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Resumo: 
Representante castelhana do gênero dança macabra, a Dança General de La 
Muerte, narra, com certa dose de humor, a reação de trinta e três personagens 
ao sobressalto da Morte que a todos convida para o sinistro bailado. A 
narrativa joga com bons e maus exemplos de forma a destinar ao interlocutor 
um quadro especular variado a partir do qual medirá sua conduta, memorando 
a própria condição mortal – memento mori. Tendo em vista as intempéries 
sociais e políticas do período, buscamos detectar na Dança General, através do 
método heurístico-hermenêutico, concepções e posturas da Morte no 
imaginário castelhano do século XV, os elementos macabros, as características 
ibéricas do poema e os reflexos de uma postura religiosa do contemptus mundi 
(recusa do mundo) como chave de compreensão para uma pedagogia cristã da 
boa morte. 
Palavras-Chave: 
Imaginário da Morte; dança macabra; Pedagogia Cristã; Castela Medieval, 
Mouros e Judeus. 
 

Abstract: 
Representative of the genre danse macabre, the Dança General de La Muerte, 
describes, with a certain dose of humor, the reaction of thirty-three characters 
to the appearance of Death that invites all to the sinister ballet. The narrative 
plays with good and bad examples in order to offer the interlocutor a mixed 
picture from which he will measure his conduct, recalling his own mortal 
condition - memento mori. Given the social and political problems of the period, 
we will seek in Dança General, by heuristic-hermeneutic method, concepts and 
attitudes of Death in imagination of the fifteenth century, the macabre 
elements, the characteristics of Iberian poem and reflections of a religious 

                                                             
1 Aluno do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Goiás, 
desenvolve pesquisa sobre ritos funerários, representações da morte e divinização heroica na 
Antiguidade Romana, sob a orientação da Profª Drª Ana Teresa Marques Gonçalves. 
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posture of contemptus mundi as a key to understanding the christian pedagogy of 
good death. 
Keywords: 
Imaginary of Death; danse macabre; Christian Pedagogy; Medieval Castile; 
Moors and Jews. 
 
 

O que se entende, em linhas gerais, por dança macabra? Manifestação 
artístico literária surgida no século XV que representa a morte personificada 
em diálogo e confronto com personagens figurativos do poder eclesiástico e 
leigo, assim como dos mais diversos setores da sociedade medieval. 
Representante castelhana do gênero, a Dança General de La Muerte, narra, com 
certa dose de humor, a reação de trinta e três personagens ao sobressalto da 
Morte que a todos convida para o sinistro bailado. Que indícios há nesse 
documento da relação do homem medieval com a morte? O que explica o 
sucesso e os desdobramentos do gênero macabro na Europa do século XV? 
Quais finalidades, estranhamente, morais e pedagógicas pode atender essa roda 
dançante de moribundos e cadáveres? Ou, mais especificamente, o que nos diz 
a Dança General sobre a sociedade ibérica, castelhana? E, antes, o que justifica a 
escolha específica desse poema para um estudo das concepções e posturas da 
morte no imaginário2 castelhano? 

 
Segundo Sandra Jatahy Pesavento, para além das atas e relatos oficiais, a 

obra literária é capaz de revelar os “sintomas” de uma temporalidade que se 
esvaiu, as imagens e utopias dos homens de outrora e que por sua vez eram 
projetadas no espaço de convivência. Além do que a obra literária pode trazer 
indícios das sensibilidades de outrora, do modo de pensar, agir e conceber o 
mundo, o que a autora reconhece como “sintonia fina” de uma época 
(Pesavento, 1999: 13). Assim, muito mais que o registro das transformações 
objetivas, o testemunho literário pode depor sobre o sonho ou sonhos de 
devir de um determinado grupo ou sociedade, também como traduzir seus 
receios e apreensões. A princípio, qualquer documento que nos dê elementos 
para compreender a sociedade medieval é cabível de aplicação da operação 

                                                             
2 Para Hilário Franco Júnior, o imaginário é um sistema coerente de ideias e imagens que 
exerce função catártica e construtora de identidade coletiva, que aflora e historiciza 
sentimentos do substrato psicológico de longa duração (Franco Jr, 2010: 70). Os imaginários, 
para este autor, particularizam, traduzindo cultural e historicamente aquilo que permanece 
intemporal e universal no homem. Assim, se a consciência e a ritualização da morte são 
fenômenos que acompanham o processo de hominização - podendo ser considerados dados 
de mentalidade - o imaginário é por sua vez o locus que possibilita apreender historicamente a 
significação da morte. Buscamos a morte inserida nesse sistema de ideias e imagens que dá 
sentido à realidade e participa de sua existência. 
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historiográfica3, o que não exclui desse âmbito a literatura, seja de que gênero 
for. O potencial informativo da fonte relaciona-se aos questionamentos 
históricos (heurística) e à formulação de hipóteses plausíveis sobre o material 
legado pelo passado. Segundo Jörn Rüsen, no livro Reconstrução do Passado, 
cumpre ao historiador, através da crítica documental e do exercício 
hermenêutico, interpretar os sentidos das experiências do passado, deve o 
mesmo problematizar as manifestações que exteriorizam as intenções dos 
homens de outrora e a temporalidade que as condiciona (Rüsen, 2010: 141-
143). 

 
Tendo em vista esses pressupostos, acreditamos que o poema Dança 

General atende, em sua forma e conteúdo, a uma finalidade marcadamente 
pedagógica, pois fornece ao interlocutor uma complexa galeria de vícios e 
virtudes a partir da qual deve examinar sua conduta. Em nossa abordagem, 
buscamos detectar os reflexos de uma postura religiosa do contemptus mundi 
(recusa do mundo), chave de entendimento para uma pedagogia cristã da boa 
morte. Tentaremos aqui não compartimentar a discussão, ou impor uma 
linearidade inflexível ao texto, abordaremos as questões na medida em que 
forem suscitadas no diálogo com o documento. Num primeiro momento, 
procederemos a uma apresentação do documento, destacando suas 
características formais e problematizando-o em relação ao surgimento, 
desenvolvimento e às variações do gênero na Europa. Logo, discutiremos o 
poema em relação ao ambiente social e político do momento. Por fim, 
pensando numa história social e cultural ibérica, veremos como a Morte 
personificada dialoga com as culturas judaica e moura, estabelecendo com os 
interlocutores castelhanos do poema uma relação de familiaridade. 

 

O referente texto da Dança General de la Muerte consiste numa edição, 
organizada por Rafael Herrera Guillén para a Biblioteca Saavedra Fajardo, do 
manuscrito original encontrado num códice do mosteiro de São Lorenzo de El 
Escorial. O códice preserva ainda mais quatro escritos de datação variada: 
Tratado de la doctrina atribuído a Pedro de Verague (1430-50), Proverbios Morales 
atribuído a Shem Tov Bem Ishaq ibn Ardutiel, (1350) e Revelacion de un ermitaño 
(1382) e Poema de Fernán González (1250), ambos anônimos. A Dança General é 
também anônima; alguns elementos levam, porém, a associá-la à ação das 

                                                             
3 Segundo Michel de Certeau, a operação historiográfica é a conjunção de três elementos 
específicos: o lugar social, uma prática (análise documental e aplicação conceitual) e uma 
escrita. Padre jesuíta, teórico da história, escreveu na década de 70 e foi um dos primeiros 
intelectuais a se debruçar sobre a materialidade do texto histórico e colocar em xeque seu 
estatuto de objetividade extrema. Segundo ele, nenhuma produção historiográfica está livre 
do contágio com o mundo social que a produziu: é marcada por convicções pessoais, 
conceitos e visões sociais de mundo do autor, além de ser regulada por práticas científicas e 
produzida no âmbito de uma instituição (Certeau, 2010: 65-66). 
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ordens mendicantes na Península Ibérica. Quanto à datação do texto não 
existe consenso entre estudiosos e comentadores. Solá-Solé (1968) e Victor 
Infantes (1997) defendem a originalidade do texto espanhol face às versões 
francesa e alemã da dança macabra. Para o primeiro seria de origem árabe, 
tendo inspiração em antigas danças funerárias mulçumanas levadas para a 
península no processo de ocupação territorial (Solà-Solé, 1968). Infantes, a 
partir de um minucioso estudo paleográfico e das técnicas e processo de 
encadernação do códice que continha a Dança General, estima em torno de 
1400 a redação do manuscrito, antecipando em vinte anos a célebre 
composição do claustro do Cemitério dos Inocentes em Paris de 1424 
(Infantes, 1997: 64). 

 
 

1. Os Caminhos da dança macabra na Europa 
 
 

Francesca Español (1992) ressalta a influência da obra francesa sobre a 
Dança General. Para a primeira, o macabro na França conheceu uma longa 
tradição e influenciou, diretamente, um conjunto de composições ulteriores 
como mostram as reproduções do Claustro dos Inocentes no Cemitério do 
Perdão em Londres (1430), no convento dos Agostinhos em Basileia (1440) e 
na Igreja de Rosslyn na Escócia (1450). Partindo para uma análise 
comparativa, sobretudo, de cunho formal, Maxim P. A. M. Kerkhof suspeita 
que a Dança General, a Danse Macabre dos Santos Inocentes (1426) e a Toten 
Dantz da Catedral de Lübeck (1463) tivessem um protótipo comum, muito 
possivelmente, em latim (Kerkhof, 1995: 179). Coincidem em vários aspectos: 
o uso das estrofes de oito versos; a forma de interação entre a morte, 
personificada e os personagens convidados a entrar na Dança, que respeita a 
seguinte ordem: primeiro, o convite da morte (oitavo verso da estrofe), logo 
seguido da contestação por parte do personagem (uma estrofe) e por fim a 
tréplica inexorável da morte (sete versos); nas três versões segue a alternância 
regular entre personagens eclesiásticos e civis (Kerkhof, 1995: 180-182). 

