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RESUMO 

A Dança de São Gonçalo faz parte de um conjunto de saberes tradicionais presente no 
semiárido piauiense que remota aos tempos da colonização portuguesa na região. Trata-se 
de uma expressão cultural de caráter religioso direcionada à catequização dos pecadores 
expressa como um ritual de iniciação e pagamento de promessas. Neste Trabalho de 
Conclusão de Curso, intencionamos apresentar os resultados de uma investigação científica 
que teve como objetivo refletir acerca dos processos de aprendizagem e transmissão desse 
conhecimento no município de Valença (PI) observando as dinâmicas socioculturais que 
permitem sua permanência e as possíveis transformações ao longo dos anos. O estudo de 
caso teve como suporte metodológico a história oral cujos dados foram obtidos através da 
observação e da realização de entrevistas semiestruturadas que foram analisadas de forma 
qualitativa. As discussões textuais encontram-se amparadas nas teorias de Chartier (1988) 
acerca das práticas culturais e das elaborações de Hobsbawm (1984) sobre a invenção das 
tradições. A partir dos estudos então realizados, foi possível compreender que a Dança de 
São Gonçalo representa uma parte significativa das tradições culturais que ainda 
permanecem vivas no semiárido piauiense devido aos esforços dos grupos familiares que 
consideram importante transmitir para seus filhos a costumeira devoção à São Gonçalo. 
Nessa perspectiva, a Dança de São Gonçalo é, atualmente, percebida e transmitida como 
um ritual pertinente aos membros da Igreja católica. 

 
 Palavras-chave: Dança de São Gonçalo. Saberes. Práticas. Tradição. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

São Gonçalo Dance is part of a set of traditional knowledge present in the Piaui semi-arid 

region that dates back to the times of Portuguese colonization in the region. It is a cultural 

expression of religious character directed to the catechization of sinners expressed as a 

ritual of initiation and payment of promises. In this Course Conclusion Paper, we intend to 

present the results of a scientific investigation that aimed to reflect on the learning processes 

and transmission of this knowledge in the city of Valença (PI) observing the sociocultural 

dynamics that allow its permanence and the possible transformations along the course. of 

the years. The case study had as methodological support the oral history whose data were 

obtained through observation and semi-structured interviews that were analyzed 

qualitatively. The textual discussions are supported by Chartier's (1988) theories on cultural 

practices and Hobsbawm's (1984) elaborations on the invention of traditions. From the 

studies then conducted, it was possible to understand that the São Gonçalo Dance 

represents a significant part of the cultural traditions that still remain alive in Piaui semi-arid 

due to the efforts of family groups who consider it important to transmit to their children the 

usual devotion to São Gonçalo. From this perspective, the São Gonçalo Dance is currently 

perceived and transmitted as a pertinent ritual to members of the Catholic Church. 

 

 Keywords: São Gonçalo Dance. Knowledge. Practices. Tradition.  

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



LISTA DE ILUSTRAÇÕES 
 

Ilustração 01- Imagem de São Gonçalo protetor dos violeiros caipiras........ 19 

Ilustração 02- Encontro com um dos mestres de saberes tradicionais, o 

senhor Cosme da Cruz........................................................... 

 

25 

Ilustração 03- Grupo de dançarinos da dança de São Gonçalo em Valença 

do Piauí................................................................................... 

 

26 

Ilustração 04- Arquitetura histórica dos casarões no centro da cidade......... 27 

Ilustração 05- Igreja de Nossa Senhora Do Ó e Conceição que atualmente 

se encontra em restauração................................................... 

 

28 

Ilustração 06- Portal de Valença do Piauí em referência a lenda da cidade 

“Baleia Azul”............................................................................ 

 

29 

Ilustração 07- Vista atual do centro da cidade de Valença do 

Piauí........................................................................................ 

 

30 

Ilustração 08- Dançarinos diante do altar criado para a dança de São 

Gonçalo................................................................................... 

 

34 

Ilustração 09- Instrumentos utilizados pelos puxadores durante a dança de 

São Gonçalo – Coité e pequeno pedaço de madeira............. 

 

36 

Ilustração 10- Roda de São Gonçalo............................................................ 36 

Ilustração 11- Dançarinos dançando nos “cordões....................................... 37 

Ilustração 12- Final de uma roda de São Gonçalo........................................ 37 

Ilustração 13- Cruz formada para a finalização da dança de São Gonçalo.. 37 

Ilustração 14- Vestimentas dos dançarinos................................................... 39 

Ilustração 15- Dançarinos durante a dança de São Gonçalo........................ 42 

   

   

 

 

 

 

 

 



LISTA DE ABREVIATURAS OU SIGLAS 

 
IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística  

IPHAN - Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional  

UNESCO - Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura 

TCLE - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUMÁRIO 

INTRODUÇÃO........................................................................................................ 13 

CAPITULO I- UMA PRÁTICA TRADICIONAL CANTADA E DANÇADA PARA 

SÃO GONÇALO.................................................................................................. ... 

 

16 

1.1 PRÁTICAS CULTURAIS................................................................................. 16 

1.2 A INVENÇÃO DAS TRADIÇÕES................................................................... 17 

1.3 A TRADIÇÃO INVENTADA NOS RITUAIS DE DEVOÇÃO À SÃO 

GONÇALO ...................................................................................................        

18 

CAPITULO II- OS PERCURSOS METODOLÓGICOS QUE NOS 

CONDUZIRAM AOS RITUAIS DE SÃO GONÇALO............................................. 

 

23 

2.1 TIPOLOGIA DA INVESTIGAÇÃO................................................................... 23 

2.2 A PRODUÇÃO DO MATERIAL EMPÍRICO.................................................... 24 

2.3 INTERPRETAÇÃO E ANÁLISE DO MATERIAL EMPÍRICO.......................... 26 

CAPITULO III- OS RITUAIS PEDAGÓGICOS DE DEVOÇÃO À SÃO 

GONÇALO.............................................................................................................. 

 

27 

3.1 ESPAÇO DE DEVOÇÃO: VALENÇA DO PIAUÍ, UMA CIDADE 

SERTANEJA................................................................................................... 

27 

3.2 AS GUIEIRAS E OS PUXADORES: PERFIL DOS MESTRES DA 

TRADIÇÃO..................................................................................................... 

30 

3.3 OS RITUAIS DE DEVOÇÃO À SÃO GONÇALO EM VALENÇA 

(PI)................................................................................................................. 

32 

3.4 AS FORMAS DE APRENDER E ENSINAR AS TRADIÇÕES PRATICADAS 

NO RITUAL DE DEVOÇÃO À SÃO 

GONÇALO...................................................................................................... 

 

40 

CONSIDERAÇÕES FINAIS................................................................................... 46 

LISTA DE PARTICIPANTES DA PESQUISA 49 

REFERÊNCIAS...................................................................................................... 50 

APÊNDICE A- ROTEIRO DE ENTREVISTA COM OS MESTRES DE 

SABERES TRADICIONAIS DO SEMIÁRIDO PIAUIENSE 

APÊNDICE B- TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

(TCLE)  

 

 

 



13 
 

INTRODUÇÃO 

 
Em fins do século XX, com a intensificação do processo de globalização na 

década de 1990, difundiu-se a ideia de uma pretensa uniformização cultural no 

Brasil. Consequentemente foram desencadeados movimentos de resistência a essa 

possibilidade e o mais importante deles foi o despertar para o conhecimento, 

reconhecimento e preservação da identidade cultural de cada grupo. 

Não por acaso, no ano de 2007, o Brasil vai promulgar a Convenção sobre a 

Proteção e Promoção da Diversidade das Expressões Culturais, assinada em Paris, 

em 20 de outubro de 2005 através do Decreto presidencial nº 6.117 de 01 de agosto. 

Cinco anos depois, em 2012, o Brasil, assim como outros 121 (cento e vinte e um) 

países, já haviam ratificado o que foi estabelecido na Convenção sobre a Proteção e 

a Promoção da Diversidade das Expressões Culturais da Organização das Nações 

Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (Unesco). De acordo com essa 

Convenção, nosso país tem obrigação de criar políticas e leis que protejam e 

promovam todas as expressões culturais, entre elas as populares e tradicionais. Isso 

significa garantir os direitos daqueles que detêm os conhecimentos e produzem as 

expressões dessas culturas. Também significa dar condições sociais e materiais 

para a preservação e transmissão desses saberes e fazeres.  

Como desdobramentos dessas normativas, a equipe da Unesco no Brasil em 

parceria com o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e as 

Secretarias estaduais e municipais de cultura, buscaram colocar em prática 

estratégias que favorecessem o desenvolvimento das políticas de identificação e 

preservação estabelecidas. 

Por conseguinte, inúmeras expressões culturais, foram identificadas e 

registradas como saberes tradicionais do Brasil. A região Nordeste ganha destaque 

por suas músicas regionais, danças típicas, festas populares, artesanatos cheios de 

cores e personalidade. Mas, principalmente, por suas festas religiosas ao som de 

muito forró, com dança, quadrilhas, comidas típicas e artesanato, em uma mistura 

harmônica do sagrado com o profano como estudado por Elíade (1992).  

No que tange ao Piauí, os sites oficiais da Secretaria de Cultura do Estado 

registram a existência de uma variedade significativa de festas populares 

reconhecidas como expressão cultural do Estado a exemplo do Bumba meu boi, 



14 
 

Marujada, Reisado, Cavalo Piancó, geralmente executadas em festas bem 

elaboradas para grandes públicos nos centros urbanos.  

Mas são as danças de promessas desenvolvidas, majoritariamente, nos 

terreiros e nos quintais das casas situadas na zona rural que adotamos como objeto 

de estudo da nossa investigação. Estamos nos referindo aos rituais populares de 

devoção a São Gonçalo realizados como forma de pagamento diante de um milagre 

alcançado. Trata-se, portanto, de um ritual de pagamento de promessa realizado na 

forma de cantos e danças, de caráter mais intimista que se cumpre no âmbito 

domiciliar.  

O interesse pela temática aqui proposta foi motivado por razões de cunho 

pessoal, considerando que por razões pessoais, uma vez que ao vivenciar 

problemas graves de saúde e feita uma promessa à São Gonçalo em busca da cura, 

participei dos rituais de iniciação ao culto do referido santo. No que tange as razões 

acadêmicas, estas dizem respeito a minha participação como voluntária no 

programa de extenção intitulado Tradições do Semiárido Piauiense desenvolvido 

através da Universidade Federal do Piauí e Universidade Estadual do Piauí, Campi 

de Picos, sob a coordenação dos professores Adauto Duque e Alveni Barros. 

