados. Entre 
outras medidas proibiu as folias do Divino Espírito Santo, as funções de São Gonçalo e as danças de Santa Cruz. 
Uma proibição genérica a respeito desta última pode ser a indicação de sua freqüência em inúmeras comunidades 
camponesas coloniais. Na proibição às <destas de Santa Cruz à noite, misturadas com toques e danças», 
determinou que, se não fosse obedecida, a autoridade secular derribasse as capelinhas do culto popular (Camargo, 
1953: 189). 
A suposição de que muito pouco de vocação piedosa e muito de interesse financeiro tenham determinado a 
invenção da festa e da Dança em Carapicuíba é levantada por um velho morador do lugar, hoje migrante e 
observador erudito e crítico da história de sua terra natal. 
Em 1580 chegou Afonso Sardinha que havia recebido uma sesmaria de 6,5 léguas quadradas. Mas Aldeia mesmo 
foi só com a chegada do Anchieta. Afonso Sardinha precisava de mão-de-obra e foi ele quem fez a igreja. Essa 
Dança foi feita por pessoal dele e ela já foi cantada em Guarani. Afonso Sardinha levou os índios pra trabalharem na 
Aldeia, mas em 1610 já não havia mais índios em Carapicuíba. Os índios fugiram para Apucarana. Eles bolaram 
essa Dança para o aliciamento dos índios. Os Jesuítas estiveram na Aldeia em 1610. Eles tinham interesse era no 
ouro da Serra do Jaraguá. Desde os começos essa dança nunca foi interrompida. Agora, os Camargo vieram para 
cá por volta de quando chegou o Anchieta. São de Jaraguá e se espalharam por toda a região. A Dança se chama 
Sarabaguê: bagunça de índio. Essa dança aí é uma bagunça no mato (Entrevista de Sêo Neto). 
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mesmo com o aumento da invasão de curiosos de fora – em março 

de 1978 chegavam ônibus apinhados de turistas da capital — o 

modo de fazer a Dança ainda é rigorosamente o mesmo. 

A «Aldeia de Carapicuíba» preserva até hoje a disposição 

primitiva das casas e de algumas coisas: a igreja, o largo com o 

«Santo Cruzeiro», as casas em volta, formando um quadro, ligadas 

uma à outra, pequenas e sempre iguais. Mas como ela está, pela 

rodovia Raposo Tavares, a menos de 30 km de São Paulo, começa 

a ser apertada por ricos pelo lado de cima e por pobres pelo de 

baixo. Mesmo que vá a pé o viajante leva poucos minutos para 

chegar à cidade de Carapicuíba, um depósito periférico de 

operários e subempregados, hoje com mais de 100.000 habitantes. 

Na direção oposta ele leva menos tempo ainda para chegar aos 

limites da Vila Viana onde, em mansões de preço absurdo, as 

pessoas jogam tênis, indiferentes a tudo, no dia de Santa Cruz. 

Entre gentes do povo e da elite que chegaram depois, que pouco 

sabem da Festa e que não participam dela, a pequena aldeia ficou 

quase deserta para a moradia e o trabalho rotineiro. Os 

descendentes dos camponeses e outros moradores do lugar 

mudaram-se há muitos anos para São Paulo, ou para outras 

cidades da periferia da capital. Os mais velhos, quando podem, 

costumam voltar pelo menos em um ou dois fins de semana por 

mês. Famílias inteiras retornam nas festas da Cruz e da Cruzinha, 

assim como nos festejos de Santa Catarina. 

Assim, os promotores e quase todos os participantes das 

duas danças marcam encontros coletivos na Aldeia para cumprir o 

ritual e, como eu vi duas vezes, sempre se comenta com bastante 

pesar quando este ou aquele «companheiro» não veio. Mas os que 

ficam lamentam mais ainda quando alguém, devoto fiel de muitas 

noites, começa a resolver a não voltar mais à Aldeia nos dias da 

Festa. 

De ano para ano os dançadores regulares — a «gente do 

lugar» — ficam mais escondidos no meio da multidão que se aperta 

para assistir à Dança ou que resolve participar dela, aumentando 

aos pares as suas duas filas, por detrás dos cantores-

instrumentistas e dos dançadores-devotos. Às vezes há notícias de 

jornal nas colunas de «turismo» ou de «diversão». 
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A gente de Seo Mimi se divide: Isso é bom, mas acaba com a 

dança. Agora são precisos avisos e explicações gritados no auto- 

falante pregado por cima da porta da igreja de Santa Catarina. Por 

isso e porque no meio de tanta gente é difícil reunir o seu próprio 

grupo, Seo Mimi teve dificuldades em começar a Dança de Santa 

Cruzinha em setembro de 1976. As duas festas são iguais entre si e 

semelhantes em quase tudo a qualquer outra «festa de santo» no 

interior de São Paulo: uma novena, missa, rezas e cantos de igreja 

sob o comando do padre; uma pequena procissão, o levantamento 

do mastro, a Dança de Santa Cruzinha, leilões e barracas sob o 

comando do chefe dos dançadores e do festeiro do ano. 

Mas hoje em dia, mesmo na divisão dos momentos da Festa 

há sinais de conflitos. Diz-se que em 1976, por exemplo, o vigário 

de Carapicuíba autoproclamou-se «festeiro», muito embora o casal 

de moradores tenha se apresentado para o cargo. Ele separou à 

força a «parte religiosa» da «profana», deixando a Dança na 

segunda e restringindo sua presença e a de sua pequena equipe de 

auxiliares à primeira. Da porta da igreja para fora tudo ficou por 

conta da gente de Seo Mimi, depois que o padre já havia inclusive 

retornado à cidade de Carapicuíba. A mínima procissão carregou da 

igreja até o cruzeiro comunitário, do outro lado do largo e a menos 

de 30 metros, a bandeira de Santa Cruz pintada em preto sobre um 

pano branco. Ela foi colocada na ponta de seu mastro e ambos 

foram erguidos ao lado do cruzeiro, contra a noite fria de um sábado 

em setembro. 

Poucas pessoas da Dança estiveram nos atos finais da 

Novena, dentro da igreja, mas Seo Mimi e alguns parentes mais 

velhos, por obrigação de devoto ou de cidadão, sentiram-se no 

dever de participar pelo menos dos momentos finais, e foi quando 

eu pude gravar de perto dois ou três deles cantando o Hino da 

Santa Cruz, que avisa o fim dos acontecimentos religiosos e o 

começo dos «profanos». 

Logo depois de erguido o mastro os «tocadores» reuniram-se 

na casa de n. 8, afinaram os seus instrumentos: viola, violões, reco-

recos tocados com uma vareta sobre os dentes serrilhados de uma 

cabaça, e um pandeiro que durante parte da noite esteve nas mãos 

de um morador do lugar (os mais radicais diziam que «descendente 
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de bugre») que, entre bêbado e incompetente, massacrou o ritmo 

tão cuidadosamente preservado por todos os outros. Aproveitaram 

também para recordar as quadras do começo da Dança, que na 

verdade ninguém havia esquecido. 

Desde a véspera de sexta-feira várias casas do largo 

imitavam o cruzeiro e tinham cruzes fincadas no chão e decoradas 

de muitas flores naturais ou de papel e plástico. Mas alguns 

chegantes retardatários começaram a fazer os buracos das suas 

cruzes na tarde de sábado. Menos quatro ou cinco casas fechadas, 

todas as outras tinham suas cruzes na porta, sinal de lugar onde se 

deveria dançar a seqüência completa da Dança. Os moradores 

avisam com cruzes que são devotos e que querem a dança na 

porta de casa. Tantas cruzes no largo da Aldeia, tantas as vezes 

em que o grupo repete o que começou fazendo entre a porta 

fechada da igreja e o cruzeiro do largo. 