 
Para Johan Huizinga (1996) no livro O declínio da Idade Média, a dança 

macabra, foi a síntese de um grupo de concepções associadas, entre elas o 
horror e a obsessão com a morte, o fascínio pelo macabro e o espírito de 
exortação moral do memento mori.4 O historiador alemão vincula seu surgimento 
ao “Conto dos Três Mortos e dos Três Vivos”, motivo que arte e a literatura 
do século XIII reproduziram a exaustão, em livros de horas, iluminuras, 
vitrais, tapeçarias, afrescos, gravuras de madeira entre outros               

                                                             
4 Expressão Latina: “lembre-se que morrerás” voltada para a recordação da condição 
humana. 
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suportes.5 A trama é bem simples: durante uma caçada, três nobres de fino 
garbo (e diferentes idades) são surpreendidos pela tétrica visão de três 
cadáveres animados, seus futuros espectros, que lhes falam das grandezas 
passadas e advertem sobre a efemeridade da vida. Na essência, a Dança da 
Morte seria uma “Dança dos Mortos”. Nesse estranho baile o dançarino 
confronta seu duplo horrendo, sua forma futura, efeito especular idêntico ao 
do conto acima descrito. Huizinga também valida a teoria de um modelo 
latino perdido que teria inspirado os versos de Jean Le Fèvre, gravados no 
claustro dos Cemitério dos Inocentes em Paris (Huizinga, 1996: 152). 

 
Jean Delumeau, no livro História do medo no Ocidente. 1300-1800 sugere 

que as crenças populares em fantasmas e mortos bailando sobre os túmulos 
podem ter inspirado a composição das danças macabras. O historiador francês 
lembra que na região de Blois (França), costumava-se chamar de “caça 
macabéia” a perseguição organizada pelas almas à procura de um vivo para 
capturar. Certas populações da Alemanha do Sul acreditavam que no dia de 
São Tomás, 21 de dezembro, viam-se o rosto dos que morreriam no ano 
seguinte dançando com os defuntos. Cabe recordar que o Concílio de Basiléia 
censurou, duramente, a antiga prática de dançar nos cemitérios, o que ocorria, 
em certos dias do ano, como a Festa dos Loucos e dos Inocentes. A Igreja 
proibiu também a presença de jogos, mímicos, prestidigitadores e músicos 
nesses lugares santos. É também a opinião de Jean Claude-Schmitt no livro Os 

vivos e os mortos na sociedade medieval, para quem vida e morte no imaginário 
medieval não constituíam realidades excludentes, certas categorias de mortos 
(suicidas, condenados, enforcados, assassinados, insepultos, noivos mortos 
antes do casamento) eram mais facilmente convertidos em “duplos”, 
“fantasmas” que retornavam para concluir assuntos inacabados, clamar 
vingança ou arrastar os vivos para a sepultura (Schmitt, 1993: 18-23). 

 
Michel Vovelle, na obra As almas do Purgatório ou o trabalho do luto, 

compreende a dança macabra como “a última ofensiva dos mortos duplos da 
religião popular no outono da Idade Média” (Vovelle, 2010: 36). Existe para 
esse historiador uma constante tensão entre a Igreja que pretende domesticar a 
morte e organizar o trabalho de luto dos fiéis e a permanência de crenças 
populares sobre a presença e a manifestação dos mortos no mundo dos vivos, 
segundo o autor, larvas da civilização antiga ou da cultura céltico-germânica. 
Nesse mundo das vilas e aldeias, os mortos, vingativos ou indulgentes, 
compartilham da convivência dos vivos, na expressão do historiador, “estão 
logo ali”, vagam pelas ruas, vielas, caminhos, invadem o reduto dos lares. Ao 
longo da Baixa Idade Média a Igreja procurou afirmar sua tutela sobre o 
universo ritual e representativo da morte: dissipando a crença em aparições e 

                                                             
5 Sobre o assunto conferir também Vovelle (2003: 30-38) e Delumeau (2010: 69-161). 
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fantasmas, ministrando sacramentos aos moribundos, salvaguardando seus 
testamentos, presidindo aos funerais, consolando familiares, gerenciando os 
espaços de sepultamento, criando para as almas receptáculos, como o limbo e 
o purgatório.6 Esses mortos foram rechaçados pelo discurso oficial para uma 
área silenciosa que permanece suspeita da cultura popular, mas 
constantemente impõe sua presença em narrativas orais, iluminuras e imagens 
(Vovelle, 2010: 30-38). Na opinião de Ana Luisa Haindl U., em sua análise 
sobre a Dança General, elementos populares e pagãos incertos se integram ao 
discurso da Igreja para aprofundar o doutrinamento das populações, objetivo 
da religiosidade do baixo medievo (Haindl U, 2011: 14). Seria, então, a dança 
macabra uma recriação erudita e clerical de costumes antigos ou crenças 
pagãs? Tudo permanece muito vago para tomarmos posições conclusivas. 

 
Como bem recorda Delumeau, a longa especulação sobre o lugar de 

origem e a data de aparecimento das danças macabras não costuma levar a 
lugar algum. De um modo geral, as informações documentais são insuficientes, 
lacunares, para gerar um consenso de posição; além disso, certo chauvinismo 
nacionalista, seja por parte de espanhóis, franceses ou alemães, interfere no 
momento de reivindicar a autoria de um “gênero de sucesso” (Delumeau, 
2003: 146). Primeiramente, cumpre anunciar que não é nosso propósito tomar 
partido numa polêmica que vem se arrastando por décadas, quanto mais 
propor uma solução. Qualquer que seja a procedência da Dança General, cabe 
imaginá-la num quadro mais amplo de divulgação do gênero na Europa, o que 
implica considerar a disposição social do momento que assinala uma nova 
relação do homem (cristão) com a morte, típica do baixo medievo. Longe de 
uma reprodução simplória proveniente dos scriptoria monásticos, a Dança 
General guarda, em relação às correspondentes francesa e alemã, 
particularidades concernentes a uma radiografia social ibérica. 

 
Segundo dados fornecidos por Jean Delumeau no livro O pecado e o medo: 

a culpabilização no Ocidente nos séculos XII-XVIII, são assinaladas na França pelo 
menos 80 danças macabras dos séculos XV-XVI pintadas em afrescos ou 

                                                             
6 Seguindo o norte metodológico trilhado por Jacques Le Goff (2002), Michel Vovelle (2003) 
investiga o advento do purgatório na imagética medieval e seus desdobramentos nas Artes 
visuais dos séculos vindouros. Até o século XIII, as representações do Juízo Final e do Além, 
permaneceram fiéis ao esquema binário: paraíso, inferno. Concomitante ao desenvolvimento, 
por influência das ordens mendicantes, da ideia de um juízo individual que se segue a morte 
do Cristão, busca-se um terceiro local: apto a receber aquelas almas que não estão nem 
condenadas, nem imediatamente salvas. Nesse receptáculo poderão expiar suas faltas e 
aguardar a redenção do fim dos tempos. A imagem do purgatório é, no entanto, esguia, 
disputa lugar com outro campo referências, o limbo (das crianças e dos patriarcas), e mesmo 
quando estabiliza na virada do século XIV para o XV ainda predomina o feitio infernal em 
sua formatação iconográfica. 
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esculpidas, 22 na Alemanha, 08 na suíça 14 na Inglaterra e 8 na Itália do Norte, 
não sendo nenhuma anterior a 1400 (Delumeau: 2003: 147). Duas das mais 
impressionantes produções desse gênero em afresco são atribuídas a Bernt 
Notke, escultor e pintor alemão, responsável pela execução de dois painéis da 
dança macabra, um na capela de Santo Antônio na Catedral de Niguliste em 
Reval (Estônia) e outro na Marienkirche Chapel na Catedral de Lübek 
(Alemanha). Informa Anna L. Desormeux em sua tese intitulada The Black 
Death and Its Efect on Fourteenth and Fifteenth-Century Art que infelizmente, esta 
última série, conhecemos apenas por fotografia, pois foi destruída durante um 
bombardeio na Segunda Guerra Mundial, enquanto em Reval somente uma 
parte da composição foi preservada (Desormeaux, 2007: 68). Dignidades 
seculares e eclesiásticas bailam emparelhadas com animados cadáveres em 
decomposição, ministros da morte e espelhos de sua futura condição. Os 
painéis nos dão uma dimensão da monumentalidade e vivacidade dessas 
representações macabras que preenchiam as capelas e os claustros de abadias e 
mosteiros da Europa Medieval, convidando os espectadores à meditação sobre 
a finitude humana. 

 
A pintura em afresco não foi, definitivamente, o único suporte de 

divulgação das danças macabras. Da versão parisiense dos Inocentes foram 
contados 16 manuscritos franceses, a maioria do século XV, 14 dos quais 
contêm apenas o texto, 2 são enriquecidos com miniaturas e seis trazem como 
acréscimo a Dança Macabra das Mulheres, de que trataremos mais adiante 
(Delumeau, 2003: 154). Em grande medida, a notabilidade da Danse Macabre 
dos Inocentes é fruto do trabalho da imprensa e de editores como Guy 
Marchant e Pierre Le Rouge que a reproduziram, tanto os versos quanto as 
figuras, com certa liberdade (século XV e início do XVI). Segundo Delumeau, 
nos países de língua francesa, os incunábulos atingiram mais de uma quinzena 
na última década do século XV, indicações que, para o autor, ajudam a medir o 
lugar ocupado pelo tema da dança macabra no imaginário dessas populações 
(2003: 132). Outro caminho de difusão das danças macabras passa pela 
Alemanha do Sul, Alsácia e Suíça em grandes centros como Würzbourg e Ulm, 
Heildelberg e Mayence. De ampla difusão são os Blockbücher alemães – espécie 
de proto imprensa cujas folhas são impressas a partir de um único bloco, 
esculpido, de madeira. A Deir Heildelberg Totentanz - Dança dos Mortos de 
Heilderberg – de 1465, assim como as posteriores publicações germânicas, traz 
um enriquecimento iconográfico: os músicos mortos bailando ao som de 
instrumentos musicais como o tamborim, a flauta e o trompete, animando a 
dança de roda. 

 
Não é de espantar que a ampla disseminação do tema, em múltiplos 

suportes, desse espaço à criatividade, permitindo, assim, a flexibilização do 
modelo, adequado ao gosto regional. O comum é que a dança macabra seja 
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um desenho ou pintura, acompanhado por um texto, legenda ou epigrama, 
mas algumas, como é o caso da Dança General castelhana, carecem de 
representações iconográficas. A morte tanto pode se apresentar personificada, 
ou se fazer presente na forma de cadáveres animados que interagem com os 
vivos. De um modo geral, as pessoas da Igreja precedem as autoridades leigas, 
tanto numa repartição geral quanto alternada.7 Conforme a localidade e a 
ampliação da audiência, o séquito da lúgubre procissão variou bastante assim 
como novos tipos sociais foram integrados ao conjunto. Sabemos, através de 
Guyot Marchant, que a Danse Macabre do Cemitério dos Inocentes continha 30 
personagens, esquema numérico ao qual a Dança castelhana acrescenta mais 
três e os Blockbücher do final do século XV chegaram à cifra de 38. Por sua vez, 
informa- nos Jean Delumeau que o Juiz, o Turco e o Pagão só aparecem na 
composição da Basiléia, enquanto a Dança de Berlim é a única a dar lugar à 
mulher de um estalajadeiro (Delumeau, 2003: 152). Versão “alongada” da 
Dança General, a Dança de la Muerte publicada em Sevilha no ano 1520 atinge o 
impressionante número de 58 personagens, com representantes do setor 
médio urbano: o alfaiate, o marinheiro, o sapateiro, a padeira, a vendedora de 
biscoitos, entre outros. 

