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E noi abbiamo rimorso di vivere, ci sempra di rubare 

qualcosa che à di propietá altrui, vorremmo morire 

com i nostri morti. 

 
Ernesto de Martino 

Morte e pianto rituale 

 

 

Para José Inácio de Sá Parente, que não acredita em 

nada disso. Mas gosta. 

 

 

A morte: o morto – pranto e dança 

 

Alguns mortos merecem o pranto dos vivos. Outros merecem ou 

exigem que se cante e dance por eles. Alguns povos esqueceram isso, outros 

nunca. Mortos são pessoas. Precisam ser de novo nominadas e separadas. 

Esquecidas com o tempo ou lembradas sempre, contra ou a favor da 

vontade do desejo que se supõe que mortos têm, sugerem ser depressa 

despedidas do mundo dos vivos. E os ritos que cercam a morte servem 

menos a transformar a dor dos vivos em outro sentimento do que a dizer 

com clareza: aos deuses, aos mortos e aos vivos, que assim é e deve ser. 

 

Ó! Morte 

Morte o levou consigo 

Ele partiu, levantem-se e dancem. 

Nós o saudamos! 

Adeus!1 

 

Mas os ritos da morte hão de servir também para torná-la mais visível, 

isto é, para fazê-la passar de um acontecimento imposto à pessoa do morto e 

à comunidade dos vivos a algo tornado sentimento pensado, qualificado. Ao 

não matar com o poder da memória o morto, esquecendo-o, tornando 

natural sua partida da casa, os vivos assumem o controle das formas 

simbólicas das vidas que lhe dão. 

Ao expressar a dor nas várias formas de celebração e do culto dos 

mortos, supera-se o desespero, tornando-o objetivo. Assim, fazendo com 

                                                 
1 Juana Elbein dos Santos. Os nagô e a morte, Petrópolis, Vozes, 1976, p. 234. 
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que os mortos não sejam mortos, começamos efetivamente a fazê-los morrer 

em nós.2 

Pois em tudo o que acreditam e cultuam os vivos a respeito de seus 

mortos, estes últimos os ajudam a encontrar respostas, seja às questões do 

sentimento do desespero e do terror humano diante da fatalidade da ―noite 

escura‖ e da perda inevitável do ―outro‖, agora, e de si mesmo, algum dia, 

adiante: seja às questões mais terrenamente políticas, práticas e teóricas da 

organização dos planos e dimensões de acordos, conflitos e trocas que os 

regem. 

Teias de relacionamentos que, sabemos todos, vão muito além do que 

é visível, do que se vê sendo cotidiana, simbólica e historicamente vivido 

entre vivos, contemporâneos e consórcios. Pois a matéria da vida social é 

torcida também do lugar e das ações previsíveis e incertas de seres e estados 

do ser que talvez sequer existam mas com quem convivemos dentro de nós e 

entre nós. Tão realmente quanto a convivência que nos condena a parentes 

vivos, companheiros de trabalho, instituições, automóveis e contas de banco. 

Os ritos de morte de todas as culturas — como a aparentemente alegre 

e mesmo festiva Dança de São Gonçalo que adiante descrevo — 

metaforicamente protegem os vivos e sua sociedade de se verem ameaçados 

da destruição ou da desordem regida pelo poder natural de a morte 

multiplicar-se ou por seu poder simbólico de tomar corpos e vidas e criar 

vazios. E apontar, com sua certeza indiscutível, para o reino da absoluta 

incerteza. Missa, velório ou dança, eis que o ritual busca interromper o 

poder da morte: que não se morra com o morto, nem no corpo, nem na 

casa. Tornar a morte algo que, depois de retraduzido (passado de uma 

gramática a outra), compreendido e, por isso mesmo, exorcizado, possa 

transitar de uma esfera aterrorizante, onde o poder da natureza desconsidera 

o da cultura, à própria ―ordem natural das coisas‖, aquele mesmo poder 

agora submetido ao controle dos símbolos deste. 

Nominado, o que é terrível e inevitável passa a sagrado e até desejado. 

Atribuída ao morto sua morte, abre-se a possibilidade de supor sua 

imortalidade, E se a ele a crença do grupo supõe destinos bons e ruins, a 

força do rito esquece os que a sociedade teme e promete ao morto, agora e a 

todos, sempre, a generosa possibilidade de um destino desejado, longe ou 

                                                 
2 Benedetto Croce, citado por Ernesto de Martino (Frammenti di etica, 1982, pp. 22-24), citados, por sua vez, por 
Maria Cristina Pompa, “Pensar a morte em Catuçaba”, em “ritos e mito da morte em Catuçaba: três estudos”, 
(Boletim de antropologia 2, IFCH/DCS/Unicamp, Campinas, p. 56). 
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―aqui‖, mas em outro plano para onde o morto deve ir a fim de que os vivos 

possam permanecer onde estão e como são. 

E, então, ficar significa também — pelo menos em tradições populares 

como a do catolicismo — incorporar a memória do morto à vida dos vivos. E 

eis que, entre familiares e parentes, mas também na vizinhança e na 

corporação, o corpo morto se torna o ―morto querido‖ por que se ora e, 

sem demora, em certos casos até se pede, como a um santo. Não tanto 

como teoria sobre o mundo, mas como uma metáfora quase poética que 

melhor iluda com certezas do que explique entre dúvidas, eis que os ritos da 

morte recriam o morto entre os vivos e tornam ternura e terror, atribuindo 

pela via cultural do sentido dado ao afeto, significados acreditados e 

consoladores àquilo que os parentes e amigos vivos, na evidência da perda 

do morto que se lembra, despacha e honra, não conhecem e, portanto, não 

dominam. 

A religião corrige a dicotomia dos mitos com que o homem pensa, 

através de oposições binárias, a matriz intrínseca do próprio pensamento 

humano. Se há entre todas uma antinomia básica, irredutível, entre vida e 

morte, uma religião como o cristianismo procura não tanto negar sua 

evidência natural quanto dotar o segundo termo das características ampliadas 

do primeiro. E isso significa, no fim das contas, não apenas negar a morte 

reduzindo-a a uma outra dimensão da vida, mas dotá-la da realidade 

inesgotável de uma vida em plenitude. Pois a morte não destrói o morto, 

ainda que visivelmente extinga sua vida entre os vivos. Ela apenas o desloca, 

isto é, transporta-o para um outro mundo ou para uma sucessão de outras 

vidas em outros corpos de outros planos de espírito e da matéria, onde ao 

morto se garante a sucessão de sua vida na passagem entre corpos e seres 

efêmeros, ou então sua ―vida eterna‖ em algum lugar que, indiscutivelmente 

(ao contrário do mundo terreno, que um dia será destruído), ao mesmo 

tempo em que eterniza vidas individuais, torna perenes as relações 

exemplares da própria vida terrena, a começar pela da família e do 

parentesco. Não havendo destruição com a morte, mas separação entre 

planos de vidas e vivos, todo o problema do rito dos mortos é lidar com os 

mistérios dessa disjunção que, no entanto, realiza em cada um o mais 

absoluto encontro com sua própria unidade. Pois eis que mesmo aos 

condenados aos infernos a crença popular do catolicismo atribui uma vida 

una, eterna, em um único lugar (devo parte dessas idéias a minha orientanda 

Selma Baptista). 
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O rito da morte ou, melhor, a inteligência lógica de sua sucessão ao 

longo de um tempo e uma seqüência solenizam o reconhecimento coletivo 

de que o morto deixou seu lugar entre os vivos para continuar mantendo 

com eles uma ou algumas possibilidades de relacionamentos. Mas para que 

isso aconteça sem ameaças — para que uma ―santa mãezinha‖ seja acreditada 

de fato como uma santa ―nos céus‖ é afinal necessário que as cerimônias que 

vão das primeiras orações ―de corpo presente‖ às sucessivas missas ou ―rezas 

do terço‖ nos ―aniversários de morte‖, atestem: 

a. que o morto de fato saiu de entre os vivos, realizou a passagem 

inevitável de um plano ao outro da vida e está cumprindo ainda um destino 

não-terminado (no purgatório, por exemplo), ou já se encontrou com ele em 

definitivo (de preferência nos céus, sobretudo em caso de parentes e, mais 

ainda, de familiares, como veremos adiante; 

b. que o morto precisa dos vivos de maneira relativa ou absoluta para 

cumprir todo ou parte de seu destino benéfico; pois, se um homem se 

condena definitivamente aos infernos apenas pelo que fez entre os vivos, 

com eles, sua salvação ―na Glória Eterna‖ depende tanto de suas virtudes 

terrenas quanto do trabalho religioso de seus vivos. A Dança de São 

Gonçalo é um intrigante exemplo disso, levado às últimas conseqüências. 

Pois se dança para que o morto encontre seu lugar. Um lugar para onde ele 

queira ir por conta própria ou um lugar para onde ele deva partir, se sua 

vontade de ―alma‖ ou sua ―sina‖ for permanecer para sempre ou por algum 

tempo na terra, longe dos vivos, próximo a eles, dentro de um deles. 

Porque, mais do que as idéias, nada pior do que mortos fora do lugar. 

A Dança de São Gonçalo nos ajudará a recordar uma lição já de há 

muito sabida na antropologia: em nome dos mortos, entre vivos, é para eles 

que se faz tudo o que os ritos da morte afinal dizem e tornam solene. Se de 

um lado entre os que ficaram é preciso resolver como a casa, o grupo 

doméstico, a geração viva dos parentes deve depressa se organizar (herança e 

chefia são sempre problemas), preenchendo com a ordem o vazio deixado 

pela partida do que ―se foi‖, de outro lado é exemplar tomar o caso vivo do 

morto em nome de quem se ativa o sagrado, como um mito pessoalizado a 

partir de onde com o fato da morte se repense a vida. A morte ensina, e os 

mortos julgam. Veremos adiante que a lembrança de quem foi ―um pai‖ e 

como ele agiu em vida pesa mais, para o bem ou o mal, do que sua viva 

presença entre os filhos, irmãos, a quem importa agora lembrar e ―seguir o 

exemplo‖. 
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De alguma maneira até mesmo mais do que os vivos, os mortos 

familiares, parentes, companheiros e amigos protegem e perseguem, 

ameaçam e rogam, ensinam e esperam. Ora, e como existe entre as crenças 

do catolicismo popular e vivíssima suposição de que mesmo uma mãe 

exemplar em vida pode não alcançar a ―salvação eterna‖ e torna-se, ―lá do 

céu junto a Deus‖, uma protetora dos filhos vivos, desde que tenha morrido 

com alguma dívida de promessa, existem também vários recursos religiosos 

por meio dos quais sempre é possível saldar a dívida para que o ciclo do 

destino se complete, e toda uma seqüência de relações essenciais 

interrompida seja retomada. 

