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DIA 8 – SEGUNDA-FEIRA
8h00 às 9h00
9h00 às 9h30
9h30 às 10h30

11h30 às 12h00
12h00 às 14h00

Credenciamento
Solenidade de Abertura
Palestra inaugural
“O espaço mortuário em Ouro Preto na primeira metade do Oitocentos"
Professora Doutora Adalgisa Arantes Campos da Universidade Federal de Minas
Gerais
Palestra inaugural
“Aqui jaz! As polacas e seus espaços de manutenção da identidade”
Professora Doutora Beatriz Kushnir, diretora do Arquivo Geral da Cidade do Rio de
Janeiro
Debate
Intervalo para o almoço

14h00 às 18h00

GT PATRIMÔNIO

14h00 às 14h30

Apresentação e Metodologia do Inventário dos Cemitérios São José I e II em Porto
Alegre
Fabiana Neitzke de Carvalho
Diagnóstico do estado de conservação de dois túmulos do século XIX, Cemitério
Campo Santo, Salvador/Bahia
Cibele Mattos Mendes
Cemitério e Patrimônio no entrelaçar de memórias (Campos dos Goytacazes –
segunda metade do século XIX)
Maria da Conceição Vilela Franco
Debate
Coffee Break
Moritvri Mortvis - os construtores de túmulos do Bonfim, o documentário
Marcelina das Graças Almeida, Maurício Silva Gino
Marcas de um passado no presente: a história da maniçoba nos cemitérios do
Piauí

10h30 às 11h30

14h30 às 15h00
15h00 às 15h30

15h30 às 16h00
16h00 às 16h30
16h30 às 17h00
17h00 às 17h30

17h30 às 18h00
18h00 às 18h30
18h30 às 19h30

Domingos Alves de Carvalho Júnior
Cemitério São João Batista de Guarulhos/SP: a morte anunciada
Gláucia Garcia de Carvalho
Debate
Assembleia Geral Associação Brasileira de Estudos Cemiteriais

DIA 9 – TERÇA-FEIRA
8h30 às 17h00

GT MEMÓRIA

8h30 às 9h00

16h00 às 16h30
16h30 às 17h00

Signos em túmulos militares nos cemitérios de São João Batista e São Francisco
Xavier (RJ)
Alberto Gawryszewski
Morte e Guerra: o mausoléu dos mortos do Brasil na Primeira Guerra Mundial no
Cemitério São João Batista (1928)
Adriane Piovezan, Clarissa Grassi
Cemitérios e memórias socioemocionais: a vivência dos sepultadores do extremo
sul da Bahia
Davi Kiermes Tavares, Wellington Duarte Pinheiro
Debate/Café
Ferreirinha: uma morte, uma lenda e muitas versões
Pedro Queiroz Leite, Paulo Renato Tot Pinto
"Uma superstição pr'a lembrança": produções e visibilidade da morte em cruzes de
estradas do sertão de Pernambuco
Vanessa Souza Eletherio de Oliveira, Rosineide de Lourdes Meira Cordeiro
Debate
Intervalo para o almoço
No caminho das cinzas: um olhar sobre o Crematório Municipal de São Paulo
Aline Silva Santos
Na cruz, uma flor! Imaginários e discursos acerca da demolição do cemitério do
Bonfim de Bocaiuva-MG
Renata Mirian Alves, Juliano Gonçalves de Aquino
Memórias sobre a morte: a fundação da marmoraria Haas em Blumenau (Santa
Catarina)
Elisiana Trilha Castro
Fotografia, narrativa e pesquisa no Cemitério São Miguel da cidade de Goiás, Brasil
Samuel Campos Vaz
Debate
Coffee Break

17h00 às 18h30

GT ARTE TUMULAR

17h00 às 17h30

Imagem simbólica, imagem narrativa: uma reavaliação da arte das catacumbas
cristãs do século III

9h00 às 9h30

9h30 às 10h00

10h00 às 10h30
10h30 às 11h00
11h00 às 11h30

11h30 às 12h00
12h00 às 14h00
14h00 às 14h30
14h30 às 15h00

15h00 às 15h30

15h30 às 16h00

17h30 às 18h00
18h00 às 18h30

Claudio Monteiro Duarte
Releituras do Egito Antigo na arte tumular
Marco Aurélio Neves Junior
Debate

DIA 10 – QUARTA-FEIRA
8h30 às 16h00

GT ARTE TUMULAR

8h30 às 9h00

15h30 às 16h00
16h00 às 16h30

Simbologia da arte clássica no cemitério de Campo Grande
Fabio William de Souza
O ciclo do Trionfo della Morte no camposanto de Pisa: datação, iconografia e
memória
Tamara Quírico
O amor que ousa dizer seu nome: olhares e práticas frente aos mausoléus de Oscar
Wilde e Victor Noir (Cemitério do Père-Lachaise - Paris)
Henrique Sérgio de Araújo Batista
Debate/Café
A arte cemiterial como fator de distinção e eternização do status social no
Cemitério São Francisco de Paula
Sara Jane dos Santos
Arte até na hora da morte no Cemitério Municipal São José (Parangaba).
Fortaleza/CE
Paulo Lima de Brito
Debate
Intervalo para o almoço
Morte, cultura e arte: Cemitério da Igualdade
Elane da Costa Oliveira
A arte tumular dos cemitérios de São Paulo: as capelas do Cemitério do Brás
Viviane Comunale
A presença da nudez masculina da arte funerária paulista: entre virilidade e
sensibilidade
Maristela Carneiro
Debate
Coffee Break

16h30 às 18h30

GT MORTE E MORRER

16h30 às 17h00

A morte é um negócio: as ofertas das associações religiosas frente à morte e o
morrer no setecentos mineiro
Leonardo Augusto dos Santos
A Gestão da Morte no Recôncavo da Guanabara/RJ, entre 1700 e 1809
Victor Cabral Braga
O morrer na cidade de Teresina: entre ritos e preparação para a morte

9h00 às 9h30

9h30 às 10h00

10h00 às 10h30
10h30 às 11h00

11h00 às 11h30

11h30 às 12h00
12h00 às 14h00
14h00 às 14h30
14h30 às 15h00
15h00 às 15h30

17h00 às 17h30
17h30 às 18h00

18h00 às 18h30

Elene da Costa Oliveira
Debate

DIA 11 – QUINTAFEIRA
9h00 às 12h00

GT MORTE E MORRER

8h30 às 9h00

Notas sobre hierarquias sociais em torno dos ritos e dos lugares da morte no Rio
de Janeiro escravista
Milra Nascimento Bravo
Sepulturas, estrangeiros e alteridade no Brasil do século XIX a partir dos relatos de
Robert Walsh
Claudia Rodrigues, Gabriel Cavalcante Cordeiro
A Morte e o morrer aproximações: Luteranismo e o caso da região de Nova
Friburgo (1824 a 1857)
Ronald Lopes de Oliveira
Debate/Café

9h00 às 9h30

9h30 às 10h00

10h00 às 10h30
10h30 às 11h00

11h30 às 12h00
12h00 às 14h00

A vitória da morte sobre as individualidades: uma percepção na poesia romântica
Alessandra Navarro Fernandes, Alamir Aquino Corrêa
"Documentos da Morte": práticas judiciárias e regulamentação da morte em
contextos rurais
Rebeca Ramany Santos Nascimento, Diogivânia Maria da Silva
Debate
Intervalo para o almoço

14h00 às 18h30

GT CULTOS E RELIGIÕES

14h00 às 14h30

Religiosidade e festa no Cemitério do Peixe: uma análise etnográfica do jubileu de
São Miguel e Almas
Thiago Rodrigues Tavares, Marina Barbosa Nogueira Silva
Orações da Boa Morte pelas benditas almas do purgatório: os rituais católicos de
morte na cidade de Florianópolis (SC) na contemporaneidade
Julia Massucheti Tomasi
Morrer em Belém no fim do século XIX: o caso das pomposas exéquias do Maestro
Carlos Gomes
Paula Andréa Caluff Rodrigues, Rosa Maria Lourenço Arraes
Debate
Sementes de Cristandade: mártires jesuítas e a conversão do território da América,
século XVI a XVIII
Renato Cymbalista
O cemitério como testemunho da memória hispânica
Elaine Maria Tonini Bastianello
O cemitério e seus artefatos como sustentáculo cultural
Alcineia Rodrigues dos Santos

11h00 às 11h30

14h30 às 15h00

15h00 às 15h30

15h30 às 16h00
16h00 às 16h30

16h30 às 17h00
17h30 às 18h00

18h00 às 18h30

Debate

DIA 12 – SEXTA-FEIRA
8h30 às 9h30
9h30 às 10h30
10h30 às 11h30
11h30 às 12h00
12h00 às 14h00
14h00 às 18h00

"Informatização e gerência das informações cemiteriais"
André Luís Oliveira Cavaleiro de Macêdo
Workshop "CNF: uma ferramenta de pesquisa sobre informações funerárias"
Maurício Costa da Silva
"Museu Funerário Mathias Haas: organização e implementação"
Elisiane Trilha Castro
Debate e encerramento
Intervalo para o almoço
Visita guiada ao Cemitério Senhor do Bonfim
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APRESENTAÇÃO E METODOLOGIA DO INVENTÁRIO DOS CEMITÉRIOS SÃO
JOSÉ I E II EM PORTO ALEGRE1
LUIZA FABIANA NEITZKE DE CARVALHO
Doutoranda do Curso de Artes Visuais – História, Teoria e Crítica de Arte/UFRGS.
Orientação do Prof. Francisco Marshall. Professora do Curso de Conservação e
Restauro/UFPEL. Membro da ABEC – Associação Brasileira de Estudos Cemiteriais.
marmorabilia@gmail.com

RESUMO: A partir dos anos 2000 os tradicionais acervos de arte funerária dos cemitérios São José I
e II sofreram forte modificação do seu conjunto, que hoje se encontra bastante descaracterizado.
Centenas de monumentos funerários foram retirados e a área do Cemitério São José II tornou-se um
estacionamento privado para o Crematório Metropolitano de Porto Alegre, construção que substituiu
parte do Cemitério. Diante desta desgraça patrimonial realizamos o Inventário dos Cemitérios São
José I e II – Porto Alegre/RS. Este inventário constitui uma alternativa para conhecermos melhor a
obra dos cemitérios e para detectarmos o trabalho de marmoristas e canteiros, artistas e artífices da
arte funerária gaúcha. O Inventário visa contribuir com a preservação e a conservação dos
monumentos funerários restantes.
PALAVRAS-CHAVE: Arte Funerária, Casa Aloys, Cemitérios São José.

INTRODUÇÃO:
Os Cemitérios São José I e II estão localizados na Avenida Oscar Pereira
números 510 e 584 em Porto Alegre e pertencem à Comunidade Católica São José,
fundada em 8 de janeiro de 1871 – St. Josefsgemeinde (Centenário da Comunidade
São José de Porto Alegre, 1971: 7).
Em 1888 a Comunidade São José adquiriu o terreno onde hoje se encontra o
Cemitério São José I. Em 1913 expandiu sua necrópole ao fundar o cemitério São
José II, no terreno em frente ao São José I.
Atualmente, apesar de pertencerem ainda a Comunidade homônima, os
Cemitérios São José são administrados pela construtora Cortel S/A. Fundada em
1963, é atuante no ramo da construção e urbanização e dedicou-se a trabalhar com
cemitérios a partir de 1970. Sua proposta prima por cemitérios verticais e cemitérios
parques.

1

O Inventário dos Cemitérios São José I e II foi realizado entre Março de 2011 e Dezembro de 2012.
Entregue ao Ministério Público do Rio Grande do Sul - Promotoria de Justiça do Meio Ambiente em
09 de Janeiro de 2013. Faz parte do Inquérito 69/2010, instaurado nesta Promotoria para apurar a
deterioração do acervo tumular destas necrópoles.
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A partir dos anos 2000 os tradicionais acervos de arte funerária dos
Cemitérios São José sofreram forte modificação do seu conjunto que foi bastante
descaracterizado. Muitos de seus jazigos foram retirados, e a área do Cemitério São
José II tornou-se um estacionamento privado do Crematório Metropolitano de Porto
Alegre.
A descaracterização proveniente da retirada indiscriminada de jazigos dos
Cemitérios São José ocasionou aos seus acervos lacunas irreparáveis. Para o
estudo da arte funerária gaúcha, a maior perda de toda a história: a capela funerária
de Jacob Aloys Friederichs, insigne marmorista da Casa Aloys2 - principal empresa
de arte tumular do RS.
A proposta deste inventário surge como uma alternativa para conhecermos
melhor a obra contida nestes cemitérios e para detectarmos principalmente o
trabalho de marmoristas e canteiros, artistas e artífices atuantes na arte funerária.
Nossa intenção maior é alertar para este verdadeiro tesouro da história, arte,
cultura, sociedade, política, religião, da capital Porto Alegre. Ao inventariar as
unidades tumulares, estas já não pertencem mais ao esquecimento. Podem ser
acessadas, divulgadas, percebidas como são: peças relevantes da vida da cidade
antiga. De outro tempo, que hoje não podem ser refeitas ou copiadas. Daí sua
importância para nossa época, que tem nelas possibilidades únicas de chegar a uma
parte da história da arte que ainda não é conhecida.
Quem sabe, este inventário possa também incentivar a realização de outros
inventários, em outros cemitérios e este artigo possa de alguma forma, contribuir
com a organização destes arquivos.

METODOLOGIA:
O que é? O documento consiste em um inventário de unidades tumulares
analisadas individualmente. São consideradas suas particularidades e seu valor
2

A Casa Aloys inicia com a Oficina de Cantarias Bins & Friederich em 1884. Jacob Aloys Friederichs
comprou a empresa em 1901 de seu irmão, Miguel Friederichs. A Aloys esteve em atividade até o
ano de 1961 e trabalhou com materiais como: pedra grês, mármore, granito e bronze. Importava
porcelanas da Alemanha. Encontramos obras da Casa Aloys não somente em diversos cemitérios
gaúchos, como também nas praças, igrejas e fachadas. Chegou a trabalhar também Santa Catarina.
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dentro do acervo e da história da arte funerária no Rio Grande do Sul. Procuramos
destacar e trazer a maior quantidade de informações possíveis de cada unidade. As
informações foram levantadas em campo e a partir de fotografias antigas e fontes
bibliográficas. Algumas notas sobre a conservação e o estado da peça são
salientadas (exemplos das fichas nos Anexos A e B ao final do artigo).
O Inventário foi desenvolvido junto da Universidade Federal do Rio Grande
do Sul, da Universidade Federal de Pelotas e do Ministério Público do Rio Grande
do Sul – Promotoria do Meio Ambiente3.

Objetivos:
- Identificar, registrar e divulgar o patrimônio artístico funerário dos cemitérios
São José I e II;
-

Incentivar

ações

para

salvaguarda,

conservação,

valorização,

e

reconhecimento dos monumentos tumulares.
- Facilitar a apropriação da memória quase esquecida, ainda guardada nos
acervos destes cemitérios. Reavivar a lembrança.
- Facilitar o gerenciamento patrimonial do cemitério no sentido de saber o que
se encontra em seu interior – as obras que possui. Auxiliar funcionários e visitantes
a localizar os túmulos.
Descrição:
O inventário dos Cemitérios São José está organizado na seguinte ordem:
1. Fichas impressas e carimbadas como “Arte Funerária”. Optamos por este
carimbo (manual) para destacar a condição artística das unidades tumulares e

3

Durante a realização do Inventário formamos o Projeto de Pesquisa Marmorabilia, no Curso de
Conservação e Restauro da UFPEL. Participaram das atividades as alunas: Silvana Salazar, Fabiane
Moraes, Bárbara Borck, Marta Possap, Rosaura Isquierdo, Degli Quevedo, Cláudia Lacerda e Simone
Brondani. As fotografias foram obtidas por mim e pela artista plástica e pesquisadora de arte funerária
Elisabeth Laky Gatti.
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facilitar sua imediata identificação. Algumas fichas também possuem carimbo “Casa
Aloys” que indica a autoria da marmoraria.

Figura 1: Carimbo Arte Funerária – Preservar.

Figura 2: Carimbo Arte Funerária – Preservar.
2. DVDs com fotografias tumulares organizadas em pastas numeradas,
correspondentes à ordem das fichas. As fotografias procuram mostrar o túmulo na
totalidade e em detalhes. Os DVDs contém também o arquivo digital do Inventário.
3. Tabela contendo a numeração e localização do túmulo, nome da família
sepultada e indicação de um status de preservação.
4. Uma apresentação descritiva, nos moldes deste artigo, para melhor
aproveitamento do documento.
Como usar o inventário:
Fichas impressas e DVDs:
a) O Inventário do Cemitério São José I é composto por 331 fichas e está
divido em dois tomos:
Tomo 01: Quadras A,B,C,D (153 fichas).
Tomo 02: Quadras E,F,G (178 fichas).
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Para localizar uma unidade tumular no Cemitério São José I: olhar no
campo “Jazigo” da Ficha4. Indica a quadra, a linha e a posição da respectiva
unidade tumular. Entre parênteses o número da sua ficha no Inventário.
Por exemplo, na Ficha 03:
Jazigo A31(03):
A=Quadra 3=Linha 1=Posição (03)=Ficha.

Para encontrar uma unidade tumular no DVD de Inventário do Cemitério
São José I: ao consultar o campo “Jazigo” da ficha, acessar em ordem: Pasta
TOMO I - Pasta Quadra A - Pasta Linha 03 - Pasta 03 (mesmo número da ficha) no
DVD São José I.

b) O inventário do São José II está compilado em um único tomo composto
por 177 fichas. A numeração das unidades tumulares e a pasta no DVD tem o
mesmo número da ficha.
Por exemplo:
Na Ficha 31, o Jazigo é o 31 e sua Pasta no DVD, é a 31.
Tabelas:5
As tabelas usam a mesma identificação das fichas e são compostas pelos
campos Cemitério – Ficha – Jazigo – Família – Status.
Podem ser consultadas para rápida visualização da localização, do status de
preservação e da significância da unidade tumular. Utilizamos de siglas e cores para
indicar o status:

4

Exemplo de fichas no ANEXO A e B ao final deste artigo.

5

Exemplo de página da tabela no ANEXO C ao final deste artigo.
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a) cores: grifamos os monumentos mais representativos para o acervo com a
cor verde. Unidades tumulares grifadas com a cor magenta não existem mais (final
do inventário do Cemitério São José II).
b) campo família: quando não for identificado o sobrenome da família,
optamos por definir como Sem Identificação – Ilegível ou Sem Identificação – Não
possui.
c) siglas e classificação do status:
AF – Arte Funerária: unidades tumulares que possuem relevância escultórica
e ornamental, principalmente as mais antigas (1880-1930); Uso de mármore, pedra
grês, porcelana e bronze; Insubstituíveis em sua grande parte. Muitas possuem
histórias particulares e representam aspectos importantes, principalmente para o
estudo da obra da Marmoraria Casa Aloys (1884-1961); da cantaria Bins &
Friederich (1884-1901); do canteiro Carlos Curth (188?-1910); e da Villeroy & Boch
(porcelanas).
AFM – Arte Funerária Moderna: unidades tumulares que possuem
relevância escultórica, ornamental e principalmente arquitetônica. Exemplares
modernos (1930 em diante). Uso de bronze e granito bruto. Destaca-se a obra de
Leone Lonardi e de José Keller. A fase moderna da Casa Aloys também poderá ser
verificada nestes monumentos.
AJ-PS – Ajardinado, Paisagem: unidades tumulares minimalistas que fazem
uso de plantas para compor seu estilo. Pós-modernos (1960 em diante).
C – Comum: unidades tumulares geralmente modernas e que fazem uso
principalmente do cimento e do granito polido. Alguns casos granito bruto. A maioria
túmulos pequenos e populares.
D – Descaracterizado: unidade tumular que sofreu perdas significativas da
informação visual.
EV – Espaço Vazio: terrenos com guarnição delimitando a área tumular e
que não possuem mais os monumentos.
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M – Moderno: unidade tumular em granito polido ou bruto, porém mais
comum.
VR – Valor Religioso: unidade tumular que pode ser simples, mas possuir
valor de preservação religiosa (congregação, padres...).
A – Averiguar: quando houver dúvidas em relação a alguma informação
sobre a unidade tumular. Por exemplo: um epitáfio que não foi possível ser lido, uma
unidade tumular que esteja sem identificação, um falecido que possa ter
desempenhado papel destacável em vida.
P - Preservar: Critério para preservação da unidade tumular inteira,
preferencialmente sem deslocamento do local de origem.
PP – Preservar Parte: quando a unidade tumular estiver descaracterizada,
mas apresente ainda partes compositivas relevantes: lápides, metais, esculturas.
Estes casos devem ser analisados sempre tomando por seu critério a preservação
da parte tumular que indique relevância ornamental, histórica ou artística, mas que
não perca totalmente o seu sentido ao ser deslocada do contexto. Por exemplo: uma
lápide que ainda possui epitáfio, dados de identificação; uma cruz em metal.
PL – Preservar Lápide: muitas unidades tumulares apresentam lápides
soltas ou mesmo a estrutura tumular foi comprometida, mas a lápide permanece
íntegra. Recomendamos que as lápides sejam mantidas em algum lugar do
cemitério, preservadas.
PM - Preservar Monumento: quando o monumento for pequeno e puder ser
realocado.

Critérios levados em conta ao definir o status de preservação da
unidade tumular:
Abandonado: não se percebe manutenção do jazigo.
Adornos: partes ornamentais menores (Cristos, Cruzes,

Guirlandas,

Medalhões, Relevos, Flores, Pombos, Santos, Fotografias em porcelana...).
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Arquitetura: principalmente na fase moderna.
Arte: obra do conjunto tumular, escultura, relevos.
Datação: indica as fases do desenvolvimento do cemitério e da arte funerária;
Design: uma propriedade comum a toda unidade tumular. Critério relevante
para destacar uma unidade tumular moderna.
Epitáfios: muitos deles são escritos em caligrafia gótica no idioma alemão.
Presentes em túmulos antigos.
Esculturas: obras de arte relevantes. Aparecem em ferro, bronze, mármore,
cimento e porcelana.
Gradil: parte compositiva que apresenta rico traçado e formas diferenciadas.
Aparecem em grande quantidade na obra da Casa Aloys e no Cemitério São José I.
Integridade Física: quando a unidade tumular está em bom estado,
consolidada e preferencialmente sem partes faltantes.
Interesse dos Familiares: quando é possível perceber a conservação e
manutenção do jazigo, bem como o culto à memória do falecido. Quando o túmulo é
visitado.
Marmorista: autor de obras de arte funerária em mármore.
Material: indica as fases do desenvolvimento do cemitério e da arte funerária.
Sobrenome: indica se a família possui mais de uma unidade tumular nos
cemitérios, se teve papel atuante na história de Porto Alegre ou ainda no caso de
cemitérios alemães, os sobrenomes de solteiro das mulheres (nas unidades mais
antigas).
Sepultado ilustre: o falecido destacou-se em sua atuação em vida. Por
exemplo: artistas, políticos, médicos, religiosos. Nos cemitérios São José
encontram-se sepultados personagens importantes da história gaúcha.
Relevância: critério mais abrangente. Pode ser histórica, social, religiosa,
artística, genealógica, profissional.

9

Rubrica: presença de assinatura do autor da obra ou da colocação do
túmulo.

CONCLUSÃO:
O inventário levantou novas hipóteses na área de estudos da arte funerária.
Hipóteses que estão em desenvolvimento durante a elaboração do trabalho de
pesquisa desenvolvido no PPGAV/ UFRGS, com previsão de conclusão em 2014.
Foram mapeadas unidades tumulares valiosas para conhecimento da obra de
marmorarias e canteiros. Indicamos a preservação destes monumentos e o seu
reconhecimento e divulgação como bem patrimonial.
Localizamos monumentos tumulares que guardam restos mortais de
importantes

personalidades

da

nossa

história:

Pedro

Weingärtner

(Pintor

Acadêmico) e sua família; Prof. Veit (vitralista da Casa Veit); José Keller
(marmorista); José Lutzemberger (pintor, arquiteto); Mestre João Grünewald
(arquiteto); Miguel Friederichs (Marmorista); A escultura do monumento de Jacob
Aloys Friederichs (Marmorista). Infelizmente perdemos as sepulturas de Jacob
Aloys, de João Vicente Friederichs (Marmorista), Henrique Rüdiger (escultor de
madeiras) e de Carlos Fossati (escultor).
O cemitério deve ser pensado como um local de práticas conciliatórias para
preservação da arte funerária e ao mesmo tempo para sua atualização ao se
converter e implementar os serviços de um crematório. No caso analisado em nosso
Inventário,

as duas formas

de

práticas funerárias

deveriam

coexistir.

A

implementação do crematório não deveria suprimir os monumentos tumulares que
fazem a importância do conjunto.
Recomendamos conservar os espaços que são destinados à arte funerária ou
pelo menos manter as obras mais significativas. Elas representam um investimento
belo e perene, destinado a contar a história de alguém e a reavivar a memória. Os
monumentos funerários são agregadores de valor artístico para os cemitérios.
Irrecuperáveis se perdidos. Insubstituíveis. Testemunhos de outros tempos,
diferentes do nosso.
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O Valor na área de genealogia também deve ser citado, diante da grande
quantidade de sobrenomes de famílias germânicas encontrados nesse local,
inicialmente exclusivo para os alemães católicos da Comunidade São José. Seus
túmulos são a história da Comunidade São José escrita em pedra.
Ressaltamos que os Cemitérios São José já sofreram grandes perdas de
unidades tumulares: como o Monumento Becker, feito pela Casa Aloys (premiado
com medalha de ouro na Grande Exposição de 19016), o sempre citado Mausoléu
Aloys e o moderno, diferenciado e imponente jazigo do doador da área do Cemitério
II: Monumento Metzler.
O acervo do Cemitério São José I mostrou-se complexo: em materiais,
coexistência das datações, autorias de colocações tumulares, e principalmente no
ecletismo que configura o estilo de seu conjunto. São diversas linhas, modismos,
estilemas, influências da história da arte. Encontramos uma “costura” entre o estilo
dos jazigos pioneiros nos cemitérios de imigrantes alemães, em pedra grés, com os
modernos monumentos tumulares em granito dos cemitérios tipo floresta (proposta
inicial do Cemitério II).
Percebemos

que

muitas

unidades

tumulares

foram

realocadas.

A

redistribuição de monumentos é outro campo de interesse para esta pesquisa,
diante da possibilidade de reformatação de acervos cemiteriais e seu estado de
conservação. Estes cemitérios representam um verdadeiro laboratório para gestar
novas práticas de preservação e valoração do patrimônio artístico-funerário.
Causa um grande estranhamento saber que boa parte do cemitério foi
erradicada dali, do seu próprio espaço, ao abrir campo para um estacionamento. A
necrópole já se encontrava naturalizada na memória do lugar que representa um
conjunto de cemitérios – a antiga Lomba do Cemitério, a Avenida Oscar Pereira.

6

Exposição estadual organizada entre os anos de 1899 e 1900, pelo Presidente do Estado Dr.
Antonio Augusto Borges de Medeiros e o Intendente Municipal, Dr. José Montaurí de Aguiar Leitão.
Inaugurada em Porto Alegre, em 24 de Fevereiro de 1901. Destacou as fontes de produção, a
indústria e profissão, para a arte e a arte profissional, assim como para o Governo do Estado.
(Friederichs, 1950).
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ANEXO A: Ficha 05. CEMITÉRIO SÃO JOSÉ I. Tomo I. Miguel Friederichs.
UFRGS - UFPel - Ministério Público Defensoria do Meio Ambiente Inventário do
Cemitério de Alemães Católicos da Comunidade São José de Porto Alegre

Cemitério São José I

Ficha n°: 05 7
Jazigo n°: A41(5)
Localização do Jazigo no Cemitério:
Quadra: A
Linha: 04
Datas: 1903, 1911.

Família(s): Miguel Friederichs e Catharina
Friederichs.
Epitáfio: Caligrafia em alemão gótico.
Averiguar.
Rubrica: autoria da Casa Aloys. Elencado no Semanário da Casa Aloys (1949).
Materiais e Descrição: Estilo gótico. Pedra grês e lápide em mármore. Escultura de
Cristo em Porcelana branca. Danificada: ausência da cabeça.
Estado de conservação: Ruim. A cabeceira do túmulo possui partes faltantes;
Líquenes - necesita higienização. Correntes em ferro que atuam como delimitantes
do terreno oxidadas e com partes faltantes.
Observações: Túmulo Muito Importante. Jazigo do Fundador da Casa Aloys em
1894: Miguel Friederichs. Inventário realizado no primeiro semestre de 2011.