 
Uma versão, parisiense, tardia do século XV é formada exclusivamente 

com tipos femininos, a Danse Macabre des Femmes, cujos versos são atribuídos à 
Martial d’Auvergne. Exceção que confirma a regra se pensarmos que as 
mulheres estiveram praticamente ausentes do cenário macabro, quando muito 
ocupam a segunda posição: como é o caso da imperatriz das Danças de 
Lübeck e Reval. Segundo Joseph P. Byrne no livro Daily Life During the Black 

Death, a Dança das Mulheres flexibiliza a comum rigidez hierárquica e abandona a 
temática dos sete pecados capitais para focar no estereótipo da cobiça, da 
avareza e da vaidade (Byrne, 2006: 220). 8  Em termos formais, não se 

                                                             
7 A Dança General castelhana segue esse segundo modelo de distribuição dos personagens: 01 
– Papa, 02 – Imperador, 03 – Cardeal, 04 – Rei, 05 – Patriarca, 06 – Duque, 07 – Arcebispo, 
08 – Condestável, 09 – Bispo, 10 – Cavaleiro, 11 – Abade, 12 – Escudeiro, 13 – Deão, 14 – 
Mercador, 15 – Arcediago, 16 – Advogado, 17 – Canônico, 18 – Físico, 19 – Cura, 20 – 
Lavrador, 21 – Monge, 22 – Usurário, 23 – Frei, 24 – Porteiro, 25 – Ermitão, 26 – Contador, 
27 – Diácono, 28 – Arrecadador, 29 - Subdiácono, 30 - Sacristão, 31 - Rabino, 32 - Alfaqui, 
33 - Santeiro. 
 
8 Essa variedade pujante das Danças Macabras nos leva a considerar a viabilidade de uma 
história cultural do social sintetizada por Roger Chartier no livro À beira da falésia. A história 
entre certezas e inquietudes, visto que recusa a "dependência no que refere às diferenças de 
hábitos culturais, às oposições sociais dadas a priori, tanto à escala de contrastes 
macroscópicos (entre elites e o povo, entre os dominantes e os dominados), quanto à escala 
das diferenciações menores (por exemplo, entre os grupos sociais hierarquizados pelos níveis 
de fortuna ou atividades profissionais)" (Chartier, 2004: 180). O próprio quadro social 
trazido pelas danças macabras varia segundo os referentes culturais e o imaginário social de 
cada região da Europa, ao ponto de na Dança General encontrarmos a Morte em diálogo com 
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distancia muito da formatação convencional dos diálogos: a morte, sem 
distinção social ou etária, surpreende e arrebata as mulheres de seus afazeres 
cotidianos; a rainha, a mulher nobre, a aldeã, a pastora, a noiva, a bruxa, todas 
tentam, em vão, argumentar com a implacável ceifadeira. Morte súbita e 
violenta que “desposa” a noiva às vésperas das bodas e assalta a jovem aldeã 
em meio à lida do campo, situações que, na opinião de Desormeaux, 
metaforizam a experiência com a morte durante os surtos de peste no 
continente (Desormeaux, 2007: 71). 

 
 

2. A Dança General de La Muerte: Um Micro Recorte do Universo Social e 
Cultural Ibérico 
 
 

Redirecionando os quadros dessa flexibilidade e ambientação do gênero 
para Castela, acreditamos que o Rabino, o Alfaqui (doutor mulçumano) e o 
Santero (guardião de santuário), integrados à Dança General, encontram-se 
implicados numa configuração histórico-social ibérica. Compreendida por 
muitos séculos como uma ‘fronteira’ da Cristandade, a Península Ibérica foi 
uma das poucas regiões que experimentou o intercâmbio direto com as outras 
religiões monoteístas do Mediterrâneo: o islamismo e o judaísmo. O que 
permitiu à composição sociocultural dos reinos ibéricos o feitio de uma 
urdidura única. 

 
Divulgou-se nos últimos séculos a imagem de uma Espanha “fanática” e 

“intolerante”, salientada pela atuação implacável dos inquisidores na Península 
e pelas atrocidades perpetradas, em nome da religião, na América Espanhola. 
Contra esse estigma insurgiu a historiografia mais recente (três últimas 
décadas) que, ao contrário, fez ressaltar a ‘ausência de conflitos’ numa 
Espanha medieval qualificada como exemplo de tolerância e convivência das 
três religiões do Livro. Segundo Fernando Reboiras (1998) no texto “A 
Espanha medieval: a fronteira da Cristandade”, a ocorrência de estereótipos 
tão contrastantes evidencia que as atitudes do cristianismo peninsular não 
foram tão extremas como se pretende. Para o mesmo, nem foi tão tolerante a 
pretensa tolerância nem tão intolerante a pretensa intolerância. A noção de 
convivência, aqui entendida no simples sentido de “viver junto”, quando 
aplicada à sociedade medieval ibérica corre o risco de deformar, quando não 
apagar a dimensão dos conflitos identitários que se estendiam no plano 
cotidiano. Para José Hinojosa Montalvo, no artigo “Los judios en la España 
medieval: de la tolerância a la expulsión”, mais que de “convivência”, que 

                                                                                                                                                                       
os representantes da cultura moura e judaica. Como trataremos adiante, esse fato denota uma 
relação de coexistência e intercâmbio com essas culturas e não de segregação ou rejeição. 
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pressupõe uma relação de liberdade e respeito com o outro, cabe falar em 
“coexistência”, construída por negociações, favores e intercâmbio cultural 
entre os membros das três religiões e mais ou menos pacífica, segundo o 
momento da história institucional (Montalvo, 2000: 37). Tal coexistência não 
foi ditada por mútua reverência ou tentativa de assimilação entre as religiões, 
mas pela necessidade de integrar o outro dentro de uma realidade social 
complexa. 

 
A proximidade com o Islã e a coexistência com os judeus são fatores que 

permearam a visão de mundo e a construção identitária dos cristãos inseridos 
nessa sociedade plurirreligiosa. Para um habitante do norte da França, o infiel 
era um ser, sobretudo, imaginado que vez ou outra aparecia no relato de um 
viajante, mas nunca tinha certeza ou esperança de um dia encontrar. Como 
argumenta Fernando Reboiras, tratava-se de uma situação muito diferente para 
um cristão de Córdoba ou Toledo, para quem o infiel era uma pessoa de carne 
e osso, com quem encontrava todos os dias na rua ou podia prestar-lhe 
cuidados médicos, em caso de necessidade (Reboiras, 1998). 

 
Os desajustes sociais ocasionados pela expulsão dos judeus da Península 

revelam o próprio grau de integração social e econômica desse grupo no 
tecido ibérico.9 Como demonstra Assunción Blasco Martinez no texto 
“Razones y consecuencias de una decisión controvertida: la expulsión de lós 
judíos de España en 1492” a disposição se fez conhecer por meio de decreto e 
as famílias judias, castelhanas e aragonesas, dispuseram de três meses para 

                                                             
9 Não é nosso objetivo especular longamente sobre as razões subjacentes à decisão dos reis 
católicos. Procuramos, antes, a partir desse acontecimento, discutir o nível de integração 
desse grupo na sociedade ibérica, o que, possivelmente, explica a presença de um rabino 
entre os trinta e três personagens da Dança de La Muerte. A princípio, não existe um consenso 
historiográfico sobre a expulsão de 1492 e não ousaremos resolver uma questão tão 
complexa em meia dúzia de páginas; por ora, preferimos dar voz aos especialistas. Para 
Emílio Mitre não pesaram razões de índole econômica na medida em que tal decisão foi 
pouco favorável para a realeza, mas sim o perigo do recrudescimento da heresia judaizante, 
evocado, insistentemente, no discurso dos inquisidores. Na trilha do expediente adotado por 
outros reinos cristãos, tal “solução final” parecia o “remédio” mais adequado na avaliação do 
Clero e dos conselheiros reais. Do ponto de vista político, o judaísmo obstava à formação de 
uma unidade religiosa no reino, questão que ganhava relevância a partir da aliança das casas 
reais de Castela e Aragão (Mitre, 2003: 184-195). Para Assunción Blasco Martinez, os judeus 
de 1492 não possuíam a mesma articulação e pujança das lideranças do século anterior e por 
sua vez, os reis Isabel e Fernando acataram as recomendações do inquisidor Tomáz de 
Torquemada, para quem manter os conversos no justo caminho da Fé Católica dependia da 
expulsão dos hereges judaizantes (Martinez, 2005: 11-12). Opinião semelhante à de José 
Hinojosa Montalvo, para quem o fanatismo crescente, a intolerância e o triunfo de uma 
“pedagogia do medo” manuseada pelo aparelho inquisitorial foram fatores que concorreram 
para o exílio forçado de 1492 (Montalvo, 2000: 37). 
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receber o batismo ou vender seus bens e deixar o reino. Nem todos 
conseguiram vender seus bens ou resgatar seus empréstimos (Martinez, 2005: 
14). Foi traumática para a geração que sofreu a expulsão, alienada de uma terra 
que também era sua de longa data. Os judeus estavam ali, mesmo antes da 
chegada dos visigodos, já no século IV, as comunidades judaicas da Hispania 
eram numerosas e temos notícias de sua presença nas colônias mercantis de 
gregos e fenícios localizadas na Costa Mediterrânica (Montalvo, 2000: 25). A 
expulsão produziu um descenso demográfico, não catastrófico, mas sim real, 
afetando postos chaves da economia castelhana. Estima-se que foram exilados 
cerca de 100 mil indivíduos entre cinco milhões de residentes no reino de 
Castela. Considerando os parâmetros populacionais do século XXI, tal cifra 
pode parecer irrelevante, mas para a realidade demográfica do século XV e 
considerando que esses judeus eram parte integrante da economia urbana, 
logo, cem mil indivíduos a caminho do exílio tornava-se um fato impactante 
(Martinez, 2005: 23).  