Na Função ou Folga de São Gonçalo se dança pelo morto. 

 

Morrer sem cumprir 

 

Em cada uma das seis demoradas ―voltas‖ de uma Dança de São 

Gonçalo é comum que por um momento a dupla de violeiros devotos, 

tocando e cantando versos ―trovados‖, convoquem promesseiros e 

dançadores a que venham resolver a dívida que possuem com o santo, em 

nome de quem por uma noite inteira se dança diante de um altar com 

imagens, cores e fitas. Alegre e até saltitante na soltura do ritmo das violas, 

entre repiques, cantorios, palmeados e sapateados dos dançantes, a letra dos 

versos trai a euforia da dança e revela aos vivos uma terrível ameaça.3 Quem 

se diverte que escute; quem deve que cumpra. Por isso as pessoas parecem 

apenas dançar, mas a dança é o que serve para salvar suas almas. 

 

Quem dever sua promessa 

Vai pagando num repente. 

Quem morrer, ficar devendo, 

Ai, meu São Gonçalo sente. 

Oi, devendo pra São Gonçalo 
                                                 
3 São Gonçalo do Amarante é um santo português. É associado a cultos católicos populares em sua terra de origem. 
Alguns deles guardam até hoje evidentes características de sensualidade feminina, muito ao contrário do que 
acontece no Brasil, muito embora aqui como lá ele seja considerado o protetor preferencial das mulheres “mais 
velhas” e que ainda não conseguiram um casamento ou, no limite, um homem. Algumas lendas o apresentam como 
um padroeiro de prostitutas e também de violeiros (em sua imagem aparece com uma viola de tipo caipira). Diz-se 
que depois de morto descia dos céus nas noites de sábado e fazia dançarem as prostitutas até a exaustão, a fim de 
que não pecassem no “dia do Senhor”. No Brasil e, mais ainda, entre camponeses de São Paulo, a Dança de São 
Gonçalo é desvestida de qualquer aparência de sensualidade. Isso porque, entre outras razões, na maior parte dos 
casos ela é dançada “por alma”, isto é, em nome do cumprimento da promessa de um morto. A respeito da Dança 
de São Gonçalo no Nordeste, ver: Beatriz Góis Dantas, Dança de São Gonçalo, Cadernos de folclore 9 (1976), 
CDFB/Funarte, Rio de Janeiro; Maria Isaura Pereira de Queiroz, A dança de São Gonçalo, sociologia e folclore, 
Salvador, Progresso, 1958; (também em Campesinato brasileiro, Petrópolis, Vozes, 1973). 
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Lá no Céu Deus não consente. 

(quarta volta de uma função em Batatuba, município de Bom Jesus 

dos Perdões) 

Em rigor, entre os camponeses de quem falo aqui, acredita-se que não 

existe possibilidade de que um promesseiro ―seja salvo‖, ―descanse em paz‖, 

ou ―vá para o Reino da Glória‖, possuindo sem haver pago urna dívida de 

promessa com São Gonçalo. Dívida assumidamente contraída através de um 

voto feito e reconhecido como ―válido‖, isto é, atendido pelo santo. Uma 

promessa sempre deve ser cumprida, por pequena que seja, como dançar 

por alguns minutos em uma das seis voltas com a imagem do santo entre as 

mãos. Mais do que outros santos de culto católico freqüente na região, São 

Gonçalo é considerado um santo ―bom e poderoso‖. Dificilmente ele deixa 

de atender a uma súplica feita com fé: para casar, para curar urna doença do 

corpo, especialmente as das pernas, por urna outra ―graça‖ qualquer. Mas 

ele é também um santo atento e vingativo. Não perdoa o devente e possui 

poderes para conseguir junto à própria divindade que o promesseiro não-

cumpridor ―não entre nos céus‖ mesmo que seus outros pecados sejam leves 

o bastante para livrá-lo definitivamente da ―maldição do inferno‖, e até de 

um estagio prolongado no purgatório. 

 

Porque, segundo a lenda, São Gonçalo, se você ficar 

devendo, ele não perdoa. Ele socorre mas não perdoa. 

Então que seja em vida, ou depois que ele morre, um 

parente tem que pagar a promessa. (Antônio Telles, 

mestre folgazão em Batatuba). 

 

Eis o segredo do que discuto aqui. É melhor que ainda em vida o 

devoto devedor pague seu voto. Primeiro porque, pelo menos no campo de 

seus acertos de contas com o Santo, ele garante o direito à viagem da 

sociedade dos vivos à sociedade dos salvos. Segundo porque, sendo um bom 

pagador, logo, um verdadeiro devoto, ele mantém a escrita das contas em 

dia e de novo pode recorrer ao santo. Pode renovar suas promessas e, 

finalmente, estabelecer entre sua pessoa e a do santo uma relação contratual 

estável, aquela que transforma o promesseiro eventual em um devoto de 

carreira, como o são quase todos os cantadores e dançadores profissionais 

da Folga de São Gonçalo. Terceiro, porque, morto sem ―dever pro santo‖, 

ele livra os parentes vivos do dever de terem de pagar pelo morto sua dívida, 
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convertendo-se eles próprios em promesseiros sobre quem recaem todas as 

penas atribuídas também ao devedor. 

Por isso mesmo, da primeira à última volta da folga os violeiros 

lembram e relembram o dever da dívida. 

 

Quem dever pra São Gonçalo 

Vão pagando enquanto é hora. 

Se morrer, ficar devendo, 

Deus não dá o Reino da Glória. 

São Gonçalo não recebe 

Nem também Nossa Senhora. 

Enquanto não pagar a promessa 

Lá dentro do Céu não mora. 

(quinta volta da mesma função em Batatuba) 

 

Promesseiros comuns, que os outros paguem em qualquer um dos 

muitos momentos devidos seus votos. Há uma noite inteira de reza e dança 

para isso. Mas o festeiro, o ―dono da promessa‖, este não só patrocina a 

noite de dança e paga por ela como deve dançar entre os outros pelo menos 

durante a primeira e a última volta, o Caruru, que os violeiros cantam 

quando o dia amanhece. Por isso, cantando também, é a ele que se lembra, 

que, se ainda falta algo a fazer, aquela é ―a derradeira hora‖. 

 

Ai, senhor dono da promessa 

Ai, escute o que eu canto agora, 

Ai, se dever sua promessa 

Ai, essa é a derradeira hora. 

Ai, São Gonçalo no altar 

Ai, ele é o nosso padroeiro. 

Se acaso algum dever promessa 

Ai, esta hora é o derradeiro. 

(sexta volta de uma função dançada em casa de Antônio Telles, em 

Batatuba) 

 

Como para as pessoas mais velhas e as mulheres o ter de pagar um 

voto feito por meio de entrar na dança e dançar pode parecer algo difícil e 

grotesco, os violeiros sugerem que se esqueça a vergonha e se cumpra a 

promessa. Uma coisa pode comprometer a pessoa aos olhos dos vivos; outra 



9 

 

é condição para que ela se descomprometa aos olhos dos santos. E o 

devedor que não pagou, mesmo quando, morto, sobe ao céu, é para ser 

julgado e, achado em falta com São Gonçalo, devolvido. 

 

Oi, quem dever para São Gonçalo 

Não tenha vergonha de vir pagar, 

Se morrer, ficar devendo, 

Ei, lá no céu torna voltar. 

(segunda volta de uma função em Atibaia) 

 

 

Voltar para pagar 

 

Mas voltar para onde? Retornar para quê? Eis difíceis questões que 

toca ao imaginário do catolicismo popular resolver. De acordo com a 

doutrina católica que o homem do campo aprendeu com a Igreja, mortos 

vão para lugares definitivos: o céu, o inferno ou o limbo (para onde vão 

crianças mortas sem o batismo). Há um único lugar provisório: o purgatório, 

que a memória da própria Igreja hoje parece esquecer: uma sociedade 

intermediária entre a terra e o céu, onde os penitentes, pecadores 

recuperáveis, cumprem, como ―almas do purgatório‖, um estágio sofrido de 

purificação para depois ingressarem para sempre no mundo social dos 

salvos: o céu. 

Intensamente insistida pelos pentecostais, que hoje invadem em ondas 

de pequenos grupos fervorosos os recantos do campesinato tradicional, é 

pouco lembrada entre católicos da região a doutrina da volta dos salvos com 

Deus à terra, onde, depois das grandes lutas prometidas no Apocalipse, os 

demônios e os maus serão derrotados definitivamente, para que então reine 

em uma nova terra um tempo sem-fim de glória, paz e felicidade. Aceita, 

também, a doutrina da ressurreição da carne, que o credo rememora, é 

pouco vivida como crença cotidiana. Assim, os lugares dos seres supra-

humanos ou humanos santificados são os do céu. 

Mortos são seres sociais tanto quanto os vivos. ―Almas do purgatório‖ 

são entidades poderosas e agem individual e coletivamente em favor dos 

vivos. Seres liminares — fora da sociedade dos vivos e ainda não incluídos na 

sociedade dos salvos — em troca de orações ―pela salvação‖ podem atender a 

pedidos de devotos. Até mesmo no inferno e ―condenado‖ não perde sua 

pessoa e por não perdê-la é que ele sofre pelo que fez em vida. Este é um 



10 

 

ponto importante. Embora o destino do morto seja sempre individual e em 

boa medida definido pela maneira como ele o cumpriu enquanto vivo e 

entre os vivos, o lugar de viver a vida depois da morte é sempre coletivo. 