7

Esta ficha possui carimbos manuais:
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ANEXO B: Ficha 162. CEMITÉRIO SÃO JOSÉ II. Jacob Aloys Friederichs.
UFRGS - UFPel - Ministério Público Defensoria do Meio Ambiente Inventário do
Cemitério de Alemães Católicos da Comunidade São José de Porto Alegre

Cemitério São José II –
Túmulos Extintos

Ficha n°: 1628
Jazigo n°:

Localização do Jazigo no
Cemitério:
Não
existe
mais.

Datas: 1950, (?).
Famílias: Friederichs. Jacob Aloys Friederichs. Wilhelmine Friederichs (Geb.
Grünewald). Irma Schnapp friederichs.

Epitáfio: Jazigo Perpétuo da Família (?) Jacob Aloys Friederichs (na porta). Epitáfio
no frontão do mausoléu está ilegível nos registros fotográficos. Averiguar epitáfio de
Wilhelmine.

Rubrica: Marmoraria Casa Aloys. Medalhão – busto de Aloys Friederichs
assinado por Mário Arjonas.

8

Esta ficha possui carimbos manuais:
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Materiais e Descrição: Mausoléu de design eclético, grande, todo em pedra grés. Trata-se do
monumento funerário de Jacob Aloys Friederichs, que foi chefe-escultor e proprietário da Casa Aloys.
Friederichs foi também administrador do Cemitério São José em 1898. O mausoléu fechado, de
arquitetura ao estilo de um minitemplo, possuía rico frontão, cuja entrada era ladeada por colunas
dóricas. As colunas estavam alicerçadas em duas bases que se projetavam da parede, conferindo
solidez e imponência para estrutura da construção. Acima dos capitéis, já na trave do frontão, duas
coroas com padrão floral miúdo. Fitas amarram o arranjo tal como uma guirlanda. Porta em bronze
(maciça), com motivos fitomórficos, provavelmente as folhas de carvalho e palma, representando
duas Pátrias, a alemã e a brasileira. Em torno do mausoléu, bastões em relevo. Acima, no topo da
construção, uma escultura de um gaúcho agarrado a uma cruz – o que configura uma alegoria única
da fé: combina uma virtude teologal com um tipo regional. Dentro do mausoléu, medalhão com a
efígie dos falecidos: Jacob Aloys Friederechis e relevo de sua esposa Wilhelmine Friederichs (Geb.
Grünewald). Havia ainda floreira em mármore e um banco na parte interna do mausoléu. Todo o
terreno é cercado por pilares, murada e guarnição, complementados por gradis (ferro) em linhas art
decô. Portão ricamente ornamentado no mesmo padrão e dispondo de ornamentos do tipo
fitomórficos.

Estado de Conservação: NÃO EXISTE MAIS. Podemos considerar esta a maior perda para o
Cemitério São José e para história da arte funerária do Rio Grande do Sul. Além do ilustre falecido,
escultura de alegoria da fé como gaúcho – ÚNICA – foi perdida.

Observações: Um dos únicos mausoléus fechados de que se teve registro no inventário dos
Cemitérios São José. Imagem do acervo da Profa. Maria Elizia Borges.2003.
A escultura foi encontrada no Crematório Saint Hilaire em 2012. Dissociação.
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ANEXO C: EXEMPLO DE TABELA
Tabela unidades tumulares dos Cemitérios São José
Cemitério São José I
Cemitério Ficha
Velho
01
Velho
02

Jazigo
A11(1)
A21(2)

Velho
Velho
Velho
Velho
Velho
Velho
Velho
Velho
Velho
Velho
Velho

03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13

A31(3)
A32(4)
A41(5)
A42(6)
A51(7)
A52(8)
A53(9)
A54(10)
A61(11)
A62(12)
A71(13)

Velho
Velho
Velho
Velho
Velho
Velho
Velho
Velho
Velho
Velho
Velho
Velho
Velho
Velho
Velho
Velho
Velho
Velho
Velho
Velho
Velho
Velho
Velho
Velho
Velho

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

A72(14)
A81(15)
A82(16)
A839(17)
B11(18)
B12(19)
B13(20)
B14(21)
B15(22)
B16(23)
B21(24)
B22(25)
B31(26)
B32(27)
B33(28)
B34(29)
B35(30)
B36(31)
B37(32)
B38(33)
B41(34)
B42(35)
B43(36)
B44(37)
B51(38)

Família
S/I
SACRAMENTINOS PADRES
(RELIGIOSOS)
GERTUM
WALLAU
FRIEDERICHS (CANTEIRO)
BARD; LA RUE
PALTZO
HARBSTE; ROHDE
GRÜNEWALD (ARQUITETO)
OSTERN
LAURENT
ETZBERGER
IRMÃS CONGREGAÇÃO
(RELIGIOSAS)
SCHRAMM; VOLKMER
S/I
ECKERT
VON POSER
GUIMARÃES (POETA)
COUFAL
SCHEIBLER
POSPICHIL
CONCEIÇÃO
ARMINGER
ISSLER
DIEHL
S/I
S/I
ROGGE; STOLL
BINZ
HEUER
S/I
DAUDT
KLEIN
BINS;ROHRIG
REIS
S/I
BECKER
S/I

Status
D
P - VR
P - AF
P - AF
P - AF
P - AF
C
C
P - AF
C
P-M
P - AF
P - VR
P - AF
D
P - AF
C
P-C
P-AF
D - PL
A
D
C
P-AF
P-AF
D-A
EV
M
MC
P-AF
D
P-AF
M
P-AF
P-AF
P-AF
P-AF
D

1

DIAGNÓSTICO DO ESTADO DE CONSERVAÇÃO DE 02 TÚMULOS DO SÉC.
XIX, CEMITÉRIO DO CAMPO SANTO, SALVADOR – BAHIA.

Cibele de Mattos Mendes
PPGAU/ UFBA/ ABEC
cibelemm@gmail.com
Resumo: Neste Artigo, estão contidas as análises e resultados de experiências no tocante à
Conservação e Restauro de Túmulos do Séc. XIX, localizados no do Cemitério do Campo Santo,
Salvador – Bahia.
Palavras-Chave: Conservação; Restauro; Patrimônio.

Nos estudos cemiteriais, tanto o Historiador da Arte como o profissional da
Conservação e Restauro, têm se tornado uma necessidade, posto que, a área de
preservação se atualiza bem rapidamente, por estarem em curso pesquisas
científicas em diversos lugares, levando a novas informações sobre os materiais e os
mecanismos de deterioração. Assim, novos produtos vão sendo introduzidos e
formulações têm sido mudadas.
Dessa forma, em um curto período de tempo, informações e conteúdos
podem-se tornar ultrapassados, cabendo a ambos profissionais atualizarem-se
continuamente, melhor equipando-se face às mudanças. Conhecendo de forma
aprofundada as características das construções, da sua história, dos materiais que
as compõem, das formas de alteração estrutural e de degradação, todos,
complementados por estudos científicos.
Para o reconhecimento legal dos valores histórico-culturais implica em acatar
posturas técnicas de preservação que são regidas por documentos internacionais
denominados de “Cartas Patrimoniais”, cuja finalidade é a de normatizar
mundialmente conceitos e critérios de conservação/ restauração de bens culturais.
A Carta de Veneza (1964), um dos primeiros documentos, já orienta quanto às
questões prioritárias:
Artigo 3º - A conservação e a restauração dos monumentos visam a
salvaguardar tanto a obra de arte quanto o testemunho histórico.
Artigo 9º - A restauração é uma operação que deve ter caráter excepcional.
Tem por objetivo conservar e revelar os valores estéticos e históricos do
monumento e fundamenta-se no respeito ao material original e aos
documentos autênticos. Termina onde começa a hipótese; no plano das
reconstituições conjecturais, todo trabalho complementar reconhecido como

2
indispensável por razões estéticas ou técnicas destacar-se-á da
composição arquitetônica e deverá ostentar a marca do nosso tempo. A
restauração será sempre precedida e acompanhada de um estudo
arqueológico e histórico do monumento.

O estudo da arquitetura funerária oferece uma possibilidade de análise das
sociedades, permitindo indagar, a concepção do cotidiano, o imaginário coletivo, as
formas como as sociedades conceberam o seu cotidiano, bem como, o debruçar-se
na obra de arte, em que o fazer artístico é uma elaboração no imaginário individual e
coletivo, inseparável do seu fim e das exigências da sociedade.
Considerando os Túmulos, Capelas e Mausoléus como traços de memória,
será preciso desenvolver ações de preservação, principalmente, as intervenções
restaurativas, mas que não se fixem apenas na materialidade dos objetos, ou, ao
apelo visual imediato, mas que se concentre também nos conteúdos sociais,
simbólicos e afetivos que estes monumentos carregam1. Uma forma de alargar a
relação do patrimônio cultural brasileiro, substituindo a visão fetichista da forma por
uma visão integrada da edificação, constituindo-se na ampliação do conceito de
cultura e seus rebatimentos no campo da preservação do patrimônio cultural2.
Falar de patrimônio não seria valorizar apenas a configuração urbana e
arquitetônica, tipológica ou estética, mas, suas narrativas, mapeamentos, conteúdos
simbólicos, descrições de lugares, diferenças, pertencimentos, em que o sujeito seja
o personagem principal.
Dessa forma, o desafio que se impõe ao isolar determinado documento em
relação a outros possíveis com o objetivo de tratá-lo como monumento, é verificar
em qual profundidade este documento foi analisado e compreendido, e, partindo
dessa análise, evidenciar e desmistificar imagens distorcidas e/ ou alegóricas
pertinentes a ele.
Assim, de acordo com o pensamento de Chuva (1998), ao ressaltar que o
papel do historiador, como preservador cultural, é conhecer e traduzir, como também
atribuir valores a partir de uma percepção mais global do bem cultural, constituindose num trabalho de promoção, enunciação, em que o historiador deve tornar
inteligível, integrando o que está fragmentado aos olhos de quem vive aquela
1

Ver: FONSECA, M. Para além da pedra e cal: por uma concepção ampla de patrimônio cultural. In:
ABREU, R; CHAGAS, M. (orgs.) Memória e Patrimônio: ensaios contemporâneos. Rio de Janeiro: DP&A,
2003. (pp. 56-76).
2
Ver: MinC/ Iphan. Patrimônio Imaterial. Brasília: 2ª ed., 2003.
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realidade, dando ao outro, meios de comunicação e leitura, significados sociais à
realidade,

compreendendo

essa

realidade

em processo,

em

contexto,

e,

temporalidades específicas (CHUVA, 1998, p. 47).
A noção de documento/ monumento, no tocante à conservação e suas
repercussões quanto aos critérios de intervenção, encontra, no campo da teoria do
restauro, implícita na definição de Valor Histórico, desenvolvido por Alois Riegl, que
já define entre outras, uma valoração específica relacionada aos bens culturais.
Alois Riegl, como teórico do restauro, teve como precedente o francês ViolletLe-Duc3, racionalista e preocupado com a recomposição do estilos; enquanto o
romântico inglês, John Ruskin4, com a autenticidade da matéria.
No entanto, quando se trata de relacionar o valor histórico com a noção de
documento/ monumento, o teórico Alois Riegl, é o que melhor relaciona o estudo dos
Túmulos, Capelas e Mausoléus, como monumentos intencionais, erigidos para
marcar ou vangloriar fatos ou pessoas.
Para Riegl (1999), o Valor Histórico em sua teoria, é o mais amplo dos
valores, “tudo o que existe e não mais existe”, baseado na idéia de evolução
segundo a qual,
(...) tudo o que existiu constitui-se um elo imprescindível e insubstituível de
uma cadeia evolutiva (...) tudo está condicionado pelo elo anterior. Assim,
segundo as concepções modernas, toda a atividade humana e todo destino
humano que tenha sido conservado testemunho ou notícia tem direito, sem
exceção alguma, de reclamar para si o valor histórico (RIEGL, 1999, p. 24).

Com certeza os aspectos teóricos citados acima, tem certa limitação, porque
não seria possível considerar o enorme número de acontecimentos em relação aos
quais tenham sido conservados testemunhos diretos ou indiretos, e que terminam se
multiplicando ad infinitum.
Por isso, torna-se necessário fazer escolhas, mas para isso, será necessário
definir o que é denominado de valor histórico:

3

Ver; VIOLLET-LE-DUC, Eugéne Emmanuel. Restauro. In: Dictionaire Raisonné de L’Architecture, Apres.
Trad. e Notas Odete Dourado. In: Pretextos, 3ª Ed., n.1. Salvador: UFBA, 1996. (50 p.)
4
Ver: RUSKIN, John. A Lâmpada da Memória. In: The Seven Lamps of Achitecture. Apres., Trad. e Notas
Odete Dourado. Salvador: Pretextos, UFBA 1996. n°. 2. (50 p.)
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(...) nos temos visto até agora, obrigados a dirigir a nossa atenção
fundamentalmente àqueles testemunhos que parecem representar etapas
especialmente destacadas no curso evolutivo de um determinado ramo de
atividade humana (RIEGL, 1999, p. 24).

Riegl destaca o aspecto representativo de um objeto dentro de um campo
maior, e, atribui a ele um valor documental ao valor histórico. Para isso, elege
objetos segundo o Valor histórico, considerados pela relevância do valor de certo
documento diante dos demais, seja ele intencional ou não intencional.
A relação entre o valor histórico e valor artístico, reforçam a ideia de que o
valor histórico está associado à ideia de documento, na medida em que
determinados objetos fornecem mais elementos do que outros, para se constituir
como testemunhos representativos. No dizer de Riegl (1999) seria:

Para o valor histórico não se trata de conservar as marcas de anciedade,
das mudanças operadas pela influência da natureza no tempo transcurrido
desde seu surgimento, que lhes são ao menos indiferentes quando não
desagradáveis, senão que ao certo se trata de manter um documento o
menos falsificado possível para que a investigação histórico-artística possa
completá-lo no futuro (RIEGL, 1999, p. 58).

Dessa forma, o valor histórico é atribuído aos objetos na medida em que são
entendidos como fonte de conhecimento para a compreensão da evolução histórica
de determinado ramo da atividade humana. Assim, é possível identificar que o valor
histórico é um pressuposto da noção de documento/ monumento.
Atualmente, o Brasil conta com inúmeras medidas legais de preservação 5 do
patrimônio, que abrange desde registro de sítios e vestígios arqueológicos, modos
de fazer, saberes, lugares simbólicos, expressões musicais, artísticas e folclóricas,
línguas, assim como inventário e “tombamento” de coleções de arte erudita e
popular, acervos públicos e particulares, bens móveis e imóveis, conjuntos urbanos
e rurais, parques, florestas, paisagens, dentre outros.

5

A preservação, segundo Castro (1991, p. 5) é um conceito genérico que compreende toda e qualquer
ação do Estado, inclusive atividades administrativas, que vise conservar a memória de fatos ou valores
culturais de um povo. Assim, o tombamento, registro de bens de natureza imaterial, inventários, dentre
outras, são medidas pelas quais o Estado garante a integridade do patrimônio cultural.

5

Tal variedade jurídica, de certa forma, está relacionada à extensão do sentido
de patrimônio na atualidade, definido como uma herança cultural cuja presença pode
ser constatada ao redor das pessoas (POULOT, 2008). O alargamento dessa
concepção em relação à ideia inicial de “monumento histórico”

6

teria forçado a

ampliação quantitativa e qualitativa do conjunto de normativas.
Participaram dessas revisões conceituais instituições privadas, organizações
não governamentais, movimentos sociais, políticos, artísticos, entre outros, que
apontaram novas formas de entendimento e salvaguarda do patrimônio. A fundação
de museus e centros culturais regionais, a realização de atividades de
conscientização e de valorização de produtos locais, por exemplo, indicam uma
disseminação de ações e iniciativas em favor dos diferentes patrimônios.
Tais mudanças são positivas, mas a preservação do patrimônio no Brasil
ainda permanece centralizada nas mãos do Estado, não apenas pelo caráter
fomentador, mas, sobretudo pelo aspecto político-ideológico presente nas políticas
culturais.
Isso ocorre devido à importância do patrimônio na formação da identidade da
nação brasileira, tendo em vista a construção de representações simbólicas e de
narrativas nacionais. Por conta desse papel estratégico o patrimônio é um campo de
forças e de lutas, no qual diferentes grupos disputam na sociedade a legitimidade e
a hegemonia de seus valores e de seus significados.
Dessa forma, coube à figura do “tombamento”, instituído pelo Decreto-Lei n°
25, de 30 de novembro de 19377, que também estabelecia as competências do
SPHAN, a tarefa de proteger legalmente parte do que seria considerada a “herança
nacional”, formalizada e organizada sob o título de “Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional”.
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Por monumento histórico François Choay define como bens culturais construídos em determinados
períodos que receberam, posteriormente, “pelos olhares convergentes do historiador e do amante da
arte” a importância de testemunho histórico. Em virtude disso, os monumentos históricos, em sua grande
maioria bens imóveis, são inseridos em um “lugar imutável e definitivo num conjunto objetivado e fixado
pelo saber”, exigindo dessa forma uma conservação incondicional (CHOAY, 2001, pp. 25-27).
7
Em 1937, no momento de sua criação, o órgão de preservação do patrimônio recebeu o nome de
Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – SPHAN, conservando-se até 1946, quando passou
a ser Departamento do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - DPHAN. Em 1970, após uma
reestruturação é renomeado para Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN. Durante
a década de oitenta recebeu outras denominações, fruto de mudanças internas, mantendo-se
atualmente como Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. As denominações foram usadas
no presente trabalho conforme o seu período. N. da Autora.
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Em vigência até a atualidade, a medida do “tombamento” tem a finalidade de
salvaguardar bens culturais cujos valores histórico-sociais são considerados de
interesse à memória e identidade nacionais. Através da proteção do suporte físico
(ou material) dos bens pretende-se preservar o significado simbólico dos mesmos,
visto que o objeto da preservação não é a “coisa” em si, aqui entendida no sentido
jurídico, mas o “valor cultural que ela representa” (CASTRO, 1991, p. 33).
Independente dos critérios de identificação e seleção do “patrimônio
nacional”,

cujos

valores

podem

ser

“histórico”,

“artístico”,

“arqueológico”,

“paisagístico”, “popular”, “representativo”, “étnico” e/ou “cultural”, para citar alguns,
os bens culturais assim patrimonializados são reunidos a partir de uma mesma
“importância” para a “continuidade histórica” da nação, garantindo, conforme Jeudy
(2005, p. 17), a “certeza de uma ordem do mundo e de uma organização de sentido”
para a nação.
Partindo das considerações de Jacques Le Goff (1994), ao estabelecer os
monumentos como testemunhos, os documentos como prova histórica, aliados à
visão de Alois Riegl (1999), que elege objetos segundo o seu valor histórico e pela
relevância de certo documento diante dos demais, sendo ele intencional ou não. É
interessante aplicar essa abordagem no tocante à figura do Tombamento, no que
concerne aos túmulos da Cidade do Salvador.
Posto que, as igrejas, catacumbas e necrópoles desta Cidade, reúnem
Túmulos, Capelas e Mausoléus pomposos, talhados, esculpidos e importados da
Europa, preservando até os dias atuais o universo de estilos e técnicas dos sécs.
XVI, XVII, XVIII, XIX, XX e XXI; constituindo-se num repositório de obras de arte de
diferentes épocas, sinais duradouros de atitudes e relações efemeramente
existentes no mundo dos vivos, perpetuados através da Arquitetura Fúnebre.
Nesse estudo procurou-se selecionar determinados Túmulos, em detrimento
de outros, principalmente no que tange a: representatividade, valor histórico e
artístico, estilo, autoria, excepcionalidade, elementos iconográficos, apuro artesanal
e artístico.
Considerando que, numa breve análise, determinados Túmulos devem ser
eleitos para Inventário e Tombamento; foram selecionados os Túmulos que
expressam o palco e cenário da mudança das atitudes, práticas e representações
sobre a finitude da vida no séc. XIX, na Cidade do Salvador.
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O presente Artigo apresenta o Diagnóstico do Estado de Conservação de dois
Túmulos, confeccionados no séc. XIX, em cantaria de Lioz, localizados no Cemitério
do Campo Santo, mais especificamente: o de n° 212, da Quadra 05, e, o de n° 198,
da Quadra 09.

Figuras. 01 e 02: Túmulo de n°. 212, Quadra 05, com a cruz em 2006 (MUÑOZ, 2006), sem a cruz em
2011(A. P.2011).

Figura. 03: Túmulo da Quadra 09, de n° 198, considerado o mais antigo da necrópole (A. P. 2011).

Constituindo-se, num segmento da orientação técnica para as intervenções
preliminares,

tratamentos,

procedimentos

e

recomendações

relativos

aos

monumentos em Lioz. Identificando as patologias, os agentes responsáveis pela
degradação e a metodologia utilizada para o tratamento. Compreendendo-se num
trabalho

de

caráter

preliminar,

que

necessita

ser

discutido,

revisado

e

complementado, – continuamente - para que o aprimoramento técnico venha a
ocorrer.
Esses Túmulos foram produzidos por uma Família de canteiros marmoristas:
Francisco Romano de Sales, Germano José de Sales e José Cesário de Sales,
considerados como pertencentes a segunda maior dinastia de canteiros marmoristas
de Portugal, cujas oficinas de cantaria funcionaram para além das primeiras décadas
do séc. XX, mantendo o predomínio do estilo Neoclássico.
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O objetivo dessas pesquisas reside na preservação desses Túmulos, para
que se compreendam certas atitudes diante da morte no contexto lusitano, bem
como os códigos compartilhados entre as duas nações.
Porque ao adquirirem seus túmulos, vindos de Portugal para o Brasil, as
famílias certamente importavam tais referências, pois, se o comprador não tinha
como influir na feitura do jazigo, escolhendo apenas os modelos existentes nos
catálogos, é correto afirmar que a importação não se resumia à pedra, mas também
às concepções de vida e de morte encarnadas nessas rochas esculpidas, levandose a crer que existem valores compartilhados em contextos distintos.
Ao comprar um túmulo das oficinas de cantarias portuguesas, importava-se
não somente o artefato pétreo, mas todo o conjunto de códigos que, de certa forma,
ecoavam em um contexto diverso – o de Salvador do século XIX, levando-se em
consideração que alguns compradores eram nativos de Portugal ou descendentes.
A documentação analisada até o momento, apenas sinaliza para a vastidão
dos Túmulos a serem analisados, que, embora diversos, podem desaparecer se
atitudes de preservação não forem tomadas. Uma representação histórica e artística
que advém da conservação de uma Arquitetura Funerária de valor estético, ainda
não devidamente reconhecido; uma Arquitetura, praticamente extinta, pelo
desaparecimento quase que por completo de artistas dedicados a esse tipo de
atividade.
Como uma forma de salvaguardar o Patrimônio Funerário em cantaria de Lioz,
são apresentados 02 túmulos, dos 42 identificados no Cemitério do Campo Santo,
que comporão o Inventário com fins de Tombamento, parte da Tese propriamente
dita.
Para tanto, foi elaborado um Plano de Ação, composto das seguintes etapas:
1- Mapeamento dos túmulos em cantaria de Lioz existentes no Cemitério do Campo
Santo; 2- Seleção dos 02 túmulos a serem analisados para Conservação e Restauro,
preliminarmente;

3-

Documentação

fotográfica

dos

túmulos;

4–

Registro

individualizado dos túmulos em Fichas de Classificação e Documentação; 5Pesquisa histórica dos tratamentos anteriores; 6- Análise apurada da crosta para
identificação do tipo de limpeza a ser empregada; 7- Determinação Semi-quantitativa
de Sais Solúveis: 8- Identificação da Massa Unitária; 9- Identificação da Temperatura
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dos ambientes estudados; 10- Análise Petrográfica do Lioz; 11- Identificação
Microscópica da Amostra.
O primeiro túmulo a ser analisado, está localizado na Quadra 05, e, por
coincidência, também foi estudado pela Profª. Drª. Rosana Muñoz 8, em 2006 (Ver
Figuras: 14; 15; 16; 17), na Disciplina: Leitura e Documentação de Monumentos,
ministrada pelo Prof°. Dr. Mário Mendonça de Oliveira.
Na época em que a Profª. Rosana Muñoz analisou este túmulo, o considerou
da seguinte forma:
O mausoléu foi construído em lioz português, um calcário compacto que se
apresenta em excelente estado de conservação (o mausoléu não tem sinais
de depredação, nem sujeira). É simétrico, está em esquadro, apresenta
formato central em obelisco encimado por uma cruz e possui decoração de
tocha invertida e flores, ambas esculpidas da própria pedra. O piso e tampa
do ossuário são em mármore com detalhe de pedras hexagonais no piso.
A cruz do túmulo analisado, do tipo pontiaguda, apresenta três pontas nas
extremidades das hastes. As flores são esculpidas na pedra e, além de
serem elemento de composição e adorno da arte tumularia, compõem
diversas representações. A tocha é um dos emblemas da traição, e, assim
está ligada à crucificação (paixão de Cristo). É atributo de certos mártires
como Santa Dorotéia e São Domingos (...) (MUÑOZ, 2006).

No ano de 2007, foi pensado pela Santa Casa de Misericórdia, o Circuito
Cultural do Campo Santo, assim como, selecionados os túmulos que fariam parte do
Circuito. Para a Exposição, foram selecionados àqueles que circundam a Capela,
dispostos da seguinte forma: Quadras A; B; 1; 2; 3; 4 e 5. Banners foram
confeccionados sob a forma de totens, dispostos em locais específicos das Quadras.
Foi criada e climatizada uma Sala do Circuito, bem como o treinamento de guias
para realizarem visitas guiadas, através de marcação de horários, na semana até os
sábados e aos domingos e feriados.
Após terem sido selecionados os túmulos para Exposição, foram eles
higienizados pela Santa Casa de Misericórdia, para que o público os visualizasse da
melhor forma. Não se tem conhecimento de como foi realizado esse processo, mas
os túmulos passaram por uma limpeza.
A cruz a que a Professora se refere, encimou o túmulo até o ano de 2006,
cruz a que a Professora se refere, porque, no ano de 2008 9, foram realizadas
8

Engenheira e Professora do Núcleo de Tecnologia e Restauro da UFBA. N. da A.
No ano de 2008, a Autora foi Profª. Substituta de: História da Arte I; História do Mobiliário e História do
Desenho Industrial.
9
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atividades pela Autora no Cemitério do Campo Santo, com alunos da Escola de
Belas Artes da Ufba, dos Cursos de: Artes Plásticas, Decoração; Museologia e
Letras; e, a cruz, que encimava o túmulo, não mais existia.
O que denota que desde o ano de 2008, era realizada limpeza indevida com
materiais corrosivos. Na verdade, esses processos químicos de destruição, revestem
particular importância nas pedras calcárias, pela sua enorme susceptibilidade aos
ácidos. A temperatura neste local oscilou entre 25 °C e 28,6 °C, e, Umidade relativa
de 53% a 62%; este Túmulo está localizado a direita da Capela, e ao lado da
Sacristia, numa área muito arborizada, ocasionando sombras e ventilação constante,
assim como a passagem de inúmeras pessoas.
De alguns fragmentos da cruz, foram selecionados 03 corpos de prova e
colocados para análise no NTPR – Núcleo da Tecnologia e do Restauro, para se
obter a Massa Unitária10, ou, Picnômetro de Hubbard, realizada pelo Químico: Allard
M. do Amaral; e no Instituto de Geociências da Ufba, mais 02 corpos de prova para
se fazer a Análise Petrográfica, pela Profª. Drª. Amalvina Costa Barbosa.
O outro túmulo a ser analisado no tocante à Conservação e Restauro, está
localizado na Quadra 09, de n° 198, considerado o mais antigo desta necrópole,
apresentando crosta negra, dentre outros problemas de conservação. Sendo assim,
o pesquisador está diante de um monumento que traz os materiais, traços,
elementos e representações de meados do séc. XIX. Maior cuidado se requer para
sua análise.
Quando este cemitério foi construído, não existia a capela, mas um cruzeiro e,
os túmulos ficavam em torno dele.