No transcurso das atividades de coleta de dados como parte das atividades 

extensionistas e através de leituras de obras necessária para a produção dos 

relatórios, a exemplo de Falcão (2006) e Cascudo (1984), apreendemos que o ritual 

dedicado à São Gonçalo é antigo, tendo sua origem em Portugal no Século XIII 

transmudado para o Brasil desde os princípios do século XVIII, através dos 

colonizadores. 

Decorre dessa constatação temporal a problemática que estabelecemos 

nesse trabalho como eixo condutor dos nossos olhares: Como a devoção à São 

Gonçalo se disseminou em Valença do Piauí? Como se caracteriza o ritual praticado 

na municipalidade? Por quais formas ocorrem os processos de aquisição e 

transmissão do ritual que envolve a dança e o canto de São Gonçalo no espaço em 

estudo? 

Como desdobramentos das questões elencadas, estabelecemos como 

objetivo deste trabalho compreender os processos educativos que envolvem a 

aquisição e a transmissão dos saberes tradicionais relacionados aos rituais de 

devoção à São Gonçalo na municipalidade de Valença (PI). Como objetivos 

específicos, relacionamos os seguintes: 

https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XIII
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 Reconstituir a trajetória histórica dos rituais de devoção à São Gonçalo na 

municipalidade de Valença (PI);  

 Identificar os sujeitos condutores dos rituais de devoção à São Gonçalo; 

 Registrar e analisar as dinâmicas que envolvem os processos de ensino, 

aprendizagem, preservação e transmissão dos rituais de devoção à São 

Gonçalo; 

A organização didática dos dados compilados e analisados no processo de 

desenvolvimento dessa investigação cientifica, encontram-se aqui registrados em 3 

(três) capítulos: no primeiro capítulo, com intitulado, Uma prática tradicional cantada 

e dançada para São Gonçalo, procuramos delinear o arcabouço teórico do trabalho 

apresentando referências bibliográficas sobre o tema assim como os conceitos 

referenciais que utilizamos na construção do trabalho a saber: práticas culturais de 

Chartier (1988) e saberes tradicionais de Diegues (2000). Aqui, também, 

apresentamos a origem histórica dos rituais de devoção à São Gonçalo e suas 

possíveis formas de disseminação no Brasil.  

O segundo capítulo, Os percursos que nos conduziram aos rituais de São 

Gonçalo, traz o delineamento das opções metodológicas que fizemos a fim de 

darmos consistência científica ao trabalho. Assim apresentamos a tipologia da 

pesquisa, o recorte espacial, a população e o recorte sociodemográfico, técnicas e 

instrumentos da coleta de dados e procedimento das análises das informações 

compiladas. 

Rituais pedagógicos de devoção a São Gonçalo é o título do terceiro capítulo 

no qual procuramos delinear as origens históricas da municipalidade de Valença e 

apresentar algumas manifestações culturais que permanecem vivas na comunidade. 

Nessa parte do trabalho também estão registradas as características dos rituais de 

devoção à São Gonçalo como praticados pelos habitadores da municipalidade em 

estudo, como também os procedimentos utilizados nos processos de aprendizagem 

e ensino dos rituais às novas gerações.   

Nas Considerações finais, procuramos construir as relações metodológicas 

entre os objetivos propostos e o trabalho desenvolvido, assim como demonstrar o 

equacionamento das questões elencadas na introdução do trabalho como 

problemáticas de investigação. 
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CAPITULO I 

UMA PRÁTICA TRADICIONAL CANTADA E DANÇADA PARA SÃO GONÇALO 

 

Embora o desenvolvimento deste trabalho apresente uma abordagem 

interdisciplinar, a análise central dos dados tem seu suporte teórico epistemológico 

fundamentado nos conceitos de práticas culturais desenvolvido por Chartier (1988) e 

tradição inventada de Hobsbawm (1984), respectivamente. Por essa razão, nessa 

parte do trabalho procuraremos expor as formas possíveis de relacionar as 

referências conceituais com o tema da pesquisa: saberes tradicionais, além de 

apresentar o objeto de estudo a partir do qual serão tecidas as análises: o ritual de 

devoção à São Gonçalo. 

 

1.1 PRÁTICAS CULTURAIS 
 

As escrituras do historiador francês Roger Chartier o situa como um dos 

atores fundamentais que contribuíram para a emergência de novas reflexões na 

disciplina de História Cultural. Estamos fazendo referência a um historiador formado 

pela Sorbonne de France, nascido em Lyon, na França, sendo percebido pela 

academia como um pesquisador referência em relação aos estudos sobre história do 

livro e das práticas de leitura na época moderna. Suas análises são desenvolvidas a 

partir de uma tríade essencial: práticas, representação e apropriação. Teceremos 

algumas considerações somente acerca do conceito de práticas, por ser ele o termo 

apontado em algumas considerações e reflexões no trabalho como modelo 

compreensivo. 

A partir da leitura da obra A história cultural: entre práticas e representações 

(CHARTIER, 1988), podemos asseverar que o conceito de prática cultural emerge a 

partir das tentativas de Chartier (1988) em construir uma história do livro, não como 

mercadoria produzida para o comércio e para o lucro, mas como signo cultural, 

suporte de um sentido transmitido pela imagem ou pelo texto. Chartier (1988) 

compreende o livro como uma produção social e cultural e, portanto, dotada das 

intenções e dos modos específicos de difusão de um corpo de ideias, valores e 

modelos compreensivos, e a leitura do livro como uma prática criativa e inventiva, 

apresentando diferentes modos de apropriação do escrito no tempo e no espaço – 

seja ele físico ou social. 
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Nessa perspectiva, Chartier (1988) abre a oportunidade para se pensar a 

escrita e a leitura como uma prática cultural historicamente construída, assim como 

tantas outras práticas – sociais, políticas, discursivas, religiosas. Nas palavras de 

Chartier (1988, p.23) prática cultural seria os modos de fazer dos sujeitos históricos 

que permite “[...] reconhecer uma identidade social, exibir uma maneira própria de 

estar no mundo, significar simbolicamente um estatuto e uma posição”. 

Entendemos os rituais de devoção à São Gonçalo como uma prática cultural 

que reflete um contexto de modos e costumes de um determinado local que se 

constitui historicamente na relação do sujeito com o meio. O desenvolvimento dos 

seus rituais através da dança, do canto, pode indicar, dentre outras coisas, os 

sujeitos e suas posições sociais, religiosas e étnicas. 

Nesse aspecto, o ritual de devoção a São Gonçalo deve ser identificado 

nessa pesquisa não só como uma produção simbólica cultural, mas também como 

um meio de comunicação, construção e manutenção da memória coletiva e social no 

que tange aos processos de aquisição, preservação e transmissão dos saberes 

tradicionais a ele relacionados que conformam a história e a memória de um povo.  

 
1.2 A INVENÇÃO DAS TRADIÇÕES   

Eric Hobsbawm está entre os historiadores britânicos mais importantes e 

influentes do século XX. Segundo Pinheiro (1989) Hobsbawm foi um profissional 

dedicado tendo atuado toda a vida na mesma instituição de ensino, o 

BirkbeckCollege, em Londres, onde foi admitido em 1947. Em termos 

historiográficos, Pinheiro (1989) ressalva que Hobsbawm esteve ao lado de nomes 

como E.P. Thompson, Raymond Williams e Christopher Hill, uma bem-sucedida 

geração de historiadores de esquerda que rompeu com uma leitura ortodoxa do 

marxismo, excessivamente economista, determinista e desprovida de conexão com 

a prática política. Juntos, esses historiadores conseguiram introduzir na escrita da 

história a visão do homem simples, fazendo aquilo que muitos chamaram de 

“história vista pelos debaixo” ou “história dos debaixo”. 
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Um de seus temas de interesse de Hobsbawm (1984) foi o desenvolvimento 

das tradições. Seu trabalho é um estudo da construção dessas tradições no contexto 

do Estado-nação quando argumentava que muitas vezes as tradições são 

inventadas por elites nacionais para justificar a existência e importância de suas 

respectivas nações. 

O termo “tradição inventada” que fizemos uso nas análises deste trabalho 

inclui as “tradições” realmente inventadas, construídas e formalmente 

institucionalizadas, a exemplo do ritual de devoção à São Gonçalo. Assim, 

respaldadas em Hobsbawm (1984), compreendemos por tradição inventada. 

 

[...] um conjunto de práticas, normalmente reguladas por regras 
tácitas ou abertamente aceitas; tais práticas, de natureza ritual ou 
simbólica, visam inculcar certos valores e normas de comportamento 
através da repetição, o que implica, automaticamente; uma 
continuidade em relação ao passado. (HOBSBAWM, 1984, p.10). 
 
 

Por essa perspectiva, a tradição consiste na transmissão de costumes, 

comportamentos, memórias, rumores, crenças, lendas, para pessoas de uma 

comunidade, sendo que os elementos transmitidos passam a fazer parte da cultura. 

Para muitas religiões, a tradição é o fundamento, conservado de forma oral ou 

escrita, dos seus conhecimentos acerca de Deus e do Mundo, dos seus preceitos 

culturais ou éticos. 

Uma tradição religiosa pode ser interpretada de várias formas diferentes, 

portanto deve ser analisada, como recomenda Hobsbawm (1984) em seus contextos 

de invenção e permanências, estabelecendo relações mais amplas nas 

sociedades\comunidades onde se desenvolve. Certamente, esses elementos 

indicados por Hobsbawm (1984) potencializaram as análises das tradições 

existentes no ritual de devoção à São Gonçalo.  

 
 

1.3  A TRADIÇÃO INVENTADA NOS RITUAIS DE DEVOÇÃO À SÃO GONÇALO 
 

  A dança, como estratégia para converter pecadores, adquire funções 

mágicas nos terreiros das residências localizadas na zona rural do semiárido 

piauiense com a realização das cerimônias dedicadas à São Gonçalo. Trata-se de 

um saber tradicional arraigado no nordeste brasileiro pelos colonizadores 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Tradi%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estado-na%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Elites
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portugueses e seus descendentes, afinal, São Gonçalo é um santo português 

Nascido em Tagilde no ano de 1187 e que faleceu no dia 10 de janeiro de 1259 em 

Amarante, Portugal. 

 Segundo Falcão (2006), após sua morte Gonçalo [Pereira] foi consagrado 

como um santo casamenteiro, protetor dos violeiros e dos navegadores, remédio 

contra as enchentes. Em vida foi um beato festeiro que tentava unir no amor as 

diferenças morais, cujo ritual de celebração misturava nuances do sacro e do 

profano.  

