


 No México, o Dia dos Mortos 
é uma celebração de origem indígena, 
que honra os defuntos no dia 2 de No-
vembro. Começa no dia 1 de novembro 
e coincide com as tradições católicas do 
Dia dos Fiéis Defuntos e o Dia de Todos 
os Santos. Além do México, também é 
celebrada em outros países da América 
Central e em algumas regiões dos Es-
tados Unidos, onde a população mexi-
cana é grande. A UNESCO declarou-
-a como Patrimônio da Humanidade.
 As origens da celebração no 
México são anteriores à chegada dos 
espanhóis. Há relatos que os astecas, 
maias, purépechas, náuatles e totona-
cas praticavam este culto. Os rituais 
que celebram a vida dos ancestrais 
se realizavam nestas civilizações pelo 
menos há três mil anos. Na era pré-
-hispânica era comum a prática de 
conservar os crânios como troféus, e 
mostrá-los durante os rituais que ce-
lebravam a morte e o renascimento.
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 O festival que se tornou o Dia 
dos Mortos era comemorado no nono 
mês do calendário solar asteca, por vol-
ta do início de Agosto, e era celebrado 
por um mês completo. As festivida-
des eram presididas pela deusa Micte-
cacíhuatl, conhecida como a “Dama 
da Morte” (do espanhol: Dama de la 
Muerte) - atualmente relacionada à La 
Catrina, personagem de José Guada-
lupe Posada - e esposa de Mictlante-
cuhtli, senhor do reino dos mortos.  
 As festividades eram dedicadas 
às crianças e aos parentes falecidos.
É uma das festas mexicanas mais ani-
madas, pois, segundo dizem, os mortos 
vêm visitar seus parentes. Ela é festejada 
com comida, bolos, festa, música e do-
ces preferidos dos mortos, os preferidos 
das crianças são as caveirinhas de açúcar.
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Carateristicas

 Chamam-se assim tan-
to as rimas ou versos satíricos como 
as gravuras que ilustram cavei-
ras disfarçadas, descritas a seguir:
Rimas, também chamadas “caveiras”, são 
na realidade epitáfios humorísticos de 
pessoas ainda vivas que constam de versos 
onde a morte personificada brinca com 
personagem da vida rela, fazendo alusão 
a alguma característica peculiar da pessoa 
em questão. Terminar com frases onde se 
expõe que o levarão à tumba. É muito co-
mum dedicar as “caveirinhas” a pessoas 
públicas, em especial a políticos que es-
tejam no poder. Em muitos casos, a rima 
fala do aludido como se estivesse morto.
 Gravuras (litografias), geralmente 
do mestre José Guadalupe Posada, ainda 
que não desenhou especificamente para 
o Dia dos Mortos, eram caricaturas que 
colaborava em diferentes publicações no 
princípio do século XX no México, que 
eram usadas nestas datas por sua alu-
são à morte festiva, tal qual La Catrina.

C a v e i r i n h a s
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Caveiras de doce: Têm escritos os nomes 
dos defuntos (ou em alguns casos de pes-
soas vivas, em forma de brincadeira que não 
ofende em particular o aludido) na frente. 
São consumidas por parentes e amigos.

Pan de muerto (do espanhol: pão de 
morto): Prato especial do Dia dos Mor-
tos. É um pão doce enfeitado com di-
ferentes figuras, desde simples for-
mas redondas até crânios, adornados 
com figuras do mesmo pão em for-
ma de osso polvilhado com açúcar.

Flores: Durante o período de 1 a 2 de no-
vembro as famílias normalmente limpam 
e decoram as tumbas com coloridas coroas 
de rosas, gira-sóis, entre outras, mas prin-
cipalmente de margaridas, as quais acre-
dita-se atrair e guiar as almas dos mortos. 
Quase todos os sepulcros são visitados.

A oferenda e as visitas: Acredita-se que 
as almas das crianças regressam de vi-
sita no dia 1º de novembro, e as almas 
dos adultos no dia 2. No caso de não po-
der visitar a tumba, seja porque a tum-
ba não exista, ou a família esteja muito 
longe para visitá-la, também são feitos 
altares nas casas, onde se põe as ofer-
tas, que podem ser pratos de comida, 
o pan de muerto, jarras de água, mez-
cal, tequila, pulque ou atole. cigarros e 
inclusive brinquedos para as almas das 
crianças. Tudo isto se coloca junto com 
retratos dos defuntos rodeados de velas.
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Altar dos Mortos
 Os materiais comumen-
te usados para fazer um altar 
para o Dia dos Mortos têm um 
significado, e são os seguintes:

Retrato da pessoa lembrada: o retra-
to do defunto relembra a alma que 
visitará na noite de 2 de novembro.

Pintura ou figura das Almas do Pur-
gatório: A imagem das almas do 
purgatório serve para pedir a saí-
da do purgatório pela alma do de-
funto no caso de lá se encontrar;

Doce círio: Ainda que sejam poucos, 
têm que ser em pares, e preferivelmen-
te de cor roxa, com coroas e flores de 
cera. Os círios, ainda mais se são ro-
xos, são sinal de luto. Os quatro círios 
em cruz representam os quatro pontos 
cardiais, de maneira que a alma pode 
orientar-se até encontrar seu caminho.
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