Repito que foi difícil para Antônio Camargo conseguir o 

começo da Dança. Um dos principais locadores de violão não veio e 

foi preciso reorganizar o pequeno grupo de tocadores que, em linha, 

diante da igreja, tornava a seguinte disposição: 

 

           

pandeiro reco 

Sêo Mimi 

viola violões recos 

 

A Dança é muito fácil e, assim, antes da primeira saudação 

muitos visitantes de segunda ou terceira viagem apresentaram-se 

nas duas filas de dançadores. O grupo que começou com mais de 

30 pares, por volta de 10 horas da noite, terminou com menos de 

10, às 5 da madrugada.2 

Sêo Mimi ordenou que mais algumas velas fossem acesas 

nos degraus da igreja; puxou acordes do seu reco-reco e comandou 

                                                 
2 Fora o caso de certas cirandas do Nordeste, possivelmente não haverá danças mais fáceis do que a Santa Cruz. 
Sobretudo na saudação e na despedida, a Dança é tão fácil que qualquer assistente pode se apresentar como um 
praticante. Tal como no São Gonçalo, todos os presentes são convidados. Mas há aqui uma grande diferença. No 
São Gonçalo, entre camponeses, o folgazão-chefe pede a participação das pessoas pra ajudar a cumprir essa 
promessa, em um discurso-convite com que algumas danças começam. Na Santa Cruz todos estão implicitamente 
convidados, mas não há qualquer convite oral logo antes da Dança. Depois de cantada uma meia quadra, na 
saudação, todos dançam com passos fáceis e com batidas de mãos, acompanhando o ritmo marcado pelos violões 
e pelos recos e adufes. Apenas a roda, dançada aos pares, é mais ligeira e mais difícil. Mas isto não impede que 
vários dentre os assistentes entrem nas filas de dançadores. 
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o começo da Dança. Com os tocadores-cantores em linha e 

seguidos pelas cinco ou seis filas de dançadores, o grupo fez uma 

reverência curta à igreja, cantou versos de saudação — a primeira 

parte do ritual diante de cada cruz — e intercalou os versos da 

quadra de momentos de dança: 

 

Deus Te salve Casa 
Santa 
Onde Deus fez a 
morada,  
A Casa Santa 
Onde Deus fez a 
morada. 
 
 
ôôôôôô! 
 
Onde mora o Cáliz 
Bento 
E a Hóstia Consagrada, 
O Cáliz Bento 
E a Hóstia Consagrada. 
 
ôôôôôô! ôôôôôô! 
 
 
Filho da Virgem Maria 
Fazer nossas oração 
Virgem Maria 
Fazer sua oração 
 
Com os seus devotos 
Pra cumprir com a 
obrigação 
Os seus devotos 
Pra cumprir com a 
obrigação. 
 
Viva a Santa Cruz! 
(grito) 
 
Viva! (todos) 

(cantado pelos 

tocadores parados, 

diante da porta da 

igreja e sem tocar 

instrumentos) 

 

 

 

 

(longo grito dado por 

todos e terminado 

em «tiple»; depois, 

toques e dança) 

 

(de novo os 

tocadores, do 

mesmo modo) 

 

 

 

 

 

(o mesmo grito, 

mais longo e as 

mesmas 

danças) 
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Ao final dos gritos prolongados de ôôô, todos recuam em 

bloco, com passos simples e sob cadências dos instrumentos de 

batidos ritmados de palmas. Recuam sem dar as costas para a 

igreja e, quando os últimos dançadores estão quase encostando no 

cruzeiro, ao lado oposto da igreja, voltam de frente, animados e 

fervorosos, até diante das velas acesas na porta da igreja. De novo 

fazem a reverência, cantam a segunda quadra escrita acima e 

repetem o cerimonial coreográfico da dança. Palmas fora do ritmo 

atrapalham e há muitos passos que embolam pernas e 

comprometem a qualidade do ritual. Mas a Dança é de devoção, 

explica um violeiro, e é pra quem queira. Errar não faz mal nenhum 

desque a pessoa dance com o respeito como deve ser. Lembrei 

haver ouvido isso mesmo em um São Gonçalo. Depois de 

cumpridas as duas quadras da saudação, as filas de dançadores se 

desarrumaram em duas rodas, com os homens na de fora e as 

mulheres na de dentro, de modo que, quando o número fosse igual, 

todos dançariam com o seu par. Os dois círculos dançam na 

mesma direção oposta à dos ponteiros de um relógio. A cantoria e 

os gestos, antes devotas na fala e nos passos, margeiam agora 

entre o religioso e o secular, o piedoso e o galante, começando com 

versos da roda que falam ainda na Cruz e passando a versas 

alegres que contam da aldeia e dos sentimentos de amor e 

abandono de sua gente em festa: 

 

Santa Cruz que ela proteja 
Toda parte em que andar 
Seus devotos aqui vieram 
Reunidos pra dançar. 
 
Viva o cravo, viva a rosa 
Viva a flor da laranjeira 
Viva todos os devotos 
Com sua família inteira. 
 
Essa dança não se acaba 
Essa dança não tem fim 
Se essa dança se acabar 
Que será feito de mim? 
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Apagaram aquela luz 
Acenderam aquela outra 
Não quero ver meu benzinho 
Longe de mim perto de outro. 
 
Amanhã quando eu for embora 
O que é que vão me dar? 
Vou levar saudade vossa 
No caminho eu vou chorar. 
 
Eu estou aqui dançando 
Num terreno bem formado 
Eu confesso pra vocês 
Por alguém eu tenho chorado. 
 

Terminada a primeira roda as rodas de dançantes se 

desfazem de novo na formação original e os tocadores cantam, 

agora diante do cruzeiro e de costas para a igreja, a despedida, 

com iguais reverências, gestos de devoção e cantos de fé: 

 

 

Vamos dar a despedida 
Como se costuma dar, 
Amanhã de madrugada 
Voltamos te visitar. 
 
Ó cruz bendita 
Filha da Virgem Maria 
Por vosso nome 
Festejamos vosso dia. 
 

Despedidas as cruzes do largo, a que deve estar dentro da 

igreja, por detrás da porta fechada, e a do cruzeiro, os devotos 

saem do local e reiniciam a mesma seqüência — saudação, roda e 

despedida — diante da casa n. 1, à esquerda da igreja. São 

devotos e em bloco na saudação e na despedida, tocadores e 

dançadores, diante da mesma cruz que se louva, e sem momentos 

de separação entre uma coisa e outra, a não ser os da variação do 

ritual. São festivos, profanos e quase sensuais na roda, entre pares 

de homem-e-mulher. Uma coisa é dançar para a Santa Cruz ao 
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lado de uma mulher; outra coisa é dançar para uma mulher, diante 

da Santa Cruz. 

Ao pé de cada uma das cruzes de casas onde dançam, a 

despedida é para aquela cruz e, de certo modo para os seus donos. 

Ao pé da grande cruz coletiva plantada no largo, a despedida é para 

a Santa Cruz e marca o final de mais um dia de devoção. No 

domingo à noite marca o final de uma Festa. Então, aí, o «até pro 

ano que vem» tem pleno sentido. 

Saudação, roda, despedida diante de cada cruz fincada na 

porta da casa de um morador, madrugada adentro, até quando os 

dançadores param e, na casa de um deles, tomam uma sopa. Uma 

sopa tão tradicional quanto a própria’ dança, dizem as mulheres 

entre os segredos de cozinha. Era tradição no passado que todos 

os presentes fossem chamados para uni pouco de sopa e um pouco 

de quentão. Na noite de sábado de 1976, assim como na noite de 

outro sábado, em maio de 1978, haviam ficado pela aldeia apenas a 

gente do lugar, alguns visitantes mais insistentes e alguns 

pesquisadores mais inoportunos. Mas na hora da sopa, os velhos 

moradores da Aldeia entraram para dentro da casa sem estender 

convites aos outros, e só me levaram para dentro porque eu fiquei 

por perto da porta com a aparência de quem tinha no prato de sopa 

o mesmo interesse científico que tivera pela Dança.3 

Tomada a sopa, de novo a Dança. Agora são poucos os pares 

e falta menos da metade das casas. Quando chegamos na frente 

da primeira o vento havia chegado antes e apagara a luz das duas 

velas ao pé da cruz. Sêo Mimi gritou por fogo: ô gente, vê se 

alguém acende as velas aqui. Como é que se pode fazer a 

saudação sem vela acesa? Tocando em compasso de espera todos 

aguardaram o acender das duas velas e, então, a cruz foi louvada. 