Dos lugares coletivos do destino dos mortos, apenas o céu é 

imaginado como uma sociedade completa; na verdade como a sociedade 

perfeita, de que a dos vivos não é mais do que uma réplica empobrecida ao 

extremo. Melhor do que a terra, o céu é um mundo gloriosamente social 

que reúne, sem destruir individualidades e classificações: deuses (pessoas de 

uma mesma divindade), santos e salvos, ao lado de milícias de anjos. Ali, à 

diferença do que acontece no inferno (o demônio não tem filhos nem 

parentes, mas seguidores e servidores) e, mesmo no purgatório, não apenas 

as divindades são e permanecem parentes para todo o sempre como 

também os outros sujeitos: os santos e os salvos, são entre eles também 

parentes — consanguíneos ou afins — companheiros ou vizinhos. Se o Deus 

é rei de todos os homens, ele mesmo se desdobra nas pessoas de um Pai, 

um Filho e um Espírito Santo, o engendrador do Filho no ventre de sua 

mãe, uma humana santificada. Do mesmo modo, João Batista é padrinho de 

Jesus, logo, do Deus-Filho, assim como pode ser o padrinho de qualquer 

mortal que o tome para tanto, ―Santana é a maior santa/Que lá no céu 

existe/Santana é a mãe da mãe/Santana é a avó do Cristo‖, cantam antigas 

músicas devotas. Além de ser ―a mãe de todos nós‖ por ser a do Deus-

salvador, Maria pode ser a madrinha de alguma criança pobre e ―enjeitada‖. 

Segundo a crença popular, um humano santificado, como o Padre Cícero 

no Nordeste ou o Padre Donizetti em São Paulo, pode possuir incontáveis 

afilhados antes e depois de morto. Do mesmo modo, mais do que 

especialistas em dádivas e proteções setoriais, santos são padroeiros de 

localidades, de corporações e famílias, são protetores pessoais de seus 

devotos, Essa troca contínua de serviços entre o céu e a terra se atualiza 

como uma relação de amizade preferencial, quando o devoto se encontra 

com seu padroeiro no céu. Uma das esperanças mais acentuadas nas crenças 

do catolicismo camponês é a lembrança de que no céu os sujeitos 

plenamente mortos são parentes plenamente vivos. Vivos eternos que, livres 

do sofrimento e de uma outra morte, reencontram-se para sempre com e 

como familiares. E, definitivamente reencontrados, estabelecem pela 

eternidade os laços costumeiros que a morte não destruiu. Salvos e parentes 

habitam a morada do próprio Deus, o único lugar não-ameaçado de 

destruição, que ―não teve princípio e não terá fim‖, como dizem incontáveis 
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orações populares, falando da sociedade de Deus: o céu, o mesmo que 

falam do deus da sociedade: o Pai. 

Mas onde ficam os mortos deventes? Onde estão afinal aqueles em 

nome de quem por uma noite se dança ―o São Gonçalo‖ e que não são 

pecadores comuns mas pessoas de quem se sabe que morreram sem pagar 

seu voto com o santo. Afora os pecados que possam algum dia ter cometido, 

possuem uma dívida que, ao contrário das pequenas faltas humanas, uma 

vez mortos, nunca mais poderão eles próprios pagar. Justamente por 

haverem sido separados das condições sociais de atualização da dívida, eles 

são mortos que dependem agora dos vivos. Por isso mesmo, sem ser ―almas 

penadas‖, anônimas ou nominadas, que por toda a parte se reconhece que 

existem, são seres vagantes. Mortos sem descanso, são pessoas sem paz, e 

várias quadras das canções da dança anunciam que apenas depois do 

―cumpre o voto‖ elas poderão sair da maldição, poderão deixar de vagar e 

abandonarão para sempre o mundo dos vivos, ingressando na ―Glória 

Eterna‖. 

São raros os dançadores do São Gonçalo que acreditam de modo 

mais ortodoxo que os mortos devedores penam no purgatório. Quase todos 

creem que eles permanecem no mundo dos vivos ou em algum lugar de 

onde podem vir de volta aos vivos para falar com eles. Já que o saldo da 

dívida depende agora do trabalho ritual dos vivos, os mortos procuram 

convencê-los tantas vezes quantas forem necessárias, até quando sua dança 

ao santo se cumpra. 

Durante a dança, primeiro os vivos avisam aos vivos que não deixem 

de pagar de uma vez o compromisso com São Gonçalo, para que não 

venham a morrer devedores, ―deventes‖. Depois, aqueles que mesmo assim 

morreram ―devendo pro santo‖ avisam aos vivos sobre a sua condição. Na 

noite do acerto, nos versos finais da última volta e também nas orações do 

fim de função, os vivos avisam ao morto que sua promessa ―já está cumpre‖. 

Os parentes vivos que promoveram a dança em nome do morto estão livres 

de seu compromisso com ele. O morto está também livre de precisar voltar 

aos vivos como um devedor. Ë crença muito comum que parentes mortos 

podem ser. e com freqüência o são, protetores de seus familiares vivos. 

Portanto, com mais razão ainda, salvo de ―vagar‖, através do rito dos vivos, o 

devoto devedor torna-se nos céus um protetor de seus parentes. 

Iniciado por uma ―precisão do devoto‖, que gera a promessa, 

continuado por um esquecimento, que gera a ―dívida da alma‖, o ciclo se 
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encerra com o rito que reconcilia, entre parentes, os vivos com os mortos e 

todos com o santo. 

 

Pedir a dança 

 

Há uma observação unânime entre todos os pesquisadores da Dança 

de São Gonçalo no Nordeste ou no Centro-Sul do País: mais do que quase 

todas as outras, ela é uma dança votiva. Não se dança para São Gonçalo em 

um seu dia de festa, como entre negros para São Benedito ou para Nossa 

Senhora do Rosário. Muitos devotos com quem conversei sequer sabiam 

qual é o ―dia de São Gonçalo‖. Também não se ―encosta‖ a dança em outras 

festas, como em Minas, Goiás e São Paulo, grupos de congos e 

moçambiques fazem durante festas ao Divino Espírito Santo. Fora do 

período da Quaresma, dança-se o São Gonçalo em qualquer noite, com 

preferência pela de sábado. A função sempre é feita a pedido de um devoto 

promesseiro que com o propósito de salvar sua dívida — pessoal ou herdada 

— entra em contato com uma equipe de folgazões, define com ela uma data, 

promove a dança e arca com os gastos do transporte dos folgazões, da 

decoração di local da dança e da alimentação dos dançadores por uma noite. 

Uma equipe estável de folgazões do São Gonçalo se define como uma 

pequena e pouco hierarquizada confraria de devotos que sem reuniões 

prévias e sem outros ritos, como acontece com vários grupos de fiéis-artistas 

associados a outros grupos de dança, atualizam o ofício de sua devoção 

realizando a dança que algum promesseiro promove. Dançadores do Congo 

poderão dizer que seu rito é uma devoção e uma diversão e ao mesmo 

tempo, o ―festar para o santo‖ é cumprir justamente uma dessas coisas, 

vivendo a outra. Folgazões do São Gonçalo jamais dirão o mesmo. 

Reconhecem que sua dança é uma pura devoção, mesmo festiva. Alguns 

dirão que a Folga é uma longa oração que se canta e dança coletivamente. 

Mais do que uma dança em que se reza, é uma reza que se dança. 

Mais da metade das funções que presenciei na região paulista entre os 

municípios de Itatiba e Piracaia foram realizadas ―por alma‖ e saldavam 

dívidas de mortos com o trabalho ritual dos vivos. Outros autores do assunto 

falam sobre o caráter votivo da dança e sobre a possibilidade de ela ser feita 

em nome de um morto. 

 

Ligando-se ao sagrado através de relações pessoais e 

contratuais regidas pelo princípio de ―toma lá, dá cá‖, o 
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devoto encontra na promessa a contraparte dos 

benefícios que espera dos santos. O cumprimento desta 

é, por conseguinte, condição indispensável à 

manutenção da relação estabelecida entre o santo e o 

devoto. A morte do promesseiro antes de cumprir o 

voto causa quebra neste equilíbrio, com repercussões 

negativas para o morto e seus parentes vivos, que 

deverão providenciar o pagamento da promessa do 

defunto a fim de estabelecer o equilíbrio rompido. 

Nestes casos, a execução da dança exige maior respeito 

e observância de certas normas por parte dos 

executantes do ritual. Em Laranjeiras, por exemplo, 

prescreve-se um período de abstinência sexual antes da 

realização da dança, quando esta é realizada para pagar 

promessa de defunto. Ë necessário estar de ―corpo 

limpo‖ e isento de sentimentos negativos com relação 

ao próximo, para que o ritual seja aceito pelo santo e 

possa a alma do morto gozar da paz da qual se via 

privada pelo não-cumprimento da promessa.4 

 

Transcrevo alguns depoimentos durante a ocasião de funções de São 

Gonçalo. São de parentes que cumpriam promessas em nome de mortos 

familiares ou de mestres folgazões. 

 

1º — Meu pai mesmo, ele morreu e tinha voto com São 

Gonçalo. Ele morreu devendo e voltou pra pedir. [Quer 

dizer que o pai do senhor morreu e o senhor não sabia que 

ele tinha feito a promessa?]. Eu sabia, mas tinha esquecido. 

Eu era meio moleque. E depois de 17 anos é que ele veio 

desencarnar. Ele tava no escuro, não tinha luz pra ele 

enquanto não fizesse a festa. Aí eu fui lá e avisei ele [o mestre 

da turma de folgazões], e marquei e nós fizemos [a dança]. E 

depois ele veio com uma luz, igual aquela lá; eu não aguentei. 

Ele apareceu sozinho. Eu tava dormindo, mas não tava 

dormindo. Depois eu acordei e vi aquela luzinha brilhando. 