 
O conhecimento da ciência médica, de Hipócrates, Galeno, Avicena, a 

própria mobilidade e acesso aos textos árabes fizeram dos médicos judeus 
profissionais muito requisitados na Península Ibérica. A expulsão de 1492 
produziu um vazio na medicina espanhola, sobretudo em localidades que 
dispunham somente de um único médico judeu. É um equívoco pensar que os 
hebreus dedicaram-se apenas à atividade de crédito e ao setor financeiro, 
depreciando as atividades manuais e explorando a ingenuidade cristã 
(Montenegro, 1998: 16). Na própria Dança General de La Muerte não 
encontramos nenhuma vinculação entre a prática da usura e o personagem do 
judeu (D. G. M, 19r. 570-584: 30).10 Muitas famílias de judeus peninsulares 
destacaram-se no comércio mediterrânico de especiarias e produtos orientais 
com o norte da África, Chipre, Creta e Alexandria. Como desdobramento 
dessa experiência e articulação no comércio marítimo internacional, a 
profissão de corretor comercial tornou quase uma marca dos hebreus na Idade 
Média. Ademais, os judeus empenharam-se nas mesmas atividades de seus 
conterrâneos cristãos, muitos viveram do cultivo da terra e da criação de gado, 
enquanto outros se tornaram pequenos artesãos: tecelões, sapateiros, alfaiates, 
ferreiros e peleiros. Em Castela e Aragão, sobressaíram-se naqueles ofícios 
manuais que exigiam certo tino artístico e conhecimento especializado como a 
profissão de dourador, joalheiro, ourives e encadernador de livros (Montalvo, 
2000: 39). 

 
 

                                                             
10 Visando uma melhor fluidez do texto usaremos a sigla D.G.M em substituição ao título 
Dança General de La Muerte. Respectivamente a referência traz a marcação, em folha (fol.), do 
manuscrito, o verso e a página da edição do acervo virtual da Biblioteca Saavedra Fajardo. 
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Em vista dessas considerações de cunho histórico-social, torna-se menos 

‘estranha’ a manifestação de um personagem mouro e outro judeu num 
discurso predominantemente cristão sobre a morte. Estranha para nós, 
interlocutores contemporâneos, habituados a condensar o passado em 
categorias fixas, mas não para a inteligibilidade de um suposto público para o 
qual foi direcionado o poema da Dança General castelhana. Como muitos 
personagens, o Rabino trazido ao bailado da Morte revela grande aflição:  

 
Dize el Rabi 
O Elohym e Dios de Habrahan 
que prometiste la eedepçion 
non se que me faga com tan grand afan 
mandame que dance, non entiendo el son. 
Non ha nada enel mundo de quantos y sson  
Que pueda fuyr de su mandamiento. 
Velad me, dayanes, que mj entendimjento  
Se pierde del todo con grand afliçion 
(D. G. M, fol. 18r. 570-577: 30).  

 

Na presença da Morte, o Rabino parece transtornado, pois o triste fim 
que lhe anuncia não é o esperado. Seguro conhecedor e intérprete da lei de 
Deus, tem suas convicções abaladas, justamente por não ver a Aliança e as 
promessas de redenção efetivadas. Em vão clama Elohim, um dos epítetos de 
Deus, usados no sentido de “Poderoso” ou “Forte” e o Deus de Abraão, no 
sentido de recordar o pacto selado. Tal crença num destino coletivo reforça o 
senso de identidade, principalmente, em momentos de crise como este do 
século XV, marcado pelo recrudescimento do antijudaísmo. 

 
Nesse pequeno trecho podemos divisar, ainda, alguns elementos alusivos 

da vida religiosa e civil dos agrupamentos judaicos, ao contrário do que se 
pensa, altamente organizados na Idade Média Ibérica. Na Dança General a 
palavra rabino aparece em sua derivação do hebraico clássico, Rabbi, “Mestre”, 
ou aquele que ensina e tem a autoridade dos doutores da Thorá. O mesmo 
desempenhava um papel determinante na vida da Aljama cuja organização se 
pautava nos princípios basilares do judaísmo e da Thorá. Como ressalta 
Francisco Ruiz Gómez no artigo ‘Aljamas y Concejos en el Reino de Castila 
durante la Edad Media’, dado o caráter religioso do cargo e a autoridade moral 
que exercia no conjunto da Aljama, o rabino devia ser uma pessoa virtuosa, 
versada no Talmud-Thorá e em algumas circunstâncias mantinha-se no posto 
por indicação do rei (Gómez, 1993: 60). 
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Em Castela e outros reinos ibéricos, a Aljama era a base da vida 
comunitária e a célula jurídica em torno da qual se agrupavam as famílias 
judaicas. Cada Aljama elaborava seu próprio estatuto, que era, posteriormente, 
ratificado, ou não, pela Coroa, constituíam, no geral, uma espécie de governo 
semi independente cuja autoridade se impunha sobre os membros da judiaria 
(bairro judeu).11 À frente da Aljama estava o Conselho dos Anciãos em torno 
do qual se congregavam os juízes (dayanes), escrivães, encarregados das 
finanças e arrecadadores de impostos. Por sua vez o edifício da Sinagoga 
funcionava como centro de reunião da comunidade, ali se assentava o tribunal 
se publicavam os decretos e derramas e seu sótão servia, às vezes, de cárcere 
temporário (Gómez, 1993: 67). Não devemos esquecer que era também um 
espaço de oração e local de estudo do Talmud. Assim, torna-se clara a ordem 
da Morte que surpreende o Rabino em meio às leituras e meditações. 

  
Dize la Muerte 
Don rrabi barbudo, que syenpre estudias-tes 
enel Talmud e enlos sus doctores, 
e dela verdad jamas non curastes, 
por lo qual avredes penas e Dolores 
(D.G.M, fol. 19r. 578-581: 30) 

  
O Talmud consiste, basicamente, no registro das discussões rabínicas 

pertinentes à lei, ética e a história do judaísmo. Mais que um texto, constitui 
uma tradição milenar, oralmente transmitida e compilada no século II d. C, 
central pra o judaísmo rabínico, perdendo em importância somente para a 
Bíblia hebraica (Tarach). Em Castela a tradição que ligava o estudo dos livros 
sagrados com a oração se manteve, com a presença de intelectuais judeus em 
escolas associadas às Sinagogas dos principais centros urbanos. Devemos 
lembrar que encontramos na Dança General uma personificação da Morte cristã 
que vê no estudo do Talmud um desvio herético da verdade que só traz ao 
Rabino dor e sofrimento, privando-o da visão de Deus. Característica que não 
deixa de refletir um pouco do espírito antijudaico da época que, vez ou outra, 
encontrava meios violentos de expressão. Lembra Gómez que a violência 
antijudaica em princípios do século XV tinha como objetivo prioritário a 
pilhagem e incêndio desses centros de estudo e a supressão de determinadas 
práticas como a oração e a leitura dos textos hebraicos (Gómez, 1993: 64). 
                                                             
11 Explica Francisco Ruiz Gómez (1993), que a trajetória das Aljamas em Castela, nos séculos 
XIV e XV, foi marcada pela busca de maior autonomia legislativa e jurídica, frente à Dinastia 
Trastâmara que se imiscuía cada vez mais nos assuntos internos dessas comunidades. 
Inicialmente tentou-se subordinar os tribunais internos à jurisdição real, encarregada de 
receber as apelações em última instância. Por um tempo chegou-se a extinguir os tribunais 
(1412-1432) até que, em definitivo, se impôs um sistema de juízes eleitos anualmente, cujas 
sentenças podiam ser revistas, em caráter apelativo, pelo ‘Rabino da Corte, este último, um 
cargo de confiança do rei (Gómez, 1993: 67). 
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Mais adiante, a Morte convida o “doutor” mulçumano a sotar (bailar) 

com ela e os outros personagens da dança. Ao que o Alfaqui responde 
 

Dize el Alfaqui 
Sy Alaha me vala es fuerte cosa 
esto que me mandas agora fazer. 
Yo tengo muger discreta graciosa 
de que há gazajado e assas plazer. 
Todo quanto tengo quiero perder 
Dexa me com ella sola mente estar 
de que fuere viejo e manda me leuar 
e a ella com mjgo sy aty pluguejere  
(D.G.M, fol. 19v. 586-593) 

 
Em linhas gerais um alfaqui é um especialista em fiqh ciência do Direito 

islâmico, também “interpretação” ou “jurisprudência” dos textos sagrados 
usados para determinar decisões jurídicas. Usualmente, uma disciplina de 
cunho epistemológico e hermenêutico que busca a decodificação e 
compreensão da fonte de toda a obrigação moral revelada. Por isso, 
literalmente, al-fiqh significa “raízes do entendimento”. Na comunidade 
islâmica, medieval, o al-faqui é revestido de ampla autoridade moral e sua 
avaliação jurídica está amparada na interpretação das evidências e na analogia - 
qiyas - com os textos sagrados (Meri, 2006: 449). 

 
A queixa a Alá e a resposta à Morte denunciam uma paixão desmedida 

pela esposa “discreta graciosa” que mantém em casa e com quem deseja estar 
até envelhecer. Possivelmente, uma referência ao recato e à “subordinação” 
das mulheres à autoridade moral do marido e consequentemente à norma da 
Charia. Segundo Joseph W. Meri, na enciclopédia Medieval Islamic Civilization, a 
sociedade Islâmica medieval, promovia certo grau de paridade entre os sexos e 
garantia proteção e direitos à mulher, desde expedientes para não deixá-la 
desamparada na falta do marido até proteção contra as falsas acusações dos 
membros masculinos da comunidade (Meri, 2000: 279). Apesar de o marido 
encontrar-se num “patamar acima”, em decorrência da função de chefe e 
provedor da casa, o Corão estabelece a igualdade de direitos e deveres entre os 
sexos. Como explica Matt Stefon, no livro Islamic Beliefs and Pratics, o adultério, 
inclusive do marido, é condenado com a morte, em contrapartida, seja por 
conveniência política, ou por questão de ostentação, podia casar-se quantas 
vezes desejasse (Stefon, 2010: 106). 