Ilustração 01- Imagem de São Gonçalo protetor dos violeiros caipiras 

 

Fonte site: http://www.lucianoqueiroz.com/sao%20goncalo.htm 

 

Em estudos acerca do folclore brasileiro Cascudo (1984) relata que as 

festividades atribuídas a São Gonçalo estão diretamente relacionadas às cerimônias 

por ele realizadas com o objetivo de reabilitar as prostitutas. Nessas ocasiões ele 

vestia-se de mulher, dançava e cantava com elas a noite toda. No entendimento do 

beato Gonçalo, as mulheres que participassem dessas danças aos sábados não 

cairiam em tentação no domingo e com o tempo deixariam a prostituição, se 

converteriam e se casariam.  

Caldeira (2008) explica que o culto ao Santo floresceu, sobretudo nos séculos 

XVI, XVII e XVIII. A dança, que se realizava em sua honra, acontecia no interior das 

igrejas, com muita música e animação, em ritmo alucinante, com evoluções cheias 
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de sensualidade. Era um período em que a dança voltava a ser inserida 

abertamente no seio da “boa sociedade” como uma prática cultural coletiva 

respeitável.  

É fato incontestável, que desde as antigas civilizações que a dança aparece 

vinculada aos rituais sagrados. Bourcier (1987) em estudo historiográfico acerca dos 

aspectos sagrados e profanos da dança na humanidade em espaços e tempos 

diferenciados aponta a presença dessa prática cultural como um ato coletivo, 

existente desde os tempos primitivos. Conforme o autor, somente na Idade Média, 

sob o domínio da Igreja a dança passa a ser era mal vista pelas autoridades 

eclesiásticas, não sendo integrada, oficialmente, à liturgia católica. 

Embora houvesse a resistência de alemães e espanhóis, que resguardaram 

suas danças profanas, a dança só voltou a florescer em espaços sociais com o 

advento do Renascimento, quando surgiu uma nova atitude em relação o 

cristianismo e os valores mundanos da vida e do corpo. De acordo com Bourcier 

(1987) desde esse período, algumas festas para Santos da Igreja Católica foram 

preservadas pela cultura popular, a saber: Festas Juninas, para São João, Santo 

Antônio e São Pedro, bem como a festa de São Gonçalo. 

Os estudos de Caldeira (2008) indicam que o culto a São Gonçalo teria sido 

transmitido para o Brasil ainda nos primeiros tempos de colonização, através dos 

homens do mar. Todavia, o primeiro registro de uma festa de São Gonçalo foi 

realizado pelo viajante francês Gentil de La Barbinais na cidade de Salvador, Bahia, 

em 1718. Conforme o relato, a festa aconteceu na antiga igreja de São Gonçalo, no 

atual bairro da Federação, e reuniu algumas autoridades da época como o então 

Vice-Rei Marquês de Angeja, padres, fidalgos, além de populares como mulheres e 

escravos que dançavam com intensidade.  

Em observação ao relatório de La Barbinais (1718), Caldeira (2008) assim 

descreve o ritual da Dança de São Gonçalo no período: 

 

O promesseiro é quem organiza a função, administrando todo o 
processo necessário à realização deste ritual. É realizada dentro de 
casa ou em local coberto, onde se arma um altar com a imagem 
deste santo e outros de devoção do promesseiro. Em frente a este 
altar é que se desenvolve toda a dança.  
 

Os dançarinos se organizam em duas fileiras, uma de homens e 
outra de mulheres, voltadas para o altar. Cada fileira é encabeçada 
por dois violeiros, mestre e contramestre, que dirigem todo o rito. A 
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dança é dividida em partes chamadas “volta”, cujo número varia 
entre 5, 7, 9 e 2 

 

Entre cada “volta” há interrupção e todos aproveitam para se servir 
das iguarias oferecidas pelo promesseiro. As “voltas” são 
desenvolvidas com os violeiros cantando, a duas vozes, loas a São 
Gonçalo, enquanto dançarinos, sapateando na fileira em ritmo 
sincopado, dirigem-se em dupla até o altar, beijam o santo, fazem 
genuflexão e saem sem dar as costas para o altar, ocupando os 
últimos lugares de suas fileiras. Cada volta pode durar de 40 minutos 
a 2 ou 3 horas, dependendo do número de dançadores.  

 

Na última „volta‟, (...) forma-se uma roda onde o promesseiro dança 
carregando a imagem do santo retirada do altar. Se houver mais de 
um pagador de promessa e mais de uma imagem, todos os 
promesseiros carregam simultaneamente as imagens. No caso de 
haver apenas uma imagem para vários promesseiros, o santo vai 
passando de mão em mão, enquanto os demais dançarinos agitam 
lenços brancos.  (CALDEIRA, 2008, p.9). 

 

Tradicionalmente, a Dança de São Gonçalo se faz acompanhar de versos de 

oferendas ao santo entoados com rimas improvisadas na hora e que constam de: 

saudação ao dono da casa ou festeiro, louvação ao santo, intercalando-se o bater 

de mãos e de pés, acompanhados das texturas musicais das violas. Conforme 

estudos de Queiroz (1958) sobre a dança de São Gonçalo na Bahia, os ritmos eram 

compostos pelas notas musicais mi maior natural ou sol maior natural, já os 

improvisos se enquadram sincopadamente em um compasso simples de 2\4 dentro 

de uma sequência de harmonia em B7 (si com sétima) além da lá maior e mi maior. 

Muitas são as versões dos cantos de devoção à São Gonçalo no Brasil, 

algumas foram gravadas por violeiros caipiras a exemplo da dupla Liu e Léo que em 

1970, musicaram os versos que costumavam escutar e cantar durante os rituais: 

São Gonçalo do Amarante 
É um santo milagroso 
Para todos que tem fé 
É um santo poderoso, 
Hora viva São Gonçalo 
Hora viva São Gonçalo. 

Pra dançar pra São Gonçalo 
Faça a promessa primeiro, 
São Gonçalo milagroso 
Era o rei dos violeiros. 
Hora viva São Gonçalo 
Hora viva São Gonçalo. 
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Em seu peito descoberto 
Ele trás a sua cruz 
Quem reza pra São Gonçalo 
Lá no céu recebe a luz, 
Hora viva São Gonçalo 
Hora viva São Gonçalo. 

Em seu coração de ouro 
Tinha fé e caridade, 
Todo o povo ele atendia 
Com amor e caridade. 

Hora viva São Gonçalo 
Hora viva São Gonçalo. 
 
Vou fazer minha promessa 
Pro meu santo eu vou rezar 
Quem tem fé e devoção 
São Gonçalo atenderá, 
Hora viva São Gonçalo 
Hora viva São Gonçalo 

 
Vamos todos nesta hora 
Fazer nossa oração, 
São Gonçalo lá do céu 
Nos dará sua proteção. 
Hora viva São Gonçalo 
Hora viva São Gonçalo 
Hora viva São Gonçalo 
Hora viva São Gonçalo. 

(LIU; LÉO, SÃO GONÇALO DO AMARANTE, 1970) 

 

Ponderamos, aqui, que o canto e a dança de São Gonçalo chegaram ao 

Brasil com os colonizadores, resistindo à proibição da hierarquia católica e manteve-

se viva no sertão brasileiro, onde ainda é praticada, nas sedes das fazendas, em 

pagamento de promessas. Através de um breve levantamento de obras que tratam 

do temário, nos foi possível constatar que as danças ou rodas de São Gonçalo 

podem ser encontradas ainda hoje em todos os estados do nordeste brasileiro como 

Alagoas, Bahia, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Maranhão, 

Sergipe e Piauí.  Em cada região, resguardam suas particularidades, apesar das 

similitudes; suas diversidades de grupos sociais praticantes, suas intensidades além 

de suas formas de manter e difundir esse saber tradicional. 
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CAPITULO II 

OS PERCURSOS METODOLÓGICOS QUE NOS CONDUZIRAM AOS RITUAIS DE 

SÃO GONÇALO 

 
2.1 TIPOLOGIA DA INVESTIGAÇÃO 
 

A pesquisa ora apresentada teve sua emergência em um programa de 

extensão desenvolvido pela Universidade Federal do Piauí\ Campus Senador 

Helvídeo Nunes de Barros, intitulado Tradições do Semiárido Piauiense/Projeto 

Sujeitos, Saberes e Práticas Tradicionais do Semiárido Piauiense. A proposta 

extensionista tinha como objetivo o mapeamento e identificação dos sujeitos 

detentores dos saberes tradicionais pertinentes ao semiárido do sertão piauiense, 

assim como o registro de suas manifestações culturais. 

Um dos projetos do programa de extensão contemplou as danças tradicionais 

praticadas na região, dentre elas a Dança de São Gonçalo realizada na cidade de 

Valença do Piauí.  Por ocasião da elaboração do trabalho de conclusão do curso de 

Pedagogia, decidimos retornar à comunidade com a finalidade de aprofundar a 

coleta de dados e realizar a análise das informações obtidas sobre o temário a partir 

dos critérios da pesquisa científica. 

Outrossim, desenvolvemos uma investigação que caracterizou-se como uma 

pesquisa Histórico Cultural em seus entrelaçamentos interdisciplinares com a 

História da Educação. A História Cultural é uma modalidade da História que se 

desenvolveu no decurso do século XX. Segundo Burke (1992) a História Cultural 

promove uma importante expansão de objetos historiográficos e abre-se a estudos 

mais variados, como a “cultura popular”, a “cultura letrada”, as representações, as 

práticas discursivas partilhadas por diversos grupos sociais, os sistemas educativos, 

a mediação cultural através de intelectuais, ou a quaisquer outros campos temáticos 

atravessados pela polissêmica noção de cultura. 

No que tange à História da Educação, Lima e Fonseca (2003) após definir a 

História Cultural como um campo historiográfico, situa a História da Educação como 

um dos seus campos de investigação. Assim, entendida como uma especialização 

da História, a História da Educação não pode ser vista como um campo dotado de 

metodologia própria e construtor de seus próprios referenciais teóricos. Na verdade, 

a História da Educação utiliza-se dos procedimentos metodológicos, dos conceitos e 
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referenciais teóricos, bem como de muitos objetos de investigação pertencentes à 

História Cultural, e é no âmbito desta última que devemos situar a tessitura deste 

trabalho. 