Num intervalo da Dança um velho explicou: A dança é como uma 

devoção pra cumprir. Não vê que a gente canta assim? Pra nós é 

                                                 
3 Em outras cidades da região próxima a São Paulo, restrições dos convivas aos serviços de comida ofertada 
(vodos) são apontadas como um dos sinais mais evidentes de decadência e mudança de costumes rituais 
seculares. A Festa perde ali, dizem, não só uma evidência de sua grandiosidade passada, quando tinha comida pra 
quem tivesse na rua, como um dos seus traços mais notáveis de solidariedade. Em São Luís do Paraitinga a melhor 
medida da qualidade da Festa do Divino Espírito Santo, em um ano, é o alcance da distribuição coletiva do 
«ensopado». Em Nazaré Paulista uma outra festa do Divino tem sido apontada como em crise e em decadência, 
porque aqui não tá tendo mais comida pra todos, no dia da Festa, como sempre teve e sempre devia de ter. 
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como uma missa ou como até uma reza. E como é que se pode 

rezar na frente de uma vela apagada? 

No entanto, logo a seguir da saudação uma vez mais a roda, 

mais alegre e mais galante agora, quando quase todos os de fora já 

se foram e ficou só a «gente da Aldeia». Algumas pessoas dão 

pequenos gritos de alegria e outros dançam com muito mais 

desenvoltura, d tal modo que, na madrugada a caminho da manhã, 

o alegre grupo de dançadores parece que canta e dança nada mais 

que a sua própria alegria. A cantoria fala mais agora da gente do 

lugar e o puxador dos versos se anima a improvisar, falando do seu 

carinho por parentes presentes e da saudade pelos que não vieram. 

Em um dado momento ele brinca com o pesquisador, que agora 

persegue o grupo com a máquina de fotografia. 

 

Adeus, Aldeia devota 
Adeus, Aldeia querida, 
Adeus, coração de prata, 
Perdição da minha vida. 
 
Minha prima está dançando 
Com o paletó xadrez 
Ela é a minha prima 
E eu quero muito bem. 
 
 
 
 
Eu queria, ai, agora 
Que os irmãos tivesse aqui 
Essa é uma devoção 
Que ficou pra gente cumprir. 
 
Essa moça me pertence 
Cuidado, você não sabe 
Se você acompanha a gente 
Essa noite você não dorme. 
 
Tia Margarida é minha tia 
E eu quero muito bem 
Quem falar da vida dela 
Fala da minha tambe’,in. 
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Essa maquininha sua 
Ela é muito esquisita 
Vira e mexe ela está 
Soltando uma faísca. 
 
No romper da madrugada 
Todos passarinhos canta 
O cantar que me dá pena 
É o cantar da pomba branca. 
 

De casa em casa e de cruz em cruz, os devotos e dançadores 

chegam ao ponto de onde partiram. Ao longo da noite eles 

rodearam a Aldeia cumprindo missão de cantar pra cada cruz e 

agora saltaram da última casa para a frente da igreja. Repetem ali: 

saudação, roda e despedida e, de novo, diante do cruzeiro, onde a 

cantoria de despedida mistura no gravador os últimos versos da 

Dança com os sons da madrugada: galos, o latido de cachorros, os 

primeiros ônibus que fazem ponto na Aldeia. 

 

Salve a cruz bendita 
Que está toda florescida 
Aí, nos pés dela 
Uma vela acendida. 
 
Vamos dar a despedida 
Como deu Cristo em Belém 
Adeus Aldeia querida 
Até pro ano que vens. 
 
Vamos dar a despedida 
Até pro ano que vem 
Pro outro ano 
Voltarei te visitar. 
 

Agora os instrumentos calam de uma vez. Alguns gritos de 

viva à Santa Cruz. Um ou outro devoto toma nas mãos uma das 

velas acesas do cruzeiro. Outros se abraçam, rapazes, moços, 

adultos, velhos. A Dança, que começou com um Hino à Santa Cruz 

dirigido pelo padre, dentro da igreja, termina com outro canto de 

igreja à mesma Cruz, diante do cruzeiro. Agora quem «puxa» é uma 
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mulher, um deles que se lembra de um verso só e que, por isso, o 

repete duas vezes. 

 

Bendito e louvado seja 

Do Céu o lenho sagrado 

Em que o cordeiro de Deus 

Foi por nós crucificado. 

 

Assim como antes da Dança houve a seqüência de rituais 

religiosos feitos dentro da igreja: rezas, novena, missa; durante os 

seus três dias, do lado de fora da igreja e do largo, há trocas 

profanas de leilão, barracas e jogos. A Dança, entre a porta da 

igreja, o largo e a frente das casas, nas mesmas ruas em quadro 

onde foram armadas as barracas de venda, parece separar, por três 

noites, o religioso comandado pelo padre e o profano comandado 

pelos vendedores. 

 

Santa Cruz em Itaquaquecetuba 

 

Em Itaquaquecetuba, também dentro da Grande São Paulo, a 

Festa de Santa Cruz continua sendo mais «camponesa» do que em 

Carapicuíba. Isto porque tocadores e dançadores são ainda uma 

gente da roça, espalhada pelo município e por outros de perto, 

como Arujá e Santa Isabel. 

Mas nem os rezadores nem outras pessoas com quem estive 

conversando sabem direito o que está acontecendo. Em maio de 

1978, pensando chegar no dia certo para a Dança, eu cheguei dois 

dias depois dela. Neste ano foram reunidas a «Festa de Santa 

Cruz» e a «de São Benedito» e feitas nos últimos dias de abril, 

terminando a dança entre a noite do dia 30 e a manhã do dia 19 de 

maio. Segundo alguns moradores mais antigos esta foi a primeira 

vez em que isso aconteceu. Aqui, essa Dança sempre foi no 3 de 

maio que sempre foi feriado aqui, sempre foi. A mudança do dia foi 

iniciativa do prefeito, que cassou o feriado e empurrou os dias dos 

festejos reunidos para o fim-de-semana. A fusão das duas festas, 

tal como foi feita, estranhou a todos e um dos dançadores explicou 
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da seguinte maneira: Tudo porque o prefeito se chama Benedito e a 

mulher dele é Benedita e a filha é Dita. 

Quando Alceu Maynard de Araújo viu a Santa Cruz de 

Itaquaquecetuba em 1950, ela não diferia muito da que eu encontrei 

em Carapicuíba, quase trinta anos depois. Mas os velhos 

dançadores fazem queixas semelhantes à dos da Aldeia: 

autoridades da cidade interferem na Festa; a cidade cresceu muito 

e perdeu as redes primárias de solidariedade que faziam da Dança 

um ritual de todos; já não há mais o respeito e a devoção dos fiéis 

do passado. Acredito que algumas palavras de Alceu Maynard de 

Araújo poderiam ser úteis aqui. 

Nesta festa encontramos dois elementos religiosos: a Reza e 

a Dança. Dois são também os tipos de reza. O primeiro é a reza da 

liturgia católico-romana, realizada no interior do templo centenário; 

o segundo, que foge um pouco da liturgia oficial, é um sincretismo 

brasílico-católico-romano, e é realizada ao pé da Santa Cruz 

situada no centro do largo que defronta com a igreja. Esta reza é 

dirigida por um «Capelão-caipira»... 

Na manhã do dia 2 de maio, há missa solene. Durante o dia, 

na Casa da Festa, há café com farinha ou biscoitos para os que 

vêm de mais longe. Ao anoitecer, os moradores da vila 

comparecem à Reza na igreja. Findo o ato religioso, o povo vai-se 

aglomerando, em torno da Santa Cruz. Contritos e respeitosos, 

ajoelham-se capelão e seu ajudante, que se coloca à sua direita. 

Atrás deles, ajoelhados, ficam os «repartidores» e mais alguns 

poucos devotos. Uma centena, ou pouco mais, de pessoas em pé 

rodeia o Cruzeiro. Vai ter início a reza da Santa Cruz. 

Após a reza, que dura mais ou menos uma hora e meia, há o 

beijamento da Santa Cruz. Os rezadores dirigem-se para a Casa da 

Festa para jantar, preparando-se para a dança que se iniciará 

depois das 23 horas. O festeiro é quem comanda. Tendo observado 

que todos já se alimentaram, que as violas estão «temperadas», 

acende sua tocha e convida a todos para «cumprir o resto da 

devoção, para começar a dança que é de respeito e de religião». 