A Quadra de n° 09 – atualmente -, assim

denominada, é considerada a mais antiga do lugar. Portanto, o Túmulo de n°. 198,
em calcário de Lioz, considerado o mais antigo desta necrópole.
O túmulo de n°. 198 apresenta na sua parte anterior, elementos fitomorfos,
representando a papoula11, e, epígrafe em homenagem ao falecido. No dia 09 de
agosto, à tarde, foi iniciada a experiência da pasta aquosa no túmulo de n°. 198, da
Quadra 09. Foram utilizados os seguintes materiais: lona plástica preta; fita adesiva;
fita preta e amarela zebrada; pincéis de pelo curto; escovas de pêlo; espátula; régua;
trena; lupa; óculos transparentes; sabão líquido neutro; fita crepe; lápis preto n.°03;
10

Método para identificação da Umidade da Pedra. N. da A.
Elemento decorativo que representa o sono eterno, geralmente empregado em ornatos do séc. XIX. N.
da Autora.
11
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prancheta vassoura; luvas cirúrgicas; luvas de PVC; máscaras com e sem filtro;
plástico transparente e água deionizada.
Segundo as recomendações para realização de análises ou intervenções, há
necessidade de se isolar o monumento que se está pesquisando dos demais. Para
isso, os túmulos que ladeavam o de n°.198, foram devidamente forrados com lonas
plásticas, além do isolamento do local dos passantes, através da fita amarela e preta
zebrada; criando dessa forma, um espaço mais protegido para a realização das
análises e intervenções necessárias.
Um dia após a coleta de Sais Solúveis, foram estabelecidos três campos para
colocação do emplastro de pasta aquosa (Bentonita)12. Cada um desses campos
possuía 10 cm². Para o primeiro campo, foi estabelecida uma hora para a
permanência do emplastro de pasta aquosa; para o segundo campo, 02 horas; para
o terceiro campo, 03 horas.
As pastas aquosas tem dupla vantagem: prolongam o tempo de contato entre
a superfície a ser limpa, como diminui a penetração das soluções na superfície da
pedra.
O tempo de aplicação desses produtos deve também ser determinado pela
análise “in situ” ou em laboratório. Testes prévios de aplicação devem ser realizados,
anotando-se a solução a ser aplicada bem como o tempo de aplicação. Efetuados os
testes, verifica-se o efeito alcançado e determina-se o método a ser utilizado em
toda a área a ser limpa.
Dessa forma, foram utilizadas para este trabalho de pesquisa, as argilas
especiais absorventes: Bentonita (+ CTC), baseadas em experiências realizadas no
NTPR, bem como, a leitura do artigo publicado no Congresso de Bressanone, na
Itália; Alternative com impacchi per la pulitura delle su perfici (AMARAL, SANTIAGO;
OLIVEIRA; 1995), onde são feitas experiências em um túmulo em pedra de Lioz no
Cemitério do Campo Santo.
A partir das aulas expositivas, e, da leitura do livro Tecnologia da
Conservação e do Restauro, do Prof°. Mário Mendonça Oliveira (2011, p. 88), foram
realizadas experiências no Laboratório do NTPR, sob a Orientação do Químico
Allard M. do Amaral.

12

Fórmula da pasta aquos: 123,91g de Bentonita; 10,0g de Ácido Acético; 5,0g de Bicarbonato de Sódio;
12,50g de EDTA. N. da Autora.
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Um novo emplastro foi realizado, sabendo-se que, quanto maior o tempo de
permanência do emplastro, mais claro fica o material. Fez-se a experiência das
amostras, separando-se o campo, para estabelecer a diferença entre o contraste
sujeira e limpeza. Foi deixada uma camada grossa de emplastro, por 24 horas, e o
monumento foi envolvido com plástico, para não evaporar. Após a retirada do
emplastro foi realizada a aplicação de impermeabilizante. A necessidade de
impermeabilização advém da necessidade de impedir o crescimento de matérias
orgânicas e o consequente comprometimento de sua resistência e estética.
A água é o maior agente de destruição da pedra, devendo-se pensar na
eliminação das fontes de umidade que porventura podem vir atacar as superfícies da
pedra.
Dessa forma torna-se necessária a identificação da temperatura ambiente e
relativa, através do Termohigrógrafo, ao mesmo tempo em que são feitas Análises
de Sais Solúveis (Cloreto, Nitrato e Sulfato), para identificar coliformes fecais,
cimento, etc.
Em se tratando do Túmulo de n°. 198, da Quadra 09, não há arborização
nesta região da Necrópole. A temperatura local oscila entre 25 °C e 29,1 °C, e,
Umidade relativa de 46% a 54%, umidade esta, bem menor que a do túmulo 212 da
Quadra 05.
O recomendável para os dois túmulos em estudo, seria a criação de uma vala
de ventilação, em torno da fundação dos túmulos, permitindo a evaporação da
umidade antes da sua chegada às paredes do túmulo. Esse procedimento diminui a
quantidade de água absorvida pela parede, reduzindo os danos ocasionados pela
umidade.

Notas:
Ver: FONSECA, M. Para além da pedra e cal: por uma concepção ampla de patrimônio cultural. In:
ABREU, R; CHAGAS, M. (orgs.) Memória e Patrimônio: ensaios contemporâneos. Rio de Janeiro:
DP&A, 2003. (pp. 56-76).
2 Ver; VIOLLET-LE-DUC, Eugéne Emmanuel. Restauro. In: Dictionaire Raisonné de L’Architecture,
Apres. Trad. e Notas Odete Dourado. In: Pretextos, 3ª Ed., n.1. Salvador: UFBA, 1996. (50 p.)
3 Ver: RUSKIN, John. A Lâmpada da Memória. In: The Seven Lamps of Achitecture. Apres., Trad. e
Notas Odete Dourado. Salvador: Pretextos, UFBA 1996. n°. 2. (50 p.)
4 A preservação, segundo Castro (1991, p. 5) é um conceito genérico que compreende toda e
qualquer ação do Estado, inclusive atividades administrativas, que vise conservar a memória de fatos
ou valores culturais de um povo. Assim, o tombamento, registro de bens de natureza imaterial,
inventários, dentre outras, são medidas pelas quais o Estado garante a integridade do patrimônio
cultural.
5 Por monumento histórico François Choay define como bens culturais construídos em determinados
períodos que receberam, posteriormente, “pelos olhares convergentes do historiador e do amante da
1
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arte” a importância de testemunho histórico. Em virtude disso, os monumentos históricos, em sua
grande maioria bens imóveis, são inseridos em um “lugar imutável e definitivo num conjunto
objetivado e fixado pelo saber”, exigindo dessa forma uma conservação incondicional (CHOAY, 2001,
pp. 25-27).
6 Em 1937, no momento de sua criação, o órgão de preservação do patrimônio recebeu o nome de
Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – SPHAN, conservando-se até 1946, quando
passou a ser Departamento do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - DPHAN. Em 1970, após
uma reestruturação é renomeado para Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN.
Durante a década de oitenta recebeu outras denominações, fruto de mudanças internas, mantendo-se
atualmente como Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. As denominações foram
usadas no presente trabalho conforme o seu período. N. da Autora.
7 Engenheira e Professora do Núcleo de Tecnologia e Restauro da UFBA. N. da A.
8 No ano de 2008, a Autora foi Profª. Substituta de: História da Arte I; História do Mobiliário e História
do Desenho Industrial.
9 Método para identificação da Umidade da Pedra. N. da A.
10 Elemento decorativo que representa o sono eterno, geralmente empregado em ornatos do séc.
XIX. N. da Autora.
11
Fórmula da pasta aquos: 123,91g de Bentonita; 10,0g de Ácido Acético; 5,0g de Bicarbonato de
Sódio; 12,50g de EDTA. N. da Autora.
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CEMITÉRIO E PATRIMÔNIO NO ENTRELAÇAR DE MEMÓRIAS
(Campos dos Goytacazes - segunda metade do século XIX)
Maria da Conceição Vilela Franco

RESUMO Este trabalho é parte inicial de um projeto de pesquisa que tem como abordagem a
secularização da morte em Campos dos Goytacazes - Região Norte Fluminense, cujo começo desse
processo ocorreu a partir do estabelecimento de um cemitério público. Nesta perspectiva, a proposta
que ora apresento tem como escopo principal uma análise formal através do olhar sob a implantação
da necrópole pública, que pôs fim aos enterramentos nas igrejas campistas. Para tal, tenho como
categoria de análise as transformações que o referido cemitério foi sofrendo na sua arquitetura, nas
suas formas, túmulos, sepulturas, artefatos funerários, dentre outros, e a sua constituição enquanto
patrimônio histórico-cultural, que a partir de então passou ter uma estreita relação com a ideia de
herança/lembrança e também um local de esquecimentos e/ou silêncios. Portanto, esta comunicação
complementa-se com o propósito de uma breve apreensão das relações entre patrimônio cemiterial, a
história e a memória, que se entrelaçam nas formas e simbolismos existentes até os dias atuais, no
primeiro cemitério público do Norte Fluminense.
Palavras-Chave: Secularização da Morte, Patrimônio Cemiterial, História e Memória.

Desde o início da era cristã, os cemitérios, túmulos e inscrições marcariam
o desejo de individualizar, perpetuar e preservar a memória do morto. Entre o século
V e a primeira metade da Idade Média, os cemitérios eram “um acúmulo de
sarcófagos de pedra, às vezes esculpidos e quase sempre anônimos. Nesse
período, com o fim das inscrições e ornamentos, as sepulturas perderiam o caráter
de individualização. Entretanto, a partir do século XII, as inscrições reapareceriam
sobre as sepulturas de “personagens ilustres (santos ou similares).” A partir de
então, as inscrições e os ornamentos tumulares passariam a expressar sentimento e
evocação religiosa, uma evolução que daria à arte funerária “uma maior
personalização até o início do século XVII e o defunto pôde ser, então, duplamente
representado sobre o túmulo: jazendo e orando”. 1
Placas e murais, que traduziam um desejo frequente de cada vez mais
individualizar o morto, foram muito frequentes nos séculos XVI, XVII e XVIII,
revestindo quase todas as igrejas no Ocidente cristão. Essas, na concepção de
Áries, eram expressões que traduziam a vontade de individualizar o lugar da
sepultura e de perpetuar nela a memória do morto. Após o século XVIII, as
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inscrições tumulares foram cada vez mais numerosas, especialmente nas cidades,
onde a elite da época empenhava-se, “por sua vez em sair do anonimato e em
conservar a sua identidade após a morte.” Mesmo não sendo este o único meio de
perpetuar a “lembrança do morto”, as inscrições e placas tumulares serviam para
“evocação da identidade do defunto e não para o reconhecimento do lugar exato da
colocação do corpo.”2
As sepulturas representavam o cuidado com o corpo morto associado à
preocupação com o destino da alma após a morte, ou com uma boa passagem para
o além. Para isso, era necessário que o corpo defunto estivesse preservado à
espera do Juízo Final, ou seja; as sepulturas eram, igualmente, uma forma de “bem
morrer”. No Ocidente cristão, essa crença foi responsável pelos sepultamentos
intramuros ou ad sanctos, próximos aos altares dos mártires e santos católicos.
Neste contexto, é possível considerar que a transferência dos
enterramentos para o adro das igrejas – uma vez que no seu interior não havia
monumentos fúnebres erguidos (ou sinais exteriores sobre a sepultura) – possibilitou
o aparecimento dos túmulos (no sentido de monumentos), destinados à
perpetuação, conservação e evocação da lembrança do defunto e de sua
identidade.
A partir de então, os cemitérios e seus túmulos tornaram-se espaços de
construção da memória e instituíram-se como guardiães de um rico acervo de arte,
história e memória. Pelo exposto, podemos aventar a possibilidade de que a partir
do estabelecimento dos cemitérios fora das igrejas e das transformações que foram
sofrendo na sua arquitetura, nas suas formas, túmulos, sepulturas, artefatos
funerários, dentre outros, estes foram se constituindo enquanto patrimônio históricocultural, que desde então passou a ter uma estreita relação com a ideia de
herança/lembrança e também um local de esquecimentos e/ou silêncios.
Neste sentido, vale ressaltar o pressuposto de Fernando Catroga que
utiliza a ideia de que os cemitérios devem ser percebidos “como um lugar por
excelência de reprodução simbólica do universo social.”3 Portanto, um depositário
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social de reminiscências e recordações, onde a sepultura se constitui como um
vestígio, uma lembrança, um sinal de vários tipos de memórias.
Dessa forma, os cemitérios podem ser analisados no contexto de uma
dinâmica cultural e de transformações sociais, podendo ser vistos como espaços
agregadores da memória4 e de história - espaços funerários que se encontram
fortemente ligados a um processo de identificação e de pertencimento social.
Apreender essas questões é algo que passa pela verificação da complexa relação
existente entre Identidade, Memória e História.
De acordo com Michael Pollack, um fator importante para a compreensão
dos aspectos sociais que compõem a memória é a abordagem sobre a função da
memória coletiva e a sua ligação com a identidade social. Para ele “a memória
também é um elemento constituinte do sentimento de identidade”.5 Assim, a
memória coletiva tem ainda a função de contribuir para o sentimento de
perseverança na vivência do grupo. Neste aspecto, Jacques Le Goff, também
considera a memória um elemento essencial na constituição da identidade individual
e coletiva, afirmando que a cultura histórica não depende somente das relações
memória-história e presente-passado, já que também está ligada às diferentes
concepções do tempo. Segundo ele, “é na memória que cresce a história, que por
sua vez se alimenta da mesma, procurando salvar o passado para servir o presente
e o futuro”.6
Em vista disso, acredito que cemitérios, sepulturas e demais artefatos
funerários podem ser vistos no tempo como espaços originários da constituição da
memória e da sua ligação com a identidade individual ou coletiva. Com efeito, é a
partir desta conjectura que podemos apreender as relações entre patrimônio
cemiterial, a história e a memória, que se entrelaçam nas formas e simbolismos ali
existentes. Portanto, os cemitérios como patrimônio Histórico Cultural são passiveis
de ações concretas de preservação e conservação.
4
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Com relação à política de proteção e preservação de bens de valor
histórico cultural, vale a ressalva de que um marco importante na política de
proteção em âmbito internacional ocorreu logo após a Segunda Guerra Mundial,
com a criação da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a
Cultura - UNESCO, na Conferência de Londres, em 1945. De acordo com Françoise
Choay, foi no ano de 1970, por meio da UNESCO, que a discussão sobre patrimônio
deslocou-se do objetivo de materializar as memórias nacionais e da noção de
patrimônio isolado para a de integração do patrimônio ao planejamento urbano e
territorial e definitivamente a indústria cultural. A partir daí, ampliou-se essa visão,
adicionando ao termo “patrimônio” o adjetivo “cultural” que serve para designar todo
conjunto de bens históricos, artísticos ou arquitetônicos. Ainda segundo Choay, em
1972, na Conferência Geral de Genebra, foi criada a “categoria de patrimônio
cultural da humanidade para classificar os monumentos históricos de excepcional
valor universal, quer do ponto de vista histórico, quer da arte ou da ciência”.
Entretanto, foi na Convenção de Genebra que a ideia de patrimônio cultural passou
a compreender os “monumentos – como obras arquitetônicas, de esculturas ou de
pinturas monumentais, elementos de estruturas de caráter arqueológico, inscrições,
grutas e grupos de elementos com valor universal excepcional do ponto de vista da
história, da arte ou da ciência. Acrescentam-se ainda os locais de interesse e obras
do homem ou obras conjugadas do homem e da natureza, as zonas incluindo os
locais de interesse “arqueológico” , com um valor universal excepcional do ponto de
vista da história,

da estética, etnológico ou antropológico(UNESCO/1972).7 No

Brasil, as primeiras propostas de proteção aos bens patrimoniais surgiram em 1937
com a criação do serviço de patrimônio histórico e artístico nacional (SPHAN).
Atualmente, sob a sigla IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional), é uma autarquia federal vinculada ao Ministério da Cultura.8
Deste modo, essa excepcionalidade e o caráter arqueológico do termo
patrimônio cultural referendam a importância dos cemitérios enquanto “sítios
urbanos”, pois eles também são monumentos que se constituem como suporte de
memórias, esquecimentos e/ou silêncios. Além disso, esse argumento pode
7
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perfeitamente demonstrar que, como afirma Fernando Catroga, todo signo funerário
possui uma acepção monumental,9 onde, segundo Valéria Salgueiro, o termo
“monumentum” remete àquilo que traz algo à lembrança.
De tudo que foi exposto até aqui, este trabalho propõe uma análise
formal sob a implantação da necrópole pública, que pôs fim aos enterramentos nas
igrejas na cidade fluminense de Campos dos Goytacazes. Para tal, pretendendo-se
analisar as transformações que o referido cemitério foi sofrendo na sua arquitetura,
nas suas formas, túmulos, sepulturas, artefatos funerários, dentre outros, a sua
constituição enquanto patrimônio histórico-cultural passou a ter uma estreita relação
com a ideia de herança/lembrança e também um local de esquecimentos e/ou
silêncios.
A conjuntura histórica pela qual ocorreu a “criação dos cemitérios
extramuros que implantou na Corte o final dos sepultamentos nas igrejas também se
entendeu sobre outras localidades do Império Brasileiro”. Segundo Claudia
Rodrigues, na Freguesia de São Salvador de Campos dos Goytacazes, o primeiro
cemitério público demorou a entrar em funcionamento. Desde 1835, a Câmara
instituiu uma lei que aprovava a escolha do terreno para a edificação de um
cemitério público. Entretanto, somente na década de 1850 é que se cogitou a sua
construção. Durante esse período ainda continuava executando os enterramentos
no interior das igrejas campistas.10
Um fato que pode sustentar estas observações de Rodrigues é a
representação que a Câmara campista aprovou e encaminhou no ano de 1853, ao
presidente da província do Rio de Janeiro, sobre a urgência e a necessidade do
estabelecimento de um cemitério público naquela municipalidade. A saber:
“A primeira e a mais urgente necessidade desta municipalidade, Exmo. Snr.
É no conceito desta Câmara o estabelecimento de um cemitério público.
A salubridade deste município, principalmente da cidade depois do
aparecimento da febre amarela, exige essa providência, a lei de 01 de
Outubro de 1828 a reconheceu, a Assembléia Provincial tem por vezes
tratado dela e na sessão do ano passado autorizou a Presidência para
auxiliar esta Câmara com empréstimo de 8:000$000 para esse fim. A
CATROGA, Fernando. O céu da memória: cemitério romântico e culto cívico dos mortos em Portugal
(1756-1911). Coimbra: Livraria Minerva Editora, 1999, p.18
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Câmara apoiada neste ato legislativo deu os passos necessários para a
aquisição de um terreno apropriado e solicitou por duas vezes da
Presidência a realização do empréstimo; mas Exmo. Snr. como [ ] a
Câmara o declara, suas súplicas não foram acolhidas, os templos
continuam a servir de depósito dos despojos mortais. Nos templos, onde só
deviam ressoar hinos, e preces ao Senhor, retumba ainda o lúgubre som do
soquete e de [ revolta ] com o insenso(sic) que sobe ao altar são miasmas
11
pestilentos.”

Tal representação pode corroborar para afirmativa da autora de que
somente com o surto da cólera em 1855, é que foram apresentados orçamentos
para iniciar as obras de construção do primeiro cemitério público, o que reafirma
também que em Campos e também em outras regiões brasileiras existe uma relação
entre a criação dos cemitérios públicos e a ocorrência de epidemias. 12
Igualmente, a partir da referida solicitação da Câmara de Campos, podese verificar que neste município, a epidemia de cólera foi um elemento catalisador
de mudanças na mentalidade com relação à crença do bem morrer, e isto interferiu
nas relações entre vivos e mortos, um processo que foi marcado pela proibição dos
sepultamentos no interior das igrejas. Este fato resultou na criação do primeiro
cemitério público do município, um processo semelhante ocorrido em outras cidades
brasileiras, em épocas distintas.
O primeiro cemitério público campista, também chamado de Cemitério do
Caju, foi inaugurado antes mesmo do término das obras. Os primeiros
sepultamentos ocorreram em outubro de 1855. Segundo matéria da “Revista Somos
Cultura”, coincidentemente, fora edificado em um espaço onde anteriormente havia
um cemitério dos índios Goitacás e durante as escavações para sepultamentos
foram encontradas urnas nas quais estes nativos eram enterrados. Em 2007, por
ocasião do aniversário dos 152 anos da criação deste cemitério, a mesma revista
apresenta a seguinte chamada:
“O CEMITÉRIO DO CAJU – UM PATRIMÔNIO HISTÓRICO A SER
PRESERVADO.
O caju possui um charme que poucos locais em Campos possuem.
Através de uma definição simples o Cemitério do Caju seria apenas mais
um dos 25 cemitérios existentes no município de Campos. No entanto, as
11
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histórias e as personalidades que estão enterradas nos túmulos e lápides
13
fazem com que ele seja um verdadeiro patrimônio artístico cultural.

Sob a ótica da Revista Somos Cultura é que devo considerar a
apresentação deste trabalho que tem como proposta uma avaliação sucinta deste
universo funerário. Perpassando pelo reconhecimento deste cemitério, a sua
constituição enquanto patrimônio histórico-cultural e como elemento significativo
para a investigação da história na região do Norte Fluminense, é o que se constitui
como espaço agregador da cultura material e imaterial capazes de perpetuar a
memória, esquecimentos e/ou silêncios, e neste sentido, subsidiar a posteriori uma
política efetiva para proteção do referido cemitério, reconhecendo o seu espaços
como um lugar de conservação, recuperação e preservação de um acervo
representativo da memória e do patrimônio histórico cultural Fluminense. Portanto, o
presente trabalho complementa-se com o propósito de estudar as relações entre
história, memória e patrimônio no Cemitério do Caju na cidade de Campos no
Estado do Rio de Janeiro.
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RESUMO A proposta da comunicação é apresentar o documentário cujo enredo é ofício de
construtores de túmulos no cemitério do Bonfim em Belo Horizonte. A realização do mesmo se deu
em decorrência de ter sido selecionado no processo seletivo promovido pela Fundação Municipal de
Cultura através do edital de seleção de projetos de documentário de curta metragem digital – Ofícios
em Belo Horizonte – BH Audiovisual. O fio condutor é proporcionar uma reflexão acerca da atividade
dos construtores de túmulos no Cemitério do Nosso Senhor do Bonfim em Belo Horizonte
identificando a situação deste ofício na contemporaneidade, destacando o momento de seu apogeu e
relevância no contexto da história da cidade. Este ofício sobrevive na atualidade, entretanto
acompanha as necessidades e transformações da cidade. É esta questão que se registra no
documentário.
Palavras-chave: Cemitério. Marmoristas. Documentário

Introdução
A Fundação Municipal de Cultura, FMC, de Belo Horizonte, por intermédio da
Diretoria de Políticas Museológicas, DIPM, tornou público o edital 004/2011, cuja
proposta era a seleção de projetos documentários de curta-metragem digital, tendo
como tema: Ofícios em Belo Horizonte. Os projetos a serem apresentados deveriam
ser inéditos tanto do ponto de vista da produção e finalização. A seleção foi
estabelecida para duas categorias: diretor estreante e diretor ou produtora
independente não estreante. Dentre os projetos apresentados. 06 (seis) seriam
selecionados, desde que atendessem a todas as exigências definidas no
mencionado edital. Diante desta oportunidade constituiu-se uma equipe, tendo o
diretor, professor e pesquisador Maurício Gino1 como proponente e foi sugerida a
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realização de um documentário tendo como tema o ofício dos construtores de
túmulo em Belo Horizonte, tomando como cenário o Cemitério do Nosso Senhor do
Bonfim, situado nesta cidade.
O Cemitério do Bonfim é o mais antigo da cidade e possui uma relação forte e
estreita com a metrópole belorizontina e se no passado já foi lugar de exercício da
profissão dos construtores de túmulos, ainda hoje é um espaço onde este tipo de
trabalho se faz presente e a produção de um documentário sobre este tema é um
sinal de sua pertinência. A proposta apresentada foi aprovada em primeiro lugar, na
categoria, não estreante, no processo seletivo e o documentário foi concretizado.
Para realização do mesmo, além da pesquisa histórica, foram realizadas
entrevistas com profissionais da área a ser contemplada no documentário. Foram
entrevistados marmoristas que atuaram na cidade e no cemitério no início do século
passado e aqueles que atuam, na contemporaneidade, buscando assim o
levantamento de fontes, em sua multiplicidade e que pudessem compor o cenário
que o enredo pretendia narrar.
O ARRAIAL E A MORTE
No final do século passado o Arraial do Belo Horizonte, antigo Arraial do
Curral Del Rei, era um simples povoado de ruas tortuosas cobertas pela poeira
vermelha e, em épocas de chuva, pela lama pegajosa e escorregadia. Delineando
estas ruas era possível visualizar casas coloniais espalhadas desordenadamente em
torno da antiga Matriz de Nossa Senhora da Boa Viagem. Este era o prédio mais
importante da localidade, lugar para onde convergia toda a vida da pacata
localidade. Era o ponto de referência para quem chegava ao Arraial, assim podemos
constatar no depoimento de Alfredo Camarate que, em 1894, escreveu:
[...] Ao cabo de quatro horas de viagem, muito parecida com as que devem
fazer as tartarugas, divisamos a povoação de Belo Horizonte, incrustada
numa mata verde - negra e densíssima dentre a qual emergiam os
campanários da igreja, construída nas primitivas simplicidades da
arquitetura. (CAMARATE, 1985, p.33)

Ao redor da igreja se iniciou a povoação da região situada ao sopé da Serra
do Curral, sendo, portanto nos arredores da Matriz que se constituiu o Arraial,
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interiorizando a presença do templo na vida cotidiana de seus habitantes,
caracterizando - se como intensa e necessariamente mediadora dos eventos e
sentimentos que ali afloraram.Era o templo o local onde as pessoas se reuniam não
apenas com objetivos religiosos, mas questões relativas à política, sociedade e
economia eram ali tratadas. Afinal uma característica muito comum às igrejas
coloniais mineiras: congregar os fiéis ao seu redor, zelar e vigiar suas vidas em
todos os sentidos. Na Matriz que se realizavam os registros da Guarda Nacional, da
compra e venda de terras, hipotecas, pagamentos de dívidas. Cuidava - se da vida
dos habitantes do Arraial, bem como de sua morte. Além de controlar a vida prática
dos belorizontinos, zelava - se pela vida religiosa: a Semana Santa, as procissões, a
Queima de Judas, a Quaresma, os batizados, casamentos, os pequenos e grandes
festejos particulares e cotidianos e especialmente da morte. Na matriz, que se
realizavam os sepultamentos, ou seja, à Igreja cabia o cuidado pela vida e pela
morte de seus fiéis.
Apesar da prática dos sepultamentos nas igrejas, comum na Idade Média, ter
se modificado na Europa desde a segunda metade do século XVIII, conforme nos
aponta Philippe Áries (1977), no Brasil este costume foi mantido durante muito
tempo, sendo que apenas no final do século XIX, principalmente nos grandes
centros urbanos, este comportamento foi completamente extirpado da vida social.
Durante muito tempo os mortos habitaram os templos sem que sua presença
causasse qualquer prejuízo aos vivos, assim nos informa Adalgisa Campos (1986,
p.111-114) que, além do mais, em suas análises sobre o período colonial identifica a
morte como "[...] uma experiência eminentemente sacralizada, cuja ritualística e
costumes que a revestiam não tinham sido até então questionados.” Sob a
perspectiva da pesquisadora a laicização da cultura no final do século XVIII, se
revela através do discurso médico que preconizava a higienização e a necessidade
de precaver contra os perigos dos odores e humores pestilentos emanados pelos
corpos em decomposição no interior das igrejas. Este dado, entretanto não alterou
em profundidade o comportamento,pois na Capitania das Minas Gerais a construção
dos cemitérios situados fora do âmbito religioso foi adiada o mais possível e
podemos acrescentar que um exemplo deste adiamento é a situação vivenciada
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pelo Arraial do Belo Horizonte no

final do século XIX , quando se instalou a

Comissão Construtora imbuída do objetivo de construir a capital mineira.
Proibir novos sepultamentos no adro da Matriz de Nossa Senhora da Boa
Viagem foi uma das primeiras medidas tomadas pela Comissão Construtora da
Nova Capital. A ordem era: os novos enterramentos deveriam ser feitos no cemitério
provisório preparado para este fim. Esta medida combinava com o espírito da época,
especialmente o projeto que estava se concretizando naquele instante que era a
construção de uma cidade moderna calcada nos valores e sentimentos condizentes
com o pensamento urbanista naquela ocasião.
Acerca destas questões relacionadas à história do urbanismo, Jean - Louis
Harouel afirma que os séculos XVII e XVIII representam o apogeu do urbanismo
clássico que influenciará os períodos vindouros. Ele nos fala dos ideais urbanos que
caracterizam as mentalidades naquela ocasião, tais como a recusa do gigantismo
urbano, calcado no desejo de controle sobre o crescimento das cidades; os
imperativos da circulação através de ruas retas e largas destinadas à comunicação e
higiene urbana, pois era necessário que o ar, fluido vital, estivesse sempre salubre e
purificado. Outra preocupação se refere ao desejo de deslocamento de locais como
‘matadouros’, curtumes, fundições de gordura, prisões e hospitais para além do
espaço urbano. Neste rol também se encaixam os cemitérios, pois outro ideal
urbano é a separação entre vivos e mortos. Harouel afirma:
[...] Por volta do final do Antigo Regime, a opinião pública não tem mais
dúvidas quanto à existência de uma relação direta entre a mortalidade e as
exalações provenientes dos cemitérios urbanos e das sepulturas internas
às igrejas. Tanto nas pequenas cidades quanto nas capitais, o cemitério
torna - se o ‘bode expiatório no qual se cristaliza o medo das doenças e das
contaminações’. É certo que o estado de muitos cemitérios não pesa muito
a seu favor. Exíguos, sobrecarregados, mal - conservados, geralmente
abertos ou mal fechados, o que possibilita que frequentemente animais
venham ali pastar e até cachorros e porcos desenterrem cadáveres, em
alguns casos depósitos de imundícies, constituem uma área de lazer para
as crianças, um local de encontro para os amantes, um espaço onde os
tecelões secam as lãs ou mesmo uma verdadeira via de comunicação. O
cemitério é propriedade, portanto, ao menos tanto dos vivos quanto dos
mortos, o que aumenta , acredita - se , o risco de contaminação.Em 1776, o
rei proíbe os sepultamentos dentro das igrejas e determina a transferência
dos cemitérios insalubres para fora das aglomerações urbanas. Mas a
aplicação dessa determinação encontra muitas dificuldades, até mesmo
rebeliões, pois a maioria do povo continua fiel à mentalidade tradicional
herdada pela Idade Média que se baseia numa grande familiaridade com a
morte e os mortos. Apesar dessas oposições, assiste - se a numerosas
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transferências de cemitérios nos últimos anos do Antigo Regime.
(HAROUEL, 1990, p.66)