A gente não aguenta, não sei se por ser encarnada, né? Dá 

                                                 
4 Beatriz Góis Dantas, op. cit., p. 18. 
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aquele tremor... e vai. Ele veio pra agradecer. Veio 

pequenininho, bem branquinho. Ele chegou naquele 

esplendor, e eu já tava que não podia bulir com um dedo e 

não pude gritar ninguém. Fiquei só com o olho assim... 

piscar também não pode. Fica parado. . . E ele chegou. Veio 

na distância. Quando ele viu que eu não agüentava, ele 

voltou pra trás. Aí me deu dó, depois que ele voltou. Mas ele 

veio, por Deus do Céu. (um promesseiro em Atibaia.). 

 

2° — É, eu estou cumprindo uma promessa de minha mãe. 

Ela faleceu sem tempo de cumprir. Sempre um da família 

tem de cumprir. Já faz uns cinco ou seis anos que ela fez 

promessa. (uma promesseira, mulher de classe média 

moradora em São Paulo e que veio a Atibaia cumprir a 

promessa na Dança). 

 

3º — Ele tinha um filho de 22 anos, e fizeram promessa pra 

São Gonçalo: a promessa era fazer uma festa pra São 

Gonçalo e comprar uma viola; quando a festa terminasse, 

desse de presente pro mestre da turma. E vai o moço faleceu 

e daí uns tempos o pai trocou de religião e não fazia a festa. 

Então, quando passou uns tempos, ele falou pra mim. Não 

sabe se foi sonho ou se foi. . . se ele viu mesmo o filho dele. 

Apareceu perto da cama dele. Ele disse: ―olha, meu pai, o 

senhor é de outra religião, mas eu devo promessa e do jeito 

que eu prometi que quero que seja feito‖. 

Eu fui e cantei [fez a dança]. Apesar dele ser crente, quando 

eu cantei o Caruru e tava dando a despedida — e nos versos 

explicava que o filho devia a promessa e, apesar do pai ter 

outra religião, tava pagando a promessa do filho falecido, ele 

não foi perto da imagem [de São Gonçalo, no altar], mas ele 

chorou encostado na beira do rancho, por lembrar do filho 

que devia esta promessa. E ele, apesar ser de outra religião, 

ele cumpriu a promessa. 

E tem outra. Por exemplo, uma pessoa morre e deixa 

promessa pra São Gonçalo. Ou em sonho, ou de outro 

modo, ele pede [a um parente vivo] pra cumprir a promessa. 

Porque São Gonçalo não perdoa. Ele faz o milagre, mas ele 
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quer a paga. E, por exemplo, eu cheguei aqui: uma pessoa 

morreu e pediu pra um pai, uma mãe ou um parente pagar a 

promessa, fazer a festa que ele deve. Eu marco daqui a um 

ano a festa, e você paga a promessa e nunca mais aparece em 

sonho nem de jeito nenhum. Agora, tem de marcar, e acaba 

tudo. 

[E se não marcar?] 

Se não marcar continua. Porque minha mãe, ela contava que 

uma cunhada dela morreu e deixou uma promessa pra São 

Gonçalo, pra ser feita. E minha mãe sabia que ela devia essa 

promessa, mas não procurava pagar a promessa. 

Quando foi um dia ela deitou na cama e não dormia. Parecia 

que a cama estava cheia de espinho. Ela virava pra lá, pra cá 

e não dormia. Quando foi tarde da noite sentiu que abriu a 

porta da cozinha e veio vindo pro quarto dela e ela quis 

levantar e não pôde. Ela ficou na cama assim... olhando pra 

cima. Aí empurrou a porta do quarto e entrou. E ela 

reconheceu que era a cunhada dela e o sogro também na 

beira da cama. E [a cunhada falecida] disse: ―Você paga a 

minha promessa porque eu estou precisando, porque São 

Gonçalo não perdoa e eu quero que pague‖. Ela conta que 

no início ela contava e chorava. Que a cunhada dela pegava 

na mão dela e apertava bem. E foi embora. E quando ela 

saiu, levantou, porque era mulher de coragem. Chegou na 

porta do quarto que tava fechada por dentro. Foi na 

cozinha... a porta fechada por dentro. Quando passou um 

mês e pouco ela cumpriu a promessa. (Antonio Telles, 

mestre folgazão). 

 

4º — Essa é uma promessa que a minha mãe fez pra mim 

cumprir. Então eu peguei sonhar e daí resolvi fazer a festa. 

Ela faleceu faz tempo, sem tempo de cumprir. Faz um ano e 

meio já que ela faleceu. Então tá na hora de cumprir, pra 

deixar cumpre, não é? Sempre que morre um, outro faz na 

família: um pai, um irmão, outro, os irmãos. 

(Faz muito tempo que ela fez a promessa?). 
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Não, faz uns cinco ou seis anos. Ela morreu e veio pedir. Daí 

nós juntamos os irmãos e hoje vamos fazer. Ela agora vai ter 

paz e vai ajudar nós. 

(um entre três irmãos que vieram se reunir em Atibaia, onde 

nasceram, para promoverem a dança). 

 

Outros depoimentos não são muito desiguais e, na verdade, são 

variações de um mesmo tema. A regra é a seguinte: 

1º — uma pessoa faz uma promessa a São Gonçalo e nem sempre em 

vida comunica a um parente o que fez; 

2° — ao reconhecer que o santo cumpriu a parte dele, sendo a dádiva 

do pedido concedida, ela se reconhece devedora de um voto que é pago 

com sua participação pessoal na Dança de São Gonçalo, ou então com sua 

responsabilidade pela promoção de uma Folga; 

3° — muito antes ou pouco antes de morrer ela comunica a um 

parente que ―tem promessa com São Gonçalo‖, comprometendo o parente 

avisado com o mesmo dever do voto, caso venha a falecer antes de cumpri-

lo; 

4º — quando não há tempo ou a intenção do aviso, acredita-se que por 

meio de sonhos ou de visões o promesseiro morto surge a um ou mais de 

um parentes e lembra, pede ou exige o cumprimento de seu voto; 

5º — o parente avisado se reconhece como promesseiro, nos termos 

em que o devedor primitivo estabeleceu o modo de pagar o voto; 

6° — passado algum tempo (ouvi casos que vão de seis meses a trinta 

anos) o parente convoca uma equipe de folgazões e promove uma noite de 

dança votiva a São Gonçalo, por sua própria conta ou com a ajuda de outros 

parentes; 

7º — a realização de uma função ou a participação de um parente do 

morto na dança saldam plenamente a dívida do vivo e do morto; a alma 

deste último reequilibra definitivamente suas relações com o sagrado — caso 

não tenha outros votos, com o mesmo ou outros santos, o que se reconhece 

que é muito raro — garante seu acesso pessoal à sociedade dos salvos e passa 

a ser um ser protetor dos parentes vivos, principalmente se for uma mãe ou 

um pai. 

Conheci um único caso em que um parente avisado de um morto 

promesseiro morreu também sem cumprir o voto. Pai e filho surgiram em 

sonhos a outros irmãos, e eles poucos anos depois cumpriram com a dança 

o compromisso dos mortos. 
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 Dançar pelo morto 

 

Em estudos anteriores fiz algumas descrições mais completas da 

Dança de São Gonçalo. Outros pesquisadores escreveram relatórios bastante 

bons sobre a dança, inclusive a respeito de sua prática no Nordeste. Limito-

me aqui, por isso mesmo, apenas aos aspectos ligados à questão da morte. 

Resolvidos os tratos antecedentes entre o promesseiro-parente, 

parentes e amigos auxiliares, e a equipe de dançadores-folgazões, um lugar é 

preparado para a ―festa‖. Algumas vezes, quando o responsável pela dança é 

pobre, é costume que ele ―esmole‖ na vizinhança para cobrir com o que 

recebe os gastos que fará. Com uma imagem do santo, sozinho ou 

acompanhado, o devente vaga de porta em porta anunciando o dia da Dança 

e pedindo ―oferta‖. Faz sem canto e outros ritos aquilo mesmo que as folias 

de Santos Reis, do Divino Espírito Santo ou de outros padroeiros 

comunitariamente festejados realizam com pompa e cantoria. 

O local da função é quase sempre o terreiro de um sítio. Pode ser 

também o adro rústico de uma capela rural, o fundo de um quintal de casa 

de periferia de uma cidade ou mesmo um galpão de oficina, como 

aconteceu com uma dança de que participei em Atibaia. 

Junto a uma parede arma-se um altar sobre uma mesa comum, que 

uma toalha branca deve cobrir. Imagens de São Gonçalo, São Benedito e 

Nossa Senhora da Aparecida devem estar presentes, mas as de outros santos 

podem ser também ―convidadas‖. Não é raro que um devoto leve uma 

imagem sua para ―assistir à festa‖. Quadros religiosos e bandeirolas 

coloridas, na parede e penduradas dentro do local coberto do altar e pelo 

terreiro, completam a decoração roceira do local da festa. Quando a dança é 

―por alma‖, é frequente que um retrato do morto seja colocado sobre o altar 

em um quadro, com uma tarja negra passada na diagonal. Pelo menos uma 

cruz negra de papel pregada na toalha que pende da parede atrás do altar 

deve ser o sinal de que ali se ―dança por alma‖. Antônio Telles cantava isto 

em uma das primeiras voltas de uma função em Guaxinduva: 

 

Quando eu cheguei aqui no altar 

Pra São Gonçalo eu pergunto 

Se a promessa é de vivo 

Ou se ela é de defunto. 

São Gonçalo respondeu 
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E me mostrou uma cruz de luto, 

O dono da promessa morreu 

E São Gonçalo levou junto. 

 

E, para que todos saibam, nos versos seguintes ele reforça o 

acontecido: ali se está em nome de um morto devedor. 

 

E quando eu cheguei no altar 

O meu coração doeu 

E eu perguntei pra São Gonçalo 

O que foi que aconteceu, 

E São Gonçalo me falou: 

Dono da promessa morreu, 

Fez um pedido em sua vida 

E de pagar se esqueceu. 