Ao redor da praça e nalgumas ruas da vila, as casas ostentam 

na sua face externa entre a janela e a porta, a uma altura de mais 

ou menos dois metros, uma cruz... 
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É defronte das cruzes que passam a noite dançando... e às 

vezes vão até o meio-dia. Primeiramente havia fogueira, depois que 

apareceu a luz elétrica, não a acenderam mais, e como atualmente 

são poucas as casas onde há uma cruz, logo ao amanhecer já 

terminaram a devoção. 

Para a dança não há traje especial. É uma dança de roda, que 

gira no sentido lunar, isto é, contrário ao dos ponteiros do relógio. 

Os dançantes vão batendo os pés compassadamente sob o ritmo 

da viola. Seus passos são facílimos porque é uma atividade 

espontânea dos músculos sob a influência do canto religioso e do 

ritmo ditado pelas violas... 

Dançando a noite toda prestam seu culto à Santa Cruz os 

moradores de Itaquaquecetuba (Araújo, 1952: 40 e 41). 

Quando escreveu sobre a Dança cm Louvor à Santa Cruz no 

Dicionário do Folclore Brasileiro (1962: 680), Luís da Câmara 

Cascudo anotou os seguintes dados: 1) a festa é popular, o povo do 

lugar a dirige como bem entende e não há participação eclesiástica; 

2) as rezas anteriores à dança (que em Itaquaquecetuba duram 

muito mais tempo do que em Carapicuíba) são tiradas por um 

capelão; 3) tal como na Aldeia, a dança começa na porta da igreja, 

vai ao cruzeiro e passa pela porta de cada uma das casas onde 

haja uma cruz iluminada; 4) após haver cantado diante de cada cruz 

os dançadores dão gritos de «viva» e, de entremeio, orações de 

Ave-Maria e outras; 5) a dança é usada para o pagamento de 

promessas; 6) os instrumentistas não dançam (ao contrário da 

Aldeia, onde eles dançam como os outros, tocando os seus 

instrumentos ao invés de marcarem o ritmo com palmas). 

Em Itaquaquecetuba houve um crescimento acelerado da 

cidade nos últimos anos, não até os seus limites, como aconteceu 

na Aldeia, mas dentro do próprio perímetro urbano. Por outro lado, 

ao invés de haver-se tornado de uma aldeia camponesa em um 

reduto saudosista de famílias burguesas moradoras na capital, a 

cidade tornou-se um reduto do proletariado da Grande São Paulo, 

misturado com antigos moradores ocupados em atividades de 

comércio, de serviços ou de agricultura. Vários dos praticantes da 

dança são hoje em dia lavradores ou operários residentes em 

outras cidades. Tal como as pessoas da Aldeia, eles voltam a 
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Itaquaquecetuba nos dias da festa. Hoje em dia a dança conserva a 

mesma estrutura: saudação, roda e despedida e inclui um repertório 

notável de rezas populares. Mas aos poucos a festa tende a se 

tornar um acontecimento urbano, dominado por interesses e 

conflitos pelo controle semelhantes aos que encontramos no ciclo 

junino e encontraremos no de São Benedito. 

Neste ciclo falei até aqui de festas de origem erudita — 

iniciativa de emissários da Igreja Católica — levadas a grupos 

primitivos como atividades de docência catequética e que, anos 

mais tarde, teriam passado de índios a camponeses caipiras e 

destes a descendentes burgueses em Carapicuíba, e ainda 

agrários, em Itaquaquecetuba. Nas duas localidades a «Festa de 

Santa Cruz» é essencialmente a sua Dança, um ritual popular em 

torno ao qual giram todos os acontecimentos anteriores e 

posteriores. Estes são exemplos cada vez mais raros de festejos 

católicos, a meio caminho entre o controle de agentes eclesiásticos 

e o de agentes populares que circulam em torno a um ritual popular 

devocional único. 

 

Festa,  entre  o sagrado e o profano 

 

Se o leitor contraiu a minha mania, deve estar começando a 

aproximar e opor tipos de rituais e tipos de festas. Certamente terá 

então razões para aceitar que a Folia de Reis e as Congadas 

poderiam ser reunidas de um lado, e o São Gonçalo junto com a 

Santa Cruz, do outro. Mas com base em que misterioso princípio 

classificatório isto poderia ser feito? Proponho dois: o espaço e o 

tempo do rito. As duas danças acontecem de uma vez, em uma 

noite. Cada São Gonçalo dura a sua noite de um sábado para um 

domingo. Mesmo que durante uma festa se dance em três noites a 

Santa Cruz, em cada uma se dança uma dança completa, da reza à 

Zagaia. De igual maneira, as duas danças sintetizam o seu espaço: 

o São Gonçalo ao fundo da casa do festeiro ou ao terreiro 

preparado de um sítio; a Santa Cruz, ao largo da igreja e às casas 

da volta deste largo. 

Mas foliões e congos são itinerantes. Os primeiros entre 

casas de um grande espaço camponês; os últimos, entre casas, 
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igrejas, largos e pelas ruas de uma cidade. Também o tempo se 

estende entre eles. Em dois ou três dias, às vezes em muitos mais, 

como em Machado, os ternos saem às ruas e fazem cerimônias 

diferentes do seu ritual: danças pelas ruas, entre casas, dançar na 

porta da igreja e diante do mastro que ajudam a levantar, puxar a 

procissão e buscar o Reinado. Os foliões, por seu turno, repetem os 

dançadores de Santa Cruz, entre saudações de chegada e pedidos 

de despedida. Mas além de andarem de dia e descansarem de 

noite, jornadeiam por 7 a 13 dias. Fora o São Gonçalo que faz no 

local do festeiro o seu altar — logo, a sua igreja — todos os outros 

grupos de viajantes simbólicos andam entre casas, saindo às vezes 

de uma igreja e voltando a uma outra, ou à mesma. Sempre entre 

os rituais de vários dias o sinal mais notável da decadência é a 

perda de uma parte deles: folias que giram por três dias; os congos 

de Atibaia que saem por um só. Reunidos os quatro, poderíamos 

inventar a seguinte síntese: 

 

SÃO 

GONÇALO 

SANTA CRUZ CONGADA FOLIA DE REIS 

Uma noite  

Uma casa 

3 X uma noite. 

Várias casas de 

um largo saindo 

de uma igreja e 

chegando a um 

cruzeiro. 

2 ou mais dias e 

noites. 

Várias casas, 

ruas e uma ou 

duas igrejas. 

7 ou 13 dias. 

Várias casas 

em um espaço 

rural. 

 

Acontecendo de uma só vez, ou repetindo eventos ao longo 

de vários dias, as festas de santo de que os ritos estudados até 

aqui são uma parte, produzem uma seqüência de situações 

alternantes entre o religioso e o secular ou, se quisermos, entre o 

sagrado e o profano. Por sua vez, cada um destes rituais do 

catolicismo popular conduz os seus participantes regulares entre 

situações, dentro dele, de iguais alternâncias entre o devocional e o 

festivo- profano. Em alguns casos, como no São Gonçalo de Martini 

Francisco, os folgazões se divertem com a catira após haverem 

cumprido com a devoção no São Gonçalo. Em outros, como na 

Dança da Santa Cruz, momentos devocionais de fala-reza e gestos 
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piedosos alternam-se com momentos festivos de fala-crônica e 

gestos galantes. 

A Dança de São Gonçalo é praticada em Carapicuíba em três 

noites seguidas, durante duas festas por ano: Festa de Santa Cruz 

em maio e Festa de Santa Cruzinha em setembro. È um ritual do 

catolicismo popular existente dentro do tempo e do espaço de uma 

festa onde uma «parte religiosa», sob as ordens de um agente 

eclesiástico e constituída de novena, orações e missa, antecede a 

própria dança, entendida pelo padre como um tipo de festejo 

profano.5 Já fiz referência aqui a que «programas de festa» como 

as «de Santa Cruz», «de São Benedito» ou «do Espírito Santo», 

obedecem à regra de dividir os seus momentos em duas partes 

opostas, a «religiosa» e a «profana». Oficialmente a «parte 

religiosa» incorpora os ritos de igreja, onde todo o controle 

cerimonial é de um agente eclesiástico, mesmo que seja, como em 

Machado, o momento da «escolha do novo festeiro». Oficialmente, 

também, a «parte profana» compreende barracas de venda de 

serviços de diversão ou de «bens de festa», leilões, apresentações 

de espetáculos públicos (duplas sertanejas, conjuntos musicais) e 

espetáculos folclóricos. Neste último grupo estão rituais do 

catolicismo popular como a Dança de Santa Cruz ou a Congada. 