 
Curiosamente, não encontramos nenhuma referência à poligamia no 

texto, o que é de se esperar de uma construção jocosa que reflete o olhar do 
cristão sobre o outro. Diante da Morte, nosso respeitado ‘doutor da lei’ só no 
casamento encontra sentido para lamentar o desfecho da vida, para ele, única 
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fonte de prazer e dócil alegria. Possivelmente, um sentimento exótico para os 
contemporâneos cristãos. Cabe lembrar que ao contrário de muitas religiões a 
sexualidade não é estigmatizada pelo Islã medieval e considerada até saudável 
nos quadros do matrimônio. A atração pelo sexo oposto é compreendida 
como uma dádiva divina quando voltada para reprodução e condenada na 
forma da luxúria. Para a cultura islâmica, a satisfação sexual evita os olhares 
dissolutos e repele a tentação do casamento, por sua vez, a abstinência (por 
parte do marido ou da mulher) é uma justificativa legal para o divórcio (Meri, 
2006: 280). 

 
Na réplica da Morte aos rogos do devotado infiel encontramos, ainda, 

algumas referências às práticas religiosas e culturais mulçumanas. 
  

Venjt vos amjgos, dexat el rallan 
ca el gamenno pedricaredes 
alos veynte e siete vuestro capellan 
njn vuestra camjsa non la vestiredes 
en Meca njn en layda y non estaredes 
comjendo bunnuelos en alegria 
busque outro alfaqui vuestra moreria 
(D.G.M, fol. 19v. 594-600: 31) 

 
Por professar uma fé “herética”, assim compreendida do ponto de vista 

cristão, o destino natural do Alfaqui é o Gamenno. Não passa despercebida a 
ironia do autor que insere no texto o correlato islâmico para inferno: Jihannam, 
forma adaptada do grego koiné: Gehena (Novo Testamento) e do hebraico Ge 
Hinom, que literalmente significa Vale de Hinon.12 Em termos comparativos, 
devemos lembrar que esse inferno islâmico é também um lugar de purificação 
das almas, onde aqueles que, se ao menos um dia de suas vidas acreditaram em 
Allah terão suas almas levadas ao Paraíso (Stefon, 2010: 52). Independente do 
significante árabe, o sentido cristão de condenação é o preservado no texto. 
Capturado pela Morte, não mais fará peregrinações à Meca, entoará a zalá 
(oração mulçumana) nem tomará parte nas festividades da layda ou Layla Al 
Quarat, “noite da revelação” celebrada na noite do vinte e seis para o vinte e 
sete do mês nove do Ramadã. Se tais indícios não revelam familiaridade, no 
mínimo, demonstram conhecimento do autor sobre aspectos da cultura 
moura. 
 
 

3. Peste e Morte Niveladora 
 

                                                             
12 Ravina Rochosa ao Sudeste de Jerusalém onde eram atirados os corpos dos impuros, assim 
como o refugo material da cidade. 
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Para além da diversidade arrojada que caracteriza o panorama das danças 

macabras no Ocidente europeu, desponta a ideia da Morte como Grande 
Niveladora. 

 
Ca traxo al mundo vn solo bocado: 
ca papa o Rey o obispo sagrado, 
cardenal o duque e conde excelente 
e el enperador com toda su gente 
que son enel mundo de morrir han forçado 
(D.G.M, fol. 3r. 36-40: 05) 

 

A mesma não distingue entre ricos e pobres, leigos e clérigos, velhos e 
jovens, suplicantes ou não, a todos arrasta para o pavoroso bailado do qual 
define o ritmo e os passos. Na Dança General castelhana, sua elocução chega às 
raias do deboche quando, à semelhança de um bufão,13 escarnece do Rei e do 
Papa, dos símbolos de riqueza e status, assim como troça da falsa aura de 
certeza de que se revestem as coisas humanas. O mesmo tom jocoso assume a 
Morte na Dança General que escancara os pecados e vaidades humanas, 
caracterizados como uma loucura que atinge todos os “estados” 
indistintamente. Este homem é louco, principalmente, por ignorar sua 
condição mortal e pecadora, entregando-se aos excessos e à corrupção. 
Pergunta a Morte, 
 

Que locura esta tan manifiesta  
que piensa tu omne que el outro morra e tu durará 
(D.G.M, fol 1v. 09-10: 01) 

                                                             
13 O bufão representa nos ambientes solenes uma versão parodiada e grotesca do poder. 
Georges Balandier no livro O Poder em Cena dedica algumas páginas ao tema do bufão que 
rastreia nas narrativas mitológicas e cerimoniais de diversas sociedades, desde os reinos 
africanos, às comunidades indígenas americanas - onde o "trickster" é entendido como um 
personagem sagrado - até sua presença nos banquetes medievais e cortes absolutistas. Nos 
salões palacianos, arremeda os gestos e vestes reais transmitindo uma versão parodiada da 
realeza. Sua licença é quase absoluta, em suas estripulias ridiculariza os dignitários da corte, 
embaralha as hierarquias, entrega-se a gestos obscenos (Balandier, 1982: 28). Para Claude 
Blum, o aparecimento da alegoria da Morte nas Danças Macabras e do Louco-Bufão são 
quase concomitantes e ilustram, dentro de um pensamento cristão medieval, o tema da 
subversão à ordem e o desregramento que conduz ao pecado (1996: 291). Nos autos e 
encenações dos mistérios e paixão de Cristo, o bufão com seus gestos grosseiros, suas 
palavras jocosas lembra o desconhecimento da lei de Deus pelo Pecador e ao mesmo tempo 
essa natureza indócil, não civilizada do homem (Blum, 1996: 289). Em menos de um século 
essa figura ganha o espaço da vida civil, das festas, literatura e iconografia. Se esse louco 
diverte, também desempenha, nas peças ao ar livre, a função de ‘reforço negativo’ cujo 
propósito é escandalizar e convidar os espectadores à reflexão e à sobriedade. Em algumas 
versões da dança macabra a Morte aparece revestida dos atributos do louco-bufão, como a 
roupa, a orelha de burro, talvez, para ridicularizar a insensatez dos homens. 
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Na Dança General ninguém escapa das bufonarias da Morte e da grotesca 

sorte que elas representam, sejam os dignitários do clero ou do poder 
temporal. Pintados com cores risíveis, revelam-se, no sobressalto da Morte, 
verdadeiras caricaturas da obsessão humana apegada aos títulos, saberes e 
posses materiais. Não conseguiram livrá-lo do “fatal destino”, nem o 
“jnperio”, nem a “gente”, nem o “oro” nem a “plata” que o Imperador 
entesourou, “con grand tyranja, faziendo batallas de noche e de dia” (D.G.M, 
fol. 5r. 115-120: 08). Contra a Morte são inúteis os gritos do Rei que 
desesperado clama, 
 

Valia, valia, los mjs caualleros, 
Yo no querria yr atan baxa dança, 
Hanparad me todos por fuerça de lança 
(D.G.M, fol 5v, 139-142: 10). 

 
Triste ironia: do rei a Morte se intitula “monarca” e à sua dança manda 

virem todos, calmos e conformados, pois dela não há escapatória, seja “omne 
grande o cuytado” (D.G.M, fol.4v, 110: 08). Nem dela consegue fugir o hilário 
Condestável que, apavorado, pede ao pajem seu cavalo e pensa bater em 
retirada (D.G.M, fol. 7v, 208: 13). Ironicamente, nem os conhecimentos, nem 
as habilidades do Físico (Médico) puderam ajudá-lo no momento decisivo. 
Aos seus olhos, ficaram desacreditadas as promessas de longevidade de 
Avicena e a rígida dietética com a qual tratava seus clientes, grosso modo, 
proposta de uma sabedoria medicinal árabe aplicada a uma dietética racional 
herdada dos antigos Hipócrates e Galeno. 

 
Dize La Muerte 
Pensastes vos, físico, que por Galeno 
o Don Ypocrates com sus jnforismos 
seriades librado de comer del feno 
que otros gostaron de mas sologismos 
non vos valdra fazer gargarismos, 
conponer xaropes njn tener diecta  
(D.G.M, fol. 13r, 370-376: 20) 

 
Se a todos, indistintamente, arrebata, fá-lo segundo uma lei universal e 

necessária, justifica a Morte, pois nunca tomou o que não devia: “matar a 
todos constunbre lo he”, responde ao Patriarca, que a acusa de impiedade. Tal 
sina os homens herdaram de sua mãe Eva; morrer está associado ao pecado 
original, preceito que implica o gênero humano, em sua totalidade (D.G.M, 
fol. 6v. 163-169: 11). Lembra Claude Blum no texto ‘A Loucura e a morte no 
imaginário coletivo da Idade Média e do começo do Renascimento (Séculos 
XII-XVI)’ que enquanto essa morte caminha para uma alegoria personificada 
no século XIII, o pecado se multiplica ao infinito em várias expressões, 
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inclusive do vício, tópico persistente nas danças macabras em geral (Blum, 
1996: 281). 

 
Devemos ter cuidado para não tomar a noção de “Morte Igualitária” 

como sinônimo de “crítica social”, visto que não se propõe qualquer tipo de 
mudança, revolução social no sentido de uma sociedade mais justa e igualitária, 
fim das dignidades civis, reforma religiosa ou reorganização clerical no sentido 
luterano do termo. Sustentá-las seria, a nosso ver, uma superinterpretação do 
documento ou um anacronismo arbitrário. Existe, provavelmente, uma crítica 
às vaidades, pecados e soberba daqueles que ignoram sua condição mortal e se 
ocultam por trás dos cargos e dignidades e, como todos, comparecem à 
prestação de contas no fim da vida. Como lembra Ana Luisa Haindl U, no seu 
estudo sobre a Dança General, os personagens que compõe essa ordenação 
hierárquica são representados com seus atributos característicos: o Papa com 
sua tríplice coroa, o Imperador com a espada e o globo, o usurário com uma 
grande bolsa (Haindl U, 2011:14). Os homens são iguais para além da Morte, 
não antes dela. 

