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A FESTA DE SÃO GONÇALO NA VIAGEM EM CARTAS DE LA BARBINAISi 
Beatriz Catão Cruz Santos (recém-doutora -UFRJ) 

 
Este texto tem por finalidade básica apresentar um tema de pesquisa em andamento - a festa de São Gonçalo do 

Amarante na América portuguesa, no século XVIII- e analisar o registro de La Barbinais sobre a mesma na Bahia, em 

1718.ii Inicialmente, gostaria de destacar alguns aspectos sobre a festa em questão: ela celebra um santo português, 

sugerindo uma relação do santo com a identidade nacional, o que se distingue do fato de São Gonçalo ter nascido em 

Portugal, falecendo a 10 de janeiro em Amaranteiii. São Gonçalo não foi canonizado, mas o que importa assinalar, a 

meu ver, é que foi historicamente forjado como um santo e português, apesar das inúmeras dúvidas que rondam a sua 

biografia. Seu culto teria sido transmitido para América portuguesa através dos homens do mar, que estavam entre seus 

fiéis. Para sustentar esta hipótese além das informações sobre a história do culto em Portugal, há que se investigar 

evidências documentais como o ex-voto encomendado por Manuel Pereira Marante - seria um caso isolado ou um 

indícioiv do culto nas Minas Gerais? - e indicações sobre seu culto na Bahia do século XVIII, onde teria sido 

“extremamente festejado”v. Por fim, São Gonçalo do Amarante é comumente definida como uma festa popular e que 

apresenta características heterodoxasvi. Nesse texto, ela assim será reconsiderada, tendo em vista suas peculiaridades, a 

diversidade de grupos sociais que dela participavam, as notícias sobre sua difusão e sobretudo, por se constituir em 

objeto de estudo do folclore e da antropologia. 

Nesse sentido, vale consultar o verbete “Gonçalo” do Dicionário Câmara Cascudovii, no qual se encontram um 

cuidadoso histórico de um culto já popular no reino, trazido pelos seus fiéis na época da colonização, que se inscreveu 

na toponímia e deixava, segundo o folclorista, “tradições populares vivas” nos estados da Bahia, Pernambuco, Rio 

Grande do Norte, Piauí, Rio de Janeiro e em Minas Gerais na década de 50 do século passado. A dança de São Gonçalo 

é definida como, 

“um dos últimos vestígios da dança religiosa, das fórmulas universais da súplica pelo ritmo 
do bailado. Humilde, paupérrima, anônima, analfabetos os cantores, inconscientes os 
bailarinos, é uma sobrevivência, contra a corrente, resistindo. Esta permanência valoriza o 
poder de vitalidade psicológica invencida”. 
 

Dessa forma, ele apresenta um elemento central da seqüência ritual da festa de São Gonçalo do Amarante, por 

meio da noção de “sobrevivência” ou da idéia correlata de “permanência”.  

Considerando as reflexões de Cancliniviii sobre a inviabilidade de conceber o popular como uma evidência a 

priori, mas como um conceito que deve levar em conta a sua formulação pelos setores subalternos e as diversas ações 

que o trazem à cena, que o filtram, faz-se necessário indicar que Cascudo entende por popular tanto a presença daqueles 

setores, quanto a capacidade de difusão da festa em diferentes regiões. Resumindo, a dança de São Gonçalo estaria 

desde a colonização portuguesa até meados do século XX relacionada aos “humildes”. A meu ver, as críticas de 

Canclini à noção de “sobrevivência” no discurso dos folcloristas trazem por desafio a necessidade de problematizar o 

popular, de desconfiar da continuidade apresentada por Cascudo que lê a dança no século XX como tradição que se 

repete. É necessário explicar a dança de São Gonçalo relacionando-a à estrutura da sociedade colonial no século XVIII.  

Para Gonçalves Guimarães, na sua análise e descrição da festa de São Gonçalo em Vila Nova de Gaia na 

atualidade São Gonçalo  é “festa de raiz romana”, posteriormente cristianizadaix. A presença de elementos pagãos não 

constitui uma peculiaridade dessa festa. 