Esta é a classificação dos agentes eruditos da cidade e, às 

vezes, da festa. O padre-vigário separa o limite do religioso com as 

situações devocionais coletivas dentro do campo do seu controle 

direto e dos preceitos canônicos da Igreja. Ele coloca para fora dela 

— de um religioso legítimo, portanto — tudo o mais, não importando 

o sentido atribuído pelos seus praticantes. As autoridades civis 

estão cada vez mais interessadas em recuperar para o seu campo 

de domínio os rituais religiosos populares que podem ser 

                                                 
5 Popular tem aqui um sentido mais político do que cultural. Explico-me. Um festejo ou um ritual popular se define 
tanto por diferenças, dentro de uma escala entre o letrado e o iletrado, por exemplo, ou o urbano-erudito e o 
camponês-rústico, quanto pelo fato de que, na prática, é produzido e controlado por agentes religiosos populares — 
folgazões, foliões, rezadores, chefes de congada — razão por que foram proibidos e perseguidos pela Igreja do 
passado. 
Assim, dentro da Festa da Santa Cruz (ou de Santa Cruzinha), a novena e a missa, comandadas pelo padre e 
dentro da igreja, são sempre ritos eruditos: a) são esfera de controle de um agente religioso erudito e b) são 
culturalmente ritos processados em escala erudita. Uma seqüência de orações pode ser erudita, quando outra vez 
dirigida por um padre e passada segundo os padrões canônicos de devoção. Mas, com as mesmas orações esta 
seqüência vira uma reza popular quando comandada por um leigo rezador e processada dentro dos padrões não-
canônicos e não- letrados do catolicismo. A Dança da Santa Cruz é um ritual sempre popular. Mesmo tendo sido 
historicamente inventada por padres jesuítas, faz secularmente parte da cultura camponesa e, ao longo deles, 
incorporou padrões da cultura, da ideologia e da religião populares. 
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redefinidos como espetáculos folclórico—turísticos e, assim, 

acrescentados às «atrações» de uma cidade em festa.6 

Mas uma classificação que expulsa do religioso a dança 

oferecida em louvor ao santo não é a dos agentes e dos praticantes 

devotos dos rituais populares. Para todos eles o que fazem é «por 

devoção» e «vale por uma reza», guardando como a missa e os 

sacramentos de igreja e, em casos especiais, mais do que eles, o 

poder de atualizar dívidas de promessa e de atrair graças da 

divindade ou de padroeiros mediadores. Assim, se quisermos dispor 

em suas ordens classificatórias os acontecimentos coletivos da 

Festa de Santa Cruzinha em Carapicuíba segundo critérios de 

oposição entre o religioso e o secular, teremos o seguinte: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6 No «programa» feito pela «Prefeitura e Conselho Municipal de Turismo», paralelo ao «programa» dos festeiros e 
da paróquia de São Benedito, são oferecidos como atrações «para o povo Itapirense os seguintes espetáculos no 
«Largo da Igreja (terreno da Prefeitura»: 
«8 de maio: Noite de Catira; 
9 de maio: Conjunto Música ENVELOPE dá o recado; 
10 de maio: Noite Brasileira: Chorinho e Seresta; 
11 de maio: Roda de Samba com os Unidos da 9 de julho; 
12 de maio: Roda de Violeiros com a participação especial de consagrada dupla sertaneja: Vieira e Vieirinha; 
13 de maio: das 9 às 16 horas: Apresentação pelas ruas de Itapira dos Caiapós — famoso grupo folclórico da 
cidade mineira de Cabo Verde — Grupo autêntico de origem indígena. 
A partir das 21 horas: Itapira terá a oportunidade de assistir à apresentação das CONGADAS TRADICIONAL e 
MINEIRA com todo o seu esplendor de origem, totalmente revigoradas». 
Quando há um esvaziamento folclórico acentuado em uma festa de santo, os promotores eruditos lançam mão de 
dois ardis para recuperar pelo menos parte de um poder turístico ameaçado: a) importam atrações populares de 
outras cidades (ternos de congo, grupos de caiapó, entre os mais freqüentes); b) contratam atrações profissionais 
entre artistas, conjuntos musicais, etc. 
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Viola abaixada, tocada na posição normal, está em posição 

profana durante a dança pra Santa Cruz, e é assim que os violeiros 

fazem na roda. Violão tocado mais alto por cima do peito, mais em 

pé, quase escondendo o rosto tio violeiro, está em posição religiosa. 

Durante alguns momento, assim é que ele é tocado na saudação e 

na despedida. No São Gonçalo e na Catira, aos olhos do leigo há 

pouca diferença entre dois modos emparelhados de se dançar 

«batendo palma e batendo o pé». Mas todos sabem que a primeira 

é uma dança sagrada, mesmo reunindo em uma mesma volta 

homens e mulheres; enquanto a segunda é apenas uma dança 

abençoada, dançada só por homens, nas mesmas festas onde 

primeiro se dançou para um santo.7 Todos os devotos camponeses 

sabem também que um baile, um pagode, são dança do Diabo que 

misturam homens com mulheres e são a ocasião de pecado, brigas 

e crimes. Tanto em Minas na Folia de Reis, quanto em São Paulo, 

no São Gonçalo e na Santa Cruz, não encontrei bailes nas festas 

ou nas reuniões de rituais coletivos a um santo padroeiro.8 

A lógica do religioso popular reconstrói, com os mitos de 

origem, a própria legitimidade do estatuto sagrado das danças para 

o santo e, portanto, o próprio afastamento delas de outras 

semelhantes, mas profanas. São Gonçalo veio à Terra salvar 

prostitutas e fê-las dançarem por uma noite para não pecarem no 

dia seguinte. Aproveitou a viagem e ensinou o ofício aos violeiros. 

São Benedito ensinou a Congada aos negros. Ou então ela foi um 

invento de homens: brancos que conseguiram com ela amansar os 

índios e assim fincar a primeira cruz no Brasil e rezar a primeira 

missa; negros que souberam, dançando, convencer uma «Nossa 

Senhora» milagrosamente aparecida em uma lapa de pedra, a 

acompanhá-los até uma igreja, depois que os brancos fracassaram 

tentando fazer o mesmo com suas danças e os seus sortilégios. O 

próprio Menino Jesus ensinou aos Três Reis do Oriente a Folia         
9. 

                                                 
7 O gerente da Folia de Reis de Mossâmedes considera «a Catira» como uma dança quase religiosa e que, por isso 
mesmo, pode ser dançada nos pousos dos foliões. Ele explica assim: Não vê que os catireiros dançam batendo 
palmas com as mãos? É como eles imitam o que o galo fez na lapinha, quando Cristo nasceu. 
8 Em Goiás participei de bailes e pagodes em alguns pousos de Folia. Eram feitos, no entanto, do lado de fora da 
casa, sob toldos, animados de sanfonas e quase que só para os jovens. Foliões não participavam deles mas 
dançavam catira dentro da casa. 
9 Aos maus ouvidos do pesquisador, os 12 ternos de congadeiros de Machado faziam um samba furioso na 
procissão de São Benedito. Mas pouco depois, na frente da igreja de São Benedito, alguém fazia um ritmo para mim 
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Finalmente, os padres ensinaram a Santa Cruz aos índios 

para os atrair ao Evangelho 

 

 

 

 

 

 

 A Catira é uma dança criada pelos homens, mas abençoada, 

como o Cururu e certos tipos de fandango (vamos dançar um 

fandango com fé em Deus e nossa Senhora, se canta num deles), 

porque com elas os homens imitam as danças que aprenderam 

com os santos e os deuses. Mais o baile de homem-com-mulher é 

excomungado, mais do que profano. Quando o diabo quis imitar a 

catira, nasceu o baile, disse um dançador do São Gonçalo a Maria 

do Carmo Vendramini (1976: 49). Ouvi frases semelhantes em 

Caldas e em Atibaia. A lógica das classificações populares é a 

seguinte: 

Acompanhemos por momentos, uma vez mais, o que 

acontece em uma noite de Dança da Santa Cruz:10 

                                                                                                                                               
igual em tudo ao que ouvira na procissão. Mas o capitão parou o terno e reclamou: Tem gente que lá batendo 
samba dentro da congada. Isso é carnaval? É carnaval? Onde já se viu, só? 
10 Também aqui eu gostaria de remeter o leitor paciente a alguns estudos sobre a Santa Cruz, dois deles já 
mencionados no estudo: Alceu Maynard Araújo, Dança de Santa Cruz na Aldeia de Itaquaquecetuba (1952); Flávio 
de Almeida Prado, Festa de Santa Cruz na Aldeia de Carapicuiba (1959); Daniel Linquanotto, reportagem sobre a 
Dança no Correio Paulistano (2-5-1949); Luis da Câmara Cascudo, verbetes «Santa Cruz» e «Sarabaguê» no 
Dicionário cio Folclore Brasileiro (1962). 
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1) Há rezas canônicas dentro da Igreja de Santa Catarina, sob 

o comando do padre; alguns dançadores participam delas e os ritos 

de igreja cantando o Hino da Santa Cruz. 