 
Sem suprimir, em absoluto seu aspecto cômico, na Dança General a Morte 

ganha várias adjetivações e epítetos que aludem seu caráter inclemente e 
necessário: ela é a Morte de “duros dientes” (D.G.M, fol 6r. 161: 10), “cosa 
syn pauor” (D.G.M, fol. 4v. 107:08), de “duras manos” (D.G.M, fol.8r. 223: 
13), “thanneador (menestrel) de feo visaje” (D.G.M, fol 7v. 206: 13), “grand 
plaga” (D.G.M, fol.10v. 305: 17), “la que aprieta” (D.G.M, fol.12v. 376: 20), 
“de grand ousadia”, “muerte braua” (D.G.M, fol.15v. 459: 24). Caracterizada 
com um arco, ora lançando suas flechas cruéis (D.G.M, fol 1v. 06-08: 01), ora 
trazendo um “anzol” (gancho?) (D.G.M, fol.9v. 269: 16), “laço” (D.G.M, 
fol.2v. 45: 06), “rede” (D.G.M, fol. 3r. 55: 06). Sua dança é qualificada como 
“dança esquiua” (D.G.M, fol.3r. 52: 06), “charanbela de triste cantar” (D.G.M, 
fol 3r.57: 06), “dança syn piadad” (D.G.M, fol. 6r. 156: 10), “dança negra de 
llanto poblada” (D.G.M, fol.8v. 237: 14), “dança de dolores” (D.G.M, fol. 9v. 
270: 16), “dança de lloro” (D.G.M, fol.10v. 298: 17) “dança de canto negro” 
(D.G.M, fol.14v. 426: 23). 

 
Possivelmente, essa figura da morte triunfante seja um indício da 

atmosfera angustiante que marcou o cenário dos reinos europeus no outono 
da Idade Média. Talvez, daí se explique a recorrência, quase obsessiva, do 
memento mori por parte dos religiosos e da urgência de se precaverem contra a 
visita inoportuna da ceifadeira. Além do mais, o convívio do homem com a 
morte foi estreitado em função do repertório de agruras: entre França e 
Inglaterra, a Guerra dos Cem Anos (1337-1453); em Castela, os conflitos 
gerados pela entronização da Dinastia Trastâmara, e no século XV, a guerra 
entre os partidários de Isabel e de Henrique IV; devastações provocadas nos 
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campos por intempéries climáticas, carestias, desajustes econômicos e, 
sobretudo, os surtos epidêmicos como a Peste Negra, cujos efeitos foram 
sentidos, igualmente, na Península Ibérica. Encontramos na Dança General 
castelhana três referências diretas à Peste Bubônica: em algumas linhas do 
prólogo, a Morte zomba do homem que está seguro do próprio corpo, pois 
pode vir sobre ele,  

 
De súbito, una corrupción 
de landre o carbonco, o tal implisión 
por que el tu uil cuerpo se desatará 
(D.G.M, fol. 1v. 14-16:4) 
 

Notamos aqui o esforço de retratar a miséria de um corpo acometido 
por tal implisión – do latim implexio, doença, infecção - que se irrompe em 
landres (bubões, tumores) e rapidamente se desata. Os bubões, abscessos 
enegrecidos, extremamente doloridos, que infestavam os doentes, dando-lhes 
uma aparência repulsiva eram sintomas característicos das vítimas da Peste 
Bubônica que dizimou parte considerável da população europeia nos séculos 
XIV (Horrox, 2006). Algumas estrofes adiante, a Morte convida a entrar na 
dança o magoado cavaleiro que chora o fim das mercês e terras que ganhou do 
rei. Acusa a Morte de ordenar, contra muitos vivos, uma “dança negra de 
llanto poblada” (D.G.M, fol. 8v. 235-238: 13), talvez uma alusão ao desespero 
e às perdas coletivas presumidas em tempos de peste. Aos argumentos do 
Mercador que lamenta a perda de tamanhas riquezas e mercadorias obtidas na 
lida do mar e às custas de “muchos traspasos” e “sotilezas” (D.G.M, fol 10v. 
299-306: 17) a Morte retruca 

 
De oy mas non curedes de pasar en Flandes. 
Estad aqui quedo e yredes ver la tenda que traygo 
de bubas y landres, 
de gracia las do, non las quiero vender 
vna sola dellas vos fara caer  
de palmas en tierra dentro de mj botica 
(D.G.M, fol. 11r. 307-312: 17) 

 
Por meio de uma inversão irônica, recorrente em várias passagens do 

poema, a Morte transforma-se em um “boticário funesto” que distribui, de 
graça, seus artigos. Ao invés dos esperados remédios, ervas, poções, 
emplastros e panaceias outras que prometiam a “cura de todo mal”, sua botica 
traz morbidades: “bubas” e “landres”. Sua ação? Infalível e praticamente 
imediata. Muito provavelmente a associação da Peste com o Mercador não foi 
aleatória, pois o comércio, especialmente o marítimo, contribuiu para a 
disseminação da enfermidade. Durante as explosões pestíferas muitas 
comunidades voltaram-se para o isolamento, naturalmente, o forasteiro e por 
associação o mercador tornaram-se figuras suspeitas, quando não, temidas. 
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Não é de se estranhar que as regiões inicialmente afetadas ficassem próximas 
de portos comerciais agitados como Amsterdã, Londres, Nápoles, Gênova ou 
Marselha (Byrne, 2006: 241). 

 
Segundo Marcelino V. Amasuno, Castela vivenciou a peste em surtos 

esporádicos, mas sua passagem não foi menos devastadora que em outras 
latitudes da Europa medieval, fazendo “vítimas ilustres” como o arcebispo da 
cidade de Sevilha, Don Gonzalo de Mena e o próprio rei de Castela, Afonso 
XI, que se encontrava em Gibraltar durante a “Grande Pestilência” de 1350.14 
Da correspondência trocada entre o rei e seu filho e sucessor, Pedro I, sabe-se 
que essa morbidade despovoou comarcas inteiras entre Múrcia e Andaluzia, e 
seus efeitos sentidos até 1352. O que possivelmente facilitou a irradiação da 
doença e intensificou a brutalidade das vagas epidêmicas foi a concentração 
urbana em Castela. Notável para os padrões da época, a urbanização tanto foi 
estimulada pelo afluxo comercial e monetário do Quatrocentos quanto foi 
uma herança da paisagem árabe incorporada no processo de Reconquista. 
Proximidade corporal e condições materiais insalubres, assim como os 
frequentes deslocamentos de pessoas, geravam ambientes propícios para o 
contágio seja da peste bubônica, transmitida pela pulga do rato, ou de sua 
versão pneumônica, cujos bacilos alastravam-se no ar. 

 
A Peste nunca cavalgava só, com suas companheiras, a Fome, a Guerra e 

a Morte, formava um quarteto apocalíptico que excitava o imaginário europeu, 
inspirando, no século XV, a composição de Dürer. Variou consideravelmente 
o leque interpretativo para a brutal disseminação da malignidade: múltiplos 
fatores foram considerados, desde castigo divino, prelúdio do Juízo Final até a 
vingança dos judeus que “envenenavam” poços e veios d’água, espalhando a 
doença. Em toda Península Ibérica, a calamidade exacerbou o espírito 
religioso penitente, multiplicando os atos massivos de piedade, peregrinação, 
martírio e produzindo uma avalanche de doações para a Igreja.15 Clima que, 

                                                             
14 «... le fué dicho et aconsejado (al rey) que se partiese de la cerca, por quanto morían 
muchas compañas de aquella pestilencia, et estaba el su cuerpo en grand peligro: empero por 
todo esto nunca el Rey quiso partirse del dicho real sobre Gibraltar [...] Et fué la voluntat de 
Dios que el Rey adolesció, et ovo una landre. Et finó viernes de la semana sancta, que dicen 
de indulgencias, que fué á veinte et siete días de Marzo en la semana sancta antes de Pascua 
en el año del nascimiento de nuestro Señor Jesu-Christo de mili et trecientos et cincuenta 
años, que fué entonces año de jubileo ...» (Crónica del muy alto et muy católico rey D. 
Alfonso el Onceno, 1953, I, p. 391, apud Amasuno, 1994: 26). 
 
15 A título de ilustração, vale mencionar a documentação analisada por Angel Vaca Lorenzo, 
relativa à fundação do monastério de Santa Clara de Villalobos em 1348, nos terrenos doados 
pelo senhorio local Don Fernán Rodríguez de Villalobos e dona Inés de la Cerda, sua esposa. 
Membros de duas das famílias nobiliárquicas mais poderosas de Castela, os Villalobos e os 
La Cerda, tanto buscavam cair nas graças da Santa Sé quanto ansiavam por uma morada 
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direta ou indiretamente, alimentou o medo e uma memória da peste o que 
explica, a nosso ver, sua alusão contundente na Dança General e outras 
referências macabras na arte e na literatura do século XV. 
 
 
4. Apreendendo a Morrer… 
 
 

A Dança General de La Muerte - assim como as Artes Moriendi - atendia 
muito provavelmente a uma pedagogia da boa morte.16 O que se entende por 
Boa Morte? Tão somente não implica uma noção estética da morte teatral, 
serena, no leito, cercada de familiares que extraem de cada gesto e palavra do 
moribundo, um ensinamento. Diante da imprevisibilidade da morte, que chega 
“a dessora” (D.G.M, fol.2r. 14: 05), o cristão deve preservar atitude resignada 
e previdente; sobretudo, deve aprender a morrer e a se desligar dessa vida que 
é só brevidade. Desenvolvem-se para o público leigo verdadeiros manuais que 
“ensinam a morrer”, que preparam o moribundo para enfrentar, nesse ato 
final, as tentações do diabo. Numa tradução para o castelhano, intitulada Arte 
de bien morir,17 direcionada “para instrucion y doctrina delas personas 
carescientes de letras latinas”, o proêmio traz a seguinte advertência:  

                                                                                                                                                                       
eterna nesses tempos de crise. O monastério das monjas clarissas nascia sob o aval do papa 
Clemente VI que, em missiva, autorizava sua construção e consentia ao senhor de Villalobos 
e demais familiares o direito de sepultamento no claustro. Por “ironia do destino” as obras 
foram interrompidas pois a Peste golpeou o vilarejo e arrastou com ela Don Fernán 
Rodríguez e muitos outros trabalhadores. Por “rrazón del curso de la vida que era muy 
pequeño por la granmortandat que era entre las gentes”, dona Inês de La Cerda foi obrigada 
a abandonar o propósito de erguer ex novo o convento e para cumprir a vontade do marido 
dispôs dos palácios que detinha em Villalobos em benefício das monjas (Nota de 
Hedificamiento del Monesterio de Vilalobos. Apêndice Documental I, apud Lorenzo, 1990: 169). 
Mesmo com as dificuldades geradas pela escassez de trabalhadores, em decorrência da Peste 
que revisitou o vilarejo no ano seguinte, as acomodações palacianas foram adaptadas para a 
vida em clausura e a senhora de Villalobos pôde entregar o monastério aos cuidados da 
Igreja. 
 