São indagações como estas que de algum modo explicam a criação do
cemitério provisório e canceladas, definitivamente, as práticas funerárias na velha
Matriz. O Cemitério provisório foi preparado pela Comissão Construtora da Nova
Capital nos terrenos que hoje estão situados aos fundos do Orfanato Santo Antônio,
na confluência das atuais Rua dos Tamóios e Rua São Paulo e Av. Amazonas. Lá
foram realizados desde sua instalação até inícios de 1897, 285 (duzentos e oitenta e
cinco) sepultamentos. Este cemitério foi desativado assim que concluídas as obras
do cemitério definitivo. Todas estas mudanças são resultantes do plano ousado e
até então inédito na história do urbanismo no Brasil cristalizado na construção de
uma cidade inteiramente nova, pautada dentro de rigorosos projetos e estudos
realizados por homens que se consideravam mensageiros do progresso e da
civilização. Belo Horizonte nasce com esta epígrafe: ordem, progresso e civilidade.
NASCE A CAPITAL
Belo Horizonte foi inaugurada, com o nome de 'Cidade de Minas' no dia 12 de
dezembro de 1897 sob muita festa e comemoração. O propósito era construir a
capital em tempo recorde e este foi cumprido, pelo menos nas aparências, pois
muitas obras estavam inacabadas e muitos projetos vitais estavam apenas no papel.
Apesar de tudo a capital trazia em si uma gama de expectativas e revelações, era o
fruto concretizado das transformações que o país vivia naquele final de século. A
instauração do regime republicano e a construção de uma nova nação se
cristalizavam na concepção daquele novo espaço urbano. A cidade de Ouro Preto já
não atendia mais aos propósitos políticos das elites mineiras naquele instante.
Para promover a mudança foi composta uma Comissão de Estudos que tendo
o engenheiro civil Aarão Reis2 na chefia, se encarregou de analisar e indicar, dentre
os diversos sítios concorrentes, qual deles prestaria à construção de uma cidade
2

Aarão Leal de Carvalho Reis ( 1853 - Belém /PA 1936 - Rio de Janeiro /RJ ) Engenheiro , arquiteto e
urbanista. Estudou na Escola Central do Rio de Janeiro (Escola Politécnica) onde obteve os títulos de
engenheiro - geógrafo, bacharel em Ciências Físicas e Matemáticas e engenheiro civil . Foi professor,
jornalista, ocupou cargos públicos importantes, além de defender ideias republicanas e positivistas.
Em 1895 pediu exoneração do cargo que ocupava na Comissão Construtora da Nova Capital, sendo
substituído por Francisco Bicalho.
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que primasse pela absorção e revelação de todo o progresso e conforto que o
século XIX preconizava.
Apresentando relatórios que denotavam suas concepções

político -

ideológicas que tinham no positivismo seu alicerce, especialmente na crença de que
a indústria e a ciência eram o signo do futuro e assim a lógica, a matemática era a
resposta para os problemas da humanidade3, Aarão Reis submeteu ao Congresso
sua avaliação na qual indicava a Várzea do Marçal em primeiro plano, seguido do
Arraial do Belo Horizonte. Numa votação apertada o Congresso Mineiro optou pelo
Arraial do Belo Horizonte e assim teve início a construção da nova capital de Minas
Gerais.
A nova capital mineira planejada e construída entre os anos de 1894 e 1897 é
um caso específico para se compreender o processo de modernização urbana no
Brasil do século passado. Especialmente porque não se coloca fora do contexto
internacional, dos debates e dos projetos de reformulação e reordenação do espaço
das cidades que se veiculava naquele momento. Arte e técnica são os motores do
impulso progressista e modernizador.
O modelo para os engenheiros, técnicos e planejadores da cidade estava
pautado nos movimentos europeus. As reformas operadas na cidade de Paris
coordenadas pelo Barão de Haussmann (1809-1891), em 1853, e a urbanização da
Ringstrasse em Viena, no mesmo período, serão modelos frequentemente
referenciados pelos técnicos que pretenderam, aqui, erguer uma cidade totalmente
nova e que refletisse todas as conquistas que o século XIX havia aberto ao mundo a
partir da consolidação da Revolução Industrial e das novas percepções em relação à
estética urbana.
Deste modo desde a planta até as construções, o planejamento e delimitação
de características foram criteriosamente pensados. A ordenação era o princípio. A
organização da cidade impunha aos seus moradores os lugares e os espaços que
deveriam ocupar. A grande avenida contornava, delimitando até onde a
modernidade urbana deveria alcançar. Camada protetora que gestaria em seu
3

As localidades concorrentes eram Juiz de Fora, Barbacena, Várzea do Marçal, Paraúna e Arraial do
Belo Horizonte.
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interior a feérica cidade com suas ruas desenhadas à régua e compasso, prédios
previamente concebidos adotando modelos arquitetônicos e estéticos que pudessem
com toda sua carga simbólica revelar os novos tempos. Será então dentro deste
novo contexto que o Arraial do Belo Horizonte desaparecerá sob o pó levantado
pelas picaretas em contínuo e laborioso empenho para concretizar os desenhos das
pranchetas. E será neste contexto que a morte será afastada do centro urbano da
capital. Cidade de espaços definidos, todos os habitantes, inclusive os mortos,
tiveram seu lugar demarcado na nova capital de Minas Gerais.
A CAPITAL E O LUGAR DOS MORTOS
No arraial os mortos ocupavam o espaço dentro e nos arredores do prédio
considerado o mais importante e significativo para seus habitantes - a Matriz de
Nossa Senhora da Boa Viagem. Era uma prática comum, plena de sentidos
simbólico – religiosos, nas Minas Gerais.Uma das primeiras medidas tomadas pela
Comissão Construtora da Nova Capital foi proibir sumariamente os sepultamentos
no interior e adjacências da igreja e imediatamente um espaço provisório para os
mortos que a cidade nascente não podia impedir que se fizessem presentes.E se
havia planos para os vários espaços a serem ocupados na cidade, o do cemitério foi
cuidadosamente elaborado. O cemitério da cidade ocuparia um terreno com área
aproximada de 170.036 (cento e setenta mil e trinta e seis) metros quadrados, num
local conhecido como “Menezes”, distante 650 (seiscentos e cinquenta) metros do
perímetro urbano. O local era alto e arejado, de solo seco e argiloso - arenoso, tendo
em sua proximidade uma pedreira o que facilitaria a construção. As obras de
preparação dos terrenos e construção do cemitério e necrotério foram iniciadas. A
localização estratégica do cemitério na planta da cidade nos fornece subsídios para
compreendermos as atitudes mentais da época. O cemitério deveria ser amplo,
arejado, a céu aberto, ocupando espaço suficiente para expansão e absorção dos
mortos que a cidade dos vivos, naturalmente iria produzir, sem, contudo perder o
caráter de modernidade sob a qual a cidade era engendrada.
A convivência entre mortos e vivos já não podia ser tolerada daí a equilibrada
distância a ser mantida, especialmente fora do perímetro urbano, na zona
determinada como suburbana na planta da capital, num local de fácil acesso, mas
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que não maculasse a ordem através da qual a cidade se organizava.Esta cuidadosa
mudança na topografia da morte tem seu referencial na Europa que conforme nos
aponta Philippe Áries vinha se delineando desde o final do século XVIII, momento
em que o cemitério aparece nas preocupações expressas dos médicos e higienistas
que desejavam vencer a insalubridade característica aos mesmos, bem como a
remoção para fora das cidades, além da individualização das sepulturas como um
passo decisivo para as alterações em relação ao modelo dos cemitérios e o culto
aos mortos, através das visitas que passam a ser feitas à cidade dos mortos , bem
como a utilização de monumentos e emblemas que passaram a demarcar a
presença, mesmo que ausente, dos mortos para aqueles que foram deixados. E
será em consonância com estes novos valores e novos atributos imputados à morte
que o cemitério irá se incorporar ao cenário da cidade. (ARIÉS, 1990)
O CEMITÉRIO DO BONFIM

O Cemitério de Nosso Senhor do Bonfim foi construído e inaugurado na
mesma ocasião que a capital, e relata através de seus túmulos, lápides e
mausoléus, uma parte significativa da história de Belo Horizonte. Erguido fora do
perímetro urbano o cemitério não deixará de absorver em seu projeto e concepção o
imaginário da cidade a que estava destinado servir. Na realidade o planejamento de
sua localização implicava, também, o planejamento de suas características estéticas
e arquitetônicas. Para isto a equipe de arquitetos e desenhistas da Comissão
Construtora da Nova Capital elaborou plantas e projetos que definiam os aspectos
básicos do local, desde o portão principal, casa do zelador e necrotério. Trabalharam
nos projetos o eminente José de Magalhães (1851 - 1899) chefe da Seção de
Arquitetura da mencionada Comissão, além de outros profissionais talentosos que
deixaram seu registro em vários espaços da capital mineira4.
E será este resumo simbólico da sociedade que podemos encontrar no
Cemitério de Nosso Senhor do Bonfim. Como parte do projeto republicano 4

O Museu Histórico Abílio Barreto guarda em seu acervo os projetos do Cemitério Municipal.
Assinam e supervisionam estes projetos, além do já mencionado José de Magalhães, Hermano
Zickler, Hermillo Alves, Aarão Reis, Edgard Nascentes Coelho, Pedro Cunha Macedo, Bernardo
Figueiredo e Francisco Bicalho.
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positivista dentro do qual a capital mineira foi idealizada e erguida o cemitério irá
representar rupturas decisivas numa sociedade tradicionalmente calcada na religião.
É importante lembrar que com o advento da República , em 1889 , ocorre a
separação oficial entre Igreja e Estado. O decreto n.º 119 - A , de 7 de Janeiro de
1890 , aboliu o regime do Padroado e estabeleceu um regime no qual Estado e
Igreja deveriam caminhar separados. Dava lugar a um Estado não confessional, o
nome de Deus não era invocado na Constituição Federal, era concedido às outras
seitas religiosas o pleno direito de exercer pública e livremente seu culto. Outros
pontos polêmicos foram trazidos à tona com a instituição do Estado laico como a
obrigatoriedade do casamento civil e a secularização dos cemitérios. Sobre este
último aspecto considerava - se, na visão dos defensores da fé católica, uma afronta
ao fiel ter que descansar numa sepultura ao lado de um ateu ou blasfemador. Neste
contexto, portanto o Cemitério do Bonfim irá refletir em suas quadras e mausoléus
estas questões que ampliadas no plano nacional se fizeram presentes naquele
espaço.
Até a década de 40 o “Bonfim" foi o único cemitério da capital, deste modo,
todos eram nele sepultados. Temos então uma primeira noção de democracia da
morte, entretanto se o cemitério resume a sociedade, irá revelar que as hierarquias
sociais eram também mantidas no espaço da morte. Esta manutenção pode ser
percebida desde a localização da sepultura, o tipo de material usado na construção
do túmulo, os ornamentos, bem como a dimensão.O traçado arquitetônico do
cemitério obedece ao traçado geométrico da cidade. É composto por 54 (cinquenta e
quatro) quadras divididas entre duas alamedas principais e diversas ruas
secundárias. A parte central do cemitério que é o cruzamento das principais
alamedas encontra - se uma praça redonda ajardinada, tendo a imagem de Cristo,
esculpida em bronze, neste local está sepultado Otacílio Negrão de Lima (18971960), ex - prefeito de Belo Horizonte, à esquerda da praça, distando cinco quadras,
encontra - se o necrotério. Trata - se de um edifício pequeno, construído na mesma
época que o cemitério, apresenta características estéticas condizentes com o
ecletismo, estilo inclusive que predomina nos edifícios da capital. Encontramos neste
edifício elementos estilísticos, greco - romanos e barrocos. Há vários símbolos que
remetem à morte: a ânfora recoberta com uma mortalha, a cruz, archote, a flor de
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papoula, entre outros, ornamentando o prédio. Predomina nas quadras localizadas
nas alamedas principais os mausoléus, os jazigos-capelas e sepulturas mais
requintadas construídas com material nobre, muitas delas importadas de São Paulo,
Rio de Janeiro e até mesmo do exterior. A maioria dos túmulos que ocupam estas
quadras pertence às famílias influentes da capital mineira, bem como os túmulos monumentos dedicados à nobreza política do Estado de Minas Gerais. Nas quadras
mais afastadas da parte central e das alamedas encontramos sepulturas mais
simples, destituídas de atributos e alegorias opulentas. Desde sua inauguração até a
década de 30 pode-se identificar uma variedade de túmulos que exploram os
recursos estilísticos da época, o art nouveau, a influência francesa se faz sentir na
decoração tumular importada do Rio de Janeiro, São Paulo e exterior, em alguns
casos até mesmo a exploração de matéria - prima local. A utilização do bronze é
mais perceptível a partir da década de 40, momento em que a massificação e a
repetição de alegorias, imagens e símbolos predominam na escultura funerária.
Nas décadas seguintes o fabrico tumular perde em qualidade artesanal e até
mesmo em virtude da mudança de valores estéticos, sociais e mentais a opção por
túmulos rebuscados, extremamente decorados, vai se perdendo. É possível
identificar um ou outro túmulo com características inovadoras, seja pela qualidade
do artista que nele trabalhou ou até mesmo a originalidade da ideia que foi ali
desenvolvida, sem que, necessariamente seja considerada uma obra de arte.
Na atualidade já não é costume investir na confecção de túmulos grandiosos,
predomina a lápide de granito com o nome do falecido e às vezes uma cruz
encimando a cabeceira da lápide. De fato, sempre que possível, a opção é pelo
afastamento em relação aos cemitérios cuja arquitetura se assemelha à do Bonfim.
Modo geral as pessoas, na contemporaneidade, preferem ser sepultados em outros
espaços e diante disto muitas sepulturas estão abandonadas, algumas semi destruídas, revelando não apenas uma mudança de concepção mental em relação à
morte e o morrer, mas também um desconhecimento no que se refere à história,
memória e preservação do patrimônio cultural da capital. Entretanto o Cemitério do
Bonfim se destaca no cenário da cidade pela sua arquitetura, história e acervo que
abriga. E assim, nos parece importante reconhecer que, desde sua inauguração até
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os dias de hoje, artistas - artesãos passaram por ali e deixaram seu registro, sendo a
grande maioria deles atuantes, também, na cidade dos vivos.
OS ARTÍFICES DA MORTE
Para construir Belo Horizonte deslocou-se, no final do século passado, um
número extraordinário de pessoas que se ocupavam de ofícios diferentes:
arquitetos, empreiteiros, operários qualificados ou não, engenheiros, pintores,
escultores, entalhadores, fotógrafos, enfim uma variada gama de profissionais e
todos, de formas diferenciadas, deixaram sua marca pela cidade. Muitos daqueles
que construíram a cidade tiveram intensa participação na construção e decoração do
cemitério. O cemitério, tal qual a cidade foi lugar para manifestação de seu trabalho
e talento.A atuação dos artistas e artesãos marmoristas é marcante, embora outros
com outro tipo de formação tenham ali deixado uma ou outra obra. Podemos citar
alguns nomes: os irmãos Natali (Ernesto, Trento, Carlo e Augusto, filhos de Oreste
Natali), a Marmoraria São José – Bottaro, Marmoraria Antontio Folini, Marmoraria
Horizontina de Paulo Simoni, Marmoraria São Geraldo, Marmoraria Carrara
Scalabrini, Construtores Campos Silva & Cia de Antônio Franco, Oficinas Lunardi
Estevão, Marmoraria Artesanato Ltda, Marmoraria Pongetti & Masselli,J.F.
Oliveira,Officina de Cantaria Manoel S. Martins, Marmoraria Acreana, Marmoraria
Miranda, Casa Maia Mármores e Granitos, Carlo Bianchi, João Amadeu Mucchiut,
Gino Ceroni, Nicola Dantolli, Alfeu Martini, José Scarlatelli, João Scuotto, Jeanne
Milde, A.M.Wolff, Carlos Simi Stor, Ettore Ximenes, Formente, Heitor Usai, José
Scarlatelli, L. Galante, Giusepe Navone e há uma obra atribuída a Bruno Giorgi.No
início do século até meados da década de 30, a presença dos artistas - artesãos
marmoristas foi significativa na capital mineira.
A rara existência de estudos que se ocupem do processo criativo dos
marmoristas é uma questão que dificulta a compreensão do tema e especialmente
tendo em vista o fato de que as obras produzidas situam - se na fronteira entre arte
e técnica, é o que observa a pesquisadora Maria Elizia Borges (1995). No final do
século passado, afirma a pesquisadora, o marmorista se encontrava no período
áureo de sua profissão, pois o mercado aberto pelos cemitérios secularizados foram
exigindo mais sua atuação tanto na Europa quanto no Brasil.
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Em nossa realidade, em específico, os marmoristas tiveram uma dificuldade
inicial que era exatamente a formação de uma mão - de - obra especializada. O
treinamento e formação dos profissionais passava pela própria marmoraria que,
depois de instalada, se incumbia, através daqueles que dominavam o ofício de
repassá - lo aos aprendizes.Em Belo Horizonte, vislumbramos cenário semelhante.
Acompanhando as necessidades criadas com a construção da capital, para a região
escolhida como sede da nova cidade, deslocaram-se artistas, artífices, construtores,
técnicos, enfim, uma profusão de profissionais ávidos por trabalho e oportunidades
na metrópole em construção. A instalação de oficinas e marmorarias na capital
ocorreu, portanto, paralelamente ao processo de edificação da capital. Os
estrangeiros, em especial, os italianos detiveram o pioneirismo no ofício. O mercado
abrangido por estas oficinas não se limitava ao cemitério, ao contrário, toda a
cidade: prédios e fachadas, ruas, igrejas, casas, enfim, foi o mercado explorado.
Dentre as marmorarias pioneiras instaladas em Belo Horizonte destacamos a
“Lunardi & Machado”, inaugurada em 1896, sob a direção de Estevão Lunardi (18771942). Nos anúncios publicitários a marmoraria dos “Lunardi & Machado” era
apresentada como “Grande Estabelecimento Comercial”, tendo sido premiada em
exposições nacionais e internacionais. Vendiam seus produtos sob a promessa de
executar “[...] com perfeição qualquer trabalhos de mármore, monumentos, pedras
para sepulturas, anjos, cruzes, coroas e pedestais.” (VÉRAS, 1913, p.366)
A marmoraria da família Natali era chefiada por Oreste Natali (1864-1947). O
patriarca da família Natali chegou ao Brasil em 1895, e tomando conhecimento das
obras recém-iniciadas para construção de Belo Horizonte, deslocou-se para a
localidade instalando a oficina no bairro Barro Preto, onde se originou a empresa
que atuou ostensivamente no cemitério do Bonfim e na cidade em particular,
fornecendo serviços para todo tipo de obra que fosse requisitada 5.

5

As informações foram fornecidas por Augusto Natali através de depoimentos oral e escrito concedido no ano
de 1997. O depoimento oral foi colhido, informalmente, uma vez que o depoente não permitiu gravação das
conversas. O depoimento escrito foi colhido por Cristina Natali. Além de trabalhar no cemitério afirmou, na
ocasião, que a família atuou no Cassino da Pampulha, Santa Casa de Misericórdia, Minas Tênis Clube, Palácio
do Bispo (prédio da Cúria Metropolitana), Igreja de São Sebastião, Catedral de Itabira, reforma da Catedral de
Diamantina entre outros locais. Eles forneciam o material, a mão-de-obra e a e elaboração do projeto.
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Na marmoraria dos Natali o trabalho era realizado artesanal e manualmente
tendo em vista o fato de não possuírem o maquinário necessário para realização do
corte e polimento das peças. Esta situação mudou em meados da década de 40,
quando instalaram a oficina no cruzamento das ruas dos Tupis e Bias Fortes e
posteriormente na Praça do Bonfim, com a aquisição dos lotes e pertences de
Zeferino Scalabrini, falecido naquela ocasião.Os Natali são responsáveis pela
confecção e decoração de parte significativa dos túmulos e mausoléus que
compõem o cenário do Bonfim. Augusto Natali reafirmou esta hegemonia
rememorando: “[...] para o cemitério do Bonfim foi feito um número avultado de
mausoléus em cantaria, algumas capelas funerárias, projetadas [...] detalhadamente
em plantas e maquetes [...]”. Na oficina dos Natali todos trabalhavam de acordo com
os ensinamentos do chefe do clã, Oreste Natali, onde cada um exercia sua própria
tarefa. Ernesto Natali era marmorista responsável pela administração do escritório;
Carlo Natali era letrista e polidor; Augusto Natali era ferreiro e canteiro e além do
mais a marmoraria empregava profissionais que atuavam como canteiros e polidores
na capital. Os Natali realizavam, também, contratos para executar atividades para as
quais não estavam devidamente preparados e em decorrência disto assinavam
parcerias com outros profissionais6.
Outra marmoraria presidida por imigrantes é a de Martini & Bottaro instalada
no início do século XX por Giuseppe Bottaro (1892-1951). Em Belo Horizonte as
oficinas contratavam e/ou compartilhavam parceria com artistas-artesãos atuantes
na cidade. Analisando a vida cultural da capital no primeiro quartel do século XX é
possível perceber a presença destes artistas e artesãos realizando, na localidade,
obras diversas. Muitos deles se fixaram na capital por ocasião da construção da
cidade e nela permaneceram. Assim, muitos daqueles que a ergueram tiveram
intensa participação na construção e decoração do cemitério manifestando ali seu
trabalho e talento. A atuação dos artesãos marmoristas é marcante, embora outros
artistas com outro tipo de formação tenham deixado também registros artísticos. No
primeiro terço do século XX a presença dos artífices marmoristas foi significativa na
capital mineira.
6

NATALI, Augusto. Depoimento. (texto manuscrito elaborado no início da década de 90 do século passado a
pedido da sobrinha Cristina Natali, historiadora). Belo Horizonte, p. 5.
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O DOCUMENTÁRIO
Refazer este caminho e recuperar a história, a memória e as lembranças em
relação a este ofício foi o fio condutor da construção narrativa do documentário. A
proposta era partir das memórias construídas no presente, através das recordações
dos marmoristas que descendem das famílias tradicionais que exerceram o ofício e
confrontá-las com os profissionais contemporâneos. O mesmo apresenta uma
estrutura narrativa cíclica, através da qual é identificada a situação contemporânea
dos construtores de túmulos do cemitério do Bonfim em Belo Horizonte. Para se
chegar a esta situação foi realizada uma retrospectiva histórica destacando-se o
momento em que oficio encontrava-se em expansão, destacando representantes do
oficio. Finalmente retorna-se à atualidade, apontando-se as perspectivas para esta
atividade.
O documentário inicia-se com a apresentação do contexto atual do tema
abordado em Belo Horizonte. São exibidas imagens de locais que foram planejados
no projeto de construção da cidade, mas que apresentam atualmente um movimento
de pessoas talvez não imaginado naqueles tempos. Essas imagens são intercaladas
pelos créditos iniciais. Essa sequência termina com a imagem atual da portada do
cemitério, sobre a qual aparece o título do filme.
Apresenta-se então um artífice que constrói um túmulo, trabalhando a pedra
no cemitério do Bonfim. Suas mãos firmes e a manipulação precisa das ferramentas
são mostradas, ao mesmo tempo em que se evidenciam as condições do seu
trabalho em campo, sempre sujeito às intempéries como sol forte ou a chuva. Na
sequência, vê-se o artífice finalizando seu trabalho ao inserir a inscrição da data na
lápide, onde vemos o ano em que a ação acontece: 2012. Em seguida, esse
profissional é entrevistado rapidamente com o objetivo de nos apresentar a sua
atividade em pleno século XXI. Sua fala é conduzida para que ao final dê abertura a
uma apresentação das origens da sua profissão na cidade de Belo Horizonte.
Em seguida, ilustra-se por meio de documentos o contexto histórico e artístico
do planejamento e construção da nova capital mineira concomitante com a
construção do cemitério fora do espaço urbano da cidade delimitado pela av. do
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Contorno. Uma voz em off narra essa história enquanto vemos as imagens
documentais.
Com a fundação do cemitério municipal, como inicialmente foi chamado o
Bonfim, os serviços dos construtores de túmulos torna-se uma necessidade no
contexto social da cidade recém-nascida. Através deste oficio é construída uma
verdadeira “cidade dos mortos”, carregada de significados. Por meio de imagens
gravadas no próprio cemitério, são mostradas diversas características da construção
tumular presente no Bonfim. Essas imagens são intercaladas com entrevistas
realizadas com pesquisadores ou herdeiros desses artífices. Por fim, retoma-se a
entrevista com o artífice já apresentado no início do documentário. Sua fala agora é
conduzida a projetar o futuro desse importante trabalho no cemitério do Bonfim em
Belo Horizonte. E é assim que se conclui a narrativa.
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MARCAS DE UM PASSADO NO PRESENTE: A HISTÓRIA DA MANIÇOBA NOS
CEMITÉRIOS DO PIAUÍ

Domingos Alves de Carvalho Júnior – IFPI1
ABEC
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RESUMO: Esta pesquisa tem como objetivo investigar sobre o viés da arqueologia da paisagem o
patrimônio fúnebre da região sudeste do Piauí, focando o período compreendido entre 1900-1950, o
recorte coincide com o ciclo econômico da borracha de maniçoba no semi-árido piauiense. O
percurso metodológico partiu de uma pesquisa bibliográfica e de campo. Os resultados do inventário
permitiram conhecer a diversidade do acervo cemiterial ligado direto ou indiretamente à economia da
borracha.
Palavras - chave: Patrimônio fúnebre. Maniçoba. Piauí.

Palavras iniciais

As

questões

básicas

que

orientam

este

trabalho

estão

ligadas

essencialmente à forma de articulação existente entre o Patrimônio funerário e o
sistema econômico do ciclo da maniçoba no Piauí, ou seja, a relação do apogeu e
declínio da economia ligada à borracha, ainda se encontram nos cemitérios
piauienses.
Embora a análise tenha sido limitada à história de um produto particular – a
maniçoba - na área do sudeste do estado pretendeu-se que a história econômica
fosse tomada como referencial. O foco privilegiou o período de 1900- 1950, período
justificado pelo ciclo econômico na região de 1900-1920, embora curto, contribuiu
acentuadamente para a formação da receita do Estado e demandou o esforço
produtivo de grande parte de sua população. Embora a borracha entre em
decadência no alvorecer dos anos 20 do século passado, seus tentáculos seguem
até os anos de 1950 nos cemitérios dessa região do Piauí.
Objetivou-se, pois, na abordagem do tema, a ligação da borracha de
maniçoba com os cemitérios:
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Em que medidas fatores conjunturais do ciclo da borracha afetaram a
economia gomífera do Piauí, gerando uma demanda na sociedade e como isso se
reflete nos cemitérios?
Qual a situação do patrimônio fúnebre do sudeste do Piauí, e como ele
reflete o apogeu e declínio da economia gerado pela receita da borracha?
Qual o lugar do fazendeiro, barraquista, maniçobeiro e catingueiro da
borracha nos cemitérios?
Do contato inicial com o tema, resultou um quadro explicativo prévio,
hipotético, que foi alterado, mas principalmente complementado à medida que foi
realizada a pesquisa de campo e procedida à análise das fontes.
A economia da borracha de maniçoba no Piauí, inserida num quadro
extrativo-exportador, teve suas tendências de produção e exportação
determinadas pelo preço internacional do produto, ou em outros termos pela
demanda exterior. A alta dos preços verificado na conjuntura igualmente
determinava a exploração racional do produto - via plantio - efetivada em
diversos municípios do estado (QUEIROZ, 2006, p. 16).