 

Nas regiões paulistas onde ainda se a cumpre completar a Folga de 

São Gonçalo divide-se em três partes: 

 

1ª — uma pequena procissão rural que parte da casa da festa e, com 

andores e acompanhamento de pessoas e cantos votivos, vai a uma casa 

perto buscar os andores de São Benedito e Nossa Senhora da Aparecida; 

2ª — demoradas orações ao pé do altar, quando então se pede pela 

primeira vez pelo morto e por outros devotos, vivos e mortos; 

3ª — as seis voltas da dança, que invariavelmente terminam com 

orações finais de novo ao pé do altar. 

 

De um conjunto de orações colhidas antes da dança, transcrevo três 

com o momento em que o rezador pede a Deus por pessoas mortas. 

 

 

Divino Jesus, eu ofereço essa romaria que fizemos nesta 

hora e essa ladainha jaculatória e as Sete Dores de 

Maria Santíssima, que nesta noite estamos pagando a 

promessa desta senhora. E Deus dê a luz eterna e 

descansa em paz. (em Guaxinduva, município de 

Piracaia). 
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Deus tenha piedade e misericórdia desta alma no Reino 

da Glória. E nós pedimos em esperança a São 

Benedito, a Nossa Senhora e ao Anjo da Guarda: 

guardai a alma de Argemiro. Deus lhe dê um bom 

descanso, paz e alegria. Pedimos a Deus e à Virgem 

Maria e no vosso poder uma graça. Esse poder vos 

pedimos nós pela alma de Argemiro. E Deus dê um 

bom descanso e descanse em paz. Esse Pai-Nosso e 

Ave-Maria ao Divino Espírito Santo, que cobrem a alma 

de Argemiro com o seu divino manto. E a Nossa 

Senhora da Guia e o Bom Jesus, que guia os nossos 

passos e os passos da alma do Argemiro. (em Atibaia, 

durante função por alma de um antigo folgazão do São 

Gonçalo. 

 

Minha Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora da 

Aparecida, Virgem Maria Concebida sem pecado, 

suplicamos com as almas dos fiéis e as almas que estão 

no Céu. Peço pela alma de meus parentes: meu avô, 

minha avó, para todos dai a proteção e para o morto dai 

a salvação através das almas (já salvas). Peço pelo morto, 

por meu avô, meu bisavô, meu padrinho, minha 

madrinha, meu pai, minha mãe e peço pela minha 

mulher e meus filhos tudo (estes últimos, vivos). (final 

de uma reza em Martim Francisco, município de Mogi - 

Mirim). 

 

De modo diferente a como Beatriz Góis Dantas e Maria Isaura 

Pereira de Queiroz anotaram para os casos de danças em Sergipe, Alagoas e 

Bahia, nas regiões por onde andei em São Paulo não há diferenças 

importantes entre folgas por ―vivo‖ ou por ―alma‖. Ali a Dança de São 

Gonçalo é alegre e festiva. Confunde-se, ao longe, com uma Catira e é nos 

pequenos sinais de ―respeito e devoção‖ que os folgazões traçam a diferença: 

dançam diante de um altar, cantam músicas religiosas, estão sem chapéus, 

não fumam e não bebem bebidas alcoólicas; dançam com ―devoção‖, como 

uma reza. 

Os homens dançam em duas filas, aproximando-se e afastando-se do 

altar sem nunca darem as costas a ele. Batem cadenciadamente os pés e as 
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mãos durante os ―repiques‖ das violas, nos intervalos entre os versos 

entoados pela dupla de violeiros que encabeça a turma de dançadores. No 

fim das filas, depois dos homens e dos meninos, as mulheres dançam com o 

só caminharam para a frente e para trás, sem batidos de pés e mãos. Ora, o 

fato de a Dança de São Gonçalo ser considerada indiscutivelmente devota e 

ser, ao mesmo tempo, alegre e ―movimentada‖, aproximando-se 

coreograficamente de danças profanas, obriga mestres e violeiros a repetirem 

nos versos, avisos sobre o caráter religioso da dança e as condições de 

―respeito e devoção‖, para que o devoto possa participar dela sem perigos. 

 

Os devotos bateram o pé 

Com respeito e devoção, 

E todos com muito respeito 

Que é pra promessa ficar aceito 

Que é a nossa obrigação. 

Com respeito e grande fé 

Os devotos bateram o pé 

E também bateram a mão. 

(primeira volta de uma função em Guaxinduva) 

 

Mais do que religiosa e votiva, a dança é o momento central de uma 

Função de São Gonçalo, de que orações e romarias são molduras para o 

começo e o fim. É através da dança e do dançar — do participar dela, de 

algum modo — que o fiel atualiza a sua devoção a São Gonçalo ou, sendo 

também um promesseiro, ―fica sempre com o santo‖. Portanto, não é 

necessário fazer mais pela alma do morto do que dançar por ele, 

mencionando o fato, acompanhado de seu nome, de preferência. 

Durante as seis voltas de uma noite de dança, equipes de violeiros 

podem se suceder. Como a Dança de São Gonçalo atravessa uma noite 

inteira e seu cantorio cansa a voz, não é raro que em uma mesma equipe de 

folgazões haja de duas a quatro duplas de violeiros capazes de entoarem os 

versos de uma volta. Em cada uma delas a dupla canta: saudando os santos 

do altar, anunciando os termos do ritual, dizendo quem são e a razão pela 

qual estão ali, comandando o movimento dos dançadores, entoando orações 

e súplicas, anunciando aos promesseiros que suas dívidas estão pagas. 

Embora o anúncio do cumprimento dos votos do promesseiro seja 

feito solenemente nos momentos finais do Cururu, avisos de condutas para 

pagamento de pequenos votos em cada volta — danças com imagens de 
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santos nas mãos, fazer ―santa mesura‖ etc. — são ditos em cada uma das seis 

voltas, dado que pequenos promesseiros cumprem seus votos com o apenas 

participar de uma delas. Mas sempre o voto de um morto exige toda a 

dança, melhor, exige toda uma função completa. Por isso mesmo, não é raro 

que em todas as voltas a dupla de violeiros lembre que ali se dança em nome 

da salvação da alma de um morto. 

 

Senhora da Aparecida, 

São Gonçalo tá rezando 

Vamos poder chegar dançando. 

Senhora da Aparecida 

Ela tem seu lindo véu, 

Vamos nós chegar rezando 

Pra essa alma chegar no Céu. 

(Função de São Gonçalo em Atibaia com cinco altares; cinco equipes 

de folgazões cantando e dançando em um mesmo lugar, ao mesmo 

tempo) 

 

Essa promessa é de alma 

Que aqui estamos dançando, 

Me dá licença São Gonçalo 

Que nos teus pés tamos dançando. 

São Gonçalo tá bem sabendo 

Que a promessa é de alma, 

Meus senhores que estão dançando 

Façam viva e batam palma. 

(mesma função em Atibaia, terceira volta) 

 

O altar de São Gonçalo 

Tem uma coisa diferente [o retrato do morto] 

essa promessa é de alma 

Vai no Céu e para sempre. 

(função em Martim Francisco, primeira volta). 

 

Assim, por toda uma noite dançam os vivos pelos mortos. Dançam na 

verdade por eles próprios também: folgazões, devotos de carreira e 

promesseiros de ocasião. Uns para manterem vivo o culto do som, que 

dando nome e sentidos ao rito da dança torna legítimo o trabalho que 
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produzem e necessário seu exercício. Outros para se descobrirem, depois de 

dançarem toda a noite, ou por um momento, livres da ―dívida‖, segundo os 

termos ―da promessa‖ que eles próprios formularam, mas que uma vez 

pronunciada no silêncio da prece torna-se uma obrigação tão grave, que 

precisa ser saldada mesmo depois da morte. Dançam também, e não são 

poucos os dançadores que reconhecem isso, porque o trabalho da dança 

reforça laços antigos entre parentes, amigos e vizinhos. Por isso mesmo, 

sendo uma oração que se dança, é também uma festa em que se dança e, 

mesmo quando por um morto, é uma ocasião a que se acorre com alegria. 

Dançam ainda, e os mais velhos insistem muito sobre o assunto, porque a 

Dança de São Gonçalo torna sonoros, invulgares e maravilhosamente 

coreográficos alguns símbolos queridos da vida cotidiana. Palavras, objetos e 

gestos através dos quais homens e mulheres se investem como devotos e 

dançadores, para se dizerem que são parte de uma mesma identidade 

desejada e cada vez mais difícil de ser preservada, tanto quanto as condições 

materiais da vida camponesa de que se reconhecem ao mesmo tempo 

originados e, pouco a pouco, expulsos. 

 

As trocas que há na morte 

 

Vimos que a pessoa do morto não se dissolve com a morte e em 

certos casos pode comunicar-se ativamente com os vivos. Relações pessoais 

e principalmente familiares entre vivos e mortos não se extinguem por muito 

tempo, de tal sorte que entre uns e outros supõe-se que há e devem haver 

contínuas trocas de serviços. Vivos devem cuidar do corpo do morto, 

prepará-lo para o enterro e enterrá-lo cumprindo, com ou sem a presença de 

um sacerdote, os ritos religiosos, eclesiásticos ou populares de preceito. 

Devem orar por ele: muitas vezes, logo após a morte, algumas vezes, tempos 

depois dela. Pequenas cerimônias pessoais e coletivas auxiliam o morto a 

encontrar o ―caminho da salvação‖; e, mesmo reconhecida como ―uma 

santa‖ durante a vida, uma mãe morta não dispensa atos e preces com que 

filhos e parentes vivos confirmam uma salvação tida já como certa. Por outro 

lado, de uma tal mãe os vivos esperam a proteção celestial de um ser que, 

morto e salvo, não deixa de ser parente e estar presente. 