16 Na opinião da pesquisadora Ana Luisa Haindl U., não se trata de gêneros contrastantes, 
ambos atendem à mesma função doutrinária: instruir o cristão, fortalecendo o 
reconhecimento da finitude humana. Cabe a este estar preparado para enfrentar a morte, a 
qualquer momento, trilhando uma vida em coerência com a fé e a penitência (2011: 16). 
 
17 Arte de bien morir. Incunábulo, de autoria desconhecida impresso em Saragonça por Pablo 
Hurus e Juan Planck entre 1479-1484. O Documento também pertence ao acervo do 
Monastério de São Lourenço de Escorial; trabalhamos com uma edição da Biblioteca 
Saavedra Fajardo. O Proêmio se estende por três folhas, para agilizar a consulta, os capítulos 
encontram-se enumerados segundo a tentação examinada, sob a ótica do pecado e da fé. 
Capítulo Primeiro – Como o Diabo tenta (o homem) no artigo da fé. Capítulo Segundo – Da 
boa inspiração do Anjo acerca da fé e contra a primeira tentação do Diabo. Capitulo Terceiro 
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“muchas vezes y com diligencia aya ante los ojos la arte de bien 
morir, dela qual es la presente intencion. Y assi mesmo piense en 
su coraçon muchas vezes enla enfermedad postremera deque há 
de morir, por que assi como dize Sant Gregorio “mucho se ocupa 

en buena obra el que siempre piensa en su fin” (Arte de bien 
morir. fol. 1v). 

 
Na Dança General a Morte considera louco aquele “mancebo” ou 

“valente” que confia, por demais, em sua compleição ou qualquer um que 
pensa ser a morte assunto para os ‘outros’ ou mais velhos e não tem em mente 
o próprio fim (D.G.M, fol 1v- fol 2r. 09-24: 04-05). A narrativa joga com bons 
e maus exemplos de forma a destinar ao interlocutor um quadro especular 
variado a partir do qual medirá sua conduta. Dois modelos de ascetismo, o 
monge e o ermitão, encarnam o ideal de boa morte, formando um contraste 
com os excessos e paixões mundanas que governam os outros personagens. 
Ao monje negro a Morte chama para a “estrena” (recompensa), à qual responde: 

 
Loor e alabança sea para siempre 
al alto Sennor que com piadad me lieua 
por syenpre jamas la su magestad. 
De carçel escura vengo a claridad 
donde avre alegria, syn outra tristura. 
Por poço trabajo avre grand folgura 
(D.G.M, fol. 13r. 411-416: 22) 

 
Percebemos segurança na interpolação do beneditino que segue sem 

demonstrar surpresa ou se espantar com a fealdade da Morte. Esta felicita o 
monge por haver andado sempre em acordo com a santa regra (São Bento) e 
certifica sua inscrição no “libro de vida”, a partir do qual o Messias há de julgar 
vivos e mortos (D.G.M, fol 14v. 418-425: 23). O ermitão que passou a vida no 
deserto, em contemplação e abstinência, orando de noite e de dia, no 
momento derradeiro, encomenda a alma a Cristo (D.G.M, fol. 16r. 474-481: 
25). Ao que a morte responde: 

 
Sy bien Le serujstes avredes honor 

                                                                                                                                                                       
– Da tentação do Diabo acerca do Desespero. Capítulo Quarto – Da boa inspiração do Anjo 
contra o Desespero. Capítulo Quinto – Da tentação do diabo de Impaciência. Capítulo Sexto 
– Da boa inspiração do Anjo de Paciência. Capítulo Sétimo – como tenta o Diabo de 
Vanglória. Capítulo Oitavo – Da boa inspiração do Anjo contra a Vanglória. Capítulo Nono 
– Da tentação do Diabo sobre Avareza. Capítulo Décimo – Da boa inspiração do Anjo 
contra a Avareza. Capítulo Décimo Primeiro – Em que se contêm boas doutrinas e 
conselhos para aquele que se encontra à beira da morte, em agonia, que ainda possa falar e 
usar da razão. 
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en su santo reyno do aves a venjr, 
pero com todo esto avredes a yr. 
En esta mi dança com vuestra baruaça 
(D.G.M, fol 16v. 484-487: 26). 

 
Devemos levar em consideração que a difusão dessa cogitatio mortis 

(reflexão sobre a morte) em círculos cada vez mais amplos da população, foi 
obra das ordens religiosas dedicadas especialmente à pregação, como frades 
dominicanos e franciscanos. Reflexiva que ultrapassou o círculo dos mosteiros 
e abadias para encontrar acolhida nas artes visuais e na literatura voltada para o 
público leigo, como os referidos manuais das Artes Moriendi. Não por acaso, na 
Dança General o pregador é o que primeiro responde ao chamado da Morte; 
sua função difere dos demais personagens, pois como um “arauto” do baile, 
não está ali para “morrer” ou “dançar”, mas para anunciar as regras e 
admoestar: “que todo omne nascido gostara la muerte maguer sea dura” 
(D.G.M, fol 2v. 34-35: 05). Seu discurso insiste na advertência de que não se 
deve morrer em pecado, pois para o pensamento cristão da época, pior que a 
destruição do corpo seria a danação da alma. O “Frayre”18, apressa a todos a 
fazerem penitência e confessarem seus pecados enquanto a Morte mantém 
seus “lazos parados”, pois a ninguém é dado saber quando ordenará sua dança 
esquiva novamente: 

 
Gemid vuestras culpas, dezid los pecados 
en quanto podades, com satisfaçion 
sy queredes aver conplido perdon 
de aquel que perdona los yerros passados 
(D.G.M, 2v.46-49: 06). 

 
A tranquilização moral, como condição essencial para alcançar a boa 

morte só se obtém através da confissão sincera e espontânea dos pecados. 
Sobre a temática da confissão, as Artes Moriendi, contemporâneas à composição 
da Dança General, deixam bem claro que mesmo que não perguntado, deve o 
moribundo revisar com cuidado sua consciência dispondo-se a manifestar a 
mais, aparentemente, ingênua falta. Cabe ao diabo, empenhado na disputa pela 
sua alma, fazê-lo pensar que não há inferno e que todos serão 
indiscriminadamente salvos (Arte de Bien Morir, fol 2v.). A partir do século 
XII, desenha-se no imaginário cristão a noção de um Juízo Individual que se 
justapõe à escatologia do Destino Coletivo, preponderante nos primeiros 
séculos do Cristianismo.19 Sob a influência, principalmente, das ordens 

                                                             
18 Assim a morte o nomeia no verso 62. 
 
19 Segundo Phillipe Ariès, predomina no primeiro milênio uma noção de Destino Coletivo. 
Dessa concepção escatológica está embotada a ideia de Julgamento ou Condenação pessoal: 
os mortos adormeceriam até o dia do Apocalipse quando, finalmente, ressuscitariam para a 



252 
Mota, Thiago Eustáquio Araújo 

A ceifadeira bailarina:  
a Dança General e a pegagogia da boa morte no Baixo Medievo Castelhano 

www.revistarodadafortuna.com 
 

Roda da Fortuna. Revista Eletrônica sobre Antiguidade e Medievo 
2012, Volume 1, Número 2, pp. 229-259. ISSN: 2014-7430 

mendicantes, essa relação entre morte e indivíduo se fortalece. Sem apagar a 
familiaridade do homem com a morte, acrescenta-se, timidamente, o elemento 
de dramaticidade na experiência do trespasse. Segundo Phillipe Ariès, o quarto 
do moribundo converte-se numa espécie de ante sala do Juízo Final, na qual o 
tempo biográfico encontra o tempo escatológico.20 Em muitas iconografias 
das Artes Moriendi, que retratam o agonizante em seu leito aparece de um lado, 
a Trindade, a Virgem e a Corte Celestial e de outro Satã com seu exército de 
demônios, ao centro, o Arcanjo Miguel com uma balança procede à pesagem 
da alma (Ariès, 2003: 58).  

 
Nos versos da Dança General aparece já consolidada essa noção de Juízo 

Individual: o Pregador, acima mencionado, é enfático na exortação “punad en 
fazer buenas obras!”, pois, em face da Morte, de nada valem os grandes 
tesouros nem adiantam os altos Estados (D.G.M, fol 2v. 42-44: 06). Também, 
na penúltima estrofe de oito versos do poema, quando a Morte se dirige a 
todos aqueles que não nomeou, acrescenta: 

 
Non resçibire jamas excebçion 
Njn otro libelo njn declinatória 
Los que bien fizeron avran syenpre gloria, 
Los quel contrario avran danpnaçion 
(D.G.M, fol 20v. 622-625: 32) 

 

                                                                                                                                                                       
vida eterna na Jerusalém Celeste. Os maus simplesmente não acordariam e estariam 
relegados ao não ser. 
 
20 Acompanha esse processo a individuação das sepulturas. Epitáfios e efígies retornam à arte 
tumular a partir do século XII assinalando uma mudança na relação do homem com a morte. 
Placas mais simples marcam o local de sepultamento dos humildes enquanto acompanha-se o 
desenvolvimento da arte tumular rumo ao realismo marcante das efígies entalhadas sobre os 
sarcófagos da realeza, aristocracia e clero. Em Castela nos séculos XIV e XV tornou-se 
visível a emulação entre os membros da nobreza para a construção de sepulcros cada vez 
mais suntuosos. Basta evocarmos o sepulcro de Álvaro de Luna, construído no início do 
século XV na Igreja das Clarissas em Palência, e que dispunha de mecanismos para mover a 
imagem do condestável. A edificação desses sepulcros monumentais atendia a propósitos 
claramente propagandísticos em se tratando das casas nobiliárquicas. Segundo Joaquin Yarza 
Luaces, não havia em começo do século XV um só sepulcro real digno em comparação ao 
dos grandes senhores de Castela (Yarza Luaces, 1988). Situação que tratou de ser revertida 
com os Reis Católicos, especificamente Isabel que mandou construir para o pai, Juan II, e a 
mãe, Isabel de Portugal, verdadeiro monumento dinástico na capela de Miraflores (Burgos). 
Mais que a demonstração de piedade filial, figura aqui uma nítida intenção de poder: 
preservar a memória do pai e da linhagem materna através da construção de um mausoléu. 
Cf. Joaquin Yarza Luaces, “La imagen del Rey y la imagen del noble en el siglo XV 
castellano”. 
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Em seguida, os demais mortais respondem que se a Deus servirem, sem 
mais distração, terão recompensa e “folgura”, ainda que a Morte, “com dança 
muy dura” os meta em seu coro (D.G.M, fol 21r. 626-629: 32). Se a alguns 
personagens, a Morte promete a redenção, atemoriza outros com a perspectiva 
da danação. Tomado de surpresa, o Arcebispo admite que do mundo foi 
sempre um amante e bem sabe que para o inferno será orientado (D.G.M, fol 
7r. 191-194: 12). Ninguém melhor que o Usurário para exemplificar os 
suplícios eternos reservados à vida corrupta. O Usurário que multiplicou a 
pecúnia (dote) do sogro e na sua casa estocou muitas riquezas, vai diretamente 
para o fogo infernal, com a alma a sofrer vários castigos.  