2) Uma primeira procissão leva da igreja ao cruzeiro, do outro 

lado do largo, a bandeira de Santa Cruz conduzida por um casal de 

festeiros. 

3) São feitas rezas ao pé do mastro e do cruzeiro, com 

pedidos a todos os da Aldeia e os participantes da Dança. 

4) Começa a Dança com gestos de reverência e falas-reza de 

louvor à Santa Cruz. 

5) As danças da saudação feitas diante da porta da igreja 

incluem passos de afastamento e de aproximação simples da porta 

da igreja, com sinais de deferência devocional (não voltar as costas 

para a igreja, não dar passos ou fazer gestos festivos). 

6) Sem interrupção de toques, há uma dança de roda, mais 

prolongada que a saudação, com gestos e passos festivos 

(marcados também por sorrisos, gritos de alegria e pequenas 

provocações aos outros: aprendeu papudo?) e com falas-crônicas 

(comentários sobre pessoas presentes e/ou ausentes). 

7) O grupo de dançantes reorganiza-se como na saudação e 

faz a despedida, de novo de frente para a porta da igreja. 

8) Toda esta seqüência é repetida diante do cruzeiro e depois 

diante da cruz fincada em frente de cada uma das casas de 

devotos. 

9) No meio da Dança e da madrugada os dançadores são 

servidos de uma sopa tradicional. 

10) No fim da madrugada o grupo encerra a dança voltando 

ao largo, repetindo, primeiro diante da porta da igreja, e depois em 

frente do cruzeiro, as seqüências de saudação, roda e despedida, 

em uma dança com o nome de «Zagaia». 

11) Terminada a Zagaia, os praticantes da Dança rezam 

algumas orações de igreja: pelos presentes, pelos parentes e 

amigos aldeões ausentes, «pelas almas dos mortos», e concluem o 

ritual com um outro canto de igreja à Santa Cruz. 

Os praticantes regulares da Dança identificam-se como 

devotos da Santa Cruz, e definem por conseqüência a sua prática 
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como uma devoção pessoal, que acreditam seja também uma 

«devoção do lugar» (Adeus Aldeia devota). 

Estamos diante de um ritual que procura resolver, no espaço 

de uma noite, o problema da noite: constituir e reconstituir 

permanentemente o sagrado e fazê-lo conviver com o profano. Ora, 

Durkheim ensinou gerações de eruditos que o sagrado tem algumas 

características necessárias: ser absoluto, ser interdito e dividir 

contra o profano, seu oposto, a ordem do mundo real e do 

imaginário, em dois campos separados e irreconciliados.11 Mas é 

também o mesmo Durkheim quem, ao falar afinal do que possa ser 

a religião, apresenta-a como alguma coisa «boa para pensar» (ao 

gosto de Lévi-Strauss) mas, sobretudo, boa para viver e sempre em 

comunidade. 

 

Mais les croyants, les hommes qui, vivant de la vie 
religieuse, ont la sensation directe de ce qui la 
constitue, objectent à cette manière de voir qu’elie ne 
répond pas à leur expérience joumalière. lis sentent, 
en effet, que ia vraie fonction de la religion n’est pas 
de nous faire penser, d’enrichir notre connaissance, 
d’ajouter aux représentations que nous devons à la 
science des représentations d’une autre origine et 
d’un autre caractère, mais de nous faire agir, de nous 
aider à vivre. Le fidèie qui a communiá avec son dieu 
n’est pas seulement un homme qui voit des vérités 
nouvefles que i’incroyant ignore; c’est un homme qui 
peut davantage... 
C’est que la société ne peut faire sentir son infiuence 
que si elie est un acte, et efle n’est un acte que si les 
individus qui la composent sont assemblés et 
agissent en commun. C’est par l’action commune 
qu’elle prend conscience de soi et se pose; efle est 
avant tout une coopération active. Même les idées et 
les sentiments collectifs ne sont possibles que grâce 
à des mouvements extérieurs qui les symboiisent, 
ainsi que nous l’avons établi. C’est donc l’action qui 
domine Ia vie religieuse par ceia seul que c’est la 
société qui en est la source. (Durkheim, 1968: 
597/598). 

                                                 
11 Il n’existe pas dans l’histoire de la pensée humaine un autre exempIe de deux catégories de choses aussi 
profondément différenciées, aussi radicalement opposées l’une à l’autre (Durkheim, 1968: 53). 
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Vimos até aqui que no catolicismo brasileiro parecem coexistir 

dois modos de atualizar a severa separação entre o domínio do 

sagrado e o do profano. A religião oficial segue a regra de Durkheim 

e os divide em dois campos opostos buscando, por exemplo, em 

uma festa devocional a um santo padroeiro, colocar pela porta afora 

da igreja tudo o que não seja especificamente religioso e, na maior 

parte dos casos, religioso-romano. A religião popular transgride a 

regra e incorpora os dois domínios em um só, dentro de um mesmo 

sistema, para fazer, aí então, momentos rituais de circulação da 

comunidade de devotos entre um e outro, às vezes dentro de um 

mesmo rito, às vezes ao longo de uma seqüência deles. 

Sempre que um praticante rotineiro da Santa Cruz é 

interrogado sobre os motivos de sua presença na dança, ele 

devolve três razões: duas delas iguais em tudo à dos homens do 

São Gonçalo; outra, igual à dos congadeiros do São Benedito. 

 

A gente aqui faz a Dança é por devoção. Que a 
Dança é uma devoção que os nossos pais 
cumpriram e deixaram pra gente cumprir. Dança 
é pra Santa Cruz, não é pra divertir. Pra divertir 
deve ter muitas outras, como o senhor mesmo 
deve conhecer. Tem outras qualidades de lança. 
Agora, a Dança é de todos, o senhor mesmo 
pode entrar ai nu fila e dançar a noite todinha. E 
tem mesmo gente que dança por diversão, mas 
esses aí é os que vêm de vez em quando, dança 
um pouquinho, cansa, a noite lá fria, sai logo. 
Outros dança é por promessa que fez. Antes 
tinha mais desses, agora tem menos. A gente, 
devotos, é como uma promessa de vida inteira, é 
uma devoção mesmo. Mas a gente gosta de 
dançar também porque é um costume muito 
antigo aqui nessa Aldeia; um costume muito 
velho, do tempo dela mesmo. E a gente não vai 
querer nunca que acabe. Eu mesmo, Deus dando 
força, danço a Dança até morrer (Sêo Mimi). 
 

Assim, um motivo para a prática da Dança é profana, de 

acordo com o pensamento dos seus próprios dirigentes: dançar por 
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diversão, porque a Dança é fácil, alegre, e aberta a todos os 

presentes na Festa de Santa Cruz. Isto é diferente de dançar por 

tradição, pelo desejo confessado de preservar, reatualizando duas 

vezes por ano, um ritual da Aldeia tão antigo quanto ela, e que de 

certo modo é o seu símbolo mais rico de identidade (quase não há 

mais a Santa Cruz e nenhuma delas é como a da Aldeia). Ë 

diferente também de dançar por devoção, como cada praticante 

rotineiro se considera, e aos seus companheiros de vocação 

religiosa, «devoto da Santa Cruz», estendendo, como os 

portugueses da colônia, a mesma devoção à própria Aldeia. 