A festa de São Gonçalo é oficialmente celebrada a cada 10 de janeiro, desde o século XVI [do latim janua, 

“porta”], e, nesse sentido, tem a particularidade de conservar aspectos dos rituais que assinalam um tempo de 

renovação. A festa que coincide pela via do calendário com a “festa de Jano”, evoca o Deus romano que é representado 

com dois rostos que se opõem, um olhando para a frente e outro olhando para trás. Se tivermos em mente esta 
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representação, que aponta para abertura, reinicio das coisas e as habituais características da Idade de Ouro atribuídas ao 

reinado de Jano, tais como a idéia de abundânciax  talvez possamos compreender melhor a associação entre São 

Gonçalo do Amarante e elementos contidos no seu ritual de fertilidade tanto em Portugal, quanto no Brasil. Neste 

ponto, vale lembrar o “costume das mulheres estéreis de se friccionarem ‘desnudadas’, pelas pernas da imagem jacente 

do Bem-Aventurado,”xi e a sua faceta de santo casamenteiro, especialmente para as velhas. 

Por ora, basta assinalar os traços pagãos registrados pelo próprio Freyre na devoção dos luso-brasileiros aos 

santos e o predomínio de um catolicismo mágico e sensual na formação do Brasil, que atribuía a São Gonçalo os 

poderes de casamenteiro, aproximando-o de Santo Antônio.   

Informações importantes podem ser encontradas no trabalho de Guimarães, o qual visando analisar a festa de 

Vila Nova de Gaia, elabora uma história da devoção de São Gonçalo no reino, com algumas esparsas referências aos 

seus domínios na América, Ásia e África entre os séculos XVI e XX. Gostaria de destacar, em primeiro lugar, a relação 

estabelecida entre os homens do mar, especificamente, os mareantes, e a devoção e festa de São Gonçalo do Amarante 

e, em segundo lugar, a confusão entre São Gonçalo do Amarante e São Pedro (ou Pero) Gonçalo (Gonçalves) Telmo, 

que se inicia pós-trento e que informa a festa de Vila Nova, mas que pode, no meu entendimento não pertencer 

exclusivamente a história da devoção no norte de Portugal. 

Investigar a relação entre homens do mar e a devoção a São Gonçalo faz-se necessário, pois, nesta pesquisa, 

pretendo identificar os produtores e participantes de um ritual cíclico, que em Portugal encontra sustentação naqueles 

grupos sociais durante um largo tempo. Há indícios sobre a continuidade do culto a São Gonçalo entre mareantes, 

pescadores e populações ribeirinhas na América portuguesa. 

Há um conjunto pequeno, mas expressivo de documentos, que apontam para a presença do culto a São Gonçalo 

em diversas comarcas da região das Minas Gerais, na segunda metade do século XVIII. Entre eles, requerimentos de 

devotos do Santo, que unidos aos “homens pretos de Nossa Senhora do Rosário”, em mesma capela e ação, solicitavam 

ao Rei a liberação para pedir esmolas por toda a capitania das Minasxii. Eram novos moradores, de povoados recém-

fundados e se diziam “pobres”. Evidentemente, este critério é relativo, mas chama atenção o fato de devotos de São 

Gonçalo se associarem aos “homens pretos de Nossa Senhora do Rosário” para sustentarem o culto no “novo povoado, 

e em Sertão bravo, e de gente pouco culta”. 

 É necessário fazer mais uma observação sobre os grupos sociais envolvidos na festa: suponho que tanto em 

Portugal, quanto na América portuguesa diferentes grupos sociais recorriam ao santo português e comparticipavam de 

sua festa. O “Sermão de São Gonçalo”xiii, pregado pelo Padre Antônio Vieira pode ser tomado como um documento a 

esse respeito. 