 

2.2 A PRODUÇÃO DO MATERIAL EMPÍRICO 
 

O campo de investigação do trabalho consiste na municipalidade de Valença, 

uma cidade situada no semiárido piauiense. A escolha do espaço no qual ocorreu a 

coleta de dados dessa proposta de investigação encontra-se vinculada às 

metodologias pedagógicas desenvolvidas na disciplina História da Educação no 

Piauí que prevê a utilização da investigação científica por parte dos alunos sobre a 

História Regional e a História Local como estratégia metodológica de apropriação, 

interpretação e valorização do patrimônio cultural (material e imaterial) de uma 

comunidade. Portanto, a escolha do município ocorreu considerando o lócus 

residencial da pesquisadora. 

A metodologia utilizada como procedimento para obtenção dos dados foi a de 

história oral conduzida por meio de relatos, depoimentos e histórias vivenciadas 

pelos sujeitos que decorrer de suas trajetórias de vida mantiveram contato com as 

danças tradicionais. Ancoramos a nossa metodologia nas afirmações de Selau 

(2004) quando defende que a história oral é uma metodologia que contribui para as 

análises de memoriais, por meio de entrevistas.  

Portanto, a técnica utilizada para a coleta de dados consistiu tanto na 

observação\participação de um ritual de devoção à São Gonçalo como nas 

entrevistas gravadas com celular mediante a aplicação de questionários 

semiestruturado organizado em 4 (quatro) eixos:  

1º eixo: trajetória de vida dos mestres;  

2º eixo: saberes e práticas tradicionais do seu domínio;  

3º eixo: formas de aprendizagem;  

4º eixo: formas de ensinamento e aprendizes. 

 A população partícipe do estudo foi composta por 4 (quatro) sujeitos históricos 

conhecedores e praticantes da Dança de São Gonçalo na cidade de Valença, do 

Semiárido Piauiense. O levantamento dos sujeitos foi através de indicação, 

destacando assim que se tratou de uma amostragem teórica (FLICK, 2009) devido à 

incapacidade de, no primeiro momento, contatar todos os conhecedores dos 
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saberes e das práticas do ritual tradicional. Para fins deste trabalho, escolhemos 

apresentar as entrevistas realizadas com os 4 (quatro) mestres do canto e da dança 

de São Gonçalo com maior reconhecimento na comunidade, a saber: Cosme da 

Cruz Barbosa da Silva, trabalhador rural de 57 anos de idade; Maria Alves Costa, 

trabalhadora rural de 62 anos de idade; Maria do Ó do Nascimento Silva, 

trabalhadora rural de 63 anos de idade; Maria Neusa dos Anjos trabalhadora rural de 

66 anos de idade. 

  Conforme autorização dos partícipes, as entrevistas puderam ser gravadas, 

filmadas, além de fotografadas. Salienta-se ainda que as entrevistas foram 

consentidas de acordo com o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), 

e que nos foi autorizada a utilização de imagens (fotografias), assim como a 

identificação nominal dos participantes. 

  As entrevistas foram realizadas desde o ano de 2018, sendo realizadas duas 

no ano mencionado nos dias 02 e 03 de junho, e duas no ano de 2019 nos dias 27 e 

28 de setembro, as entrevistas ocorreram na residência de cada entrevistado como 

escolhido por eles. 

 
Ilustração 02- Encontro com um dos mestres de saberes tradicionais, o senhor 

Cosme da Cruz. 

 
Fonte: Acervo do autor (2019) 
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Ilustração 03 - Grupo de dançarinos da dança de São Gonçalo em Valença do Piauí  
 

 

Fonte: Acervo do autor (2019) 

 
 

2.3 INTERPRETAÇÃO E ANÁLISE DO MATERIAL EMPÍRICO 

A análise dos dados coletados percorreu 3 (três) etapas:Transcrição dos 

dados coletados nas entrevistas no caso dos dados registrados com a utilização dos 

meios técnicos, a transcrição foi realizada de forma rigorosa, considerando os 

elementos de interferências na fala (risos, tosses, toque de telefone, fala de outras 

pessoas, reação do entrevistado) respeitando as possibilidades de assimilação e de 

interpretação para outros leitores. Conforme recomendado por Amado e Ferreira 

(2002), foi feita a utilização do registro em cadernos com folhas páginas e linhas 

numeradas para o transcrito, deixando margens à direita das páginas para possíveis 

anotações. Assim as citações diretas realizadas no corpo do trabalho tratam o 

caderno das transcrições como uma obra literária com autores, páginas e ano. 

Exploração do material obtido – busca pelas categorias que possam responder a 

problemática de investigação e atender o cumprimento dos objetivos estabelecidos 

na proposta de investigação; 

Tratamento dos resultados - análise qualitativa com inferências e interpretações à 

luz da literatura teórico-metodológica selecionada. 

Por esses procedimentos nos foi possível organizar os resultados da pesquisa 

em subdivisões distintas, mas que dialogam entre si como é possível constatar no 

próximo capítulo. 
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CAPITULO III 

OS RITUAIS PEDAGÓGICOS DE DEVOÇÃO À SÃO GONÇALO 

3.1 ESPAÇO DE DEVOÇÃO: VALENÇA DO PIAUÍ, UMA CIDADE SERTANEJA 

A cidade de Valença do Piauí é conhecida popularmente como “Cidade 

Sorriso” devido ao caráter hospitaleiro do povo que ali habita. Encontra-se localizada 

na região centro norte do Piauí, a cerca de 210 (duzentos e dez) quilômetros da 

capital Teresina, com população estimada de 20 (vinte) mil habitantes, destaca-se 

pelos seus casarões antigos, e vestígios arqueológicos que remete ao passado 

histórico dos povos que habitaram nessa região. 

 

Ilustração 04 - Arquitetura histórica dos casarões no centro da cidade 

 

Fonte: Acervo do autor (2019) 

 

Sua origem como povoação está vinculada aos aldeamentos dos índios 

Aruaques, e pelos Jesuítas que se estabeleceram na região com a finalidade de 

catequizar os gentios, por meio da religião católica. Em obra publicada acerca da 

educação escolar das crianças no Piauí do século XVIII, Vieira (2015) ressalva que 

entre os anos de 1722 a 1728 foi criada na Capitania do Piauí a Missão dos 

Aroazes.  

Em visita ali realizada no ano de 1728, João da Maya da Gama registrou em 

seu Diário da Viagem de Regresso para o Reino (1729, 2008) a existência do 

aldeamento indígena da nação Aroazes. Em referência ao aldeamento dos Aroazes 

informa que, nesse período, era habitado por cerca de, 
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[...] quarenta casais ou cinqüenta pouco mais ou menos, e tem uma 
Igreja de Nossa Senhora da Conceição que é dos índios, e da 
missão que está com missionário, e sujeita ao vigário da Vila da 
Moucha e os moradores circunvizinhos costumam aqui fazer a festa 
de N. S. da Conceição com muita despesa de festas, comidas e 
comezainas (GAMA, 1729, 2008, p. 51). 
 
 

Ainda no que concerne a Missão dos Aroazes, Costa (1909, 1974) afirma que 

essa foi instalada às margens do rio Sambito, no ano de 1725, pelo padre jesuíta 

Gabriel Malagrida. Tal Missão ainda existia no ano de 1740, data em que o bispo do 

Maranhão, Dom Frei Manuel da Cruz, decide criar a freguesia de Nossa Senhora da 

Conceição dos Aroazes. Possivelmente, após o Diretório dos Índios instalados em 

1757 no Piauí, e que determinava a expulsão dos jesuítas dos aldeamentos 

indígenas e que esses fossem elevados à condição de povoação suprimindo sua 

toponímia nativa, a Missão dos Aroazes passou então a ser denominada de 

Caatinguinha.  

 

Ilustração 05 – Igreja de Nossa Senhora Do Ó e Conceição 

              

Fonte: Acervo do autor (2019) 

 

Em 1761, Dom José, rei de Portugal, assinou a carta régia por meio da qual 

ficou autorizado ao Governador da Capitania do Piauí, João Pereira Caldas, a 

criação das primeiras vilas. A princípio a vila seria instalada na freguesia de Nossa 

Senhora da Conceição, atualmente cidade de Aroazes, porém por motivos incertos, 

a vila foi sediada as margens do rio Caatinguinha, com a denominação de Valença 

em homenagem a cidade natal do então governador da capitania que era de uma 

cidade chamada de Valença em Portugal. (IBGE, 2017) 

Conforme o mapa estatístico de Vigário Manoel Nunes (1762), a freguesia 

constava com os seguintes elementos populacionais: 
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Vila:  39 fogos (casas),121 pessoas livres  e  31 cativas; 
O restante da freguesia;  266 fogos,  55 fazendas de  gado,  751 
pessoas livres  e  578 escravos. 
No século seguinte Alencastre apontava para 1854 uma população 
de 10.000 almas, incluindo aí uns 1.300 escravos. 
Em 1772, as atividades agrícolas de Valença eram assim descritas 
pelo ouvidor Antônio José de Morais Durão: é rara a fazenda desta 
freguesia onde não haja roça e engenho, porque é uma das que tem 
melhores terras nesta Capitania. (NUNES, 1762, apud COUTINHO, 
2000, p. 15). 

 

 
Vale ainda ressaltar que com a Proclamação da República em 1889, Valença 

segundo dados do IBGE (2017) foi elevada a categoria de cidade através dos 

decretos nº 03 de 30 de dezembro. E no ano de 1943, pelo Decreto-Lei Nº 754, de 

30 de dezembro houve a substituição do nome Valença para Berlengas, no entanto 

a mudança não perdurou por muito tempo. No ano de 1949, por meio de lei nº 128, 

estabeleceu definitivamente o nome como Valença do Piauí. 

 

Ilustração 06 – Portal de Valença do Piauí em referência a lenda da cidade “Baleia- 

Azul” 

                       

Fonte: Acervo do autor (2019) 

 

Com o decorrer dos anos, Valença do Piauí foi se fortalecendo construindo 

suas memórias históricas e culturais que hoje constitui o acervo material e imaterial 

do povo valenciano, desde os locais consagrados como patrimônios: ruas, praças, 

pessoas ilustres que deixaram o seu legado, as lendas populares que caracterizam 

as histórias de trancoso contadas pelo povo, que se eternizam como folclore.  
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Ilustração 07–Vista atual do centro da cidade de Valença do Piauí 

          
Fonte: Portal Douglas Cordeiro (2018) 

 

A cidade também é atrativa pelas suas manifestações culturais e festividades 

religiosas que ocorrem ao longo de todo o ano. Destaque especial as festas 

religiosas expressadas pelas danças tradicionais que a exemplo temos: Os reisados, 

festas juninas, e a dança de São Gonçalo, objeto de nossas investigações e que 

apresentaremos com mais detalhes a seguir. 