Assim, dançam por diversão, «por gosto» apenas os de fora; 

por devoção e por tradição apenas os de dentro.12 O sagrado e o 

profano não separam fiéis segundo as suas atitudes e disposições 

durante a Dança, mas de acordo com a sua origem social, antes 

dela. A Dança apenas serve para separar, pela diversidade de 

vocações, os homens e mulheres da Aldeia, dos de fora. Quando 

no meio da madrugada vários dentre os dançadores «por gosto» 

foram para as suas casas em São Paulo, os devotos — migrantes 

da mesma São Paulo, mas sempre a gente da Aldeia — os que por 

preceito devem dançar a Dança até o final, consideram que ela 

«ficou mais devota», o que não significa que as suas rodas não 

fiquem, cada vez mais alegres, com mais gritos e pequenas 

provocações, mais galantes no rodopiar ligeiro dos corpos de pares: 

às vezes dois irmãos, às vezes primos, às vezes tios e sobrinhos, 

às vezes apenas um homem e uma mulher, «gente da Aldeia». Por 

outro lado, quando um deles não vem em um ano, ou não vem 

nunca mais, a falta se lamenta entre todos os outros, e em voz 

baixa quase se condena, como uma ruptura em um ato, afinal, «de 

obrigação». 

Os outros podem entrar e sair à hora que quiserem. Dentro de 

limites de respeito pela Dança, podem errar os seus passos e 

inventar novidades profanas. Mas os devotos têm que fazer a 

Dança inteira, e a cada momento cumprir cada um dos seus gestos 

                                                 
12 Da mesma forma, entre os congos existe a oposição dançar por devoção/dançar por diversão. Em Carapicuíba a 
Dança é aberta a todos, mas praticamente todos os dançadores tradicionais consideram-se na Dança por Devoção 
ou por Tradição (fidelidade devocional ao santo ou fidelidade cultural ao ritual do santo). Os congos formam grupos 
fechados e só aceitam ali os iniciados e, em casos especiais promesseiros às vezes crianças Entre eles, em 
Machado Itapira e Atibaia alguns são congadeiros por promessa, outros por devoção e, outros ainda, por diversão 
(«divertimento»). 
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cerimoniais. Assim, a alegria dos toques apenas encobre a 

superfície de uma seqüência predeterminada de atos rituais. A 

Santa Cruz começa e termina com orações de igreja por intenções 

piedosas. Entre OS dançadores, de noite na porta da igreja ou de 

manhã ao pá do cruzeiro, um padre estaria «na dele». Entre estes 

dois limites de orações canônicas, a Dança incorpora séries de 

canto-e-dança. Dentro de cada série (o que se faz diante de cada 

cruz) a saudação e a despedida, tocadas a cantos de fala-reza e 

dançadas sob gestos piedosos, são separadas uma da outra pela 

roda, tocada a cantos de fala-crônica e de passo de pares profanos. 

Depois de corrigir o padre e incorporar dentro do religioso toda a 

dança, os praticantes estabelecem, dentro dela, momentos 

diferentes segundo o seu grau de piedade e de devoção: o religioso 

de igreja, o religioso devocional-popular e o religioso-profano, por 

tradição. A Dança se dispõe então mais ou menos assim: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ou então, simplificando mais ainda: 

 

 

 

 

 

Não será difícil imaginar que a Dança conduz um grupo de 

devotos, ao longo de uma noite, por uma viagem simbólica entre as 

casas de moradores que fincaram cruzes e as adornaram de flores, 

de uma porta à outra, entre a poria da igreja e o do cruzeiro. 
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Viajando ritualmente de uma igreja a um cruzeiro do símbolo 

religioso de uma religião ao símbolo religioso da comunidade — os 

dançadores saem do católico canônico a que retornam de manhã, 

passam pelo religioso popular e incorporam a ele um profano não-

profanador, porque tornado religioso pela tradição de fazê-lo parte 

de um rito de proclamação coletiva de devoção a uma fé e a um 

lugar social. A reza cerca a dança e a dança cerca a roda. 

Os dançadores sabem das diferenças. Eles mudam versos e 

mudam gestos, abrem sorrisos, gritam e são jocosos e galantes 

quando saem da saudação e entram na roda, e antes de voltarem à 

despedida (o que nunca acontece dentro do São Gonçalo que, 

também durante uma noite inteira, é um longo e piedoso gesto 

coletivo de rezar). Mas todos dizem, como Seo Mimi, que a Dança é 

sagrada, é uma devoção que ficou pra gente cumprir. Toda a Dança 

é uma devoção e não apenas a sua parte «religiosa». Por isso 

mesmo um promesseiro ou um verdadeiro devoto e devem dançá-la 

inteira, sem saírem para descansar, por exemplo, nos momentos da 

roda.13 

Estamos diante de um ritual que, por ser uma totalidade 

devocional, pode incluir como parte estruturalmente constituinte 

seqüências aparentemente profanas de dança e de versos em 

cantoria. Do ponto de vista da ideologia do dançador, a atitude e o 

compromisso devocional é o de «dançar a Dança». Dentro desta 

Dança inteira que o devoto cumpre para louvar a Santa Cruz, sua 

padroeira, os cantores passam muitas vezes da enunciação de 

versos de Louvor e de proposta de trocas entre homens e sujeitos 

e/ou objetos sagrados, para a enunciação de trocas entre pessoas 

do lugar e a Aldeia, ou entre estas pessoas entre si. 

O que equaliza todas as trocas enunciadas, sejam elas entre 

quem for, é o caráter tão afetivo de todas as falas. Na verdade, ao 

longo da noite os cantores cantam e voltam a cantar sobre apenas 

três temas recorrentes: 1) a louvação à Santa Cruz e a proposta de 

trocas; 2) a proclamação de identidade e reconhecimento afetivo 

entre a Aldeia e entre os seus sujeitos; 3) a memória de casos de 

amor entre um homem e uma mulher. Os dois primeiros são tidos 

                                                 
13 Um devoto pode dançar uma só ou duas das três noites da Santa Cruz. Mas ele deve dançar a noite toda, cada 
vez, das rezas do início à Zagaia. Aparecer pela Festa nas três noites e dançar um Pouco em cada uma, para 
«divertimento» o modo típico de Participação do visitante não-devoto. 
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como relações efetivas e reais entre seres acreditados como 

verdadeiros e presentes: Santa Cruz (e o campo de sagrado que 

ela representa), a Aldeia de Carapicuíba, os seus sujeitos 

(moradores e ex-moradores devotos). O último tema é 

aparentemente imaginário. Falam os cantores de amores partidos e 

perdidos mas, como eles não são nomeados, como no 2 tema, e 

qualquer um pode cantá-los, são a cantoria de paixões imaginadas 

ou algum dia existentes e hoje assumidas como memória de todos. 

As vezes até parece que o amor não está na Aldeia que tanto se 

ama: Fui descendo rio-abaixo/ procurando piraí/ procurando amor 

de longe/ que o de perto eu já perdi. 

Por outro lado, ao lado de quadras tradicionais: as da 

saudação e da despedida, e alguma das rodas, os cantores 

inventam, quando assumem a tarefa de «puxadores», quadras e 

versos que, assim como na Folia de Reis ou no São Gonçalo, 

fazem a crônica imediata do que está acontecendo entre as 

pessoas da Aldeia, ou dentro de uma delas. Apenas, nos dois 

outros rituais o que se improvisa são versos de uma fala religiosa 

que sempre comanda gestos de doação (Folia) ou de piedade (São 

Gonçalo) e diz o seu resultado («tem a bênção dos Três Reis»; 

«Sua promessa já está cumpre»), enquanto na Santa Cruz as 

invenções de poeta recaem sobre crônicas profanas de 

proclamação de sentimentos de solidariedade. De certo modo, ao 

prescrever condutas rituais concretas, a Folia e o São Gonçalo são 

um registro objetivo e imediato de trocas sociais efetivas, enquanto 

a Santa Cruz é um registro subjetivo de trocas sociais afetivas.14 

Um São Gonçalo pode ser dançado em qualquer terreiro, 

galpão ou fundo de quintal, e os seus folgazões e capelães vão, 

como artistas piedosos do religioso popular, aonde quer que 

tenham sido chamados. Mas a Santa Cruz só pode ser dançada ali 

                                                 
14 Aqui a Dança de Santa Cruz e as congadas são equivalentes e se opõem à Folia de Reis e à Dança de São 
Gonçalo. Estas últimas somente permitem falas-reza e gestos rituais correspondentemente devotos No São 
Gonçalo, como vimos, quando a Dança se faz com uma coreografia muito pobre sem palmeados e sem sapateios 
pode ser dançada uma Catira depois. Mas nas duas primeiras parte da «graça ritual» está justamente em intercalar 
falas-reza com falas-crônica Em Machado, em Itapira, em Morungaba em Piracaia e em Atibaia encontrei sempre 
entre o repertório dos congos versos dirigidos aos santos entremeados de outros, em quadras dirigidas a crônicas 
do passado ou do presente, assim como a mulheres. Em Machado, algumas delas Possuem a sensualidade de 
alguns sambas de roda, como os que os congadeiros da Congada Tradicional de Itapira cantam pela noite 

adentro depois de feita «a devoção». 
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na Aldeia, entre a porta da igreja e o cruzeiro, em roda das cruzes 

do «Largo». 