O espaço de pesquisa é o sudeste do Piauí e compreendem os municípios
de Canto do Buriti, Caracol, São João do Piauí, e São Raimundo Nonato, municípios
que nasceram e ou prosperam com o ciclo da borracha, seja na área urbana ou
rural, encontram-se distintos cemitérios que materializam um acervo importante
ligado à história da região.
O cemitério é antes de tudo uma forma de preservação da memória
individual e coletiva dos indivíduos e de uma sociedade. A morte está diretamente
ligada à vida do ser humano, dessa maneira, não tem como separá-la da história. E
com isso é possível analisar a partir de seu conjunto de cemitérios que estão ligados
a uma história comum e mais ampla, a própria história econômica.

Um breve pano de fundo

O estado do Piauí localiza-se na porção oeste do Nordeste brasileiro,
limitando-se ao leste com o Ceará e Pernambuco; ao sul e sudeste com a Bahia; no
oeste com o rio Parnaíba, desmarcando a fronteira com o Maranhão, e ao Norte com
o Oceano Atlântico. É o décimo maior Estado do Brasil e terceiro maior do Nordeste,
ocupando 16,2% do território nordestino, em termos fisiográficos é uma típica zona

de transição, apresentando aspectos do semi-árido nordestino, da Pré-amazônica e
do Planalto Central do Brasil.
Para Nunes (2007) a localização geográfica do estado situado na bacia
hidrográfica do Parnaíba, tornou um corretor de migrações constantes. Os
flagelados da seca, tocados pela fome, assim como os grupos indígenas
testemunharam essa peculiaridade. “É a bacia do Parnaíba passagem obrigatória
dos retirantes, porque está situada entre as terras castigadas do nordeste e as
frescas e urberrimas terras do Maranhão, parte da Amazônia brasileira” (NUNES,
2007, p. 54).
A análise da formação histórica do Piauí faz parte de uma visão mais geral
sobre a região Nordeste como um todo. Parte de um modelo conceitual das
economias regionais formada pelo colonialismo português. Nas terras do Piauí,
formou-se

um

sistema

econômico

periférico

caracterizado

pelo

setor

de

subsistência, subsidiário como área criatória extensiva, no Nordeste Oriental úmido
da economia açucareira e, posteriormente, também articulado com a região mineira.
O povoamento do Piauí foi motivado principalmente pela expansão da
economia açucareira, o qual foi responsável pela implantação e
desenvolvimento da pecuária, que tem papel importante no fornecimento de
força motriz, meio de transporte e alimento nos engenhos que com o passar
do tempo torna-se inconciliáveis, pois os mesmos possuíam características
distintas (BITENCOURT, 2011, p. 15).

A pecuária permaneceu como atividade econômica dos meados do século
XVIII ao final do século XIX, quando a pecuária apresenta seus primeiros sinais de
declínio. O que motivou novas atividades econômicas dentre elas a maniçoba.
A árvore de maniçoba pertence ao gênero botânico, Manihot, da família dos
Euforbiaceas, são árvores resistentes à seca, que guardam reservas nas raízes e
nos caules. Existem as espécies: a Manihot glaziowi, Manihot piauhyensis, Manihot
dichotoma, foi densamente explorada no semi-árido principalmente nos estados do
Ceará, Piauí e Bahia.
A exploração dos maniçobais para a produção láctea tornando-se
economicamente viável com os altos preços internacionais da borracha no início do
século XX, impulsionados pela demanda dos países industrializados, sobretudo a
Inglaterra, que constituiu o principal centro comprador e distribuidor dessa matériaprima.

Figura 01: Maniçoba nativa
Fonte: www.embrapa.com.br

A alta dos preços atingidos no mercado internacional levou a uma corrida
aos maniçobais nativos do semi-árido, fazendeiros, barraquistas, maniçobeiros e
catingueiros de borracha.

Os cemitérios da maniçoba
Para Janotti (2006, p.10) “ser historiador do passado ou do presente, além
de outras qualidades, sempre exigia erudição e sensibilidade no tratamento de
fontes, pois delas depende a construção consciente de seu discurso”.
A partir da abordagem de Janotti, refletiu-se sobre os cemitérios como fontes
ligadas a uma história ou a diferentes histórias. As memórias de vida e morte têm
nos velhos cemitérios que pontilham o semi-árido piauiense, o fazendeiro, o
arrendatário do maniçobal, os barraquistas mortos pelos catingueiros em
emboscadas, o maniçobeiro morto pela picada de cascavel; a criancinha inocente
que veio a óbito na toca em pleno maniçobal.
Representações de túmulos suntuosos de coronéis da borracha, arenitos
lavrados com iniciais dos que descansam, cercados de madeira, cruz sem braço
delimitando um sepulcro. É assim que se apresentam os velhos cemitérios dessa
região do Piauí, permitindo compreender as realidades pretéritas, a partir das
configurações espaciais ligadas ao contexto histórico ao qual está relacionado.
“Tudo o q. morre no campo, reenterra junto das estradas, e os refrágios q. relhe
fazem, são as oraçõens de algum viadante pio” (DURÃO, 1772 apud SILVA FILHO,
2007, p. 223).

Figura 02: Cemitério do Carcará
Fonte: Domingos Júnior

No contexto da pecuária e do vaqueiro, antes das primeiras taperas fixadas
pelos sertanistas e curraleiros nos campos e tabuleiros do Piauí, possivelmente uma
ou outra sepultura tenha antecedido as prefixações dos vaqueiros nestas plagas.
Para Silva Filho (2007) assim como a antiguidade os cemitérios teriam sido
os primeiros abrigos a formatar a cidade dos mortos e foi percussor da cidade dos
vivos.
Localizados nos centros urbanos de São Raimundo Nonato, Canto do Buriti,
Caracol e São João do Piauí e também no meio rural. Entre um e outro se
apresentam significativas mudanças em suas estruturas e principalmente na
configuração dos túmulos. “A esses livres e escravos os campos do sertão serviam
de mortalhas e jamais entravam nos registros oficiais das paróquias.” (MARTINS, s/d
apud FALCI, 1995, p. 112).
No sertão semi-árido de uma paisagem em constante metamorfose entre o
período seco e o período chuvoso. Sauer (1998) considera as paisagens com essa
generalização, derivada de observações de cenas individuais, que tem relação com
outras paisagens e com a forma que as compõem. Dessa maneira, entender o
entorno do ambiente onde se insere um sítio, no caso o cemitério, constituído e
reconstituído em função do uso e ocupação do solo, ajuda na tarefa de entender a
vida pregressa e a cultura de uma sociedade.
Entre o campo e a cidade, nessa paisagem de areias brancas, de veredas
místicas, arredadas de vista, em sossego de abandono, habitada de corpos
em decontação afloram sepulcros caiados sentados de velas, entranhados
de desolação, polvilhados de perpétuos, cravados de cruzes carvonizadas,
infiltradas de raízes dos caneleiros. Nas províncias centrais, ou antes, em
todas as freguesias centrais, nunca a estatística obituária será possível e
real, porque os enterrados se fazem pelas estradas, nos cemitérios

particulares, ou em qualquer lugar mais próximo a residência do morto.
(ALENCASTRE, 1978, p. 126)

A descrição de Alencastre sobre a paisagem dos cemitérios do Piauí no
alvorecer do século XIX, ainda perpassa importante análise no século XXI.
[...] reproduzem a geografia social das comunidades e definem as classes
locais [...] as sociedades projetavam nos cemitérios seus valores, crenças,
estruturas socioeconômicas e ideológicas. [...] a análise permite conhecer
múltiplos aspectos da comunidade, constituindo-se em grandes fontes para
o conhecimento histórico (BELLOMO, 2000, p.15).

No contexto da investigação, cada cemitério passa a ser entendido como um
sítio histórico, e os túmulos como artefatos que permitiram a identificação das
mudanças sociais nos espaços fúnebres.

Os cemitérios

Para a pesquisa, foi adotado ficha de campo onde foram registrados os
dados gerais do cemitério e o registro individual dos túmulos, compreendido entre
1900 – 1950, a cronologia das lápides, foi elemento significativo para atingir o
período do ciclo da maniçoba e os anos posteriores diretamente ligados à maniçoba.
Os túmulos constituem-se, na maioria dos casos em artefatos datáveis com
precisão, uma vez que nas lapides tumulares encontram-se, frequentemente
impressos as datas de nascimento e morte daqueles ali sepultados.

Figura 03: Cemitério da Maniçoba
Fonte: Domingos Júnior

Os cemitérios localizados nas zonas urbanas guardam ainda importantes
lápides e decoração. O cemitério do Carcará, situado na área rural, os túmulos são
apenas datados. No caso do cemitério de Caracol, o único onde os túmulos não
existem datações, as decorações dos mesmos foram feitas com cacos e gargalos de
garrafas de vidro de diferentes cores.
Os cemitérios de Nossa Senhora da Piedade e Nossa Senhora de Lourdes,
em São Raimundo Nonato, constituem os mais importantes acervos de lápides e
mausoléus ligados ao ciclo da borracha. O município foi emancipado em 1912,
momento mais significativo do ciclo econômico da região. As construções dos
túmulos nesse período demonstram os desdobramentos da economia da borracha.
A imponência dos túmulos ligados ao material construtivo como o mármore,
também pode ser visto no cemitério de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro em
Canto do Buriti, cidade que nasceu como entreposto de compra e venda da
borracha. Na perspectiva cemiterial, apresentam-se como um importante acervo
ainda bem conservado de túmulos e lápides de mármore.
O cemitério do Carcará em Canto do Buriti constitui-se o mais degradado do
ponto de vista de conservação de seu acervo. A ausência de túmulos datados e ou
conservados, muitos apenas com blocos de pedras, cercados de madeira
semidestruídos, denunciam o local dos maniçobeiros e barraquistas.

Figura 04: Cemitério Nossa Senhora da Piedade
Fonte: Domingos Júnior

Para Costa Filho (2006), no final do século XIX e inicio do XX, a população
piauiense encontrava-se na sua maioria no meio rural e onde a educação era algo
distante da realidade do sertanejo, constituindo uma população de analfabetos ou

semianalfabetos, fato representado pela grafia das lápides e ou a ausência destas
no cemitério do Carcará.

Finalizando...

Os cemitérios do sudeste do Piauí fazem parte do ciclo da maniçoba, são
cemitérios convencionais ligados aos modelos tradicionais e conhecidos em grande
parte do sertão nordestino, constituindo-se como um monumento do fim, o acervo
aqui

inventariado

composto

pelos

túmulos

ligados

a

maniçoba

e

seus

desdobramentos, embora muitos degenerados ainda é possível dialogar e revelar
muitas histórias escondidas sobre sete palmos de chão. Mais do que histórias
individuais é possível atingir uma história maior ligada à economia do Estado no
alvorecer do século XX.

Agradecimentos
O autor agradece a Fundação de Amparo a Pesquisa do Piauí – FAPEPI,
pelo apoio financeiro a pesquisa e ao Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Piauí – IFPI, campus São Raimundo Nonato.

Referências

ALENCASTRE, J. M. P. de. Memória cronológica, histórica da Província do Piauí. (s/e). Teresina:
COMEPI, 1978.
BELLOMO, H. R. A produção da estátua funerária no Rio Grande do Sul. In: BELLOMO, H. R. (org.)
Cemitérios do Rio Grande do Sul: arte, sociedade, ideologia. Porto Alegre: EDIPUCRJ, 2000.
BITENCOURT, A. J. S. Canto de Periquito: uma fazenda no rastro da pecuária piauiense. 2011.
(Trabalho de conclusão de curso de História) – Universidade Estadual do Piauí, 2011.
COSTA FILHO, A. A escola do sertão: ensino e sociedade no Piauí, 1850-1889. Teresina: Fundação
Cultural Monsenhor Chaves, 2006.
FALCI, M. B. K. Escravo do sertão: demografia, trabalho e relações sócias. Teresina: Fundação
Cultural Monsenhor Chaves, 1995.
HERBERTS, A. L; CASTRO, E. T. Cemitérios no caminho: o patrimônio funerário ao longo do
caminho das tropas nos Campos de Lages. Blumenau: Nova Letra, 2011.
JANOTTI, M. de L. O livro fontes históricas como fonte. In: PINSKY, C. B. (org.) Fontes históricas. 2.
ed. São Paulo: Contexto, 2006.
NUNES, O. Pesquisa para a história do Piauí: pré-história. Primeiros contatos com a terra.
Primórdios da colonização e a ausência de governo. Teresina: FUNDAPI; Fund. Mons. Chaves, 2007.
QUEIROZ, T. de J. M. A importância da borracha de maniçoba na economia do Piauí: 1900 –
1920. 2. ed. Teresina: FUNDAPI, 2006.
SAUER, G. F. A morfologia das paisagens. In: CORRÊA, R. L.; ROSENDAHL, Z. (org.) Paisagem,
tempo e cultura. Rio de Janeiro: EDUERJ, 1998, p. 114 – 139.
SILVA FILHO, O. P. da. Carnaúba, pedra e barro na Capitania de São João do Piauhy. Belo
Horizonte: Ed. do autor, 2007.

CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA DE GUARUHOS – SP: A MORTE
ANUNCIADA
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Resumo: Este artigo tem por objetivo abordar o processo de desapropriação do Cemitério São
João Batista, localizado no centro da cidade de Guarulhos. A partir da década de 1950,
Guarulhos inicia um processo de urbanização extensiva provocando profundas alterações em
sua estrutura social. Nadando contra o fluxo do crescimento, o Cemitério começou a virar um
problema urbanístico para as autoridades que justificaram a desapropriação do espaço
mortuário como um símbolo de progresso e evolução.
Palavras chaves: cemitério, urbanização, desapropriação.

O que chamamos hoje de Guarulhos, nasceu de um povoado indígena
em 1560 com os índios Maromomis, tribos que fugiram dos campos de
Piratininga e aqui se estabeleceram. Em 1600, o vilarejo começa a crescer e
alcança status de Distrito, em 1685 esta região ganhou foros de Freguesia,
mas somente em 1880 a cidade tornou-se independente de São Paulo. Pela lei
provincial nº 34 de 24 de março de 1880, foi criado o Município com a
denominação de “Conceição dos Guarulhos” e território de desmembramento
de São Paulo, porém, só foi efetivamente dependente 10 meses depois no dia
24 de janeiro de 1881 quando os seis primeiros membros da Câmara Municipal
tomaram posse.
No final do século XVIII, a região central de Guarulhos possuía duas
igrejas, localizadas na antiga Rua Direita, atual Rua D. Pedro II: Nossa
Senhora Conceição dos Guarulhos erguida em 1770 e Nossa Senhora do
Rosário dos Homens Pretos edificada em 1778 e demolida em 1930. “Ponderar
sobre a religiosidade de Guarulhos é identificar o desenvolvimento da cidade
que evoluiu em torno desses dois santuários que também servia como espaço
mortuário”. (RANALI, 2002 p.193)
Em 1889 foi fundado o Cemitério Municipal1, situado entre as ruas
Oswaldo Cruz e Felício Marcondes, tendo como primeira denominação
Cemitério Central devido a sua localização, aproximadamente 350 metros das
1

Lei Municipal nº 98 pg. 215 1º Livro Ata da Vila Conceição dos Guarulhos.

Igrejas Nossa Senhora da Conceição e da Igreja Nossa Senhora do Rosário
dos Homens Pretos.
Posteriormente, em 1924, o terreno do cemitério foi ampliado por doação
de um empresário renomado da cidade, Francisco Antunes Filho que chegou a
ser Prefeito da cidade durante um mês no ano de 1964. Em retribuição a
doação do terreno, teve uma área doada para seu jazigo perpétuo.
A denominação atual do Cemitério São João Batista foi estabelecida
pela Lei n.370 de 28 de fevereiro de 1956 na gestão do Prefeito Rinaldo Poli, o
primeiro prefeito eleito pelo voto direto.

Figura 1 - Vista aérea do Cemitério São João Batista em sua totalidade em 1957.
Fonte: Arquivo Histórico Municipal.

Na década de 50, Guarulhos iniciou um processo de grandes
transformações urbanísticas. Dois pontos primordiais decorrentes foi a
inauguração da Rodovia Presidente Dutra em 19 de janeiro de 1951 que liga
São Paulo ao Rio de Janeiro. Ao findar desta década, outro fator decorrente
que contribuiu com o desenvolvimento da cidade, foi a implantação do bairro
Cidade Satélite de Cumbica, sito as margens da Rodovia Presidente Dutra e
próximo a Base Aérea.

A Prefeitura concedeu aos futuros empreendedores deste novo polo
industrial da cidade a isenção de imposto durante 15 anos. Com este atrativo, a
população de Guarulhos cresceu em um curto espaço de tempo.
Evolução populacional de Guarulhos: 1940 a 20002

Ano

População

1940

13.439

1950

35.523

1953

40.021

1960

101.273

1970

225.377

1980

532.724

1991

787.866

2000

1.071.299

Os anos entre 1953 a 1960 a população de Guarulhos mais do que
dobrou, quase triplicou. A evolução demográfica da cidade cresceu do mesmo
modo que a industrialização, que chegou com força dando diversas
oportunidades de empregos, atraindo principalmente os migrantes do norte e
do nordeste brasileiro.
Assim, a partir da década de 50, Guarulhos inicia-se em um processo de
urbanização extensiva provocando alterações em sua estrutura ambiental e
urbana, principalmente nos setores social, político, econômico e cultural.
Fábricas trabalhando a pleno vapor, população crescendo e as pendências de
serviços públicos ascendiam sucessivamente.
Para saciar esta demanda de crescimento e urbanização, uma nova
sede da Prefeitura Municipal começou a sair do papel para virar realidade. Em
1960, a Prefeitura foi transferida para uma sede própria em uma nova praça na
região central da cidade. O ano de 1960 ficou marcado na história de
Guarulhos não apenas nas transformações urbanísticas, mas também nas em
comemorações, como o aniversário do seu IV Centenário, o qual já
considerava Guarulhos uma cidade de desenvolvimento latente.
2

Anuário Estatístico do Brasil, IBGE, Rio de Janeiro, volume 56, 1996.

Nadando contra o fluxo do crescimento, o Cemitério São João Batista
perpetuava no centro da cidade.
Diante destas transformações, na década de 1960, sob a gestão do
prefeito Mário Antonelli, secretariado por seu advogado João Ranali sentiram a
necessidade da desapropriação do espaço mortuário. Havia uma corrente
progressista, formada por vereadores e comerciantes, que lutavam pela
desapropriação do espaço em questão uma vez que o cemitério estava
impedindo o progresso da cidade.
A remoção iniciou-se na parte baixa do cemitério, que ficava em frente à
Rua João Gonçalves. As diferenças sociais existem tanto na vida como na
morte já que o jazigo é a continuidade de suas relações sociais. Sendo assim,
a parte alta do Cemitério São João Batista foi destinada para famílias com
maiores condições sociais e a parte baixa, para pessoas de baixa renda. As
famílias que teriam seus jazigos removidos eram avisadas e permitiam a
transladação do corpo para o recém-inaugurado Cemitério São Judas Tadeu,
popularmente conhecido como Cemitério do Picanço, distante a 5 km do
Cemitério São João Batista. Quando a desapropriação chegou à parte alta, sito
a Rua Felício Marcondes, famílias tradicionais que se encontravam no poder
impediram a remoção dos seus túmulos.
Embora o movimento de desapropriação ter sido encabeçado por
vereadores e famílias tradicionais progressistas, parcela dessa classe
comungava com a permanência do espaço fúnebre.

Dentre os diversos

Processos Administrativos, Liminares e Decretos, a desativação total do
cemitério foi suspensa em 1962, iniciando-se então um processo de
remodelação.
O prefeito Mário Antonelli terminou o seu mandato sem ter concluído a
remodelação do cemitério. Em 1963, o então prefeito Waldomiro Pompeo
retomou3 e finalizou a remodelação, e, com o terreno remanescente, construiu
a sede da atual Biblioteca Municipal Monteiro Lobato, primeiro polo culturaleducacional de Guarulhos, atendendo uma das novas necessidades, em
virtude do crescimento da cidade. Na outra parte do terreno, estava prevista a
3

“Estamos encaminhando relatório do levantamento total de concessões perpétuas existentes
na parte nova e velha do Cemitério São João Batista. No projeto atual de remodelação com
diminuição da área do Cemitério, sendo que o mesmo passará a ocupar apenas a chamada
parte velha”. Memorando s/n julho de 1959.

construção de uma praça, porém ela não saiu do papel. Posteriormente, foi
aproveitada para a construção do Ambulatório da Criança, em parceria com a
Santa Casa de Misericórdia de Guarulhos.

Figura 2 – Biblioteca Municipal Monteiro Lobato em 1968.
Fonte: Arquivo Histórico Municipal.

Ao andarmos pelas dezesseis quadras remanescentes deste espaço
mortuário, verificamos nas lápides que os nomes das pessoas ali sepultadas
estão vinculados aos das ruas e avenidas tradicionais de diversos bairros
guarulhenses, principalmente na região central como os irmãos construtores
Luiz e Paulo Faccini, ex-prefeito José Maurício de Oliveira, o empresário no
ramo de caça e pesca Octavio Braga de Mesquita, o comandante da Base
Aérea Sebastião Walter Fusco, entre outras pessoas que ajudaram a escrever
a história da cidade.
Embora a sua importância cultural seja inegável, o local só foi
reconhecido como patrimônio da cidade a partir do seu tombado pelo Conselho
de Patrimônio Histórico de Guarulhos, Lei 370 de 28 de agosto de 1990. Não
que o progresso tenha que ser negado, mas a preservação da memoria e da
cultura de uma sociedade, é garantia de identidade e cidadania de um povo.

...memórias nos ajudam a fazer sentido no mundo que
vivemos... embutido em relações complexas de classe,
gênero e poder, que determina o que pode ser relembrado
ou esquecido, por quem e para que fim.
(CHAUÍ, 1992, p. 42)
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SIGNOS EM TÚMULOS DE MILITARES NOS CEMITÉRIOS DE SÃO JOÃO
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RESUMO O objetivo deste trabalho é discutir os signos que compõem os túmulos de militares
existentes nos cemitérios de São João Batista e São Francisco Xavier, na cidade do Rio de Janeiro.
Em função do número de imagens possíveis no corpo do texto, optou-se em construir tipologias sobre
os túmulos fotografados (97 [SJB] + 68 [SFX] = total de 165). Os militares são pertencentes às Forças
Armadas brasileiras (Exército, Marinha e Aeronáutica) no período compreendido entre os anos de
1890 a 2000. O uso da fotografia é o mote da pesquisa, entretanto, neste caso, os signos tumulares
adquirem importância. Assim, a presença de signos ligados ao mundo do trabalho militar (vestimenta,
medalhas, mar, navio, avião, emblemas etc.) farão parte da análise neste trabalho.
Palavras-chave: Cemitério, imagem, militar

Introdução
Busca-se neste texto, fazer uma análise sobre os componentes dos túmulos
de militares (Exército, Marinha e Aeronáutica) coletados nos cemitérios cariocas de
São João Batista e São Francisco Xavier. Foram localizados 165 túmulos no perfil
pretendido, assim, debruçou-se sobre 165 fotografias tumulares em ambos os
cemitérios. Em função da adequação às normas do evento, procurou-se traçar
aspectos comuns, identificação de signos do mundo do trabalho militar que
comporiam os túmulos/mausoléus pesquisados.
Este texto está dividido em duas partes. A primeira apresenta uma breve
discussão teórica sobre a fotografia e suas possibilidades no campo da pesquisa
cemiterial. Também discutiu alguns conceitos pertinentes ao tema, tais como
representação, intermediação, espaço, entre outros, e o cemitério como local de
memória. A segunda parte trata dos signos existentes em túmulos militares. Esta
parte do texto foi dividida em quatro: primeiramente serão examinados os mausoléus
coletivos, construídos com apoio ou não da União; segundo, túmulos/mausoléus
vinculados aos aviadores militares (não necessariamente da FAB); terceiro
túmulos/mausoléus construídos para componentes da Marinha de Guerra; por fim,
em quarto, túmulos/sepulturas que tenham relação com o ideário de Benjamin
Constant, com destaque para o túmulo deste. Neste rol estão sepulturas de seus
discípulos, militares do Exército e do Presidente Marechal Floriano Peixoto.

Breve discussão

O uso da fotografia como fonte história e não como mera ilustração tem
adquirido nos últimos anos um papel importante, tal qual o documento escrito. Ao
escolher a fotografia contida nos túmulos e mausoléus dos cemitérios como
componente da construção da memória do morto, de sua família e das idéias e
valores religiosos, sociais e culturais da sociedade de então, pôde-se constatar que
a mesma é parte integrante de um processo mais amplo. No caso desta pesquisa, a
grande maioria dos túmulos e sepulturas não apenas contém dos nomes dos
mortos, mas também epitáfios e imagens (fotografia, busto, corpo inteiro, meio busto
- relevo ou não -, face - em geral de perfil-, entre outras formas escultóricas em
mármore ou bronze (imagens sacras, representações sagradas e/ou do mundo do
trabalho militar, tais como navio, ondas do mar, aviões entre outras).
Ao se pesquisar em diversos cemitérios brasileiros, por diversas regiões, foi
possível verificar a entrada da fotografia no espaço cemiterial como importante
componente da memória apenas no século XX, com sua expansão a partir da
década de 20 deste século.
Se a imagem do morto era apenas possível aos que possuem renda para
mandar executar trabalho em mármore ou bronze, mesmo se apenas no formato de
busto em placa, a fotografia em medalhões de mármore/esmalte/ferro veio
possibilitar a que muitas famílias pudessem dispor desta forma de manutenção da
memória do falecido. No decorrer do tempo a fotografia foi ampliando seu espaço
dentro do cemitério a ponto de hoje praticamente inexistir túmulo sem esta
ornamentação.
As fotografias cemiteriais funcionam para demonstrar uma coesão da família
e, por seguinte, manter uma memória. Neste sentido também atuam, reforçando, a
existência das datas e dos epitáfios. As fotografias cemiteriais também têm por
função causar aos passantes e, em especial, nos familiares, emoções, recordações,
vivências, respeito e admiração. Não é raro encontrar gerações de militares em um
mesmo túmulo, com seus nomes, datas, epitáfios e imagens (fotografias, placas e
bustos). Deve-se destacar que o mundo militar ainda é uma realidade e muitos dos
passantes podem ter ou ter tido militar em suas famílias ou, mesmo, ser um. Enfim,
provocando semelhança, associação, identificação consigo, com seu meio e/ou com

suas experiências, as imagens cemiteriais atuam junto ao seu observador causandolhe revelações, lembranças, estimulando sentidos.
A representação do mundo social e, no caso, mundo do trabalho é
determinado pelo conjunto de seus componentes em busca de uma identidade.
Como o espaço cemiterial é eminentemente religioso, há a soma destes mundos,
com suas respectivas representações e simbologias.
O cemitério é um espaço construído socialmente e é altamente estratificado.
Aos mais ricos são dados os espaços mais valorizados do ponto de vista religioso e
social (em áreas mais elevadas, próximas à capela, nas alamedas mais arborizadas
e cuidadas, mais principais vias, entre outras). Aos mais pobres, áreas longínquas,
sem ornamentação alguma, provisórias. Portanto, além do espaço interno do
cemitério ser fator de distinção social, a construção da sepultura e/ou mausoléu,
com seus ornamentos, reforçam as diferenças e a manutenção de uma memória
coletiva mais consistente e permanente.
Está-se, portanto, pensando em espaços diversos, construídos para serem
vivenciados e, também, comportar experiências, valores e idéias. Há o espaço
geográfico do cemitério na cidade; há o espaço da sepultura/mausoléu dentro do
cemitério; há espaços no mausoléu/sepultura que comportam, conjunta ou
isoladamente epitáfios, fotografias, ornamentações várias, estatuária, placas, bustos,
símbolos do mundo do trabalho, história da família (cronologias com datas e nomes)
etc. As vivências e experiências, as emoções e sensações variam conforme o uso
destes espaços, separadamente ou em conjunto. Não se pode esquecer que a
própria fotografia (e demais ornamentos) possui seus espaços internos e externos
no momento de sua construção.
Portanto, aceita-se o conceito de intermediação, não só da fotografia, mas de
todos os componentes que integram o mausoléu/sepultura. Este(a), com ajuda das
ornamentações, atua na construção de uma memória individual e, em especial,
coletiva. As transformações que operam junto aos espaços cemiteriais e na
composição das sepulturas/mausoléus (com seus componentes) no decorrer do
tempo cobrem e descobrem novas formas de percepção da memória construída.
Mas para compreender a mediação é necessário entender a composição do
objeto, localizá-lo histórica e socialmente, conhecer sua(s) particularidade(s). Neste
sentido, as ornamentações são carregadas de sentidos. A construção das tipologias
nas sepulturas/mausoléus militares ajudará a verificar estes pontos.