 

3.2 AS GUIEIRAS E OS PUXADORES: PERFIL DOS MESTRES DA TRADIÇÃO 
 
As principais características da dança de São Gonçalo em Valença do Piauí 

foram obtidas através das entrevistas semiestruturadas, realizadas com 4 (quatro) 

mestres detentores desse saber tradicional, realizadas nos dias 02 e 03 do mês de 

junho do ano de 2018, e 27 e 28 do mês de setembro de 2019, como relatado no 

capítulo anterior. Esses mestres são denominados na comunidade como as guieiras 

(mulheres que conduzem os demais dançarinos na dança) e os puxadores (que 

conduzem toda a dança, e os cantos) reconhecidos como os principais condutores 

do canto e da dança presentes nos rituais de São Gonçalo em Valença (PI). 

Em relação ao perfil sociodemográfico dos entrevistados, podemos constatar 

que todos nasceram nas décadas de 1950 e 1960, viveram suas infâncias na cidade 

de Valença do Piauí e no interior da cidade vizinha de Lagoa do Sítio que antes era 

povoação pertencente a Valença do Piauí. Suas infâncias foram marcadas por 

diversas brincadeiras realizadas nos grandes terreiros de suas residências, como 

relataram 3 (Três) das entrevistadas: Maria Do Ó, Maria Alves e Maria Neusa dos 

Anjos. Dentre as brincadeiras que mais praticavam quando crianças eram as de 

rodas: como o Lander, e manuê, também desfrutavam a infância brincando de 

boneca, e de boa vadiagem pela vizinhança. As mestras Maria Do Ó e Maria Alves 

mencionaram que além do brincar ainda trabalhavam ajudando nos afazeres 
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domésticos de casa. Ao contrário das demais entrevistadas, o mestre Cosme da 

Cruz já enfatiza que sua infância se resumiu apenas em trabalhar, pois seu pai 

faleceu quando tinha apenas 6 (seis) anos, e dessa forma ele assumiu a 

responsabilidade de trabalhar para ajudar no sustento da família.  

A trajetória de vida dos participantes possui caráter urbano-rural exercem o 

ofício de serem trabalhadores rurais, acrescido dos afazeres domésticos para as 

mulheres, quanto ao estado civil todos são casados, em exceção de Maria Alves que 

atualmente é viúva. No que diz respeito ao número de filhos a mestre Maria Do Ó 

teve 7 (sete) filhos, mas só conseguiu criar 2 (dois) filhos, a mestre Maria Neusa teve 

4 (quatro) filhos, mas só criou 2 (dois) filhos, a mestre Maria Alves teve 5 (cinco) 

filhos e o Mestre Cosme da Cruz teve 2 (dois) filhos.  

Através das entrevistas, compreendemos também que os mestres dos rituais 

de devoção à São Gonçalo são pessoas que não tiveram uma instrução escolar a 

ponto de concluírem uma educação básica, devido às dificuldades que existiam 

naquele tempo, como a ausência de escolas em todas as localidades, profissionais 

qualificados, e a necessidade dos educandos em trabalhar para o sustento da 

família. 

Cosme (2019), por exemplo, explica que só frequentou a escola por 6 (seis) 

meses devido não ter tido oportunidade em continuar, pois como seu pai havia 

falecido, ele não tinha tempo e nem condições de ir a escola, mas mesmo assim 

afirma que com o pouco tempo que esteve na escola conseguiu aprender um pouco, 

a ler e a escrever.  

 

Eu aprendi bastante, apesar do pouco tempo, porque naquela época 
que a gente estudava, aluno tinha medo de professora, ne que nem 
hoje que os alunos quer subir na professora. Tinha castigo, palmatória, 
tinha argumento que hoje os aluno de hoje sabe nem o que é isso, na 
época em que eu estudei existia, tabuada tinha que estudar...eu 
divulgo um pouco na leitura, a escrever, não me embaraço com essas 
coisas. Na conta não me pertubo não. Graças a Deus! (SILVA, C., 
2019, p.01).  

 
 

A mestre Maria Do Ó começou frequentar a escola tardiamente quando já 

tinha 13 (treze) anos de idade, e saiu quando se casou com seu marido, e em 

relação ao que aprendeu na escola afirmou: “Só aprendi botar meu nome, e ler eu 

não sei” (2018, p. 02).  A mestre Maria Alves frequentou a escola quando tinha 10 

anos, por conta de não existir escola onde morava, e ressalta “Naquela época até 
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professor era difícil” (2019, p. 02). Ao que aprendeu em tempos de escola a senhora 

Maria Alves afirma que aprendeu um pouco a ler e a escrever. Diferente dos demais 

partícipes a mestre Maria Neusa afirmar que frequentou a escola, porém não se 

dedicou muito para aprender, e relata que depois de adulta retornou aos estudos, 

mas não conseguiu continuar devido os cuidados com sua mãe que já era idosa, e 

afirma com tristeza “Hoje eu tou arrependida porque quem não sabe ler é 

cego”(2018, p.02).   

O relato dos mestres de saberes tradicionais quanto as suas trajetórias 

escolares infelizmente é familiar com as de muitas pessoas, que por diversos 

motivos não tiveram como concluírem o ensino básico. No entanto, dando ênfase 

aos nossos entrevistados, que mesmo não tendo uma instrução adequada a nível 

escolar, adquiriram no meio social saberes e práticas tradicionais que sobrevivem a 

gerações, ás quais transcorrem processos pedagógicos que serão relatados nos 

próximos tópicos.  

 

3.3 OS RITUAIS DE DEVOÇÃO À SÃO GONÇALO EM VALENÇA (PI) 
 

Conforme a narrativa dos entrevistados é possível compreender que na 

municipalidade de Valença do Piauí não existe a fortificação de um templo dedicado 

a São Gonçalo por parte da religião Católica. Por conseguinte, inexiste a tradição de 

festejar o santo em datas específicas. Todos os rituais de devoção à São Gonçalo 

são decorrentes das promessas feitas em busca de uma benção e quando esta é 

concedida faz-se a realização do ritual como forma de pagamento, assim revela-se 

que a cultura não precisa de um espaço definido para sua manifestação. Nas 

palavras de Cosme (2019) não existe o festejo de São Gonçalo, mas tão somente a 

festa de São Gonçalo: 

 

A Padroeira daqui é nossa senhora da Do Ó e Conceição ...e o nome 
da cidade ... Se quisesse fazer a igreja de São Gonçalo “pudiria” fazer, 
como ela não tem tradição e não tem festejo, tendo a festa do Divino, 
Nossa Senhora Do Ó, Nossa Senhora do Carmo, São Francisco, São 
Bendito, tudo tem, São Gonçalo que não tem nenhuma igreja, como 
tem a cidade de São Gonçalo aqui no... Parece que é no norte do 
Piauí, aqui por lado de regeneração, eu não conheço a cidade, eu sei 
onde é que entra pra lá, então lá é tradição, São Gonçalo lá é tradição 
tem o festejo todos os anos, Ai lá já é outro tipo né. Lá é tradição na 
época, eu não me lembro o mês também, e nem me lembra também o 
dia de São Gonçalo, do festejo de São Gonçalo, mas tem a festa de 
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São Gonçalo também, como tem a festa de São Lazaro, que aqui em 
Valença existe muito a festa de São Lazaro, ai tem a festa de São 
Gonçalo tradicionalmente todos os anos, só que nós aqui em Valença 
não temos. Nós fazemos a promessa ai nós vamos pagar a promessa, 
Nós paga por quê? Adoeceu ai vou me apegar a São Gonçalo que 
Deus me ajude pra que fique boa, a partir do momento que você 
receba a “bença”, ai você tem que trabalhar pra pagar [...]”(SILVA, C., 
2019, p.04).  

 

É visível a devoção dos fieis gratos ao recebimento de milagres, tanto que 

essa tradição é presente na atualidade em virtude da fé dos praticantes e 

simpatizantes, e daqueles que veem a partir das danças e cantos uma forma de 

diversão, afinal, como nos lembra Caldeira (2008), São Gonçalo é reconhecido como 

um santo festeiro que tentava unir no amor as diferenças morais, perfeitamente 

sacro-profano, por essa razão, a dança de São Gonçalo pode ser realizada em duas 

ocasiões: Sendo a primeira a mais tradicional e mais exercida a dança como forma 

de pagamento de uma promessa, e a segunda a dança realizada como forma de 

promover uma brincadeira e diversão gerando por meio dela uma renda extra.  

Outro fator de notória importância em relação à realização das rodas de São 

Gonçalo é conhecer a forma como é organizado o ritual. Que inclusive para alguns 

se configura como um ritual que sofreu algumas alterações, e já para outros não. No 

entanto, o foco que nos interessa nesse trabalho pioneiro não é discutir até que 

ponto as mudanças e permanências do ritual persistem, mas, descrever a forma 

como acontece a realização do evento em Valença do Piauí por ocasião do 

pagamento de uma promessa diante de uma graça recebida. 

Em Valença (PI), o número de rodas que se forma para homenagear São 

Gonçalo deve sempre ser ímpar, posto que, das quantidades de rodas definidas 

uma é sempre de São Gonçalo. Assim Observa Maria Costa (2019, p.03): “Pode ser 

o 3 (três) o 9 (nove) ou 7 (sete) ou o 21 (vinte e um) porque não pode ser par tem 

que ser sempre ímpar porque tem que ter uma roda de São Gonçalo”. 

Conforme depoimento de Maria Neusa (2018), o ritual se inicia com a 

providência de um local para a realização da dança. Geralmente, o terreiro é 

considerado o espaço mais adequado para a dança, em virtude de muitas das 

dançarinas dançarem com os pés descalços. Após de escolhido o local da dança, o 

segundo passo consiste, segundo Costa (2019, p. 04), “[...] em convidar os 

convidados, a gente faz a um jantar, um lanche para dar para as dançadeiras [...]”, 
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como típico de um evento anuncia-se a sua realização, e a preparação para o 

evento.  

No dia marcado para a realização do ritual, monta-se o altar do santo que é 

formado por uma mesa coberta com uma toalha branca na qual ficam duas velas 

acessas e entre elas é colocada a imagem de São Gonçalo pelo dono (a) da 

promessa para dá início a dança.  