A Dança de São Gonçalo evidencia a continuidade das relações entre 

familiares, compadres e outros parentes, consanguíneos e mesmo afins. Não 

conheço casos em que o pedido de um morto tenha sido feito a um não-

parente. Pais devotos devedores recorrem a filhos: a mãe a uma filha, e o pai 
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a um filho. Essa relação de serviço é mais freqüente do que entre esposos. 

Irmãos aparecem com freqüência a outros irmãos, obedecendo à mesma 

ordem de preferências: irmãs pedem a irmãs, e irmãos a irmãos. Não 

conheci pessoalmente casos de pedidos entre compadres ou entre padrinhos 

e afilhados, mas elas foram definidas com possíveis. Parentes próximos, 

ascendentes ou colaterais com quem se repartiu a vida e de preferência se 

teve durante ela muita ou alguma familiaridade, são aqueles em nome de 

quem se dança o São Gonçalo. Eis um esquema que sintetiza as obrigações 

de dançar pelo morto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toda uma parentela e toda uma vizinhança de um bairro rural 

podem, com graus variáveis, particicpar do ritual 

Existem alternativas variáveis de envolvimento, como ajudar um 

promesseiro a realizar uma função de São Gonçalo,  podendo ou náo 

participar dela, seja prestando algum tipo de serviço necessário (fazer a 

comida, servi-la, arrumar os andores ou o altar), seja incorporando-se a um 

ou a todos os momentos do rito: a ―romaria‖, as rezas, uma volta da dança, 

todas as seis voltas. 

―O São Gonçalo‖  é um pequeno mutirão de trabalho religioso que 

por uma noite reúne: 

a. um devoto-promesseiro e membros de sua família nuclear, a quem 

cabe a responsabilidade do evento; 

b. parentes, vizinhos e conhecidos (ajudantes, assistentes, dançadores-

livres ou dançadores-promesseiros); 
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c. uma (às vezes de duas a sete, quando a função é de mais ―altares‖) 

equipe de folgazões nem sempre residentes no local da dança. 

 

As modalidades de obrigações e formas de participação não diferem 

muito das de um mutirão ―de serviço‖ ou das de uma outra qualquer ―festa 

de santo‖: a responsabilidade é do promesseiro (festeiro) e de pessoas de sua 

família nuclear; a co-responsabilidade é de parentes e de amigos da 

vizinhança (às vezes também de parentes não-residentes na comunidade); o 

trabalho ritual é feito por uma equipe de devotos nunca remunerados por 

seu trabalho. 

Pensar em nome de que parentes esses lavradores e pequenos 

sitiantes fazem sua Dança a São Gonçalo ajuda a compreender como eles 

diferenciam suas relações de parentesco e como estendem aos mortos uma 

rede de memórias, nomes e obrigações que transforma a realidade da 

família em algo simbolicamente mais amplo do que a teia familiar dos vivos. 

Entre camponeses do interior do País, mais ativamente do que entre 

parentes urbanos, o ancestral, o antepassado, é todo consanguíneo 

reconhecido como ascendente próximo, não necessariamente fundador de 

uma família nuclear ou de uma rede de parentes: uma ―família‖, um ―povo‖, 

uma ―nação‖ de gente. Sem nunca o haver conhecido, Sebastião Bento, 

mestre folião de Goiás, reconhece um Joaquim Paulista — cujo próprio 

verdadeiro sobrenome é desconhecido dele e mesmo de seus irmãos e 

primos mais velhos — como o mais distante entre os ancestrais nominados 

da ―não dos Bento‖, ou seja, de uma descendência d que ele próprio é parte: 

―foi um paulista que veio de São Paulo pra Goiás‖. 

Entre famílias de pequena e média nobreza rural, ancestrais remotos 

são reconhecidos, nominados e são objeto de pequenos cultos coletivos. 

Entre camponeses mais pobres, ancestrais longínquos não são sujeitos 

importantes. Na verdade, em geral eles não são sequer reconhecidos como 

sujeitos familiares de referência. Ascendentes de quem se fala, pelos quais se 

reza e dos quais às vezes pende da parede um velho quadro são os pais, 

avós, no máximo, um bisavô. 

Entre vivos e mortos não são estabelecidas relações afetivas e 

simbólicas relevantes, a não ser com aqueles com quem os vivos conviveram 

no interior da vida da família ou da parentela. Trocas diretas, afetivas e 

produtivas em vida geram a continuidade de relacionamento religiosos, 

depois da morte de uns e durante o restante da vida de outros. Um 

―cumpadre‖ pobre mas próximo presente e com quem a família do afilhado 
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conviveu anos a fio, repartindo momentos intensos de vida e trabalho, é um 

sujeito muito mais importante, depois de morto do que um distante e pouco 

conhecido bisavô, de quem os vivos mais moços sabem apenas alguma coisa, 

através da memória de um velho avô ainda vivo. Entre os pequenos sitiantes, 

lavradores sem-terra ou cativos do campo migrados para a periferia das 

cidades, com quem estive em funções do São Gonçalo, a ancestralidade é 

menos política, é mais restrita e muito afetivamente religiosa. Mortos antigos 

não são títulos, são nomes: pessoas vivas. 

As normas da convivência misturam-se com regras de parentesco que 

às vezes transgridem. 

Em direção oposta, quando mais tradicionalmente ―fazendeira‖ for 

uma família de origem rural, tanto mais importante é para ela individualizar 

ascendentes longínquos e cultuá-los, traçando ao longo de uma genealogia de 

nomes, títulos e histórias a descendência e as razões dos direitos que os 

descendentes reclamam sobre posses, poderes e honrarias. Nem sempre é 

porque tais famílias possuem os meios adequados de traçar descendências 

longínquas e fixar na memória e em documentos os ramos da parentela, que 

certos ―clãs‖ de fazendeiros tradicionais fazem da referência a ancestrais 

distantes uma prática e um culto. Ao contrário, é porque precisam de 

referências de caráter legitimador de poderes sociais e simbólicos que 

desenvolvem estratégias para torná-los visíveis e próximos.5 

Uma progressiva redução da memória dos parentes vivos sobre os 

ascendentes mortos tende a ocorrer quando camponeses são obrigados a 

abandonar um modo de vida seguido por gerações anteriores e um lugar de 

trabalho onde viveram: a comunidade, o bairro rural, o sítio. Os mortos 

parentes ficaram ―lá‖, em outro tempo, em outro lugar (para onde muitas 

vezes nunca mais se volta), em outro espaço simbólico que se cultua com 

saudade, com a consciência de haver sido perdido para os vivos, mais do 

                                                 
5 De modo semelhante, nos cultos dos Eguns em Itaparica há basicamente dois tipos de mortos. Aqueles que se 
acredita que cumpriram plenamente seu destino na terra, estando portanto plenamente maduros para a morte. Esta 
lhes é, então, um verdadeiro renascer, na passagem pessoal e desintegradora da pessoalidade do aiyé para o 
órum. É também o momento em que o poder mítico e simbólico do morto transforma-o em um ancestral notável, 
cujo axé permanece ativo como força benéfica no interior do local físico dos cultos da confraria religiosa de que foi 
parte. Aqueles cuja morte foi prematura e cujo destino foi, portanto incompletamente cumprido na Terra. Assim, 
como sua morte pode ter sido o resultado de castigos devidos a infrações cometidas em vida ou pode haver sido 
provocada pela ação de inimigos, eles podem, mortos, conservar o poder ou o destino de serem ativa ou 
potencialmente perigosos (Juana Elbeim dos Santos, Os nagô e a morte, Petrópolis, Vozes, 1970.) 
Insisto em alguns pontos. No imaginário do catolicismo popular é a associação dos atributos pessoais do morto + as 
circunstâncias da ocasião de sua morte, aquilo que determina a qualidade de suas relações possíveis com os vivos, 
parentes ou não. “Morreu como um santo”, uma expressão tão comum, possui então um duplo sentido: a. morreu 
em estado de inocência (uma criança) ou de santidade terrena (um velho bondoso e muito religioso) h. morreu “em 
paz”, fora de situações de conflitos e assistido por ritos e cultos familiares e de especialistas religiosos (um rezador 
ou um padre). 
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que para os mortos. Na periferia onde a família camponesa aprende a ser 

volante, os parentes que vieram, os amigos e vizinhos, os novos 

companheiros de ―turma‖, de igreja ou de qualquer outro grupo institucional 

passam a ser cada vez mais os sujeitos que, importantes e próximos em vida, 

são a tristeza direta da perda quando mortos. Mas a eles não se prestará mais 

culto como aos mortos parentes da vida anterior. Seus filhos aprenderão 

pouco a pouco a eleger distantes vivos, presentes efetivamente, como os 

mortos em que se pensa, e não raro se cultua, agora fora da família: primeiro 

algum cantor de dupla sertaneja, depois Clara Nunes, mais tarde, Janete 

Clair. Para os que ingressam em uma comunidade eclesial de base, em uma 

pequena Assembléia de Deus ou em terreiro de Umbanda, outras pessoas 

não-parentes tornadas familiares virão a ser também os ancestrais, os 

companheiros, os pais e os irmãos. 

As recorrências e as mudanças em torno do sentido do morto e do 

culto camponês da morte entre dançadores-promesseiros do São Gonçalo 

estão muito bem exemplificadas em uma observação de um folgazão que, 

entre uma dança e outra, entrevistei certa feita em Batatuba. 

 

[Mas como é que é isso de que uma pessoa muito boa 

pode morrer e não ir pro céu se tem uma dívida com 

São Gonçalo, por pequenina que seja?] 

Pois é: é fato, o senhor veja. Por exemplo, o Tancredo, 

o Tancredo Neves, nosso presidente que morreu antes 

de ser. Eu acho que ele foi mesmo um santo homem. 

Todo mundo acha e eu li no jornal que até tem gente 

indo rezar no túmulo dele, lá em Minas. Então, pode 

até mesmo ser que ele tenha sido um homem bom de 

verdade, um santo homem. Mas, se ele morreu devente, 

que seja pra São Gonçalo, que seja para outro santo 

qualquer, ele não entra [nos céus]. Ele não entra, e a 

santidade dele fica esperando. Não quero dizer que ele 

seja um pecador, o senhor veja. É muito diferente, e eu 

até falei que acho que ele é quase um homem santo. 