O epitáfio, como antes dito, faz parte da construção de uma memória, em
especial, do falecido, mas dentro dos padrões morais e sociais vigentes.ii
A palavra epitáfio vem do grego epi (sobre) e taphos (tumba), ou seja, escrito
que se coloca sobre a sepultura. Em geral são frases, curtas ou longas, na forma
simples ou poética, supostamente produzida pelo próprio morto, por representante
da família (pai, mãe entre outros) ou amigo(s). São expressões léxicas que
exprimem sentimentos que ajudam a atenuar o fato da morte e traz ao passante (o
familiar ou visitante do cemitério) uma mensagem/memória sobre o falecido.
Sua base é o eufemismo, uma figura de estilo que procura esconder ideias
desagradáveis, que tem um significado diverso. No caso específico, a existência ou
a ocorrência da morte. A metáfora aparece como a mais importante forma de
eufemismo nos epitáfios. Esta deve ser entendida como uma forma de perceber a
realidade, pensar e agir sob um olhar conceitual diferenciado, mais familiar, mais
concreto.
Mas se deve entender o epitáfio como uma maneira de valorizar o morto e
realçar seus valores e ideais, reafirmar valores familiares e manter estes laços. Mais
que um aspecto individual, reforça o caráter coletivo, familiar.
Os epitáfios podem associar a morte a um fato positivo ou negativo, sendo o
primeiro caso o mais comum.
A partir da perspectiva da morte como momento de descanso apenas, no
cemitério não há mortos, seus integrantes não morreram, apenas descansam.
Depois de muito trabalhar, de doar, de rezar, ao vivo é dada a oportunidade de
descansar, em geral um repouso espiritual enquanto aguarda o Juízo Final:
“Descansa na paz do Senhor”.
Mas, se o morto por um lado descansa, de outro ele parte: deixou o mundo
terreno e segue para uma “viagem”, subiu aos céus, partiu e foi se encontrar com
Deus. A morte se transforma em uma expressão hiperbólica, é a vida pós-morte, é a
morte da própria vida. Os epitáfios funcionam como um instrumento para atenuar a
morte, é a luta da vida contra a morte, a presença do ausente. Assim, a memória, a
saudade, as lições e o amor vencem a morte.
O ato de não esquecer é mútuo, tanto do falecido (que não esquecerá quem
amou na terra), quanto os amigos e parentes. O ato de não esquecer é uma vitória
contra a morte. Comum a frase em epitáfios com o sentido de que “quem vive na
memória não morre”.

Em relação à vitória, mais uma vez deslocando o sentido da morte, há o
contraponto mundo real e mundo espiritual. Enquanto este é o reino de Deus, o fim
da caminhada, a recompensa pelo exemplo, pela luta, o outro é muito marcado por
sofrimento e angústia. Nesse mesmo sentido, podemos lembrar a separação carne/
espírito.
Uma conclusão a que se pode chegar sobre os epitáfios é que estes buscam
atenuar a morte sob a forma de eufemismos. As frases dos epitáfios fazem parte da
formação cultural e mental de uma época que, somada à religiosa, dão um caráter
menos pesado ao fato da existência da morte, tabu em quase todos os meios.
Os epitáfios nos dão, ao longo do tempo, informações culturais e religiosas
importantes frente ao conceito de morte e de sua superação, formas de expressar e
vivenciar sentimentos.
Nas linhas seguintes se poderá verificar no mundo militar a relação epitáfio e
ornamentos nas sepulturas/mausoléus pesquisados.

Uma proposta de tipos

O material colhido provém desde pequenos ossuários (em geral com a
fotografia, o nome e data do falecido) até grandes mausoléus coletivos (erguidos
pela União). A maioria, entretanto, é de sepulturas particulares, bem localizadas no
espaço cemiterial, com ornamentação valorizada.
Inicialmente a análise do texto foi pensada em ser dividida pelos
componentes das Forças Amadas (Marinha, Exército e Aeronáutica). Adverte-se que
a Aeronáutica como Força somente surgiu nos anos 40, assim, até este momento,
compõe as outras Forças.
Como foi imposto o limite do uso de apenas quatro imagens, as usadas foram
aquelas que apresentaram um maior número de ornamentações e signos ou que
pudessem resumir a questão proposta. Assim, nas imagens ausentes, seus
conteúdos (fotografias, ornamentos e epitáfios) serão apenas descritos.
As sepulturas coletivas, ou seja, aquelas que foram construídas, em geral
com apoio da União (ou por ela própria) estão ligadas a mortes coletivas, seja em
mar ou terra. Saindo do eixo São João Batista/São Francisco Xavier, seria
interessante citar o caso da Quadra da Marinha, no cemitério de Niterói, uma ala
murada que possui túmulos e uma capela-ossuário. Na entrada desta quadra esta

escrito: “Este singelo monumento guarda os despojos d’aquelles (sic) para quem as
palavras Pátria – Liberdade - e Lealdade tinham significação mui profunda, e que
sobre esta terra que aos seus ossos dá guarida, tombaram durante a revolta de
1895”. Na capela/ossuário se encontram os restos mortais dos falecidos e ao fundo
uma grande placa com os nomes deles. Na mesma quadra outra homenagem: “Às
vítimas da explosão de 1931”.
Seguindo essa mesma linha de proposta de memória heróica e patriótica há
no cemitério de São João Batista alguns monumentos/sepulturas coletivas. Uma
seria “Aos mortos da Divisão Naval em operação de Guerra, a Pátria agradecida”.
Um imponente mausoléu, sem portas, convidando o passante a entrar e conhecer a
heróica história de sua marinha. Em seu interior uma lápide, sobre esta uma cruz, e
olhando para ela uma estátua, em tamanho natural, de um homem, vestido de
marinheiro, em cuja mão há o quepe e seu ar é solene e de respeito. Acima está
escrito: “Elles (sic) defenderam o Brazil (sic) empenhado na conflagração em que se
debatia o mundo e tombaram no caminho do dever e da honra, 1918.”
Outro imponente monumento é em homenagem aos membros da FEB (Força
Expedicionária Brasileira), que lutaram na Segunda Guerra Mundial. Como os que
morreram em campo estão enterrados no aterro do Flamengo, no Monumento aos
Mortos da Segunda Guerra. Esse mausoléu é destinado para aqueles febianos que
morreram após o retorno ao Brasil, já no período de paz.
Abrindo um parêntesis para o caso dos febianos e sua presença nos
cemitérios. Há duas expressões: uma coletiva, no caso dos monumentos no São
Batista e no Aterro do Flamengo; outra individual, a dos enterros em jazigos
familiares. Entretanto, há uma unidade entre as duas expressões, pois as fotografias
cemiteriais de muitos febianos os trazem com os símbolos da FEB e da Segunda
Guerra. Quando se trata de uma fotografia de um idoso, este porta uma boina com o
emblema da FEB (a cobra fumando cachimbo) e/ou com medalhas recebidas por
sua participação na mesma. Ou, quando jovem, a fotografia apresenta-o jovem com
a vestimenta militar, de frente ou em meio perfil, tranqüilo e sorridente, às vezes
fumando seu cachimbo. Destaca-se a sepultura do General Aguinaldo Campos,
onde há uma placa com os dizeres: “Homenagem ao autor deste emblema, Gen.
Aguinaldo José Senna Campos, chefe da 4ª. Secção de Logística do estado Maior
da FEB, na Itália”. Falecido no ano de 1987, ou seja, 42 anos após o fim da Segunda
Guerra, sua fotografia é a de um senhor de meia idade, ainda na ativa, em meio

busto, de uniforme e quepe. A fotografia de jovem ou idoso que se remete aos
tempos da FEB, portanto, portadora de ideais de heroísmo e patriotismo, pode ser
encontrada em diversos cemitérios do país.
Fechando esses ligeiro parêntesis, há outro monumento vultoso no cemitério
São João Batista, o Panteão dos Aviadores, cujo projeto foi feito pela escultora
Celita Vaccani, em 1957, ou pelo menos as ornamentações. Acima da porta do
“Pantheon dos Aviadores” há a inscrição “Do espaço para a glória”.
O símbolo da Força Aérea Brasileira é o Gládio Alado (espada alada), na qual
a asa significa o vôo e a espada o ânimo guerreiro e a justiça. Este, portanto, é de
uso comum em sepulturas.
A morte pode ser contestada e ficar registrada na lápide, no epitáfio. Mas ao
lado da contestação há também a consolação. Neste espaço, a metáfora pode ser
muito usada, tal qual o eufemismo. A sepultura do Tenente-Aviador Borges, falecido
em 1959, aos 23 anos, apresenta em sua composição um enorme gládio alado, sua
fotografia frontal e um epitáfio, onde se lê: “Senhor vós nos emprestastes. E quando
estávamos cheios de esperanças. Nos tirastes, deixando-nos com o coração partido
de dor e saudade.” Diferentemente do sentido no Panteão dos aviadores, se lê a
frase: “Da glória para o espaço”.
Há o caso do Capitão Aviador Attila D’Oliveira, morto no ano de 1927, aos 26
anos. Sua sepultura é composta por vários signos. O primeiro, central, é a própria
imagem de Cristo crucificado. Abaixo dela, a imagem do próprio falecido, uma
fotografia onde se vê um jovem em vestido com seu uniforme de aviador e à frente
seu instrumento de trabalho, o avião. Esta fotografia possui a assinatura manuscrita
do jovem, portanto, a imagem eternizada em mármore foi selecionada no sentido de
mão apenas manter a memória visual do morto, mas também de sua firma. Uma
pose de corpo inteiro, planejada, pensada, talvez entre o fotógrafo e o fotografado.
Uma das mãos sobre o avião, outra segurando o capacete; um dos pés virado, com
a perna um pouco dobrada, a outra perna e o pé firmes, virados para frente. Uma
ave repousa sobre o brasão da república (símbolo de então da força aérea do
Exército). Ao lado da imagem de Cristo, duas frases, ambas reforçando o caráter de
herói, mártir, honrado, cumpridor de seus deveres, mesmos os mais arriscados.
Abaixo, no platô da sepultura, ao centro, uma imagem completa de seu “teco-teco”,
instrumento de trabalho, funcionando e intacto. Na esquerda, uma mensagem de
sua mãe.

Na sepultura do Capitão Tenente Aviador Figueiredo, morto aos 42 anos, em
1931, e na sepultura do 2º. Tenente Aviador Militar Pedro Aureliano, morto aos 21
anos, no ano de 1936, pode-se encontrar a
imagem em relevo do avião se espedaçando.
No caso deste aviador, como se vê na imagem
ao lado, o avião se choque com árvores em
área de montanhas. Além desta, vê-se outra,
uma fotografia do falecido sorridente, em seu
uniforme militar, em meio busto. Por fim, mais
uma placa, agora do regimento de Infantaria
República

Argentina,

em

homenagem

ao

tenente morto, datada de 1938. Em relação ao
primeiro aviador, apenas o nome, datação de
nascimento e morte, o epitáfio de saudades da esposa e filho e, por fim, a placa em
bronze, em relevo, com a imagem do avião espatifando no mar, com o piloto a
bordo, conforme se pode ver.

O aviador José de Souza Neto, em sepultura simples, contém sobre seu platô
a sua fotografia saindo de seu avião, com dedo indicando o céu e sorrindo. Não olha
para a câmera. Morto com 24 anos, em 1951, sua mãe escreveu ao lado da
fotografia: “Por teu ideal viveste e morreste.”
No caso doCapitão Aviador Soares, morto em 1947, sem indicação de data
de nascimento, há a estatuária do morto, de corpo inteiro, vestido com o uniforme de
aviador. À frente e abaixo de sua estatuária, um avião em queda. Sobre o platô do
túmulo, a bandeira brasileira.
Na sepultura do General Silva, para o ano de 1936, portanto também, antes
da existência da FAB, há uma espada alada e nesta, além da data, um epitáfio:
“Viveu e morreu angustiado pelos destinos de sua Pátria”. Sob a espada alada o
nome do falecido, sem datas. De outro objeto antes existente, apenas sobrou uma
ligeira marca, pois foi subtraído.
Nas sepulturas/mausoléus referentes aos militares da Marinha de Guerra,
sem dúvida o principal símbolo é a âncora. Mas, junto desta, outros três signos
vinculados ao mundo do trabalho marinho militar são geralmente encontrados: o
timão, a corda e o próprio mar (as ondas).
A âncora além de ser um instrumento do navio, tem muitos significados:
firmeza, solidez, tranqüilidade e de fidelidade. Lembrando as palavras do apóstolo
Paulo, deve-se ancorar a cruz em Cristo para evitar o naufrágio espiritual. Portanto,
este objeto é possuidor de um importante símbolo cristão, religioso iii.
Na imagem seguinte, sepultura do Almirante José Marques Guimarães,
falecido em janeiro de 1903, aos 65 anos, é repleta de simbologias e signos. Como
em muitas sepulturas de membros da marinha militar, seu retrato está dentro do
círculo do timão. Neste também se encontra o seu nome e datas de nascimento e
morte. Ora, o timão é o instrumento que dá o norte ao navio, segurança nas
manobras. No alto a cruz e um anjo consternado que traz em suas mãos uma
guirlanda de flores. Abaixo do braço deste anjo uma estrela flamejante de cinco
pontas, iluminando a fragata que sofre com as ondas do mar, que invadem seu
espaço. Abaixo, uma palma e, por fim, a âncora com as amarras (corda) sobre ela.
O seu retrato possui o efeito “flou”. Este efeito esvanece o cenário em volta do
retratado, inclusive parte de seu próprio corpo, valorizando a figura fotografada. Este
tipo de imagem esvanecida que se destaca na fotografia cemiterialiv. No caso das

fotografias militares, pode-se encontrar muitas de corpo inteiro, valorizando o
uniforme militar, e em meio busto, sem este efeito.

Tal qual seu colega de farda, o Almirante Candido Barreto, falecido em 1909,
aos 59 anos, seu retrato, com efeito “flou”, encontra-se no timão. Ornamentando seu
túmulo, um enorme farol. Semelhante no uso do timão, o Capitão de Corveta João
Delfim, morto em 1903, aos 49 anos, e o Almirante Carlos Balthazar, morto em
1913, com 70 anos, entre outros.
O capitão de Corveta Sylvio Belchior, morto no ano de 1909, provavelmente
muito jovem, teve sua sepultura construída pelos seus familiares que deixaram um
epitáfio: “Tributo de saudades de sua família”. A opção foi pela confecção de uma
estátua em tamanho natural (ou próxima), colocada elevada ao túmulo, à frente de
uma cruz, representando o jovem capitão fardado e com a arma com o cano voltado
para o chão e suas mãos sobre o cabo.
Almirante Ferraz, morto em 1915, aos 63 anos de idade, deixou um legado
aos seus filhos, como diz o epitáfio: “Elle legou à seus filhos o que há de mais
precioso na terra, Lembrança de seus conselhos, imagem de sua virtude, e os
exemplos de sua vida.” Além de um porta-retrato com sua fotografia, a família
colocou junto ao epitáfio, em local elevado, um busto, em bronze.
Na sepultura do Contra-Almirante Castelo Branco, morto em 1916, aos 55
anos, vê-se um grande cruz e sobre ela um manto. Na base da cruz duas âncoras
cruzadas, com suas argolas e correntes. No platô da sepultura, os dados do
falecido.
Na sepultura simples do Almirante Pedro de Frontin, morto em 1939, aos 72
anos, vê-se sobre o platô uma cruz e sobre esta uma medalha, em cujo centro está
o Cruzeiro do Sul e ao redor os dizeres: “Pela justiça e pela civilisação (sic).” Nada
de âncoras, amarras, retratos...
A maior e mais chamativa das sepulturas vinculada à Marinha, no cemitério
de São João Batista, é do Almirante Alexandrino. Bem ao alto do pedestal vê-se a
figura dourada do almirante, trajando seu uniforme militar de gala, com uma das
mãos segurando uma espada voltada para o chão. Da base da sepultura sai uma
proa, onde se lê: “Rumo ao mar”. Dois homens musculosos e dourados, vestidos
com um tipo de sunga, empurram o barco ao seu destino. Lê-se na pilastra da
sepultura: “Ao Almirante Alexandrino, o Brasil”.

Para encerrar o estudo das sepulturas de mortos das três forças, caberia
apresentar as imagens cemiteriais do Exército. Entretanto, optou-se em centrar as
atenções

sobre

um

importante

personagem influente no movimento
militar, Benjamim Constant. Em uma
sepultura de dimensões razoáveis,
vê-se na cabeceira dos túmulos de
Benjamin Constant e de sua esposa,
uma

lápide,

com

diversas

informações. Uma frase muito fácil de
encontrar em túmulos cariocas: “O
amor por princípio e a ordem por
base. O progresso por fim.” Abaixo da
frase,

o

bandeira

círculo

componente

brasileira,

com

a

da
frase

“Ordem e Progresso”. Mais abaixo, as
fotografias do Benjamin e sua esposa,
com rosas ao centro. Abaixo, os
nomes e as datas natalícias e de
morte de ambos. Na parte inferior da
lápide, uma placa da Igreja Positivista
do

Brasil,

do

ano

de

1936,

comemorando o centenário de nascimento do “fundador da república”, contendo
uma frase de Benjamin Constant: “A religião da humanidade é a minha religião.” Tal
qual a lápide, a placa contém as mesmas flores.
Baseado nos pensamentos de Benjamin Constant e nos atos seguintes da
proclamação da república, muitos mausoléus/sepulturas foram construídos, com
destaque aos próximos do “fundador da república”.
Um exemplo é a sepultura de Manoel Miranda, morto em 1935, aos 62 anos,
cuja lápide vertical é formada pela bandeira brasileira, construída em mosaico e
sobre ela a representação da república: um perfil feminino, com o barrete sobre a
cabeça e ramos e café em seus ombros. Sobre o platô da sepultura, um
pergaminho, sobre o qual está escrito: “Manoel Miranda. Republicano histórico e
defensor estrênuo da república. Soldado de Floriano Peixoto. Creador (sic) da festa

da bandeira. Caráter ilibado – intransigente no cumprimento do dever. De
honestidade modelar. Gastou a vida no serviço da Pátria e da família. Homenagem
de seus amigos.”
Em realidade não se trata de um verdadeiro militar, mas um apoiador do
governo Floriano Peixoto, que contou com Batalhões com alistamento voluntário,
Portanto, um “militar” temporário. Mas, seu túmulo é repleto de emblemas de uma
luta por espaço político e valores. Foi membro da igreja Positivista, principal
estimuladora da bandeira nacional tal qual como está hoje, a proposta da criação do
dia da bandeira reforçava este vínculo. Os valores contidos na frase “ordem e
progresso”, mesmo passado o tempo, permanecem fortes no seio da população,
mesmos despojados de seu valor religioso. Valores outros estão postos: serviu a
Pátria e a família, honesto, amigo, defensor de um regime etc.
Outro túmulo diretamente vinculado ao de Benjamin e bem próximo é o do
militar José Bevilaqua, falecido em 1930, aos 65 anos. Na lápide vertical acima da
fotografia do militar em suas vestes de ofício, está escrito; “Discípulo de Benjamin
Constant.” Entre a fotografia e o escrito, um barrete de bronze, símbolo republicano
daqueles tempos, em lembrança da república francesa, tal almejada. Abaixo da
fotografia, a firma do falecido, as datas natalícias e de falecimento e a tríade Amor,
Dedicação e Patriotismo. Tal qual seu colega Manoel Miranda, amou e se dedicou a
todos e, em especial, a Pátria.
Por fim, o mausoléu do Presidente Marechal Floriano Peixoto, na parte mais
elevada do cemitério, com colunas grego-romanas, enorme porta de bronze, vasos
aparentando soltar chamas ao céu (piras); ao centro, acima da porta, um busto do
presidente. Enfim, uma construção repleta de símbolos (brasão da república
brasileira, canhões etc.). Em seu interior, um imponente caixão de mármore e sobre
este uma coroa formada por ramos de café e o barrete.
Concluindo, as sepulturas de militares se destacam pela existência de marcas
de seu mundo funcional. Marcas de uma profissão (principalmente o uniforme) nas
fotografias que adornam os túmulos e na estatuária. Sobre o platô ou construído em
relevo na lápide vertical, espadas, quepes, luvas, capacetes, entre outros símbolos
de uma profissão específica e repleta de regras e valores podem ser encontradas.
Ao se analisar os túmulos de militares existentes nos cemitérios cariocas de
São João Batista e São Francisco Xavier, dentro dos limites impostos pelas normas,
verificou-se que há pontos de união nos signos, símbolos, demandas de memória

individual e coletiva dos mesmos: âncoras, amarras, representações de navios, mar
e uso do timão, imagens sacras (cruz e anjos) trazem mensagens. Os epitáfios
reforçam estas mensagens com as palavras “herói”, “dever”, “honra”, “Pátria”,
“Ordem”, “Progresso”, “Sacrifício” entre outras. Tudo para realçar identidades,
religiosidade, valores morais e sociais aceitos.
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Resumo: A Primeira Guerra Mundial (1914-1918) foi um conflito marcante na história da humanidade
em diversos sentidos. Na relação com as atitudes diante da morte este episódio também enfatizou
uma nova etapa no que se refere aos monumentos e mausoléus fúnebres. Em 1928 foi construído um
mausoléu aos brasileiros mortos no conflito no Cemitério São João Batista no Rio de Janeiro. No
monumento há a inscrição Aos Mortos da Divisão Naval em Operações de Guerra a Pátria
Agradecida e a autoria do monumento é de Hildegardo Leão Velloso. A presente comunicação tem
como objetivo analisar este túmulo, sua concepção e os elementos que compõem a obra e sua
relação com os demais monumentos fúnebres militares.
Palavras-chave: Morte, Mausoléus militares, Primeira Guerra Mundial.

Construído em 1928, o Mausoléu aos Mortos da DNOG (Divisão Naval em
Operações de Guerra), é de autoria do artista plástico Hildegardo Leão Velloso e
guarda os restos mortais dos brasileiros pertencentes a essa divisão mortos durante
a Primeira Guerra Mundial (1914-1918). A reflexão sobre este espaço de memória
se defronta com dois aspectos interessantes que aqui serão trabalhados. O primeiro
se refere ao fato de que a participação brasileira neste conflito usualmente é
ignorada, ou brevemente comentada pela historiografia. O segundo aspecto se
refere a obra em si, como se deu a construção do jazigo e a transladação dos
brasileiros mortos neste conflito. A partir de tais considerações podemos perceber
uma possível relação entre as atitudes diante da morte da sociedade brasileira neste
período.
O conflito, iniciado na Europa em 1914 e que se estendeu até 1918, marcou
profundamente a relação das sociedades ocidentais com a noção de guerra. Ainda
que tradicionalmente os conflitos armados fossem constantes em diversos períodos
da história, neste, que recebeu a denominação de Mundial, a situação foi diferente.
Foi uma guerra que teve características marcantes como a utilização concomitante

de elementos antigos e tradicionais de outros conflitos armados, com modernidades
tecnológicas que definiram novos padrões de morte ao inimigo.
A Primeira Guerra Mundial representou a consolidação de uma estratégia de
eficiência na violência da guerra, de mortes provocadas deliberadamente por armas,
projetadas e equipadas somente para este intuito. Outros conflitos como a Guerra
Civil Norte-Americana, que até hoje contabiliza o maior número de americanos
mortos em uma guerra, tiveram outras causas além das armas como fatores de
mortandade. Doenças variadas matavam mais do que as armas, mas com a
Primeira Guerra Mundial tal panorama foi modificado.
As criações de máquinas de matar, produzidas em grande escala e
constantemente aperfeiçoadas provocaram uma nova relação com a morte. Diversos
artistas entre pintores, escritores e poetas, escreveram sobre a experiência de
conviver entre os mortos, mesmo durante o tempo em que estavam combatendo.
São clássicas as imagens de Otto Dix, onde as montanhas de mortos serviam de
escada para soldados que usavam máscaras anti-gás. Outro exemplo são as
descrições do campo de batalha de Verdun, em que os constantes bombardeios
enterravam e desenterravam os mortos, enquanto os soldados, ainda nas
trincheiras, podiam observar o mórbido espetáculo e com certeza, sentir o medo de
ser o próximo a se juntar aos demais cadáveres. A rapidez dos tiros de canhão,
metralhadoras, submarinos, os efeitos do gás, enfim, inúmeras armas que
dizimavam muitos em pouco tempo, uma inovação em relação aos conflitos
anteriores em que os ferimentos provocados pelas armas, as doenças provocadas, a
fome, levavam igualmente à morte, mas por vezes estas mortes eram mais lentas.
Envolvendo diversas nações, entre agosto de 1914 e novembro de 1918, a
Primeira Guerra Mundial também foi conhecida como “A Grande Guerra” até a
eclosão da Segunda Guerra Mundial em 1939. O conflito entre a Tríplice Entente
(liderada pelo Império Britânico, França, Império Russo, até 1917, e Estados Unidos
(a partir de 1917) que derrotou a Tríplice Aliança (liderada pelo Império Alemão,
Império Austro-Húngaro e Império Turco-Otomano). A guerra causou o colapso das
potências imperialistas e mudou de forma radical o mapa geo-político da Europa e
do Médio Oriente.
Em um primeiro momento o Brasil mostrou-se neutro no conflito. Os
interesses econômicos e a sua não inserção em assuntos imperialistas fazia com
que a participação do país fosse considerada imprópria. Esta situação mudou quase

no final da Guerra. Ainda que nossa fragilidade enquanto potência militar fosse
evidente, além de nossas próprias carências econômicas em que a crise já
predominava, o afundamento de três navios da marinha mercante brasileira, aliado a
fatores diplomáticos, provocaram a declaração de Guerra à Tríplice Aliança em
outubro de 1917.
A Marinha Brasileira entrou na Primeira Guerra Mundial através do envio, em
1918, da Divisão Naval em Operações de Guerra (DNOG) ao teatro de operações
do mar Mediterrâneo. O envio de uma divisão naval tinha o intuito de colaborar no
patrulhamento da costa ocidental africana. Também houve participação com o envio
de um grupo de aviadores para treinamento na Inglaterra, uma comissão para
observação das operações de guerra e avaliação de material bélico na Europa, além
de uma missão médica em assistência à população francesa. Também o Brasil
participou com o envio de pilotos ao front francês que foram integrados à Real Força
Aérea Britânica.
Ainda que seja um episódio ignorado ou tratado com ironia pela historiografia
tradicional, a participação do Brasil na Primeira Guerra Mundial sofreu percalços e
desastres, características que foram compartilhadas com outras nações, como
Portugal, que perdeu dois mil homens em uma campanha catastrófica e
traumatizante para o país.
Diversos problemas foram enfrentados para formar este esforço de guerra.
Falta de mão de obra qualificada, despreparo na organização, treinamento dos
soldados, na manutenção dos navios, etc.
A Divisão Naval em Operações de Guerra (DNOG) era formada por dois
cruzadores leves e quatro contratorpedeiros, um rebocador e um navio-tênder, para
apoio e abastecimento. A missão teve início em maio de 1918, saindo a esquadra do
porto do Rio de Janeiro e deixando o território brasileiro em 1 de agosto, de
Fernando de Noronha em direção a Freetown, em Serra Leoa, na África. Em 25 de
agosto, quando rumavam para Dacar, na África, escaparam por pouco do ataque de
um submarino alemão. Levando cerca de 1.515 homens, com a função de patrulhar
o circuito entre São Vicente, Dacar (no Senegal, África) e o estreito de Gibraltar. A
missão partiu para Dacar, mas a ação foi prejudicada por problemas de ordem
mecânica nas embarcações e principalmente pela epidemia de gripe espanhola que
começava a se espalhar pelo mundo.