 

Dançar em outro lugar, numa rádio, por exemplo? 
Bem, pode, mas não é certo. Nem em outra testa 
conforme às vezes a vê por aí congos, outros 
grupos. Mas essa é uma dança que sempre se 
dançou aqui e então eu acho que ela vale sendo 
feita sempre aqui. Não deve de ser assim? 
 

«Adeus, Aldeia querida» e «Adeus, Santa Cruz» São versos 

de uma equivalência maior do que a imaginada, porque a sujeitos 

diversos um objeto sagrado e um lugar terreno, dizem a mesma 

proclamação de fidelidade. Mais do que isso, proclamam devoção à 

Santa Cruz por ser da Aldeia. Acredito que os proprietários-

migrantes voltam ritualmente de São Paulo para Carapicuíba duas 

vezes por ano, para recuperarem juntos a memória e a identidade 

de «gente da Aldeia», dos aldeões que todos foram até saírem de 

lá, mas que simbolicamente insistem em e continuar sendo cada 

vez que se reúnem devotamente para um novo gesto coletivo de 

louvor à padroeira de todos, por ser «a padroeira do lugar». Ao 

dizerem versos de devoção a um objeto sagrado, dizem do seu 

amor a um mundo semiperdido, semi-recuperado, e louvam, através 

da cruz e da Aldeia, a rede de solidariedade entre iguais de origem 

(gente da Aldeia) e de destino (migrantes da Aldeia). 

Outros lugares, em outras festas, terão os seus motivos para 

misturar dentro de uma mesma seqüência de louvor a tini santo 

padroeiro, o sagrado e o profano. Afinal, rezar, dançar, conter, 

festar é o que se espera fazer em todas as festas de santo, e 

quando alguma delas perde os momentos de um desses atos perde 

uma de suas partes necessárias. A Igreja de alguns sacerdotes 

puristas separa na festa, que tolera, dois lados opostos, para 

controlar todo o sagrado e expulsar de seu espaço todo o profano, 

sem perder de vista apenas os seus interesses financeiros. Mas a 

religião popular incorpora em momentos seqüentes, ou dentro dos 

gestos de um mesmo momento de dança. 

Aqui seria preciso voltar a Durkheim. Por que o religioso-

popular sempre incorpora no mesmo ritual a fala-reza e a fala-
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crônica? Por que alguns outros permitem, depois da dança devota, 

ou mesmo dentro dela, o cantorio e os passos profanos? Talvez 

porque o religioso-popular na sociedade camponesa, ou entre 

migrantes de uma mesma comunidade, é sempre uma viva 

memória de que a religião pensa a sociedade sagrada dos santos e 

dos deuses, equivalente em tudo à dos homens, apenas em um 

outro plano de duração e de poder, para tornar possível estabelecer 

com ela e os seus sujeitos redes de solidariedade e trocas efetivas 

ou simbólicas iguais em tudo às que os homens fazem entre si, no 

lugar social onde fazem as suas redes e as suas trocas. Entre os 

símbolos e a ideologia da religião popular não há deuses, mas um 

Menino Jesus nascido em Belém, visitado pelos Santos Reis, amigo 

pessoal de São Gonçalo e morto em uma cruz que, por havê-lo 

suportado, tornou-se santa também. Não há também santos sem os 

seus mitos e mitos sem os seus rituais, para que o padroeiro (o 

santo do povo é sempre o padroeiro de alguém, de um lugar ou de 

uma categoria de sujeitos) chegue até perto dos homens com 

bênçãos e milagres, que o façam mais santo na memória coletiva e, 

aos homens que o veneram, mais felizes. 

Destarte, aos olhos canônicos da Igreja, a religião popular 

produz uma espécie de profanação do religioso. Mas na prática de 

camponeses e de migrantes, uma profanação necessária, porque 

transforma um sagrado descontextualizado em um sagrado-

devocional, ou seja, capaz de ser, simbolicamente, da religião e da 

sociedade local. Capaz, mais ainda, de retraduzir esta sociedade 

sacralizando-a também, e produzindo nomes e significados 

religiosos para tudo o que os homens fazem e acreditam ser. No 

catolicismo popular dos dançadores da Santa Cruz, depois que o 

padre fechou a igreja e foi-se embora, todo um mundo de trocas 

entre os homens e os deuses se renova no interior do espaço 

simbólico da Aldeia. 

Não é profético que as portas da igreja estejam fechadas e o 

povo dance diante dela, na rua, na frente de suas casas? Ali os 

santos misturam-se com um bando de homens e mulheres, 

solidários em um mesmo sistema de crenças que torna terrenas 

todas as relações entre os santos e entre os deuses; com a 

condição de tornar sagradas todas as relações comunitárias entre 
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os homens do lugar. Embora diferentes na consciência de cada um 

dos praticantes, as falas-reza e as falas-crônica, as saudações/ 

despedidas e as rodas são uma só e mesma coisa no ritual: a 

construção simbólica de «um mundo» que reconstrói o mundo 

comum entre os habitantes e migrantes da Aldeia. A Aldeia como 

comunidade social nunca abandonada, protegida e identificada 

através dos santos e objetos sagrados que ela louva, ao louvar-se a 

si própria através dos seus demorados rituais populares, duas 

vezes por ano. 

Em festas como a «de Santa Cruz» cujo núcleo ao mesmo 

tempo festivo e cerimonial, produzido e praticado pela gente do 

lugar é um rito como a Dança de Santa Cruz, encontra-se ali um 

tipo de solenidade mediadora entre a parte religiosa da Igreja e a 

parte propriamente profana, dos serviços de jogos, leilões e vendas. 

Quando ela não a tem, como em Monte Mor, então, aí sim, os dois 

lados se separam de modo radical: missas, procissões, novenas de 

piedade canônica de um lado e, fora da igreja, várias barracas e 

outros postos de serviços e vendas de bens. Apenas no momento 

em que os santos saem da igreja e passeiam em procissão, a 

banda de música sai do seu coreto e se torna parte de um cortejo 

religioso. 

Ou, quando não a tem, importa, como em Joaquim Egídio. 

Mas aí, sim, o ritual religioso é profanado, porque a sua atuação sai 

de um lugar ritual e se faz, fora da comunidade de origem e fora da 

festa do seu padroeiro, um espetáculo entre outros. Os congos de 

Morungaba dançavam ao lado de uma barraca de onde se gritavam 

lances de leilão. Os congos alternavam as suas cantorias com as 

da banda de música, e eram cercados por turistas de perto, por 

curiosos. 

Perder o religioso significa perder toda a conjuntura simbólica 

onde o ritual reativa, na memória de todos, os símbolos 

comunitários de fé e de solidariedade. Talvez por isso as pessoas 

que aprenderam a ver folclore em desfiles de 22 de agosto ou em 

espetáculos empresariados em grandes ou pequenas festas de 

cidades anfitriãs, não conseguiram nunca entrever que não existem, 

na verdade, grupos folclóricos isolados, mas comunidades de 



33 

 

devotos e solidários comuns que inventam os seus grupos para que 

eles conduzam, simbólica e festivamente, as suas crenças. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