Nesse panegírico à São Gonçalo o Sermão do padre Antônio Vieira reconta ao auditório e aos seus leitores como 

São Gonçalo foi Santo e admirável desde menino. Na quinta idade da vida, como define o pregador, São Gonçalo é o 

“pai de famílias”, o “pai universal” tanto pelos diferentes agentes que a ele recorrem, como pela variedade de motivos 

pelos quais seus devotos lhes fazem petições, as quais o santo responde como pai: “poderoso”, “vigilante”, “amoroso”, 

que, quando necessário, castigaxiv. As observações de Vieira parecem indicar uma familiaridade, uma intimidade entre 

os devotos e os santos, que caracterizava a religiosidade popular na América portuguesa, tal como nos indicam diversos 

autores da historiografiaxv.  

Vale lembrar o contraponto estabelecido no Sermão entre o culto ao Santo em Amarante e as “remotíssimas 

terras da África, da Ásia e desta América”, considerando-os como espaços relativamente contínuosxvi.  

Se no berço da devoção à São Gonçalo o Sermão procura testemunhar a “multidão” que visita as relíquias do 

Santo a crer no seu patrocínio, “nas remotíssimas terras da África, da Ásia e desta América onde apenas há lugar, que 

não tenha levantado templos, ou altares a S. Gonçalo, só com a invocação de seu nome, como se nele se tivera 
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sacramentado, pelo efeito maravilhoso de suas graças de tão longe o experimentam, e têm presente”xvii. Ou seja, onde a 

Igreja está ausente como instituição, o poder, a eficácia de São Gonçalo se faz presente.  

A meu ver, mais do que um testemunho, uma evidência documental do culto a São Gonçalo do Amarante na 

América portuguesa o “Sermão de São Gonçalo”, pregado no século XVII, deve ser lido como práxis que buscava 

semear o Verbo divino, o culto ao Santoxviii. 

A festa por La Barbinais 

 

As observações de La Barbinais sobre a festa de São Gonçalo são muito ricas. Farei, neste trabalho, um uso do 

texto (pois há uma imagem da festa que acompanha a edição francesa).Vejamos a descrição deste francês, cristão e 

comerciante que vai à festa nos arredores da cidade da Bahia, em fevereiro de 1718, à convite do Vice-Rei Vasco 

Fernandes Cesar de Menezes: 

“Partimos em companhia do Vice-Rei e de toda a Corte. Próximo da igreja dedicada a São 
Gonçalo nos deparamos com uma imensa multidão que dançava ao som de suas violas. Os 
dançarinos faziam vibrar a nave da igreja chamada de São Gonçalo [do Amarante].Tão logo 
viram o Vice-Rei, cercaram-no e o obrigaram a dançar e pular, exercício violento e pouco 
apropriado tanto para a sua idade quanto posição: seria porém aos olhos de tal Povo uma 
impiedade digna do inferno ter ele se recusado a prestar aquela homenagem ao santo cuja 
festa se celebrava. Nós, queiramos ou não, acabamos por dançar e foi muito interessante ver 
dentro de uma Igreja Padres, Mulheres, Monges, Cavaleiros, e Escravos dançar e pular 
misturados [pêle-mêle], e a gritar a valer Viva São Gonçalo do Amarante. Em seguida, 
pegaram uma pequena imagem do santo de sobre o altar e começaram a jogá-la para o alto, 
de um para outro: a bem dizer, faziam o mesmo que os antigos pagãos no ritual que 
costumavam realizar todos os anos em honra à Hércules, durante o qual açoitavam e 
enchiam de xingamentos a estátua do semi-deus”xix. 
 

O viajante que a priori admite ser o culto de São Gonçalo desconhecido entre “nós”(referindo-se aos franceses), 

porém famoso entre os portugueses, apresenta à Nação francesa a festa do Santo. Como se pode entrever a partir deste 

trecho, a festa de São Gonçalo se caracteriza pela mistura de diferentes grupos sociais, pela presença de elementos 

pagãos e pela mescla de traços profanos e sagrados, elementos que, a seus olhos, tenderiam à marcar o ritual por uma 

desordem. 