Por tais motivos, o atraso e os problemas relacionados a falta de treinamento
e de planejamento estratégico em conjunto com as nações aliadas, quando a frota
finalmente conseguiu sair de Dacar em direção à Gibraltar a guerra já havia
terminado. Nossos marinheiros, assim como combatentes de outros exércitos, como
os norte-americanos, foram mortos pela epidemia de gripe espanhola.
São muitas as teorias de como esta epidemia teria surgido e atingido
proporções imensas nos anos de 1918 e 1919. Segundo Liane Bertucci, a gripe de
teria surgido em campos de treinamento militar nos Estados Unidos e se espalhado
em consequência do movimento de tropas (BERTUCCI, 2003). O fato é que tal
epidemia se alastrou por todo o planeta, com exceção de ilhas da Oceania,
totalmente isoladas. O Brasil foi duramente atingido pela epidemia que dizimou em
torno de 20 milhões de pessoas em todo o mundo.
Com nossa divisão da Marinha a tragédia não foi diferente. No dia 06 de
setembro de 1918, aportados em Dacar, surgiram os primeiros sintomas da “gripe
espanhola”. Em poucos dias, a gripe vitimou 156 brasileiros dentre os 1515
membros da tripulação da DNOG. Segundo o historiador Francisco Eduardo Alves
Almeida “Os corpos eram colocados em caixões e entregues às lanchas francesas
(guarnecidas por senegaleses), que os levavam para serem enterrados na cidade”
(ALMEIDA, 2008).
O Brasil não teve apenas estes mortos na Primeira Guerra Mundial. Além
destes brasileiros, outros também lutaram no exército francês e morreram. Não
conhecemos todos os nomes destes voluntários porque o registro e a identificação
dos soldados realizadas neste conflito não eram eficientes. Segundo José Roitberg,
há um mausoléu para 98 destes homens, cinco deles brasileiros natos mortos em
combate e vários deles, judeus.
Ao total, 156 homens da Divisão Naval de Operações de Guerra faleceram
durante o conflito, em função da gripe espanhola, e atualmente todos estão
enterrados no Mausoléu. Inicialmente seus corpos foram enterrados em um
cemitério localizado em Bel Air, Dacar. O processo de translado destes corpos foi
feito em três etapas, Em maio de 1927 a imprensa comenta que a exumação dos
corpos seria adiada por questões climáticas. Para o jornal A Noite, o período de
grandes chuvas em Dacar impossibilitaria a exumação. O primeiro translado ocorreu
em 1928, quando os corpos de 50 marinheiros foram depositados no mausoléu.

Fig. 1 Cemitério de Bel Air em Dacar. Imagem cedida pelo Serviço de Documentação da Marinha

Em 1929 vieram mais 101. O Jornal A Batalha, de 31 de janeiro de 1931, informava
que ainda seriam transladados os restos de mortais de 5 marinheiros da Divisão
Frontin (a DNOG também recebia este nome porque era comandada pelo almirante
Frontin). A burocracia, a falta de recursos e os problemas de se chegar até o local
na época podem ter provocado também estes percalços na transladação. A
conjuntura econômica e política do final dos anos 1920 era de crise geral da
chamada política do café com leite, a alternância de presidentes da República
oriundos ou de São Paulo ou de Minas Gerais. Além disso, diversas revoltas
militares tinham ocorridos ao longo dos anos 20, entre elas a Revolta Tenentista de
1922, a Revolta de 1924 também dos tenentes, O governo de Washington Luís que
começou em 1926 procurou conciliar todas estas questões e acabou dando
liberdade aos militares e civis presos nestes eventos. A construção do Mausoléu dos
Mortos da DNOG neste período e os translados dos corpos podem ser entendidos
dentro deste contexto de tentativa de conciliar os seus opositores nas Forças
Armadas, pretendendo agradar a Marinha com esta homenagem. Embora com todas
estas tentativas, o evento da trasladação não foi suficiente para contribuir para o seu
governo bastante abalado pela crise que culminaria com a Revolução de 30.
Somando a esta questão, o traslado foi fracionado, o que retirou a grandiosidade da
homenagem que se esperava do evento, já bem esquecido.
O processo foi pouco noticiado pela imprensa, em função do contexto de crise
do governo, crise econômica e também pelo esquecimento do evento, que teve

pouco impacto no brasileiro comum, ainda que a epidemia de gripe espanhola tenha
sido um evento devastador.
Como este mausoléu se insere como um monumento ou memorial de guerra
no Brasil? O rito fúnebre do translado possuiu este caráter cívico? Para
compreender esta questão devemos refletir sobre como a sociedade ocidental
enfrentou a mortandade ocorrida com a Primeira Guerra Mundial.
A construção de um mausoléu e o translado dos corpos quase dez anos
depois das mortes, refletem as atitudes diante da morte por parte dos brasileiros que
combateram na Grande Guerra e como a rememoração dos mortos permite enfatizar
a ligação entre o evento e a comunidade local pelo viés da humanização dos
envolvidos. A transladação possuía o intuito de dar ao luto um significado preciso às
perdas singulares, ultrapassando o sem sentido da morte e da participação brasileira
no evento, ao garantir aos 'heróis' anônimos um lugar na história, como é próprio do
culto cívico dos mortos que se constitui na modernidade (CATROGA, 1990).
As atitudes e representações diante da morte neste período sofreram diversas
modificações. A rememoração dos mortos foi intensa. Antes da Primeira Guerra
Mundial os mortos em guerra celebrados eram, na maioria, grandes generais,
comandantes ou em torno de batalhas específicas representados em seus
mausoléus e monumentos pelos feitos heroicos e individuais. Com a Primeira
Guerra Mundial, estes memoriais ganham novo formato, além de tornarem-se os
mais numerosos monumentos públicos no ocidente.
A partir desta guerra percebe-se a proliferação do coletivo elevado ao nível de
protagonista do conflito. Os mortos, tanto civis como militares, são homenageados,
rememorados, celebrados e todos estes rituais fornecem uma ligação de
solidariedade numa sociedade não tão religiosa como antes em que a secularização
predomina.
Ao representar e rememorar a morte, os memoriais de guerra a partir deste
período, tendem a suavizar o conflito e a lembrança do sangue derramado e da dor
da perda. Geralmente os termos usados nos epitáfios e inscrições referem-se aos
soldados que “tombaram” e não “morreram”, aos homens que “se sacrificaram” e
não “mataram” outros homens. Este vocabulário empregado prefere expressões
como o de “vidas dadas” e não “tiradas” pelo dever com a pátria. A simbologia que
predomina é a do dever e do sacrifício para com o coletivo, o indivíduo é antes de
tudo marinheiro em missão pelo Brasil.

Mesmo mais de 90 anos após o término do conflito, restos mortais de 80 a
100 soldados mortos ainda podem ser encontrados por ano na Alemanha da
Primeira Guerra Mundial. Em outros países, arqueólogos ainda hoje encontram
valas comuns com centenas de corpos. Geralmente eles não conseguem ser
identificados. Um exemplo disso é a cidade belga de Langemark, onde foram
sepultados em 2007 os restos mortais de oito soldados alemães não identificados,
mortos na Primeira Guerra Mundial. No cemitério militar da cidade, jazem mais de
44.300 soldados, dos quais 25 mil permanecem desconhecidos.
Conhecida como a “Catástofre Inaugural do Século XX”, diversas regiões da
Bélgica e da França possuem enorme cemitérios referentes ao conflito. E ainda hoje
quando são encontrados restos mortais de combatentes, como no caso deste evento
de 2007, a preocupação é de dar um funeral digno ao “desconhecido”.

Fig. 2 Imagem do Mausoléu da DNOG (Acervo pessoal)

Discípulo de Bernadelli, o responsável pelo projeto do mausoléu e confecção
das esculturas que o adornam, Hildegardo Leão Velloso, produziu três anos antes
outro mausoléu em que o culto cívico dos mortos também estava presente. Trata-se

dos túmulos de D. Pedro II e da Imperatriz Dona Teresa Cristina, na Catedral de
Petrópolis. Autor de diversos monumentos cívico-celebrativos, entre eles a estátua
equestre do General Osório, situada na Praça da Alfândega, no Rio de Janeiro e da
estátua do Almirante Marquês de Tamandaré, Patrono da Marinha do Brasil, cuja
cerimônia inaugural ocorreu em 28 de dezembro de 1937, na Praia de Botafogo, no
Rio de Janeiro.
O Mausoléu dos Mortos da DNOG na Primeira Guerra Mundial se insere na
tradição dos memoriais de guerra, em que a ideia principal é exprimir o dever dos
homens. Em linhas sóbrias, com traçado modernista, o Mausoléu dos Mortos da
DNOG, possui acima do portal de entrada os dizeres “Aos Mortos da Divisão Naval
em Operações de Guerra A Pátria Agradecida.” Em suas laterais, conjuntos
estatuários forjados em bronze, trazem a imagem de dois homens desnudos em
ambos lados do Mausoléu. A alegoria masculina que se encontra à frente carrega na
mão direita uma coroa de louros, enquanto com a mão esquerda ampara a outra
alegoria, segurando-a pela mão. Ambas têm o olhar voltado para baixo, numa
postura que denota respeito aqueles ali sepultados. A coroa de louros é um item
utilizado com frequência na arte tumular. Segundo CHEVALIER (1982), simboliza
uma dignidade, um poder, uma realeza, o acesso a um nível e a forças superiores.
Na Grécia e em Roma, a coroa era um signo de consagração aos deuses e
conforme a planta utilizada em sua confecção remetia a um deus. No caso do louro
a consagração era ao deus Apolo.
Platão, em “A República” diz que é a Apolo que cabe ditar as leis
fundamentais da República, inclusive no que diz respeito ao culto aos mortos.
Chama atenção o fato de essas esculturas encontrarem-se praticamente nuas, com
apenas um pedaço de tecido cobrindo o sexo. SENETT (2006) pontua que para o
antigo habitante de Atenas, o ato de exibir-se nu confirmava a sua dignidade de
cidadão. “A democracia ateniense dava à liberdade de pensamento a mesma ênfase
atribuída à nudez” (SENETT, 2006, p. 30). Desnudar-se coletivamente era um tipo
de compromisso másculo, reforçava os laços de cidadania. O corpo nu mostrava
civilidade e distinguia o forte do vulnerável e era somente ao macho permitido
desnudar-se. O ginásio ateniense ensinava que o corpo parte de uma coletividade
maior, a polis, e que pertencia à cidade. É essa virilidade que podemos constatar
nessa construção, o homem forte que protege o oprimido, a “mão amiga” como
muito se utilizou em propagandas veiculadas pelas Forças Armadas. Não se trata

apenas de uma alegoria individual, mas sim de um conjunto, ladeado por pares, por
representantes de uma coletividade.

Fig. 3 Detalhe das alegorias laterais (Acervo pessoal)

As poses das alegorias remetem à solidariedade, à identidade de grupo, ao
caráter de compartilhamento de ações, no caso, o sacrifício da morte para com a
pátria. À memória de homens que morreram num mesmo momento, lutando pelos
mesmos ideais. Esse espírito de coletividade também fica evidente na parte interior
do mausoléu. Ao contrário de túmulos que registram os nomes dos ali inumados, no
caso deste mausoléu impera o anonimato. Ao invés de nominar cada um dos
marinheiros ali sepultados, somente as embarcações à que pertenciam foram
nominadas na parte interna do mausoléu (C.T Parahyba, C.T. Santa Catharina, Td.
Belmonte, Av. Laurindo Pitta), enfatizando a instituição e não seus componentes,
algo comum em outros mausoléus militares.
Diferindo das alegorias masculinas que adornam a fachada do mausoléu,
aqueles que o adentram podem visualizar a imagem de um marinheiro, em tamanho
natural, forjada em bronze, ao lado do tampo da área de enterramento. Segurando o
quepe em sua mão direita, o marinheiro desconhecido presta homenagem aos que

se foram. Essa atitude mantém um discurso de não esquecimento por parte
daqueles que dividem a mesma função na defesa da pátria. Outro aspecto
interessante é que o último enterramento no Mausoléu da DNOG foi realizado em
1996, quando Ito Barcellos, que segundo funcionários do Cemitério São João Batista
seria um veterano de guerra, morreu. Mas Ito nasceu depois da guerra quando a
DNOG já havia sido extinta. O que fez esse homem para ocupar um lugar
identificado em meio aos “heróis anônimos”? Infelizmente não se encontram
registros sobre quem foi esse homem e o que fez de tão relevante.
O fato de este mausoléu ser desconhecido pela população brasileira em
geral, denota a relação que possuímos com nossa memória histórica. Ainda que a
participação brasileira na Primeira Guerra Mundial seja transmitida com tom de
ironia pela educação formal, quando mencionada, os problemas que a missão teve
não destoam dos demais de outras nações envolvidas no evento. O fato de tantos
terem morrido de gripe espanhola acaba sendo transmitido como fiasco de nossa
participação. No entanto, tal evento deve ser entendido como baixas de guerra. Só
como comparação, 80% das mortes da frota americana foram devidas à gripe.
O culto cívico dos mortos embora bem difundido na Europa, aqui não obteve
o mesmo apelo. Ainda segundo o historiador português Fernando Catroga, a
memória liga os indivíduos verticalmente, a grupos e entidades, e horizontalmente "a
uma vivência encadeada do tempo (subjetivo e social), submetendo-os a uma
'filiação escatológica' garantida pela reprodução (sexual e histórica) das gerações e
por um impulso de sobrevivência, nem que seja na memória dos vivos" (CATROGA,
2009, p.25). Quando isso não acontece, como no caso deste mausoléu brasileiro, a
sociedade perde seu sentido de história.
Percebemos que naquele momento, em 1928, o sentido político daquele culto
cívico aos mortos, a intenção de memória dos caídos não conseguiu empatia na
ideia de sacrifício pela pátria. Seu esquecimento foi mais intenso do que sua
rememoração.

Fig. 4 – Vista do Mausoléu no Cemitério São João Batista (acervo pessoal).

Àqueles que hoje transitam neste cemitério e que tem a curiosidade de
adentrar o mausoléu, a frase inscrita em bronze em uma das paredes resgata o
dever cívico daqueles que deram sua vida à pátria: “Elles defenderam o Brasil
empenhado na conflagração em que se debatia o mundo e tombaram no caminho
do dever e da honra. 1918”. Não importa o motivo que lhes levou à morte e sim o
intento de defender os interesses da pátria.
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Resumo: Este relato se baseia em estudo exploratório desenvolvido junto ao cemitério da
Consolação, em Eunápolis, e o cemitério Pousada Eterna, em Porto Seguro, ambos no estado da
Bahia. Buscou-se obter relatos dos sepultadores quanto ao significado da morte e do morrer, quanto
ao significado de suas atividades profissionais, e a repercussão disso tudo em suas vidas, sobretudo
no aspecto emocional. Por trabalharem diretamente com o lado denso da morte – o impacto do
defunto, a sujeira e o cheiro da decomposição do corpo – e sendo protagonistas do doloroso ritual
que a família e amigos do morto vivenciam, estariam expostos a uma vivência exacerbada de
sentimentos em relação à questão do fim da existência humana.
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1 INTRODUÇÃO
Os mortos, porém, não existem.
Ou só existem na memória dos vivos, presentes e futuros.
(Norbert Elias)

Em The Living and the Dead, Lloyd Warner (1959, p. 35), referindo-se ao
cemitério diz: “Just as cemeteries reflect in miniature the past life and historic eras
through which the community has passed, so contemporary graveyards symbolically
express the present social structure”. Warner alega que os elementos básicos de
organização social assim como conflitos dentro destes elementos, a vida associativa
da comunidade, e todo status atual do cemitério pode ser "lido" pelas pistas
fornecidas no cemitério.
Por seu turno, Michel Vovelle (1997) coloca que o cemitério engloba toda uma
simbologia - figurativa ou não, expressa na arquitetura e na estatuária - associada a
uma consciência diversificada da morte, aos afetos familiares e às relações sociais,
que tem um equivalente cívico nos monumentos públicos e nos memoriais.
Dessas duas posições podemos aduzir que os lugares de sepultamento são:
1) espaços construídos socialmente e podem ser vistos como lugares de práticas
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sociais que possibilitam leituras sociais; 2) possuidores de um caráter especial e
individual devido à relação simbólica instituída entre sociedade e cemitério, que
abrange interpretações, entre outras, sobre a morte, a dor, o medo, a memória.
No âmbito dessas considerações, o que interessa e mobiliza o exercício deste
trabalho é a imbricação entre o cemitério - como espelho que reproduz a memória
social e a memória afetiva em histórias pessoais que se cruzam em determinados
momentos e testemunham o carinho dos vínculos de afetos dos que vão e dos que
ficam - e os sepultadores - uma das testemunhas “privilegiadas” dessas relações e
interações sociais e emocionais.
Por trabalharem diretamente com o lado denso da morte – o impacto do
defunto, a sujeira e o cheiro da decomposição do corpo – e sendo protagonistas do
doloroso ritual que a família e amigos do morto vivenciam, os sepultadores estão
expostos a uma vivência exacerbada de sentimentos em relação à morte e o morrer.
O trabalho desses profissionais tem como conotação central o contato com
um objeto “anormal”, um ser “impuro”, um “perigo” - segundo argumento de
Rodrigues (1986).1 É importante referir que a noção de “impureza” não se relaciona
exclusivamente com a questão sanitária, mas principalmente com o caráter
simbólico da morte: a impureza está no desconhecido, na agressão à ordem social,
para quem a morte é um rompimento e uma ameaça. Assim, os cadáveres não são
apenas corpos sem vida; são a materialização da morte, a sua expressão e o seu
veículo.
O termo “trabalho penoso”, que é utilizado para caracterizar a experiência dos
sepultadores enquanto profissionais, é frequentemente referido, com poucas
variações de significados, para designar o processo (ou as condições de trabalho)
que exige esforço físico excessivo ou que causa prejuízos à saúde física e mental
(SATO, 1995). Essa autora descreve o trabalho penoso como aquele cujo contexto
fera incômodo, esforço e sofrimento demasiados, sobre o qual o profissional (no
caso em tela, o sepultador) não tem controle. A exumação dos restos mortais, que
1

Seligmann (1994) observa que do ponto de vista psicossocial existe certo tipo de atividade laboral
em que há contato com dejetos (trabalho em esgotos e depósitos de lixo) ou com cadáveres, que
podem levar a discriminação e desvalorização de seus executantes (o caso dos sepultadores). O
trabalhador dessas atividades tende a autodesvalorizar-se e, muitas vezes, identificar-se com o
conteúdo “sujo” e “morto” do seu trabalho, o que nestas ocupações socialmente discriminadas pode
fazer despontar consequências psicossociais.
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pode ser entendida como penosa, é uma das principais atividades laborais do
sepultador e é vista em muitas culturas com horror e repugnância.

2 CONFORMANDO RELAÇÕES SOCIAIS E EMOÇÃO

Todas as experiências da vida (quer individuais ou sociais) estão
impregnadas de emoções: o nascimento de um filho, a morte de um ente querido,
um casamento, a mudança de um amigo, o término de um relacionamento, uma
promoção – são eventos acompanhados sempre de emoções. Os seres humanos
parecem nascer “equipados” para a experiência emotiva: desde muito pequenas, as
crianças demonstram e são afetadas por tristezas, alegrias, raivas - outras emoções
– e aprendem, através da socialização, a conter ou demonstrar as emoções de um
modo aceitável dentro do seu grupo social.
Os estudos de Norbert Elias tem posto um papel importante no
desenvolvimento e delineamento das emoções, sobretudo na Sociologia. Em seu
ensaio On Humans Beings and Their Emotions: A Process Sociological Essay
(1987),

esse

autor

sugere

um

entendimento

das

emoções

como

algo

essencialmente comunicativo e, consequentemente, relacional.
Nessa esteira, Burkit (2009) argumenta que, se as emoções são a expressão
de alguma coisa, elas o são das relações de interdependências, das quais são parte
integral. Mais ainda: as emoções são essencialmente comunicativas: são
expressões do que ocorre entre pessoas, e não expressões de alguma coisa
existente no interior de uma pessoa. Dito de outro modo: o que está envolvido na
produção da emoção são os relacionamentos, juntamente com as práticas e os
estilos que se encontram envolvidos, ao invés de processos internos ao indivíduo
que são apenas posteriormente expressados em um momento apropriado (ou
inapropriado). Ele argumenta, ainda, que a emoção é um complexo constituído nos
relacionamentos; ou seja, a emoção é um fenômeno multidimensional, que não pode
ser reduzido ao biológico, relações ou somente aos discursos, mas pertencem a
todas estas dimensões na medida em que são constituídas no decorrer de práticas
relacionais.
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À luz dessas considerações, parece-nos coerente e pertinente, enfocar o
universo dos profissionais que trabalham em cemitérios realizando sepultamento. Os
sepultadores (como é politicamente correto chamar os “coveiros”) acabam por
participar do universo de significados particulares das pessoas, vez que a morte
deixa sempre uma marca social. As experiências em cemitério dão a esses
profissionais a possibilidade de vivenciar situações que se referem às vidas de
outrem. Eles, independentemente de suas vontades, “entram” na intimidade das
pessoas, das famílias atingidas pela morte, partilhando conteúdos marcantes e
tornam-se cúmplices de suas dores e experiências.
É importante lembrar que o cemitério, além de espaço de dor, também é um
espaço de saudade, carinho, memória, ternura, aconchego, identidade; que contém
objetos como velas, flores, imagens de santos, fotos de famílias e de entes queridos,
dizeres carinhosos... Todos esses elementos se articulam a cada enterro, a cada
visita a um túmulo, a cada vivência dentro do cemitério, presenciada parcial ou
integralmente pelos sepultadores.

3 CEMITÉRIO E MEMÓRIA

Valiosas

informações

sobre

diversas

áreas

do

conhecimento

são

proporcionadas pela análise do cemitério. Entre essas estariam informações
referentes à preservação da memória.
Levando em conta que a memória coletiva é fundamental para a formação
da identidade e da coesão da família ou da comunidade, a análise [nos
cemitérios] das inscrições, fotos, datas, títulos (doutor, comendador, etc.) e
dados pessoais ou profissionais, nos leva a conhecer a atuação das várias
gerações e o processo histórico local (Bellomo, 2008, p. 14).

Esses elementos cemiteriais (e outros) mencionados na argumentação de
Bellomo equivalem a artefatos culturais concebidos ao mesmo tempo com caráter
funcional e simbólico que, ao longo da história, a sociedade produziu para expressar
seus sentimentos diante da morte. São múltiplos os significados desses artefatos
para os que aqui ficaram. Nesse sentido, vale lembrar Orser (1992) quando comenta
que todas as sociedades construíram objetos físicos para ajudá-las a sobreviver, a
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compreender o mundo em que vivem, a comunicar-se. Desse modo, a sociedade, ao
dar sentidos aos objetos, assegura que “todos os artefatos têm ‘vidas sociais’, já que
são possuidores de importantes sentidos sociais e são usados de modos variados,
para significarem coisas diversas, no decorrer de sua existência” (ORSER, 1992, p.
98, grifo do autor).
Ao compreender o cemitério como lugar de rememoração – por ele
compensar o lugar de recusa do esquecimento do sepultado – passa-se a
considerá-lo também uma tentativa de frear o tempo e, de certa maneira, imortalizar
a morte. Dessa forma, p. ex., o monumento tumular oportuniza o direito à memória.
Nesse contexto, a memória se materializa nos artefatos cemiteriais, sobretudo
naqueles inscritos nas sepulturas.
Além dessas ocorrências mais concretas, a memória proporcionada pelo
cemitério reverbera no imaginário e no onírico dos seus frequentadores por
necessidade ou por casualidade. Entre estes, os sepultadores.

4. MEMÓRIAS SOCIOEMOCIONAIS

Relatos obtidos junto aos sepultadores dos cemitérios: da Consolação em
Eunápolis, e Pousada Eterna em Porto Seguro - ambos no extremo sul do estado da
Bahia - expõem a forte carga emocional vivenciada na profissão de sepultador. Eles
servem para exemplificar a imbricação entre o social e o emocional que decorre das
relações sociais que acontecem nesse espaço. Para além da perda, do luto dos
outros, fica patente a dificuldade do sepultador no momento de atuar como
profissional, em que é visto não como humano, capaz de sentimentos empáticos
com a dor alheia, mas como autômato.
As experiências do cemitério trazem a esses profissionais a possibilidade de
vivenciar situações que se referem às vidas de outrem. Os sepultadores,
independentemente de sua vontade, “entram” na intimidade das famílias, partilhando
conteúdos marcantes e tornam-se cúmplices de sua dor e experiência.
Por trabalharem diretamente com o lado denso da morte – o impacto do
defunto, a sujeira e o cheiro da decomposição do corpo – e sendo protagonistas do
doloroso ritual que a família e amigos do morto vivenciam, estariam expostos a uma
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vivência exacerbada de sentimentos em relação à questão do fim da existência
humana.
Consideremos alguns desses relatos.
a) “Quando a gente sai do cemitério, a gente não pode ficar pensando em morte, se
não, não vivemos.”
b) “Procuro o mínimo possível imaginar a minha morte (...) é preciso viver o
momento.”
c) “Não vejo, não escuto. Achava que estava ‘frio’ para a morte. Mas, quando minha
irmão morreu, eu vi que não estou” (sic).
d) “O que me marcou foi uma família de japoneses. O filho de três anos caiu na
piscina e morreu afogado. Foi uma tragédia.”
e) “O mais difícil foi o enterro de uma criança de mais ou menos cinco, seis anos.
Ela tinha medo do escuro, então a mãe pediu para deixar o caixão meio aberto, para
não ficar escuro lá dentro. Mas nós não podíamos deixar aberto. Isso foi muito
triste.”
f) “Já enterrei criança natimorta. Chorei.”
g) Teve o choro de uma senhora chinesa, que perdeu a filha. Depois do enterro,
todo mundo foi embora, só ficou ela. Não sabíamos o que fazer; o choro era doído,
saber?”
h) “Teve um senhor que deixou o carro estacionado, entrou aqui no cemitério,
sentou em cima do túmulo da família e deu um tiro na cabeça. Se matou, aqui no
cemitério.”
i) “Estávamos com o caixão para sepultar. A mãe ia ser enterrada. Colocaram o
caixão para ser olhado pela última vez. Surge uma menina por volta de quatro, cinco
anos e fala: ‘tchau, mãe’. Trancou todo mundo. Teve um coveiro, amigo meu, que
saiu correndo, chorando.”
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Resumo O presente trabalho é o embrião de um projeto de pesquisa que tem como foco o estudo da
mentalidade do homem do campo a respeito da morte e como ele a representa na suas
manifestações culturais.Nesse caso específico, nos debruçamos na análise da música “Ferreirinha” e
de suas composições afins, para pensar a importancia da morte para o homem rural e com isso
observar a comoção social gerada a partir de uma história fictícia e seus desdobramentos que
levaram até a hipótese de criar uma falsa sepultura para enterrar ali a memória de um herói que
nunca existiu.
Palavras Chave: Morte, Música caipira, Marcos Fúnebres.