 
Dize la Muerte 
Traydor vsurario de mala conçencia, 
Agora veredes lo que fazer suelo. 
En fuego ynfernal syn mas detenençia 
Porne la vestra alma cubierta de duelo 
Allá estaredes do esta vestro ahuelo (avô) 
que quiso vsar segund vos vsastes, 
por poça ganância mal syglo ganastes 
(D.G.M, fol 14v. 426-433: 23) 

 
O mal uso do tempo, a extorsão, o apego às posses materiais, agravados 

pelo não arrependimento, trazem sobre o usurário o estigma de vilão em uma 
narrativa que se orienta pela temática do contemptus mundi (recusa do mundo) e 
também reflete a indignação social sobre essa figura. Aos modelos de virtude 
ascética e resignação, a narrativa contrapõe uma rica e variada galeria de vícios 
e paixões mundanas salientadas com a iminência da finitude. O autor carrega 
nas tintas, denunciando uma intenção caricatural. Sem nos delongarmos 
muito, vejamos alguns exemplos. Inconformado, o Duque pede à Morte para 
esperar, pois quer gozar um pouco mais de seus deleites (D.G.M. fol 6v.171-
178: 11). O mesmo é informado de que não é tempo de dilações e que 

 
Jamas non poderedes çebar los alcones  
Hordenar las justas njn fazer torneos. 
(D.G.M, fol. 7r. 183-184: 11) 

 
Para Maria Concepción Quintanilla Raso, em seu estudo sobre a nobreza 

hispânica, essas distrações condizem, de perto, com o ideal aristocrático de 
vida: a caça e os torneios e que permitem à nobreza, no tempo livre, treinar 
para a Guerra. Mesmo que nesse momento tais competições ganhassem uma 
dimensão teatralizada, espetacularizada, remetiam ao ideal bélico que 
dominava em grande medida a vida cavaleiresca (Quintanilla Raso, 1999: 98). 
Por outro lado, tais esportes, assim como as batalhas, incitam o espírito 
agonístico, tornando a façanha individual e a glória objetos de culto. Valores 
que parecem não impressionar a Morte que, com ironia, saúda o assustado 
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Duque de “poderoso, ardit” (sagaz) e “ballente” (D.G.M, fol 7r. 179: 11). Na 
mesma intensidade, essa nobreza do século XV, revela sua paixão pelos bailes, 
banquetes, música e festas dos palácios suntuosos. À semelhança da 
monarquia, os integrantes da nobreza fizeram grande alarde em torno de 
acontecimentos-chaves, rituais da vida, nascimentos, batismos, bodas, partidas 
e chegadas, entre outros eram oportunidade para festejos prolongados que 
duravam dias. Segundo Quintanilla Raso, as festas de status, propriamente 
nobiliárquicas, constituíam oportunidade para a ostentação de poder e 
privilégio desse seleto grupo, constituindo, ao mesmo tempo uma necessidade 
social de afirmação e competição e objeto de fruição (Quintanilla Raso, 1999: 
89). Fisgado pelo “sotil anzuelo”, o Escudeiro não quer trocar o amor das 
“duennas e donzellas” e a glória dos duelos pela “dança de dolores e 
fealdades” orquestrada pela Morte (D.G.M, fol 9v. 267-269: 15). 

 
Engana-se quem imagina o Clero ausente da roda dos pecados capitais e 

seus representantes imunes às censuras da Morte. De início, o vaidoso Padre 
Santo (Pontífice) chora a perda de sua “grand perlazia” que nesse mundo lhe 
dava benefícios, honra e “grand sennoria” (D.G.M, fol. 4v. 91-98: 07). Muito 
possivelmente, vemos aqui uma referência às disputas e ocupações seculares 
dos pontífices que, extrapolando a esfera espiritual, reivindicavam sobre a 
Cristandade o mando temporal tal como em um senhorio. A ambição é 
também simbolizada pelo Cardeal que, a qualquer custo, deseja chegar a Papa 
e ser igualmente soberano: o mesmo confessa que “querria, sy pudiese, la 
muerte estorcer” (D.G.M, fol. 5r. 123-130: 09). Por sua vez, a fala do Bispo 
deixa transparecer assombrosa ganância e pouca resignação. Inconformado, 
exaspera por deixar, de repente, as regalias e deleites que acumulara nesse 
mundo: 
 

Dize el obispo 
Mys manos aprieto, de mjs ojos lloro 
Por que soi venjdo atanta tristura 
yo era abastado de plata y oro,  
de nobles palácios e mucha folgura 
(D.G.M, fol. 8r. 219-222: 13). 

 
O Abade “folgado e viçioso” que pouco cuidou de vestir “çelicio” 

(tecido grosseiro de algodão ou linho) e observar a frugalidade, só pensa no 
fim de suas prerrogativas alimentares. Chora os manjares saborosos que 
degustava na tranquilidade da sela, bem longe dos olhares curiosos e da 
obrigação de compartilhar o alimento (D.G.M, fol 9r. 251-258: 15). Com 
pouca sutileza, a Morte reconhece no jovem Sacristão a figura de um 
esforçado libertino, que se encobre no anonimato da escuridão para abraçar os 
prazeres da carne. Don sacristanejo de mala picanna (de pouca vergonha), 
assim o chama e observa que não é mais tempo de saltar paredes nem andar de 
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noite com “los de la canna” (caneca de vinho ou cerveja), referindo-se às festas 
e bebedeiras noturnas. 

 
Durante a Baixa Idade Média, o discurso do contemptus mundi (recusa do 

mundo) encontrou na arte macabra uma de suas principais expressões. Muitas 
obscuridades envolvem a palavra “macabro”. Para Jean Delumeau, a hipótese 
mais plausível é a da derivação semântica de “macabeu”, ou Judas Macabeu, 
que, no Antigo Testamento, fez os judeus orarem pela alma dos mortos, figura 
que na tradição cristã e no imaginário medieval esteve associado à crença em 
fantasmas e almas aflitas. Esse personagem foi objeto de uma promoção por 
parte da Igreja, numa época em que a instituição esforçava-se por veicular a 
crença no purgatório (Delumeau, 2003: 161). Para Solà-Solé, a palavra é de 
origem árabe, derivada do substantivo al-maqbara, referente ao cemitério 
mouro e aos costumes funerários mulçumanos, atingindo a França através da 
região catalã-aragonesa (Solà-Solé, 1968). Independente da origem, o termo se 
popularizou e passou a designar, em língua francesa, macabre (século XIV) e 
posteriormente castelhana e portuguesa (séculos XV e XVI), o retrato da ação 
devastadora da morte sobre o corpo humano. 

 
Na Dança General o foco do chamado “Prologo en la Trasladaçion” recai 

sobre a brevidade da vida e do uso equivocado que fazem dela os homens, 
entregues à corrupção e ao pecado. Em sequencia, o extenso discurso da 
Morte caminha para um jogo de contrastes macabro que chama a atenção do 
interlocutor para fugacidade das delícias terrenas e vaidades humanas. As 
formosas donzelas, introduzidas à contra gosto na Dança, são logo 
confrontadas com seu speculum mortis, ou seja, com o triste reflexo de seu 
cadáver: às aposturas (enfeites), flores e rosas (símbolos do rubor e dádivas da 
juventude) a Morte dará fealdade, nudez e vida partida (D.G.M, fol. 3v. 68-77: 
07). Aos salões palacianos, espaços de sociabilidade e fausto, símbolos de uma 
vida festiva, a Morte opõe o cenário lúgubre dos “sepulcros escuros de dentro 
fedientes” (D.G.M, fol. 3v. 79-80: 07). O corpo que outrora se deleitou com 
manjares saborosos, se torna ele mesmo alimento putrefato, banquete para os 
vermes (D.G.M, fol. 4r. 81-82: 07). Contrastes que, por um lado, traduzem a 
ironia de uma vida que se esvai num instante e, por outro, convidam à 
meditação sobre os excessos e vaidades. 

 
O que muitas vezes se chamou de gosto estético deturpado, obsessão 

pelo lúgubre e estranho interesse pela Morte por parte do homem medieval é, 
a nosso ver, uma forma de externar o reconhecimento da efemeridade da vida 
e da fragilidade humana em um tempo de crise, miséria, peste e devastação. 
Posicionamento que, segundo Jean Delumeau, pode levar a duas atitudes 
contrastantes: ou pode suscitar o recolhimento do mundo através de uma 
transformação ascética ou pode desencadear um impulso hedonista, voltado à 
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fruição despreocupada da vida e dos prazeres do saeculum. O tema da 
decomposição do cadáver esteve presente na estatuária dos gisants, nos vitrais, 
nos retábulos, nas danças macabras e até mesmo nos adornos das lareiras e 
nos castiçais domésticos; consiste numa metáfora para a deterioração das 
coisas humanas. Phillipe Ariès, o interpreta como um indício do investimento 
temporal voltado para o curso da vida, a deterioração evocada é intra vitam e 
não post mortem. Representa, pois, a dissolução dos prazeres mundanos e seu 
fracasso a partir da corrosão do corpo humano com o avanço da idade. 

 
Nas próprias palavras do historiador francês, “a morte torna-se o lugar 

em que o homem melhor toma consciência de si mesmo” (Ariès, 2003: 51). A 
Dança General de La Muerte, representante castelhana do gênero, testemunha a 
relação do homem medieval com a morte, sentida, nos séculos XIV e XV, 
como implacável, necessária e, ao mesmo tempo, individual. Se chega a todos 
na mesma intensidade, cada um responde por sua própria morte, podendo 
fazer dela um paradigma de virtude ou objeto de infâmia, no entendimento de 
uma pedagogia cristã da Boa Morte. 
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