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A AgênciA dos mortos sAntificAdos nos 

cemitérios urbAnos dA colômbiA: o rituAl, o 

nArrAdo e o escrito

Resumo

Na Colômbia, as condições históricas e políticas das mui-

tas formas assumidas pela violência armada, a ritualiza-

ção das ações fúnebres e as representações sociais dos 

conflitos subjacentes a essas ações geraram análises cada 

vez mais sensíveis aos contextos locais e regionais. Este 

texto baseia-se na etnografia das práticas populares devo-

cionais dedicadas a certos mortos, as quais vêm ocorren-

do intensa e continuamente nos últimos cinquenta anos. 

Esses rituais não são promovidos por nenhuma institui-

ção ou por qualquer celebrante especializado. Realizados 

por indivíduos ou famílias, por meio deles certos tipos de 

mortos, anônimos ou famosos, transformam-se em perso-

nagens santificados dotados de agência contra o infortú-

nio. A análise argumenta que estas atividades ritualizam 

a experiência do terror e do luto ao mesmo tempo em 

que configuram uma contra-memória popular da violência 

através da ritualização informal.

the sAnctified deAd’s Agency in colom-

biAn urbAn grAveyArds: rituAl, orAl And 

written nArrAtives

Abstract

In Colombia, historical and political conditions of the 

many forms assumed by armed violence, the ritualiza-

tion of mortuary actions and the social representations 

of the conflicts underlying these actions have given rise 

to analyses increasingly sensitive to local and regional 

contexts. This text is based on the ethnography of popu-

lar devotional practices dedicated to certain dead, which 

have occurred intensely and continuously in Colombian 

urban graveyards for the last fifty years. These rituals 

are not promoted by any institution nor by any special 

minister. Held by individuals or families, they transform 

certain types of recent dead, anonymous or famous, into 

sanctified figures endowed with agency against misfor-

tune. The analysis argues that these activities ritualize the 

experience of terror and mourning and at the same time 

configures a popular counter-memory of violence through 

informal ritualization.
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