 

O altar a gente pega uma mesa coloca a imagem na mesa, e duas 
velas um do lado e uma do outro, ai põe São Gonçalo em cima e 
vamos dançar e homenagear ele, fazer a homenagem a ele que ta ali 
e ele ta participando da festa e nós “tamo” fazendo homenagem a ele 
dançando [...]”(COSTA, 2019, p. 04). 
 
 

Ilustração 08 – Dançarinos diante do altar criado para a dança de São Gonçalo 
 

          

Fonte: Acervo do autor (2019) 

 

Depois do altar formado inicia-se a dança que se destaca em conjunto com os 

cantos, estes emitidos pelas “dançadeiras e puxadores”. Existem vários cantos, 

alguns fixos para serem cantados em momentos específicos da dança, já outros 

entram em todos os momentos das rodas de São Gonçalo. Descrevemos, a seguir, 

alguns dos cantos relatados pelos mestres Cosme da Cruz (2019), Maria Costa 

(2019): 

 

Canto para a abertura do ritual 

 

Viva são Gonçalo com muita alegria 

Viva, ó vivam ó viva. No céu e na terra São Gonçalo de alegria 

Viva são Gonçalo com muita alegria 

Viva, ó vivam ó viva. No céu e na terra São Gonçalo de alegria 

Viva são Gonçalo com muita alegria 
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Viva, ó vivam ó viva. No céu e na terra São Gonçalo de alegria 

(SILVA, C., 2019, p.04) 

 

Cantos de tradição a São Gonçalo 

Canto 01 

Maria se apegou com São Gonçalo hoje está curada e feliz 

Maria se apegou com São Gonçalo hoje está curada e feliz 

(COSTA, 2019, p.05) 

 

Canto 02 

 

O dono dessa promessa 

O dono dessa promessa 

Se achou muito doente 

Hoje está alegre e satisfeito 

Hoje está alegre e satisfeito 

(COSTA, 2019, p. 05) 

 

Canto 03 

 Em cima daquela mesa tem duas velas acessas, Viva São Gonçalo e dona Teresa 

 Em cima daquela mesa tem duas velas acessas, Viva São Gonçalo e dona Teresa 

 Em cima daquela mesa tem duas velas acessas, Viva São Gonçalo e dona Teresa 

(SILVA, C., 2019, p. 05) 

 

Canto para finalizar o ritual e guardar o santo  

 

Meu menino deu secador de luz, Adeus meu menino, adeus meu Jesus. 

Meu menino deu secador de luz, Adeus meu menino, adeus meu Jesus. 

Meu menino deu secador de luz, Adeus meu menino, adeus meu Jesus. 

(SILVA, C., 2019, p. 05) 

 

A coreografia praticada em forma de roda é realizada ao som de uma valsa. 

Interrogado sobre a coreografia da dança de São Gonçalo, Cosme da Cruz (2019, p. 

04) afirmou que “A dança de São Gonçalo é uma valsa do começo ao fim, você não 

deve desviar para outro toque”, sendo assim o passo principal nesse caso é o da 

valsa com os dançarinos fazendo giros alternados. Nesse contexto a figura dos 

puxadores, que são os responsáveis por conduzir toda a dança de São Gonçalo, fica 
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durante toda a dança batendo com seus instrumentos de dança que são um coité, e 

um pequeno pedaço de madeira.  

 

Ilustração 09 – Instrumentos utilizados pelos puxadores durante a dança de São Gonçalo – 

Coité e pequeno pedaço de madeira. 

 
Fonte: Acervo do autor (2019) 

 

A dança de roda em devoção ao santo católico inicia com todos os 

participantes (Puxadores, guieiras e dançadeiras) posicionados para dá início a 

primeira roda da dança. “Tem os fogos, solta os fogos que o São Gonçalo é um 

santo, mas ele é bem vaidoso gosta de festa [...]”. (COSTA, 2019, p.04). Os foguetes 

sinalizam a passagem das rodas do início ao fim durante a dança.  

Ilustração10–Roda de São Gonçalo 

 

Fonte: Acervo do autor (2019) 

 

A organização das rodas de São Gonçalo dá pela seguinte forma, já com 

todos dançarinos posicionados divididos em duas fileiras que no popular é chamado 

de “Cordão”, cada fileira deve ter o mínimo de 6 (seis) mulheres de cada lado com a 

guieira, conquanto que se forme pares para que se realize trocas em frente do altar. 

O momento que é realizado a troca em frente ao santo é denominado de 

“Transilino”, uma mulher de cada fileira dá um passo a frente, formando assim uma 

dupla que irá dançar em formato de trança juntamente com os puxadores em frente 

ao santo duas vez (2x), depois retorna para a fileira. 
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Ilustração 11–Dançarinos dançando nos “cordões

 

Fonte: Acervo do autor (2019) 

 

Em seguida, com todos formando uma grande roda, começam a dançar 

passando no entorno uns dos outros, ao finalizar a roda grande cada puxador vai 

formando novamente as fileiras, colocando dançadeira por dançadeira em frente da 

outra até chegar à guieira, e nesse momento cada puxador faz uma roda novamente 

com as dançadeiras, esse é o momento final de uma roda. 

 

Ilustração 12- Final de uma roda de São Gonçalo  

     

Fonte: Acervo do autor (2019) 

Ilustração 13 – Cruz formada para a finalização da dança de São Gonçalo 

            

Fonte: Acervo do autor (2019) 
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No final quando todas as rodas são finalizadas cada puxador com suas fileiras 

fazem o formato de uma cruz junto com as dançadeiras, neste momento é realizado 

orações como o credo e o terço, a guarda do santo e os cantos referente ao final do 

ritual. Abaixo segue a descrição do ritual de São Gonçalo pela mestre Maria Neusa: 

 

Pra começar primeiro se benze “Bendito Louvado Seja Nosso Senhor 
Jesus Cristo” ai já começa,ai quem ta tocando se é de sanfona é de 
sanfona e se não é, a gente grava, a minha menina tem o são Gonçalo 
gravado em Pendrive. Ai ela pega quando a gente faz sempre aqui. 
Ainda não fizemos, mas ela disse que vai fazer um aqui, todos os anos 
nós faz aqui, nas rodas são seis mulheres de cada lado, seis mulheres 
com a “puxadeira” digamos esse aqui é um cordão e aqui é outro, a 
gente troca nós desse cordão aqui troca com a daqui desse outro e 
troca na frente do santo são duas vezes passando, ai passa e volta 
pro mesmo lugar, ali você só entra se tiver seu um pá, não tendo, não 
tem como você trocar lá no pé do santo. Ai na hora tem o “transilino” 
que é passando de um pro outro, mas ninguém mistura cada um tem 
seu pá, você não pode entrar sozinho, só tem que ser com pá, é como 
o puxador tem que ser os dois. Ai o final tem a roda grande a roda 
grande é você passando um por outro quando termina de passar ai 
você vai passando pelo os puxador vai botando cada uma mulher na 
frente, ai é o final, e ai o puxador vai atrás inté chegar na “guieira” do 
lado dele,como a um, como o outro, quando ele termina de passar a 
dele, o outro lado também tem terminado de passar ai já pronto, já é o 
final, ai a gente vai somente fazendo a roda e fazendo uma cruz cada 
um com seu puxador pega uma roda lá e põe aqui  do outro lado do 
mesmo jeito ai fica todo mundo um adiante e outro atrás quando chega 
num certo meio ai pega duas, duas dum lado e duas do outro, ai vai 
rezar, reza o creio Deus “pade”, “pade” nosso, o terço ai chega o final. 
(ANJOS, 2018, p. 03). 

Ao descrever como ocorre a dança também é importante frisar nos elementos 

estéticos que compõe a dança de São Gonçalo em Valença (PI), em que as 

vestimentas para as mulheres a priori seriam saias rodadas ou vestidos, em que 

segundo a tradição mais antiga é que essas peças deveriam ser de cor branca. 

“Quanto mais a roupa de São Gonçalo é branca, então melhor é”. (COSTA, 2019, p. 

05). Observamos respaldadas em Hobsbawm (1984), que uma tradição, por mais 

que se tente preservar suas formas, elementos e significados, ela sempre agrega 

novos acessórios simbólicos e materiais que fazem parte do tempo e do espaço 

onde se realizam, o exemplo é que ao observar o ritual de São Gonçalo em Valença 

(PI) é possível perceber que nem todas as dançarinas usam saias ou vestidos 

longos, podem estar trajando outras vestimentas como calça, shorts, dentre outras 

vestimentas, e convenhamos que isso é justificado pelas transformações que 

ocorrem nas tradições.  
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Ilustração 14 – Vestimentas dos dançarinos 

 

Fonte: Acervo do autor (2019) 

 

Mudanças também são percebidas quanto aos instrumentos musicais antes 

os rituais eram realizados com música ao vivo tocada por sanfona, triângulo, e 

pandeiro, atualmente raro são os rituais que apresentam com esses instrumentos 

musicais, em virtude de muitos aderirem á gravação dos cantos em um pendrive. 

Um dos entrevistados em suas falas justifica a mudança para o pendrive, devido a 

necessidade de somente um ritmo musical, no caso a valsa, já que com os 

instrumentos musicais existem riscos de mudanças de ritmos.  

 

[...] se bota sanfoneiro hoje em dia, ele começa a valsa, depois 
começa a tocar um samba, um xote, um baião, um bolero, e ai no que 
ele desandar na sanfona, ai nós aqui desanda também porque nós 
vamos acompanhar o batido. Nosso batido vai ser um, e o dele lá vai 
ser outro, ai nós desanda por isso que ás vezes eu reclamo, e paro 
também[...]. (SILVA, C., 2019, p.05). 
 
 

Com isso compreendemos que toda tradição que sobrevive através das 

relações humanas em um processo de transmissão para as próximas gerações, 

passa por reinvenções e conservação. Santos (2008) enfatiza que quaisquer 

criações do ser humano irão possuir o viés de experimentar possibilidades do eterno 

novo, como também a conservação do velho. Dessa forma cabe a nós reconhecer 

nossas identidades culturais em movimento, que estão enraizadas no meio social 

em que vivemos. Como pressupõe Stuart Hall (2006) a identidade não é tido como 

um processo acabado, mas sim definido com um contínuo processo de formação ao 

longo dos anos.  
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Nesse sentido, compreendemos que a tradição aqui citada constitui a história 

de um povo, ao qual sofre aquisição e permanência ao longo dos tempos, assim 

como também a identidade dos sujeitos com tais tradições, visto que, o processo de 

formação de uma identidade é algo contínuo e não fixo e inato.  