Há que se perguntar que tipo de vínculo criava este ritual extraordinário, no sentido empregado por Roberto da 

Mattaxx. Ao colocar quase todos na roda da dança brincando entre si e com o Santo poder-se-ia imaginar que a festa de 

São Gonçalo do Amarante era um rito dominado pela brincadeira, diversão e suspensão temporária das regras sociais. 

Contudo, vale lembrar que as festas religiosas tendem “a neutralizar as posições, grupos e categorias sociais sob a égide 

da Igreja e do Estado” e dos seus representantes. Faz-se necessário, portanto, continuar a investigar sobre os 

produtores/os participantes e as seqüências rituais da festa de São Gonçalo no século XVIII, pois, como afirmou 

Roberto da Matta, o cerimonial é um terreno ambíguo, que comporta gradações e momentos diversos. 

É possível supor que aqueles traços de “desordem” identificados por La Barbinais são uma semelhança da festa 

na América portuguesa em relação àquela que se praticava em Portugal. Mas, considero relevante ampliar a questão, 

indicando três hipóteses sobre as razões que levariam o viajante a fazer esta leitura da festa. 

Em primeiro lugar, acredito que a visão da festa por La Barbinais está relacionada às observações que realiza 

sobre o português - em suas palavras, “o português natural da América” e sobre a sociedade encontrada no “Brasil”, que 

ele identifica na Bahia do século XVIII. 

Neste sentido, considero necessário inserir a narrativa sobre a festa de São Gonçalo no conjunto das observações 

apresentadas na 15ª carta do livro de La Barbinais, buscando ir além da interpretações propostas por Freyre e 

Tinhorãoxxi sobre a festa. Para Tinhorão a festa de São Gonçalo do Amarante se insere entre as solenidades tradicionais 
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do calendário da Igreja católica, que conciliam o caráter (em princípio solene) dos desfiles processionais com a 

disposição lúdica da maioria. A partir desta perspectiva, considera que La Barbinais se impressionaria com a 

“religiosidade mais lúdica que espiritual das maiorias no Brasil” e observa: “(...) se por um lado [La Barbinais] 

apontava corretamente os erros, por outro não conseguia compreender o sentido profundo de virtude social decorrente 

daquilo que continuava a interpretar apenas como desvio da verdade cultural européia. Deixemos de lado o fato do 

historiador referendar a leitura moralizante de La Barbinais, para retermos a “função lúdica”, que a meu ver faz parte da 

religiosidade colonial, e de “virtude social” inscrita na festa do Santo. 

Diversas passagens que desqualificam o português pontuam o conjunto da narrativa. Segundo La Barbinais os 

portugueses amam “as comodidades da Vida”, o “luxo”, gastam o recebido durante todo o ano numa única festa de 

Santo. Para efeito de argumento, conclui que “O Brasil nada mais é que um antro de ladrões & de assassinos: não se vê 

aí nenhuma subordinação, nenhuma obediência (...)” 

Para chegar a tal conclusão o viajante tece vários comentários acerca da escravidão, contudo não a condena. 

Condena sim a “má política” que se estabelece entre os senhores e os escravos que são por eles armados, e sobretudo a 

“familiaridade”, que para o viajante francês, “é a fonte de todas as desordens”.  

Quero crer que a leitura que La Barbinais faz da festa está também marcada pela diferença cultural. O viajante 

francês apresenta uma atitude intolerante, mas sensível às diferenças. 

Para interpretar a visão de La Barbinais é importante fazer menção à comparação e à diferença que o viajante 

francês estabelece entre os “portugueses naturais do Brasil”, e os franceses, ingleses e holandeses. A diferença, que 

constitui quase uma oposição explica, em parte, o estranhamento de La Barbinais diante das cerimônias religiosas que 

observa na Bahia, a saber, a missa de Natal no Convento de Santa Clara e a festa de São Gonçalo. 