Mas vamos imaginar que na horinha da morte ele tenha 

feito uma promessa e tenha sido atendido pelo santo. 

Por exemplo, ele pediu pra não morrer antes de 

cumprir com a presidência dele e foi atendido. Então 

ele fez os quatro anos de presidente e morreu depois. 
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Daí, se ele morreu sem cumprir, pode ter sido um 

presidente, um rei, até mesmo um padre ou um bispo, 

ele não entra lá no céu. Tem que cumprir antes. Tem 

que alguém cumprir por ele. Aí sim, ele consegue a 

Glória Eterna e pode até virar um santo junto de Deus. 

[Aí ele precisa então vir pedir pra um parente dele que 

ele cumpra a promessa?] 

É isso mesmo, como eu tava lhe dizendo faz pouco. Ele 

vem como alma, como visão e vem num sonho, num 

espírito, num aviso. O outro parente que ouve e resolve 

cumprir por ele fica obrigado do mesmo jeito. Se ele 

morrer também sem cumprir ficam os dois deventes. 

Vagando. 

[Mas tem muita gente católica que não acredita nisso de 

uma alma que vem falar com mãe e pai, que pode ficar 

vagando por aí.]. 

Tem mesmo, e é muitos, e eu não vou dizer que eles 

estejam certos também. Mas o que aconteceu foi o 

seguinte, veja senhor. No tempo antigo, até pouco 

tempo atrás mesmo, tudo isso havia muito e toda a 

gente sabia. Tinha espírito vagante, alma do outro 

mundo, pessoas mortas de tudo, que vinham apareciam 

pros vivos. Tinha e todo mundo sabia e acreditava, e 

muita gente — eu mesmo, se o senhor quer saber — 

tinha visto ou mesmo falado com alma de morto. 

Agora, o que é que acontece? Tá tudo desmudado. Tá 

tudo, o senhor veja por aqui mesmo. Isso aqui já foi 

fundo de sertão, canto do mundo sem luz nem estrada. 

Tudo mato e pouca gente por aí. Nem telefone e nem 

televisão, nada disso. E nem fábrica. Então era o tempo 

deles desses seres, dessas almas. E muito. E muito. Mas 

agora, o senhor veja que com essas mudanças o tempo 

deles foi ficando difícil. Foi feito muitos bichos, que 

antes tinha aqui pra todo o lado e agora só no meio dos 

matos. Grotas. Pois com eles foi assim também. Eles 

começaram a fugir de tudo isso, desapareceram. 

Existem, mas foi ficando cada vez mais difícil pra eles e 
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para nós [o ter contato com mortos parentes]. Agora é 

pouco, mas tem ainda. 

[Mas é só por isso, então.] 

Só e não. Porque tem mais. Veja o senhor: as pessoas 

desmudaram muito também. Antes um parente era um 

parente. Vivo ou morto era um parente: um pai, uma 

mãe, um irmão. A ligação era muito grande. Agora 

parece que tem muita gente que nem liga. Fora esses 

crentes [pentecostais] que diz que tudo isso é invenção 

do demônio. Tem gente que dá mais importância pra 

um artista de televisão que ele nunca viu, quando ele 

morre, do que para um parente. Vai lá, viaja, assiste o 

enterro, chora muito. O senhor não vê na televisão? 

Então, como é que esses mortos vão achar [meio] de vir 

pedir pros parentes deles? Pede ainda, como nessa 

dança de hoje. Mas é só quando o outro acredita e tem 

fé. 

Se continuar assim, vai e vai acaba tudo. Acaba até o 

São Gonçalo. Não o santo lá no céu, que não pode 

mesmo. Mas a dança e as promessas pra ele. Aí eu 

quero ver. Aí eu queria saber como é que vai ser. (um 

folgazão do São Gonçalo em Batatuba). 

 

 Partir, ficar, voltar 

 

Há outras consequências seguidas do fato de a pessoa do morto não 

perder com a morte os atributos pessoais de sua identidade, assim como 

pelo menos parte de suas relações interpessoais. Mortos assustam. Almas à 

distância, longe dos vivos e nos lugares onde se supõe que devam estar 

geram piedade e respeito. Mortos fora do lugar produzem medo, terror. O 

imaginário do mundo cotidiano que o homem do campo habita é povoado 

de seres vagantes, humanos, sub e super-humanos. Seres que a luz elétrica e 

as idéias claras espantam, empurram para o fundo dos matos, mas que até 

hoje não deixaram de existir nem perderam de todo o seu poder. A equação 

que estabelece graus e modos de aproximação-evitação com seres não-vivos, 

em boa medida é definida: 
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a. pela qualidade das relações sociais e afetivas mantidas em vida; 

b. pelas condições em que se supõe haver saído do mundo dos vivos o 

ser que é acreditado como retornando de um dos mundos dos mortos; 

c. pelos atributos do morto enquanto vivo, e consequentemente, pelos 

atributos derivados da ―alma‖ e por seu suposto destino como ―alma‖. 

 

Assim, a visão de repente da alma de um pai morto atemoriza, mas 

não aterroriza. De algum modo, fantasmas de parentes e conhecidos de 

respeito são almas; almas de desconhecidos são fantasmas. Os mortos é 

preciso que partam e, vimos, há ritos sucessivos que tornam essa idéia um 

trabalho dos vivos. A seqüência das cerimônias familiares e comunitárias que 

vão da lavagem e vestimenta do corpo ao velório, do velório ao enterro, do 

enterro às rezas, às missas de sétimo dia, de um mês, de dias de aniversário, 

de um ano da morte e assim por diante são meios de se dizer entre os vivos 

que alguma pessoa significativa deixou a família, um lugar à mesa, uma 

enxada sem uso e partiu. Ë também, acredita-se, um meio simbólico ou, 

melhor ainda, uma configuração de meios simbólicos para se dizer ao morto 

que ele não existe mais como vivo, muito embora os ritos comprovem que 

ele permanece vivo na memória, desde que parta. Meios, finalmente, para 

lembrar a Deus ou mesmo a São Pedro que acolha o morto em sua viagem 

de um mundo ao outro. 

Ainda que apressado, um exame sobre o modo como o mundo 

camponês distribui lugares terrenos para o culto dos mortos poderia ajudar a 

compreender como os símbolos da sociedade diferenciam tipos de mortos, 

com vistas a, ao mesmo tempo, manter sua memória e domar seus poderes. 

1º — Com muita frequência mortos ascendentes do grupo doméstico 

são lembrado e cultuados: há sempre quadros (a não ser quando a família 

beire a miséria) e outros objetos que passam do uso do vivo ao culto do 

morto; há ritos sucessivos e, fora casos de exceção, mortos familiares são 

enterrados no cemitério da comunidade ou, se não houver, no da sede do 

município. Os parentes vivos visitam seus mortos em dias próprios e não são 

poucas as famílias que dirigem preces diárias para pedir por eles, para pedir 

a eles. 

2° — Muito mais do que na cidade, são públicos e participados os 

cultos imediatos por um morto, mas apenas poucos continuam a ser, com o 

passar do tempo, mortos cultuados fora do âmbito da família e da parentela. 

Conhecidos são, no entanto, sujeitos não-ameaçadores. Possuem seu lugar 

não só no cemitério como também no sistema que ordena a posição de cada 
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um no interior das fronteiras da própria comunidade. A convite de uma 

família de promesseiros, é em nome deles que não-parentes, mas vizinhos e 

amigos, podem vir participar dos trabalhos de uma reza de terço ou de uma 

Dança de São Gonçalo. 

3º — Mortos não-conhecidos ou mortos reconhecidos como 

habitantes ―do lugar‖ mas cuja vida-e-morte ocorreu em situações tidas como 

não-adequadas são sujeitos potencial ou efetivamente ameaçadores. Mortos 

assassinados ou acidentados na estrada (mais os primeiros do que os 

últimos) em nome de quem se pode erigir uma capela no caminho são 

―almas vagantes‖ que se teme. Assim também os homens malfeitores 

(bandidos quando pobres, opressores consideráveis quando ricos) a respeito 

dos quais aqui e ali há lendas notáveis a respeito de espíritos que vagam em 

certas noites e aterrorizam os que os veem. 

Assim, a sociedade rural desigualmente lida com seus mortos, 

segundo a maneira como pessoas e grupos lidaram com eles enquanto 

sujeitos vivos: uns são para serem cultuados, outros para serem temidos, 

outros ainda para serem esquecidos. Diferenças que a mistura recente de 

outras religiões no interior de culturas tradicionalmente católicas tende a 

ampliar. Essa diferença pelo menos em parte é o contrário do que ocorre 

em algumas sociedades tribais, onde um temor generalizado por qualquer 

morto gera crenças e obriga a ritos que tornam indispensável seu pleno 

afastamento: primeiro do mundo físico e social dos vivos, depois de suas 

memórias, para que não façam mais ou não façam nunca qualquer mal aos 

vivos, pelo simples fato de estarem mortos, mesmo quando mortos parentes, 

ou principalmente por isto. 

Entre camponeses tradicionais, não é de seu lugar classificatório no 

interior da ordem social que os mortos precisam sair. Ë apenas de um 

tempo que recorta e ordena essa ordem: o cotidiano. Fora dele os mortos da 

família são uma memória presente, e alguns deles, vimos, ao lado de outros 

seres e símbolos da religião, são o modelo mais importante e presente das 

orientações pessoais da conduta cotidiana. Pesa sobre os atos de um filho a 

lembrança da honra de um pai morto, mais até do que quando ele era vivo. 

Excluídos do trabalho e da rotina caseira, mortos da família retornam a ela 

revestidos da sacralidade que o catolicismo popular costuma atribuir tanto 

aos santos padroeiros (muitos deles lembrados mais pelo exemplo de suas 

mortes do que pela lembrança de suas vidas) quanto aos mortos protetores. 