3.4 AS FORMAS DE APRENDER E ENSINAR AS TRADIÇÕES PRATICADAS NO 

RITUAL DE DEVOÇÃO À SÃO GONÇALO 

 
 O contato com uma tradição, mesmo que de maneira tímida, é inevitável, e o 

mais interessante ainda é quando surge o sentimento de pertencimento a cultura 

tradicional presente no meio das relações sociais. Diante disso, nesse tópico será 

abordada a trajetória de aprendizagem dos participantes da pesquisa, como 

aprenderam os saberes e práticas do ritual, e como é realizado os processos de 

ensino para as pessoas que se interessam em praticar e manter a tradição. 

Podemos aqui afirmar que, de forma generalizada, a maioria dos nossos 

entrevistados teve contato com a dança de São Gonçalo ainda quando eram 

crianças. Também é possível afirmar que o ritual dançado configurou para eles 

como uma brincadeira. Eles aprenderam esses saberes por meio dos mais velhos, 

que em contrapartida repassavam seus saberes como forma de fazer prevalecer 

seus conhecimentos sobre novas gerações. Como podemos constatar em seus 

depoimentos. 

Questionados sobre como ocorreu a origem da tradição da dança de São 

Gonçalo em Valença do Piauí, os entrevistados afirmaram que só os primeiros 

praticantes poderiam afirmar com clareza sobre a constituição histórica da prática 

dançante no lócus da pesquisa, porém ressaltam que a essência principal é advinda 

por meio da fé no santo milagroso, e as graças concedidas por ele, ao qual se 

iniciou-se a prática de homenagear o “Santo Festeiro”, uma das denominações 

dadas ao santo devido ao seu caráter festivo. 

 

Eu não sei bem dizer não porque eu não pesquisei... os mais “veí” de 
lá do interior de onde eu morava, de lá eu saí vim morar aqui na 
cidade aqueles mais velhos é quem sabia, e eles não praticaram pra 
nós, só que eu no meu entendimento é que a roda de São Gonçalo ele 
é praticado mesmo pra dança mesmo, pra pessoa que se apega com 
ele pra uma graça, uma coisa de um problema, uma dor numa perna, 
uma dor no joelho, num braço, ás vezes tem uma pessoas muita 
enferma ele se apega com Deus e diz “Se Deus mostrar que meu filho 
fique bom eu vou me apegar com São Gonçalo que eu faço umas 
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rodas de São Gonçalo para ele para meu filho ficar bom”, inclusive 
isso ai eu já vi falar que aconteceu isso ai [...] (COSTA, 2019, p. 04).   

 

 

 Como mencionado anteriormente, muito dos praticantes do rito dançante 

tiveram contato com a dança ainda quando eram crianças, nas ocasiões em que 

várias pessoas da vizinhança se reuniam nos terreiros das casas para dançar em 

homenagem a São Gonçalo. A princípio, as crianças não passavam de meras 

observadoras das rodas de São Gonçalo, mas devemos ressaltar que a observância 

atenta do ritual já as colocava na condição de aprendizes. A prática da dança, 

geralmente só acontecia com meninos e meninas maiores, como nos explica Maria 

Costa (2019): 

Eu tinha 12 anos de idade, no interior um pessoal que ele...sempre, 
eles tinham promessa de fazer roda de São Gonçalo ai nós jovem tudo 
naquele tempo, a gente ia caminhava era 20km pra ir pra essas rodas 
de São Gonçalo, nós era convidada, ai a gente ia mocinha, tudo 
novinha, e ai eles ensinaram nós. (COSTA, 2019, p. 02).  

  
 
 Entretanto, a aprendizagem durante o período da infância e da puberdade 

não pode ser estabelecida como padrão. Muitos dançantes, a exemplo da mestre 

Maria do Ó, só despertaram o interesse em participar dos rituais de devoção a São 

Gonçalo na fase adulta. Segundo a narrativa de Maria do Ó, ela só veio ter contato 

com a tradição depois de casada, quando foi morar com o marido em uma 

comunidade rural nos arredores de Valença. Lá aprendeu a Dança de São Gonçalo, 

observando Dona Ditosa e Maria José do Jeremias a dançar. “Fui aprender a São 

Gonçalo depois que me casei. Porque eu conheci o São Gonçalo depois que me 

casei que eu conheci e fui embora para o limoeiro e ai lá aprendi dançar roda de São 

Gonçalo” (SILVA, M., 2018, p. 02).  

Por detrás de uma dança sabemos que existe um conjunto de ensinamentos 

que precisam ser repassados para que o aprendiz consiga compreender o motivo de 

tais movimentos, ou a presença de elementos que estão presentes na dança, porém 

a realização de tal dança realmente prescinde da prática constante até ocorrer a 

aprendizagem. De acordo com os mestres foram dançando que aprenderam a 

praticar a dança de São Gonçalo, iam as rodas de São Gonçalo, observavam como 

dançavam, e diante do convite para dançar, iam iniciando os primeiros contatos com 

a dança como praticante.“[...] Eu via o povo dançando, aí me deu aquela vontade, aí 
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que entrei, aprendi e acabou-se, aprendi a dançar as rodas [...] (SILVA, M., 2018, p. 

02). 

Ilustração 15 – Dançarinos durante a dança de São Gonçalo 

      
Fonte: Acervo do autor (2019) 

 

O mestre Cosme da Cruz, puxador das rodas de São Gonçalo, iniciou a 

prática de São Gonçalo aos seus 10 (Dez) anos, com seu padrasto que era 

praticante. Geralmente acompanha o padrasto nos rituais que ele era convidado 

para puxar o canto e através dele adquiriu os saberes relacionados a dança. Assim 

relatado pelas suas palavras: 

  

Um São Gonçalo que nós “fumo”, e por falta de outro puxador ai me 
botou do lado que não tinha outro puxador, e eu dizendo que não 
sabia, ele dizia que quem tem cabeça vai no rumo. Ai a primeira vez 
que puxei, de lá pra cá nunca mais deixei, enquanto eu puder mesmo 
doente, mais quando puder, Deus me dá condições, São Gonçalo me 
permitir “tou” na luta com fé em Deus! (SILVA, C., 2019, p.02).  
 
 

Os ensinamentos eram repassados pelos mais velhos, que dominavam os 

saberes e práticas, no intuito de que prosseguissem com a tradição através dos 

mais novos que aprenderiam a tradição e continuariam com a realização da prática. 

A mestre Maria Neusa (2018) descreve que aprendeu a dançar com seus familiares, 

no momento em que aconteciam as rodas de São Gonçalo suas tias a colocava para 

dançar junto com elas. 

   

[...] Ai então ensinou nós, como éramos novas elas ensinaram, já eram 
mulher de idade, ai ensinavam pra quando elas morressem seguir o 
mesmo caminho delas. [...] Elas nos levava pra São Gonçalo e 
dançavam e botava a gente no meio delas, e botavam nós nos 



43 
 

cordão,botava nós pra brincar também entendeu? Ai nós aprendemos 
dessa forma. (ANJOS, 2018, p.02).  
 

Atualmente as formas de aprendizagem do saber tradicional se aplicam 

aqueles que demonstram interesse em aprender e praticar. De acordo com os 

nossos mestres entrevistados, até durante o ritual tem como ensinar a dança a 

quem manifeste interesse, só por meio da observação dos que estão dançando, e 

das orientações dadas pelos integrantes da dança de São Gonçalo.  

 

A gente ta dançando a valsa, ai a gente pergunta “Você sabe dançar 
valsa?” −Ah, não sei como é não. Ai eu digo. Olha pois “fais” assim 
nesse “passim” aqui a gente vai  no passo da valsa ai quando chega 
na hora de trocar ela vai a esquerda e eu vou a direita. Se eu for do 
lado direito eu vou a esquerda, se ela for do lado esquerdo vai a  
direita. Chegar na hora que nós chegar no pé do altar, ta os dois 
puxador esperando, ai uma passa pro lado direito e a outra pro lado 
esquerdo, ai faz outro cruzamento um do lado direito e outro do lado 
esquerdo, ai cruzou ai fez o troca no pé do altar. (COSTA, 2019, p. 
04). 
 
 

Conforme o mestre Cosme da Cruz (2019) dançar a dança de São Gonçalo é 

fácil basta somente dançar uma valsa, e ressalta que antes de entrar na roda é 

necessário “Primeiramente uma boa conversa, depois da boa conversa é que você 

vai ver, como é que vai fazer pra poder seguir a carreira. Sem conversa, sem dialogo 

ele não vai pra lugar nenhum”(SILVA, C., 2019, p. 03). 

 Nesse contexto, a aprendizagem do saber tradicional nos dias atuais ocorre 

somente nos locais onde acontece a dança seja em forma de pagamento de 

promessa ou em forma de diversão, cujo metodologia utilizada pelos dançarinos de 

São Gonçalo no momento de transmissão de seus saberes ao ensinar os seus 

aprendizes a dançar se resume no diálogo, não observação e na prática.  

As tradições são tidas como práticas sociais que são transmitidas de geração 

a geração, de pai para filho de forma oral, ou por meio do contato com a 

manifestação tradicional como acontece na cidade de Valeça (PI) em relação a 

Dança de São Gonçalo. Quanto a transmissão desse saber tradicional, é 

fundamental entender que não existe uma sistematização de conhecimentos e 

padrões de movimentos a serem executados para o ensino desse saber, a 

aprendizagem neste caso do saber-prático acontece com a execução da dança.  
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 O mestre Cosme da Cruz (2019) destaca que a questão da transmissão 

desse saber infelizmente independe somente deles, por ser uma tradição antiga não 

são todos que têm ou tiveram contato com a tradição da dança de São Gonçalo, 

sem contar que atualmente está diminuindo o número de praticantes, a maioria dos 

praticantes já são idosos, e os demais estão caminhando no mesmo processo, e se 

realmente não houver a continuidade com novos praticantes, lamentavelmente a 

tradição irá se acabar restando somente no imaginário de seu povo.  

 O senhor Cosme da Cruz (2019) aponta também que apesar da existência de 

apresentações nos espaços escolares, e nos eventos que ocorrem na cidade, não é 

suficiente para  a promoção da prática cultural, pois somente uma ação institucional 

de valorização as práticas culturais existente na nossa comunidade, por parte da 

Secretaria de Cultura, poderia mudar essa realidade que põe em risco os saberes 

tradicionais da dança de São Gonçalo, e ainda afirma com tristeza ao ser 

questionado sobre o que está sendo realizado em relação a preservação  da dança. 