A opinião que La Barbinais toma para si, estabelece uma diferença/ oposição entre por um lado, os franceses, 

ingleses e europeus do norte e, por outro, os portugueses. De acordo com esta “ordem da Providência”, os primeiros 

seriam “pobres” e “industriosos”, os últimos “senhores do novo mundo”, portanto, “indolentes”. Pode-se dizer neste 

ponto, que ao classificar os dois tipos de europeus, o discurso do viajante reifica sua visão sobre os portugueses e 

reafirma sua posição de francês.  

Para avançar na discussão, quero trazer às reflexões de Gilberto Freyrexxiisobre a concepção particular de tempo 

que prevalecia entre os ibéricos, tornando-os mais Cristãos e semi-europeus. A meu ver podem ajudar a interpretar a 

diferença reconhecida pelo viajante, sob a forma de estranhamento e desqualificação. 

Para Gilberto Freyre, a concepção de tempo partilhada pelos ibéricos, comparada à dos franceses, ingleses e 

holandeses é “arcaica” e se define pela desvinculação em relação ao tempo cronometrado, marcado pelo relógio. No seu 

entendimento, isso explicaria em parte o fato de os espanhóis e portugueses não terem concluído o processo de 

modernização. Por outro lado, os trouxe vantagens de caráter psicossocial e cultural, facilitando a formação de uma 

civilização criativa em áreas não européias e o contato, a interpenetração com outras culturas. 

Seria possível retomar a discussão sobre as razões da perda de posição de Portugal no universo europeu. 

Todavia, para efeito deste texto considero mais relevante sublinhar que o tempo entre os portugueses estaria desde 

muito definido não pelo caráter progressivo, pelo trabalho contínuo como para os demais Europeus, mas pela muita 

alternância entre trabalho e lazer, labuta e dança; um tempo no qual os rituais de renovação da vida tinham lugar de 

destaque e a sociedade era marcada pelo ethos da “improvisação”, que em termos bastante gerais, permitiria ao ibéricos 

um “viver a vida de acordo com as experiências que o tempo traz”. 

Na 15a carta, La Barbinais atentou para as cerimônias religiosas e os divertimentos praticados pelos 

“portugueses naturais do Brasil”. Considerou a missa de Natal assistida no convento de Santa Clara um “charivari”, a 

música dos portugueses o desagradou e descreveu em pormenores a festa de São Gonçalo com as características que 

4 



ANPUH – XXII SIMPÓSIO NACIONAL DE HISTÓRIA – João Pessoa, 2003. 

5 

                                                          

assinalei. Uma festa de Santo, inscrita no calendário católico e que permitia aos portugueses estar em comum. Através 

de sua narrativa, o viajante francês reafirma sua posição de francês, de Europeu e ao mesmo tempo, é sensível às 

diferenças, às “particularidades” dos portugueses. O viajante não atribui dignidade às obras e aos costumes portugueses, 

mas aquilo que reconhece como “particularidades” se apresenta como um deixar-se ir ao sabor das circunstâncias, da 

experiência, o que marcaria inclusive o traçado cidades portuguesas. A partir das observações de La Barbinais sobre a 

cidade de Salvador e a festa de São Gonçalo não poderíamos identificar um realismo chão, um certo “apego ao 

concreto” na religiosidade colonial, para usar a expressão de Sérgio Buarque de Holanda?xxiii E, ao mesmo tempo, 

qualificar os portugueses como “cristãos e semi-Europeus” no sentido empregado por Gilberto Freyre? 