Mortos queridos são sagrados: porque, estando mortos, estão salvos; porque 
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estando entre os salvos estão de algum modo como os santos; porque, por 

isso e porque são parentes, depois de mortos continuam amados. 

Fora casos de exceção, como os da própria Dança de São Gonçalo 

―por alma‖, seus cultos domésticos não são para salvá-los, mas para que sua 

memória, pessoal e coletivamente cultivada entre símbolos e rezas, sacralize 

lugares, tempos e relações entre os vivos. É justamente sobre isso que uma 

última questão intrigante poderia ser pensada aqui. Vimos que se acredita 

que enquanto a promessa de um morto devedor não for paga por um 

parente, sua ―alma‖ não ―tem descanso‖ e não ―entra nos céus‖. Não 

conheci um caso sequer em que um parente vivo, após haver recebido a 

comunicação de um morto sobre sua dívida e após haver-se reconhecido 

como promesseiro-substituto, tenha promovido a função de São Gonçalo 

sem demora. Era isso o que se deveria esperar, porquanto o novo 

promesseiro sabe que está em suas mãos o trabalho ritual que falta para que 

o parente querido seja afinal, depois de morto, salvo e feliz. No mínimo há 

demoras de meses, e no máximo, de muitos anos (até 30, em um dos casos 

colhidos). A que se deve a demora? Perguntadas, as pessoas afirmavam à 

dificuldade crescente em promover a dança. Mas não raro algumas delas 

haviam tomado o cargo de festeiro de outros santos, cujos festejos na 

comunidade gastam mais e são mais complicados do que a noite de dança 

para São Gonçalo. Seria a demora da dança a vontade de que a lembrança 

da dívida mantenha mais viva a memória do morto? 

 

Os mortos, os vivos 

 

Retorno a algumas questões pertinentes a respeito de cultos dos 

ancestrais, discutidas, entre outros antropólogos, por Maria Manoela 

Carneiro da Cunha. Há entre nós uma pequena série de fatos intrigantes 

ainda pouco estudados. Vimos que, enquanto em direção a uma ―nobreza 

rural‖ o nome de ancestrais distantes é insistentemente mantido como culto 

de memória da identidade da família e enquanto consagrador de sua posição 

e legitimador de alguns de seus direitos sociais, políticos e econômicos, em 

direção à ―pobreza rural‖, ancestrais acima dos avós, mais raros dos bisavós, 

são substituídos, com muita frequência, pelo culto familiar a santos 

padroeiros. Isso quer dizer que entre camponeses tradicionais o culto do 

morto poderoso é substituído pelo culto do santo protetor. Não são poucas 

as famílias que erigem pequenas capelas, algumas vezes em memória de um 

morto querido, mas dedicada ao culto de um santo padroeiro familiar. 
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Alguns bairros rurais e várias cidades do mundo rural tiveram sua origem em 

capelas que passaram do domínio familiar ao de uma parentela estendida e 

daí ao da vizinhança comunitária. De todos os modos, entre mortos 

ancestrais, seres míticos e santos padroeiros, sempre parece ser necessária 

uma lógica que traça, através de uma linha de ascendência e reciprocidade 

de trocas, uma relação que justifique a escolha e torne simbolicamente 

legítimo e socialmente eficaz o culto a um ser eleito para ser um produtor 

familiar, parental ou comunitário de identidade. 

Maria Manoela Carneiro da Cunha nas genealogias nominadas dos 

antepassados reconhecidos e hierarquizados, sistemas simbólicos de acesso a 

modalidade de poder. Assim, somos o que somos porque sabemos de quem 

viemos, viemos de uma ascendência que nos dá o direito de sermos quem 

somos. Aos mortos socialmente importantes as famílias senhoriais do campo 

transformavam em legenda, em nome próprio completo, imorredouro, se 

possível em placa de rua. Em pouco tempo, os ritos eclesiásticos obrigatórios 

davam e até hoje dão lugar a cultos civis e a uma memória profana de um 

fundador de direitos que a família e a parentela reclamam. 

Mortos de ricos são, no limite, ―ilustres‖, quando os de pobres no 

limite são ―santos‖. Por isso, em direção oposta, o campesinato preserva em 

uma aura de absoluta religiosidade a memória do ancestral, de quem se 

esquece o sobrenome para tornar próxima a alma. 

Entre os grupos gês do Brasil Central, mesmo os mortos da família e 

os sujeitos mais queridos em vida podem ser terríveis depois de mortos. Nos 

cantos funerais, os krahôs dizem chorando ao morto o quanto ele era 

querido e quanta saudade os vivos parentes possuem dele, mas, sem 

transição, o canto pede ao morto que se vá e esqueça os vivos parentes que, 

de modo algum, estão dispostos a segui-lo.6 De outra parte, a sequência 

facultativa do cerimonial consiste de uma corrida de toras após a qual o 

morto deve ser considerado definitivamente expulso da presença e da 

ordem social dos vivos. 

 

O propósito confesso da festa é de alegrar o Karõ do 

morto através da realização de uma corrida de tora à 

qual ele assiste, mas da qual não participa. A partir daí 

não mais deverá voltar a assombrar os vivos.7 

 

                                                 
6 Manoela Carneiro da Cunha, Os mortos e os outros, São Paulo, Hucitec, 1978, p. 27. 
7 Manoela Carneiro da Cunha p. 50. 
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Lamento por haver deixado os parentes vivos cheios de sua falta, o 

morto é recriminado por havê-los abandonado. Mas já que ele se foi como 

vivo, que parta por inteiro. Não apenas o morto deve abandonar o mundo 

social dos parentes vivos mas deve esquecê-los por completo.8 A saída 

completa da sociedade e da família dos vivos é acreditada entre os krahôs 

como uma trajetória que ainda se realiza dentro do âmbito familiar. São 

parentes mortos do morto aqueles que os conduzem a seu ―outro mundo‖, e 

a eles cabe a tarefa de convencer o morto recente a não querer retornar mais 

à presença e à memória dos vivos. 

Mas mesmo em diferentes sociedades tribais há diferenças no trato 

com o morto e seus supostos poderes. Quero lembrar algumas idéias de 

Herbert Baldus. Mortos ameaçam os vivos quando podem coabitar lugares 

onde viveram com os vivos e de onde saíram pelas portas da morte. Mas, 

quando os vivos partem do lugar onde os mortos ficam, não há mais por que 

temer, porque os mortos, presos a um chão terreno, não podem seguir os 

vivos. 

Assim, povos nômades, caçadores, enterram ou queimam o corpo de 

seus mortos e partem de sua presença. Não há por que se ocupar de temê-

los, porque estão longe. Temem, sim, os seres perigosos dos locais por onde 

passam. Povos sedentários convivem com o lugar de seus mortos: os que 

eles ocuparam em vida, os que eles ocupam na morte. Já que os vivos não 

saem do lugar do corpo dos mortos, os espíritos dos mortos podem voltar a 

conviver junto ao corpo dos vivos. O morto é um poder e pode ser um 

poder ameaçador. 

 

O morto é um poder porque, quando vivo, o indivíduo 

era uma parte do poder da comunidade, parte que 

agora, impossível de ser controlada, mas ainda de modo 

não tangível ligada à comunidade — pode tornar-se 

perigosa para ela. Só se temem os mortos da própria 

horda, os mortos com que se formou comunidade.9 

 

A vida é dura e terrível, e o que nela existe de mais aterrorizador 

tocou o morto e tornou-o, portanto, tão perigoso quanto ela própria: a 

morte. Assim sendo, se um morto parente não for devidamente tratado de 

acordo com os preceitos rituais, outros parentes podem também morrer. 

                                                 
8 Manoela Carneiro da Cunha op. cit., p. 119. 
9 Herbert Baldus, Ensaios de etnologia brasileira, São Paulo, Cia Editora Nacional, 1979, p. 22. 
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Essa é a razão principal pela qual o morto deve ser cerimonialmente 

separado da sociedade dos vivos, para que, expulso de modo definitivo e 

simbolicamente legítimo, carregue com ele para longe a doença e a morte. 

Assim, entre os kaingangs, dança-se também pelo morto. Não para que ele 

se salve de vez, devedor livre, como entre os dançadores do São Gonçalo e 

não volte mais aos vivos em sonhos e visões, mas para que, deixando de vez 

os vivos carregue para longe deles as ameaças de que se tornou uma parte e 

um sinal. 

 

Dança-se para que o morto vá embora. (...) não se faz 

diferença entre homem morto e mulher morta. O 

morto, sendo expulso da vizinhança por meio de um 

baile, erra então, para sempre, por todo o país. Isto 

significa que ele não deixa para sempre o mundo dos 

vivos, mas pelo menos abandona a proximidade 

potencialmente perigosa com os vivos.10 

 

A observação das diferenças é intrigante. Em alguns cultos, como no 

São Gonçalo, dança-se pelo morto; em outros, como entre os Kaingang, 

descritos por Baldus, os nagôs, descritos por Juana Elbein11 e tantos outros 

casos, parece que se dança contra o morto, para que ele vá de vez embora e 

não mais retorne aos vivos. Jean Dauvignaud descreve uma dança no 

Senegal que se realiza com o próprio morto (―na aldeia de Foups, alguns 

padioleiros carregam um morto que desfila entre as pessoas da tribo, que 

cantam‖).12 

Finalmente, não esqueçamos o caso de cultos mediúnicos de origem 

afro-brasileira onde mortos dançam através dos vivos, possuídos por seus 

espíritos. Aos que pensam que o pesar da morte dispensa a dança, ei-nos 

diante de todas as suas possibilidades nas relações físicas e simbólicas entre 

vivos e mortos: dançar pelo morto, dançar contra o morto, dançar com o 

morto e dançar através do morto. 

 

 

 

                                                 
10 Herbert Baldus, op. cit., pp. 22-23. 
11 Juana Elbeim dos Santos, op. cit., p. 233. 
12 Jean Dauvignaud, Festas e civilização, Fortaleza, Tempo Brasileiro/Universidade Federal do Ceará, p. 78. 