 

Nada, porque a única coisa que eu gostaria, que já pedi, e que tinha 
que fazer, pelo menos como a Secretaria de Cultura deveria incentivar 
a gente a ensinar os jovem porque ta se acabando, eu já “tou” doente, 
o Mauro ta ficando velho, o Burrego tem 92 ano. E se os novo não 
aprender vai acabar a tradição porque uma hora precisa em um 
colégio ai não tem quem vai ensinar porque isso ai serve para os 
estudos, não vai servi pra mim, e serve porque  eu “tou” fazendo 
porque gosto, mas pro estudante se não houver o incentivo vai acabar 
[...]. (SILVA, C., 2019, p. 02).  

 

Mesmo sabendo das dificuldades que a tradição de São Gonçalo enfrenta o 

senhor Cosme da Cruz (2019) diz que está disposto a ensinar o conhecimento da 

prática tradicional de São Gonçalo a quem quiser, para que tradição não termine, 

inclusive aponta que “[...] Eu poderia colocar uma aula, eu já me pôs, lá em casa tem 

um espaço, quem quiser pode se reunir as pessoas que eu ensino não vou cobrar 

ninguém eu quero é que aprenda[“...]”. (SILVA, C., 2018, p. 03).  

 Em contrapartida, Dona Maria do Ó (2018) ressalva ainda em sua entrevista a 

ausência de interesse por parte das pessoas em aprender, que nem mesmo suas 

filhas tem interesse em aprender a Dança de São Gonçalo e afirma, com certa 

tristeza na voz, que “Esse povo novo não quer aprender.” (SILVA, M., 2018, p.04). e 

aponta como estratégia para não permitir que a tradição seja esquecida, dançar para 

quem quiser ver, mesmo que não seja para cumprir o pagamento de promessas. 
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 Respaldamos a estratégia dos mestres senhor Cosme da Cruz, e de D. Maria 

do Ó, em suas atitudes para garantir a sobrevivência da tradição da Dança de São 

Gonçalo, nas teorizações de Hobsbawm (1984) quando ele destaca que a invenção 

das tradições é essencialmente um processo de formalização de uma prática social 

do passado, que ganha continuidade, mesmo que seja de forma artificial. No 

entanto, conforme observa Chartier (1995), é improdutivo a ação de querer somente 

identificar a cultura popular a partir de suas caracteristicas, pois o importante é a 

apropriação pelos sujeitos sob os saberes culturais que agregam a formação 

humana. 

  Antes de tudo, conforme Moreira e Candau (2007) é preciso superar também 

o “daltonismo cultural”, a ação de não reconhecer o “arco-iris” de culturas presentes 

na sala de aula que são reflexos das culturas populares que se fazem presentes no 

meio social em que todos estão inseridos.  Assim também, reforço o pensamento de 

Stuart Hall (2006) ao revelar que a identidade não é algo estabelecido em nosso 

genes, mas sim algo adquirido através das vivências no meio social, ao qual o 

individuo pensa e ver determinadas identidades como peças essencias de sua 

natureza.  

 Dessa forma, suscita pensar em uma educação contextualizada que privilegie 

as culturas populares presente no Semiarido Piauiense como forma de 

reconhecimento aqueles que construiram esses saberes e práticas, promovendo a 

valorização e reafirmação da cultura local  para a formação da identidade cultural do 

sujeitos.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

No início do processo de elaboração desse trabalho, cuidamos em elencar 3 

(três) questionamentos que norteariam as nossas investigações: 

1º. Como a devoção à São Gonçalo se disseminou em Valença do Piauí? 

2º. Como se caracteriza o ritual praticado na municipalidade? 

3º.  Por quais formas ocorrem os processos de aquisição e transmissão do 

ritual que envolve a dança e o canto de São Gonçalo no espaço em estudo? 

Pretendemos nessa parte final do trabalho apresentar algumas considerações 

que possam responder as problemáticas de investigação por nós estabelecidas. 

Assim, quando perguntamos acerca dos princípios da devoção a São Gonçalo em 

Valença do Piauí, podemos inferir, com base nos estudos, que essa tradição 

dançante faz parte de um amplo conjunto de saberes transmitidos pelos 

colonizadores portugueses que se estabeleceram na região por volta do século 

XVIII. Todavia não é possível identificar os primeiros praticantes do ritual, tão pouco 

datar as primeiras práticas. 

No que tange a caracterização do ritual na municipalidade, percebemos que 

não existe em Valença do Piauí nenhum templo ou capela erigidos para São 

Gonçalo. Por conseguinte, os rituais de devoção ao Santo não ocorrem na forma de 

festejos, com novenários, missas e\outros rituais ecumênicos, mas tão somente na 

forma de festa por ocasião do pagamento de uma promessa feita ao Santo, quando 

lhe foi pedido uma graça.  

Vale destacar que as rodas de São Gonçalo em Valença (PI) apresentam 

atualmente um distanciamento das instituições católicas, sendo o povo o principal 

responsável por manter as tradições religiosas vivas, enquanto as instituições 

religiosas procuram prescindir das tradições, ação está que ocasiona aos sujeitos 

religiosos maiores dificuldades na construção de suas identidades culturais.  

Para responder o último questionamento, gostaríamos de ressaltar que 

durante o processo de análise das narrativas construídas pelos partícipes da nossa 

pesquisa, torna-se visível que os rituais de devoção a São Gonçalo solidificam-se 

diante das práticas de natureza ritual ou simbólica desenvolvidas em torno do Santo, 

considerado milagroso por seus devotos. Ali a preservação e a reprodução dessa 
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tradição religiosa depende da memória do grupo de pessoas que domina os saberes 

e práticas da tradição.  

Ao refletir sobre a dança de São Gonçalo como uma das tradições que 

sobrevivem no semiárido piauiense, compreende-se que por ser perpetuada de 

geração a geração, está vem se apresentando por dois viés: a modificação e a 

preservação; a modificação por se tratra de uma prática sócio-cultural que sofreu 

transformações em suas práticas, e até, no seu sentido sacro, no decorrer dos anos; 

e a presevação porque ainda existem pequenas comunidades familiares católicas 

que continuam a promover o rito tradicional para o pagamento de promessas. Cabe 

enfatizar que o que chama mais atenção nesses dois precessos que envolve as 

tradições é a capacidade de transformção ou apropriação dos novos elementos 

socias presente na sociedade, visto que mais importante do que conhecer as 

práticas culturais, é tomar posse da herança cultural, e fazer dela a construção de 

uma nova identidade como ser cultural.  

 Constamos, durante as entrevistas com os nossos partícipes, que aprende-se 

a dançar o ritual de São Gonçalo, dançando. Inexiste uma sistematização desse 

saber tradicional e nem uma intenção instituicional (como centros culturais) em 

transmiti-la ás novas gerações. Entendemos, ainda, que a transmissão dos saberes 

é realizada para quem deseja obter conhecimento desse saber tradicional. Os que 

tiveram acesso a esse ritual dançante valorizam a dança tradicional e defendem que 

precisa ser preservada para que continue a existir, em contrapartida percebe-se que 

a outra parte da comunidade onde foi realizada essa pesquisa não conhece essa 

prática cultural, que pode ser explicado pela pouca divulgação, e a falta de 

valorização das culturas locais.  

Acreditamos que umas das vias para que se possa ter conhecimento, e talvez 

a permanência, e principalmente a apropriação destes saberes, é por meio da 

escola em que a mesma pode trabalhar as manifestações culturais locais em seu 

espaço fazendo com que desperte o interesse das crianças e jovens por essas 

tradições construindo um pensamento de valorização permitindo assim o reavivar 

dessas práticas, pois é por meio dos mais jovens que as tradições se solidificam. 

Sem falar que ajuda a desconfigurar o “Daltonismo Cultural” existente não só 

nas relações sociais, mas principalmente nas escolas, a ação de selecionar saberes 

culturais precisar ser substituída por um olhar que agregue e principalmente respeite 

a diversidade existente em nosso meio. Não existe prática ou saber melhor que o 
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outro, todos precisam ser valorizados, com ênfase nas que estão presentes em 

nosso meio, pois é nelas que a nossa identidade cultural é construída.  
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APÊNDICES 
 

 
APÊNDICE A- ROTEIRO DE ENTREVISTA COM OS MESTRES DE SABERES 

TRADICIONAIS DO SEMIÁRIDO PIAUIENSE 

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ-UFPI 
CAMPUS SENADOR HELVÍDIO NUNES DE BARROS 

CURSO DE PEDAGOGIA 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA COM OS MESTRES DE SABERES TRADICIONAIS 

DO SEMIÁRIDO PIAUIENSE 

a) Dados pessoais 

Nome:  

Data de nascimento:  

Naturalidade:  

Estado Civil:  

Número de filhos: 

Profissão:  

Escolaridade:  

Saber Tradicional que domina:  

 

b) Infância 

Quem foram seus pais?   

Quantos irmãos?  

Onde passou a sua infância? 

Quais as brincadeiras da sua infância?  

Qual a rotina da infância? 

Frequentou a escola?  

Com quantos anos foi a escola?  

Quanto tempo estudou? 

Quem foram seus professores?  

Quais os conteúdos da escolarização? 
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c) A aprendizagem do saber tradicional  

Quando aprendeu a prática do São Gonçalo?   

Com quem aprendeu?  

Como aprendeu?  

O que aprendeu? 

Em quais ocasiões seus saberes tradicionais são praticados? 

Possui fotos, documentos, que registram as práticas desse saber?  

 

d) A transmissão do saber Tradicional  

A forma como você Prática ou exerce esse saber tradicional é igual à épocas 

passadas?  

Existem outros mestres desse saber tradicional quem são e quais os 

endereços?  

A comunidade reconhece e respeita a sua sabedoria tradicional?  

O que tem sido feito para preservar essa tradição? 

Você tem aprendizes dessa tradição? 

Como escolhe os próximos mestres da tradição?  

Qual a metodologia de transmissão da tradição aos aprendizes?  

Essa tradição é trabalhada na escola?  

Já foi convidado para realizar alguma atividade no espaço escolar?  

Qual a sua perspectiva em relação ao futuro desse saber tradicional? 

Como o ritual chegou a Valença? 

Como o ritual é organizado? 

Qual é o canto? Em quais momentos os cantos são utilizados?  

Como a dança é praticada? Quais os passos? 

Tem vestimentas específicas? 

Quais os instrumentos musicais utilizados?  

 

 

 

Data da entrevista: 

Endereço do entrevistado: 
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APENDICE B – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 
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