Para interpretar a visão de La Barbinais sobre a festa de São Gonçalo do Amarante, no século XVIII faz-se 

necessário indicar um terceiro e último elemento, qual seja, a correlação que se pode estabelecer entre a classificação 

social identificada no Brasil e a posição do observador. La Barbinais considera que os “habitantes do Brasil” se 

subdividem em “Senhores, Comissários e Homens do mar”. Evidentemente, La Barbinais é estrangeiro à sociedade 

narrada, mas faz parte das inúmeras gentes do mar. É um viajante, um comerciante francês que se diferencia 

socialmente dos marinheiros. Seria mera coincidência o fato deste viajante dirigir à Nação francesa, entre as 

“particularidades” do Brasil, a narrativa da festa de São Gonçalo do Amarante, santo português, culto de mareantes? 

 
xxiv 
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escravidão; a irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos no Distrito Diamantino no século XVIII. São Paulo: 
Companhia Editora Nacional, 1978). Segundo Scarano, este culto difundido na Penísula Ibérica entre diversos grupos 
sociais era encontrado entre os homens do mar na cidade do Porto (idem. ibidem. p.39). 
xiii Antônio Vieira. “Sermão de São Gonçalo” in:  Sermões. Porto: Lello & Irmão, 1959, v-2, tomo IV. p. 29-333. 
xiv Idem. ibidem. p. 323. 
xv Gilberto Freyre.Op. cil. p.272, Laura de Mello e Souza. O diabo e a terra de Santa Cruz. São Paulo: Companh

nzaquen de Araújo. Op. cit. Letras, 1986; Ricardo Be
xvi Estou fazendo uso da noção de “continuidades relativas” proposta por Luiz Felipe Baêta Neves para analisar a ação 
da Companhia de Jesus no Brasil do século XV, a partir da qual pode-se pensar numa inscrição num espaço 
relativamente contínuo através da missão (cf. Os soldados de cristo na terra dos papagaios. Rio de Janeiro: Forense 
Universitária, 1978. p.25) 
xvii Antônio Vieira. “Sermão de São Gonçalo” in: Op. cit. p.327(grifos meus). 
xviii Para uma definição de Sermão, do pregador e do ouvinte a partir do “Sermão da Sexagésima”, que é tomado como 
um discurso da época barroca e da sociedade colonial (cf. Beatriz Catão C
Sermão do Padre Antônio Vieira e o Maranhão do século XVII. Brasília: UnB, 1996. p.73-92). 
xix Le Gentil La Barbinais. Op.cit. p. 216-7, v-3. Todos os trechos e expressões de La Barbinais que se seguem podem 
ser localizados: Idem. ibidem. p. 166-225,v-3 
xx Estou fazendo referência, em primeiro lugar, à  idéia de que os rituais se definem por um contraste em relação ao 
cotidiano. Neste sentido, o universo dos rituais, das cerimônias, das festas é o universo do extraordinário, que se 
compõe dos materiais do dia-a-dia, mas que reagrupados sob a forma de seqüências rituais criam novos significados. E, 
em segundo lugar, à classificação dos rituais em eventos previstos e imprevistos, os primeiros “altamente ordenados, 
dominados pelo planejamento e pelo respeito” e os últimos “dominados pela brincadeira, diversão ou licença, ou seja, 
situações onde o comportamento é dominado pela liberdade decorrente da suspensão temporária das regras de uma 
hierarquia”. (cf. Roberto da  Matta. “Carnavais, paradas, procissões” in: Carnavais malandros e heróis; para uma 
sociologia do dilema brasileiro. 4ª ed. Rio de Janeiro: Zahar, 1983.p.32; 38) A classificação de Roberto da Matta é, a 
meu ver, apenas ponto de partida para refletir sobre que o tipo de vínculo se cria com a festa de São Gonçalo. 
xxi cf. José Ramos Tinhorão. As festas no Brasil colonial. São Paulo: Editora 34, 2000.p. 135-7. 
xxii Gilberto Freyre.  “On the iberian concept of time” in: O brasileiro entre outros hispanos: afinidades, co
possíveis futuros nas suas inter-relações. Rio de Janeiro José Olympio, 1975. p.132-144. 
xxiii cf. Sérgio Buarque de Holanda. Raízes do Brasil. Rio de Janeiro: José Olympio, 1984 p. 109. 
xxiv  