Introdução
A música, um bem imaterial, tem como função disseminar o ideário de quem
nela se vê representado, seja este produtor ou simples ouvinte. Assim, a música
caipira não foge a estes pressupostos, e procura expressar a visão de mundo do
homem do campo, seus amores e anseios, e, principalmente, quanto à sua realidade
como um todo, na qual a morte faz-se muito presente, e, portanto, recorrente, em
diversas composições do gênero.
A história do peão Ferreirinha, é exemplar. Tem início com sua morte, e
descreve o zelo seu companheiro no transporte de seu corpo até a cidade de
Pardinho/SP, e do luto de seus confrades. Mas a história narrada em músicas,
diferentemente de outras que primam pela exatidão científica, não expressa uma
história verídica, ou verifícavel: a saga de Ferreirinha é pura obra de ficção
imaginada pelo compositor Carreirinho!
Mesmo sendo ficção, criou-se, uma lenda a partir daquela música. E, a tal
ponto, que o fictício Ferreirinha foi honrado com ereção de um monumento em sua
homenagem e a possibilidade de construção de uma sepultura – um cenotáfio, pois

que ele, ali, não se encontra, por motivos que já expusemos. E, não bastasse tais
homenagens, Ferreirinha tornou-se quase um topoi, um gênero em si, dentro da
música tradicional dita “caipira” ou “sertaneja de raiz”.
O presente trabalho tem por objetivo apresentar as origens e desdobramentos
do mito de Ferreirinha, um personagem de ficção que se confundiu com a realidade,
e é lembrado não pelos seus feitos e, sim, pela sua morte.
Antes de prosseguirmos com nossas considerações, todavia, achamos por
bem traçar um breve histórico da chamada “música caipira”, ou “sertaneja de raiz”.
A Música caipira dos anos 1920-1940: A Primeira Era, onde se encaixa
Ferreirinha
Compreende-se por música caipira, ou sertaneja, um gênero musical
brasileiro produzido a partir da década de 1920 por compositores rurais e urbanos,
executadas em público, gravadas em disco ou retransmitidas pelo rádio. Não
queremos dizer que antes desta época ela não existisse, pelo contrário, mas até
então ela era classificada pelo seu ritmo, além de outros aspectos formais, e nem
tanto pelos seus temas. Chamavam-se, então, modas, toadas, cateretês, chulas,
emboladas, batuques e, até mesmo, samba rural, sendo a participação da viola o
aspecto predominante.
O já citado Cornélio Pires, que conheceu aquela produção ainda em seu
estado original, nas fazendas do interior do Estado de São Paulo,

assim a

descreveu em seu livro Conversas ao pé do Fogo: “Sua música se caracteriza por
suas letras românticas, por um canto triste que comove e lembra a senzala e a
tapera, mas sua dança é alegre” (PIRES,1987: 35).
E, em seu livro “Sambas e Cateretês”, recolheu letras de música cantadas
naqueles ambientes, salvando-as do esquecimento. Mas o mesmo Cornélio Pires,
seria o principal divulgador destas músicas pelos meios de massa já referidos, com
sua “Turma Caipira”, exibindo-se em programas radiofônicos, gravando aquelas
composições antigas e outras mais recentes. A este período histórico – anos 19201940 – que alguns estudiosos chamam de a Primeira Fase da música caipira, ou
sertaneja, mesmo que gravando em época posterior, pertencem as duplas Tião

Carreiro e Pardinho, Tonico e Tinoco e Alvarenga e Ranchinho, e o autor da música
tema desse trabalho, Carreirinho, da dupla Carreiro e Carreirinho, dentre outrosi.
É esta música sertaneja, ou caipira, também denominada de raiz, portanto, de
que pretendemos tratar, esta que, por mais paradoxal do que pareça, é
eminentemente urbana, resultado de uma nostalgia do campo causada pelo êxodo
rural e início da industrialização no Brasil.
A Lenda, Ferreirinha.
O personagem de nosso trabalho não existiu fisicamente, sua história não
passa de uma invenção que, com o passar do tempo, ganhou diversos
desdobramentos. Embora ficção, dentro da música caipira, pode quem sabe ter
existido outro estereótipo de peão que sofreu as mazelas narradas em versos.
Estranho é que, caso isso fosse real, seu nome não ter ganhado fama como foi o do
herói da ficção.
Uma boa definição quanto ao que seria uma lenda, foi proposta nos seguintes
termos:
"Normalmente, a lenda é uma história tradicional de um único
episódio curto, altamente ecotipificada, [i.é., situada num tempo e
local muito específico], contada como se se tratasse de uma conversa
e que reflete uma representação simbólica psicológica da crença
popular e das experiências coletivas, servindo como uma
reafirmação de valores comumente aceitos pelo grupo ao qual
1
pertence a tradição" .

Quanto ao termo propriamente dito, vem ele do latino legĕre, cujo significado
variava entre escolher (origem do termo eleger) e ler. No latim medieval, empregouse o gerúndio deste verbo, legenda, para textos que deveriam ser lidos, em sua
maioria livros que contavam sobre a vida dos santos. Como durante a Idade Média
as hagiografias traziam uma mescla de feitos mais ou menos comprovados e
fantasias inverificáveis, legenda, o termo legenda, leyenda ou lenda acabou por
adquirir o sentido de uma relação de episódios que são mais tradicionais e
maravilhosos que históricos ou verdadeiros.

1

Tangherlini, "It happened not too far from here...": a survey of legend theory and characterization - Western Folklore 49.4
(octubre 1990:371-390) p. 85.

E, ao contrário do mito, que lida com os deuses, as lendas tratam de homens,
que representam arquétipos humanos (tipos característicos), como o herói ou o
velho sábio, a feiticeira, o pícaro, etc.
Todavia,

algumas

criações

literárias,

primeiramente,

ou

musicais,

posteriormente, muitas vezes de origem culta – ou seja, não popular, ou não
intrinsecamente ligado à cultura popular – acabaram por estabelecer personagens
da ficção como se os mesmos fossem lendários. É o que explica o culto a Orlando
ou Rolando, aos Doze Pares de França e à toda casta de heróis dos romances de
cavalaria (Amadis de Gaula, Palmeirim de Inglaterra), ao Matín Fierro e ao nosso
Ferreirinha.
Carreirinho, o “pai de Ferreirinha”
Um dos mais conhecidos compositores e intérprete da música caipira, Adauto
Ezequiel, mais conhecido como Carreirinho, nasceu na cidade de Bofete, São Paulo,
no dia 15 de outubro de 1921. Com idade de quinze anos, mudou-se para Pardinho,
cidade palco da composição tema deste trabalho.
Autor de inúmeras canções famosas, Carreirinho gravou seu primeiro disco
em 1950, um disco de 78 RPM que trazia de um lado a canção Canoeiro e do outro
Ferreirinha.
Na opinião de Roberto Stanganelli, sanfoneiro e produtor
cultural, Ferreirinha é a primeira peça a indicar como
Carreirinho se transformará no “codificados da moda de
viola”. “Antes dela cada um tocava de um jeito. Depois dela
há um paradigma, um padrão.” (RIBEIRO,2006: 55)

A história por detrás da composição de Ferreirinha é bastante intrigante.
Segundo José Hamilton Ribeiro, Carreirinho em viagem de trem para capital,
enquanto conversa com outro passageiro, ouviu a história cheias de detalhes da
aventura de um peão encarregado de buscar um boi arribado em um campo
afastado. A ficção, não trazia nomes nem locais, caracterizou-se apenas como um
“causo”, ocasionalmente ditado pelos caipiras.
Ao descer do trem, Carreirinho transcreveu aquela passagem em versos.

Doutor José Maria, de Bom Despacho, Minas Gerais(...) tem
entre seus pertences de violeiro o que considera uma joia; o
caderno impresso em que Carreirinho guardava suas letras.
No caso de Ferreirinha, primeiro o autor conta a história
completa, em mais de 50 estrofes (cerca de 420 versos, em
várias páginas do caderno). Aquilo, cantado, daria mais de
hora. Para a versão final, eternizada em música, resumiu a
história em cinco estrofes (40 versos). Mais do que descrição
perfeita de uma ação de campeio, com muitos elementos e
muitos movimentos, a letra de Ferreirinha parece não ter
nenhum a palavra a mais – ou a menos. Um primor.
(RIBEIRO,2006: 55)

A primeira versão da música, base do nosso trabalho e obra prima de
Carreirinho, conta a façanha de Ferreirinha, um peão que sai em uma empreitada
junto com o companheiro (narrador da história), em um campo conhecido como
Espraiadinho, próximo à cidade de Pardinho, então residência de Carreirinho. O
trabalho consistia em capturar um boi bravio que estava naquela região e Ferreirinha
foi montado em um potro redomão2:
Eu tinha um companheiro por nome de Ferreirinha
Nois lidava com boiada desde de nois dois rapazinhos
Fomos buscar um boi bravo no campo do espraiadinho
Eram 28 quilômetros da cidade de Pardinho
Nois chegamos no tal campo cada um seguiu prum lado
Ferreirinha foi num potro redomão muito cismado
Já era de tardezinha e eu já estava bem cansado
Não encontrava o Ferreirinha e nem o tal boi arribado

Após o dia inteiro de buscas, o companheiro de Ferreirinha, narrador
da passagem, encontra o potro no qual nosso herói estava montado vagando pelo
campo. Ao procurar com mais minucia, encontrou o corpo do rapaz, desfalecido. A
trama se desenrola no trabalho em carregá-lo para cidade, com medo de abandonar
o corpo naquele lugar ermo e esse ser atacado por algum animal selvagem:
Naquilo avistei o potro que vinha vindo assustado
Sem arreio e sem ninguém fui ver o que tinha se dado
Encontrei
o
Ferreirinha
numa
restinga
deitado
Tinha caído do potro e andou pro campo arrastado
Quando avistei Ferreirinha meu coração se desfez
Eu rolei do meu cavalo com tamanha rapidez
Chamava ele por nome chamei duas ou três vezes
E notei que estava morto pela sua palidez
Pra deixar meu companheiro é coisa que eu não fazia
Deixar
naquele
deserto
alguma
onça
comia

2

Cavalo novo que já foi montado algumas vezes para se domar.

Estava ali só eu e ele Deus em nossa companhia
Veio muitos pensamentos só um é que resolvia
Pra levar meu companheiro veja quanto eu padeci
Amarrei
ele
pro
peito
numa
árvore
suspendi
Cheguei meu cavalo em baixo e na garupa desci
E com cabo dum cabresto amarrei ele ni mim

O zelo empregado pelo seu companheiro, de apresentar seu corpo para a
autoridade local e principalmente de conferir a esse, um funeral digno ao deixa-lo
defronte a Igreja da cidade faz parte dos versos finais que termina com a lembrança
amarga da friagem que o corpo do “herói” deixou em seu corpo.
Sai
praquela
estrada
tão
triste
tão
amolado
Era um frio do mês de junho seu corpo estava gelado
Já era uma meia noite quando eu cheguei no povoado
Deixei na porta da igreja e fui chamar o delegado
A morte deste rapaz mais do que eu ninguém sentiu
Deixei de lidar com gado minha inclinação sumiu
Quando lembro essa passagem franqueza me dá arrepio
Parece que a friagem das costas ainda não saiu

A morte na música caipira é frequente, vivenciada por seus autores e
ouvintes. No caso de Ferreirinha, a letra não faz menção nenhuma em
sepultamento, marcos funerário ou reconhecimento público da figura do peão que
perde a vida. Na introdução, o amigo é apresentado apenas como companheiro.
Apesar do “mote” da história ser a morte, essa não se mostra tão violenta como
tantas outras cantadas em versos caipiras, como Ana Rosa – Morte por
esquartejamento e criação de um mito com devoção popular, de Catimbau, história
de amor onde o protagonista morre de forma trágica perdendo literalmente a cabeça.
Mas o que se vê no momento posterior, é diversas respostas para essa
música, com as mais diversas abordagens, sejam elas para rememorar o grande
peão que se desenha chamado Ferreirinha, seja para vingar sua morte ou para dar
um fim digno para sua alma, construindo monumentos em sua homenagem. A única
coincidência que encontramos é que trata da mesma pessoa, que foram escritas
baseadas na composição inicial de Carreirinho e que muitos autores desafiam até o
acaso, tentando mudar o final da famosa história.
As diversas versões

Temos assim dividido e selecionado as composição que abordam e
desdobram o mesmo tema:
A alma do Ferreirinha (Zilo e Jeca Mineiro), interpretada por Zilo e Zalo
Passagem onde o companheiro do Ferreirinha (narrador na primeira canção),
se depara com um problema na sua comitiva. Ao parar para descansar há um
estouro da boiada e é nessa hora que surge um peão que sozinho reagrupa todas
as reses, trabalho que necessitaria certamente de muitos peões. Ao conversar com
essa misteriosa figura, o narrador descobre que esse é Ferreirinha, que lembra
ainda a passagem da friagem que o companheiro sentiu ao carregar seu corpo
morto naquele mês de julho. Após isso, o narrador acende uma vela e reza pela
alma do saudoso Peão.
), inter
e Carreirinho.
Essa composição, apesar de levar no nome “a filha de Ferreirinha” faz apenas
algumas menções aquele que é o motivador desse trabalho. O início talvez seja o
mais intrigante e importante, onde o cantador narra que comprou um potro preto, lá
no Espraiadinho, dando a entender que o tal potro é o mesmo redomão que
derrubou Ferreirinha. Depois de domá-lo e fazer dele um campeão, ele acaba
conhecendo uma linda morena, que se identifica como Filha do Ferreirinha.
Companheiro do Ferreirinha (Carreirinho e Germano Galdin
.
Essa letra é talvez a que tenha maior ligação com a primeira canção. Além de
configurar a continuação da empreitada, ela traz traços de marcos fúnebres.
A incumbência de terminar o serviço que haviam começado e buscar o boi
arredio que ainda vagava no campo do Espraiadinho, o peão narrador, para não ser
diferente do herói Ferreirinha, resolve ir montado em um potro redomão, sem
menção de ser o potro de Ferreirinha. Ele finaliza o difícil trabalho e ao passar pelo
derradeiro local da morte do amigo, finca uma cruz em sua homenagem. Vale
salientar que foi composta também por Carreirinho.

.
Esta composição é uma das mais recente e diferente das outras, faz um
resumo da história base. O narrador, que é o companheiro de Ferreirinha e aquele
que transladou seu corpo para Pardinho, conta novamente aquilo que se passou no
derradeiro dia e acrescenta que construiu uma capelinha no local de sua sepultura e
que, no dia de seu fim, lá que quer se enterrado.
.
Rememorando as aventuras de Ferreirinha em outros rincões, essa letra
conta a história de como o herói, em mais um ato de bravura, ganhou um par de
esporas de prata em um rodeio. O narrador, detentor das esporas após a morte de
Ferreirinha, vai até a cruz que marca o local de morte do peão e deixa a espora ao
seu verdadeiro dono.
.
Um grupo de amigos organiza uma pescaria no Rio Santo Inácio. Por
intempéries são obrigados a voltar e passam pelo campo do Espraidinho onde
visualizam a cruz de Ferreirinha. Ao pararem para prestar uma singela homenagem,
um dos animais do bando desenterra uma faca que ao ser observada, tem gravada
o nome de Ferreirinha. Todos rezam defronte a cruz e um dos amigos recebe de
presente a faca que pertencia a Ferreirinha, como uma relíquia religiosa.
Ferreirinha na Viola (Francisco Nepomuceno de Oliveira), interpretada por
Craveiro e Cravinho.
Espécie de hino em louvor à memória de Ferreirinha, como mártir da luta
roceira do sertão contra a cidade.
.
Esta talvez seja a mais curiosa das composições “pós” Ferreirinha. Ela narra
o desentendimento de informações que segundo o narrador, aconteceram pela
sapiência do próprio Ferreirinha. Enquanto todos na cidade amargavam o luto pela
morte do peão, um companheiro chega à cidade e desmente toda a história. Após

isso todos ficam aliviados pela falsa noticia de falecimento. A história lembra
bastante a passagem bíblica onde Jesus, após ressuscitar, aparece aos apóstolos.
Nesse caso, Ferreirinha chega na cidade tocando seu berrante.
Filho do Ferreirinha, interpretada por Dino Franco.
Essa letra tem como tema a vingança da morte de Ferreirinha pelo seu filho,
que chega a um rodeio na cidade de Avaré, e lá se depara com um potro redomão
que peão nenhuma havia montado. Não faz menção a ser o animal que derrubou
Ferreirinha, mas seu filho, até então desconhecido na história, consegue montar o
animal e vingar a morte de seu pai.
Homenagem ao Ferreirinha, interpretada por Sulino e Marrueiro.
Outra canção de vingança. O narrador ao chegar a um rodeio e encontrar o
potro redomão que havia matado Ferreirinha, aceita o desafio de montar e assim,
consegue vingar sua morte. Ao chegar à cidade de Pardinho, é recebido com muita
festa.

e Pardinho.
A composição é antiga, lançada logo depois da versão Ferreirinha. O
narrador, sem se identificar, conta da chegada de um rodeio na cidade que tem
como atração e grande prêmio em dinheiro, um potro baldoso que tinha matado um
peão, era ele o potro do Ferreirinha. O narrador monta o animal, ganha o dinheiro e
diz que foi em vingança a Ferreirinha e que vai utilizar o dinheiro apostado para a
construção de uma campa, em sua homenagem. Depois de vencer, ele se identifica;
sou irmão do Ferreirinha.
e do Ferreirinha (Joaquim Moreira), interpretada por Carreiro e Carreirinho.
Mais uma composição que tem como foco a vingança em honra a Ferreirinha.
Outra vez, em um rodeio, surge a figura do cavalo arisco, que havia matado um
peão e que ia ser domado para alegria do público. Uma senhora adentra ao recinto
para assistir o show e quando o cavalo começa a saltar é morto a tiros por ela, que

se apresenta magoada e justifica a morte em honra a Ferreirinha. Essa senhora é
mãe do herói.
B.O Do Ferreirinha, Ramiro Viola e Pardini.
Um das mais recente das composições com esse tema, ela faz uma
retrospectiva do acontecido com Ferreirinha e acrescenta um destino final para seu
corpo. Diferente das cruzes fincadas, os autores da canção descrevem o cortejo
fúnebre até o distrito de Bom Jesus do Ribeirão, local onde seu corpo foi enterrado
no campo santo próximo a uma antiga capela. Apesar de dizer da existência do
documento que comprova a morte de Ferreirinha, inclusive com assinatura do
delegado, tudo não passa de ficção.

Uma sepultura sem defunto.
As aventuras fictícias do herói caipira ganharam muitas versões, inclusive a
de que sua morte não teria ocorrido. Como, sabemos, de fato não ocorreu, visto que
se trata de um personagem de ficção.
O que mais intriga nesse aglomerado de histórias é o poder que uma única
ideia

conseguiu

disseminar.

Ferreirinha

tornou-se

conhecido.

Os

ouvintes

começaram a procurar por informações suas e o cemitério local foi um dos principais
pontos de procura. Pardinho localiza-se no interior de São e segundo funcionários
do cemitério, muitos que visitam aquele local vão atrás da sepultura do tal peão
Ferreirinha. Pode-se pensar que também se procure aquela cruz, cantada em versos
que foi fincada no campo do Espraiadinho em memória do peão. Mas no caso do
cemitério, a insistência em procura-lo geriu a ideia de algo inusitado, principalmente
dentro desse viés. Cogitou-se a construção de uma sepultura cenográfica no
cemitério local, para que os ouvintes, fiés pudessem ter um lugar onde relembrar
esse herói, mas que herói? Ele nunca existiu!
Construíram, fora do cemitério, uma grande estátua de um cavaleiro montado
em um cavalo rampante para sua homenagem e também do compositor Carreirinho.

Como fase inicial, esse trabalho tentou mostrar a força do mito dentro da cultura
caipira. Aquela que seria apenas mais uma história, frequente para aqueles que
vivem isolados e passam pelas mais diversas dificuldade, tomou corpo e despertou
um imaginário popular que até hoje se faz confundir com a realidade.
Ferreirinha não existiu, mas personificou a ideia do peão que enfrenta as
dificuldades diárias com naturalidade, lidando frequentemente com a morte, desde
as suas mais simples atividades.
A lenda de Ferreirinha criou um mito respeitável, que trouxe à tona traços
religiosos que poderiam, sim, se confundir com um santo milagreiro, já que as
diversas composições que surgiram “pós-Carreirinho” foram responsáveis por
engrossar o caldo dessa lenda.

Foto: Rubens Chiri
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As demais fases sucessoras, que desconsideramos em nosso recorte atual, seriam caracterizadas, em linhas
gerais, por:





2ª Fase (pós Segunda-Guerra): influência de novos estilos (duetos com intervalos variados e o estilo
mariachi), gêneros (a guarânia e a polca paraguaia, bem como, posteriormente, o corrido e a a
ranchera mexicanos), e e instrumentos (o acordeom e a harpa), cujos principais intérpretes foram
Cascatinha e Inhana, Irmãs Galvão e Milionário e José Rico.
3ª Fase (anos 1970-2000): introdução da guitarra elétrica, exacerbação romântica, aproximação com o
country norte-americano, nas vozes de Sérgio Reis, Christian e Ralf, etc.
4ª Fase (anos 200-...): romantismo e letras de duplo sentido, exacerbação do machismo e do
epicurismo.
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Reumo: Este artigo visa cartografar a morte em sua visibilidade e histórias mais lembradas a partir
das cruzes existentes nas estradas do Sertão de Pernambuco. A morte é considerada neste trabalho
como um dispositivo biopolítico que produz modos de existência de homens e mulheres rurais. As
cruzes construídas em estradas do Sertão funcionam como um modo de resistência ao biopoder,
dando visibilidade a algumas mortes e obscurecendo outras. Foi realizado um mapeamento das
cruzes existentes na PE-365, nos limites de Santa Cruz da Baixa Verde-PE, e entrevistas
semiestruturadas com pessoas que já construíram alguma cruz, moram próximo a elas ou motoristas
que circulam diariamente nessa via. Os resultados da pesquisa sugerem: 1) culpabilização de jovens
rurais; 2) omissão do poder público sobre a manutenção e prevenção de acidentes nas estradas;3)
gênero, classe, geração funcionam como eixos de diferenciação social na produção de visibilidades
da morte.
Palavras-chave: Cruzes. Morte. Biopoder.

INTRODUÇÃO
Este artigo visa cartografar a morte em sua visibilidade e histórias mais
lembradas a partir das cruzes existentes nas estradas do Sertão. É parte de um a
pesquisa mais ampla sobre a regulamentação da morte e as práticas de resistência
em contextos rurais no Sertão de Pernambuco3.
Com as reflexões de Foucault (1993; 2005; 2008) sobre biopoder e biopolítica e
com as contribuições de Deleuze (2005a; 2005b) sobre a noção de dispositivo,
propomos um modo de cartografar a morte como um dispositivo biopolítico, cujas
linhas de visibilidade formam uma luminosidade que sobrevém em cruzes das

1

Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da UFPE, integrante do Grupo de
Estudos sobre Poder, Cultura e Práticas Coletivas (GEPCOL) da UFPE.
2
Doutora em Psicologia Social (PUC/SP), professora do Departamento de Serviço Social e do
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estradas do Sertão. Mais especificamente, nas cruzes construídas ao longo da PE365 dentro dos limites do município de Santa Cruz da Baixa Verde-PE.
Partimos de dois pressupostos teóricos fundamentais: primeiro, que as cruzes
operam um modo de ver e fazer ver a morte no Sertão e, segundo, que as diversas
estratégias do biopoder acionam diferentemente homens e mulheres pobres rurais
sobre seus modos de vida.
Assim, as cruzes construídas às margens de estradas do Sertão permitem
visibilidades da morte que se referem a inscrições de subjetividade e modos de
existência de homens e mulheres rurais. Ao considerarmos uma analítica de um
dispositivo da morte, destacamos as multiplicidades e agenciamentos entre as
cruzes e a capacidade dos sujeitos, mulheres e homens rurais, de afectar e serem
afectados4. O argumento é sobre uma pesquisa que responda mais às
circunstâncias de produções contínuas de subjetividades do que a uma
subjetividade como essência, cuja morte se refere apenas a uma terminalidade que
constitui o final do ciclo de vida de um corpo orgânico dotado de mente.
Nesse sentido, nossa analítica introduz uma articulação interseccional que leva
em conta o rural brasileiro e estudos feministas e de gênero (NOGUEIRA, 1993;
PISCITELLI, 2008).
Para tanto, organizamos este artigo em quatro itens: primeiro, descrevemos o
processo de pesquisa, o município e o trabalho de campo; segundo, analisamos as
histórias mais lembradas pelos entrevistados; terceiro, analisamos o jogo de luz que
incide nas cruzes; e, quarto, realizamos nossas considerações finais sobre a
cupabilização de jovens rurais sobre os acidentes e mortes, omissão do poder
público sobre a manutenção e prevenção de acidentes, além dos eixos de
diferenciação social de gênero, classe e geração quanto a visibilidade e
obscurecimento das mortes em estradas do Sertão.

PESQUISA, MUNICÍPIO E TRABALHO DE CAMPO
Partimos de uma compreensão da pesquisa como prática social que é também
dialógica e reflexiva (SPINK e MENEGON, 2004). O(a) pesquisador(a) pode ter uma
postura de bricoleur (DENZIN; LINCOLN, 2006) ao utilizar instrumentos de

4

Segundo Domènech, Tirado e Gómez (2001, p. 121), os afectos se referem a novas maneiras de
sentir, e foram propostos por Deleuze ao fabricar novos conceitos para romper com “modalidades
dominantes de pensar e representar a subjetividade”.
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investigação materiais e estéticos para costurar analiticamente o cenário a ser
pesquisado e as perguntas que podem ser feitas nele.
Com isso, propomos uma bricolagem entre uma pesquisa de cunho etnográfico e
uma pesquisa cartográfica. Um recorte etnográfico porque compreendemos o
processo de pesquisa como uma iniciativa dialógica que, contingencialmente,
acontece em um contexto específico e é resultado de posições negociadas entre as
pessoas desse lugar e as pesquisadoras, implicando tempo de convivência com as
pessoas pesquisadas e observação (CLIFFORD, 2002).
No mais, é também uma postura de sensibilidade que incessantemente nos situa
no processo de pesquisa. Sueli Rolnik (1989: p.69) explica essa sensibilidade como
um:
“composto híbrido”, feito do seu olho (do/a pesquisador/a), é claro,
mas também, e simultaneamente, de seu corpo vibrátil, pois o que
quer é aprender o movimento que surge da tensão fecunda entre
fluxo e representação: fluxo de intensidades escapando do plano de
organização de territórios, desorientando suas cartografias,
desestabilizando suas representações e, por sua vez, representações
estancando o fluxo, canalizando as intensidades, dando-lhes sentido.
É que o cartógrafo sabe que não tem jeito: esse desafio permanente
é o próprio motor de criação de sentido. Desafio necessário - e, de
qualquer modo, insuperável - da coexistência vigilante entre macro e
micropolítica, complementares e indissociáveis na produção de
realidade psicossocial.

Não por acaso, tomadas por essa sensibilidade que inscreve o processo de
pesquisa como uma cartografia, escolhemos criticamente como estratégia
metodológica a perspectiva teórica de Deleuze (2005a; 2005b) sobre dispositivo
para enfocar as curvas de visibilidade de um dispositivo biopolítico da morte. Em
outras palavras, é o suporte teórico de Deleuze que nos permite entender o
dispositivo pelo percurso de suas próprias linhas, neste caso, pelo estrato visível das
cruzes de uma estrada do Sertão.
Assim, o local de pesquisa que esse artigo se refere é o município de Santa Cruz
da Baixa Verde-PE, onde chamamos de estrada a via pública estadual da PE-365.
Santa Cruz da Baixa Verde situa-se a 437 km de distância de Recife (capital) e
ocupa uma área de 115 km2. Localiza-se na microrregião do Sertão do Pajeú e
limita-se, ao norte, com o Estado da Paraíba; ao sul, com os municípios de Calumbi
e Serra Talhada; a leste, com Triunfo; e, a oeste, com Serra Talhada (IBGE, 2010).
Outra informação importante se refere a população total residente do município
que é de 11.768 habitantes, sendo 5.271 habitantes da zona urbana e 6.491 na zona
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rural. Com uma demarcação por sexo, a população compreende 4.394 mulheres
residentes com 10 anos ou mais de idade e 4.300 homens também nessa faixa
etária (IBGE, 2010). Quanto à incidência de pobreza, Santa Cruz da Baixa Verde
tem uma incidência relativamente alta alcançando 61,16% da população total. O
índice de Desenvolvimento Humano (IDH) tem uma taxa de 0,70 e o índice de Gini
igual 0, 53 (IBGE apud Cordeiro, 2011).
Em um levantamento dos índices de mortalidade5 por causas externas6, os dados
encontrados assinalaram 77 casos de mortes por causas externas desde o ano 2000
até 2011, sendo 63 mortes entre homens e 14 entre mulheres. Do total de casos, 35
se referiram apenas a mortes de homens com idade de 20 a 39 anos 7. Com isso,
parece que os eixos de diferenciação social de gênero e geração podem estar
presentes nas redes que o dispositivo da morte aciona.
Em Santa Cruz da Baixa Verde, as cruzes construídas na PE-365 demarcam,
sobretudo, locais de acidentes de trânsito que ocasionaram pelo menos uma morte.
Desse modo, esse município se destaca por ser considerado como uma das cinco
áreas críticas do estado de Pernambuco sobre acidentes de trânsito, principalmente,
motocicleta (SILVA et al, 2011).
Assim, o trabalho de campo foi realizado em duas viagens à Santa Cruz da Baixa
Verde: a primeira compreendeu sete dias (30 de outubro a 06 de novembro 2012) e
a segunda compreendeu quinze dias (de 20 de novembro a 05 de dezembro de
2012).
Nessas viagens, foi percorrido o trecho da PE-365 correspondente ao município
de Santa Cruz da Baixa Verde. Contudo, os limites intermunicipais não eram
sinalizados e, então, usamos como critério de demarcação o que as pessoas que
moravam em casas à beira da estrada nos diziam. A partir dessa demarcação, o
limite entre Triunfo-Santa Cruz da Baixa Verde foi dado por uma guarita branca
construída à margem da estrada e o limite entre Santa Cruz da Baixa Verde-Serra
5
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Talhada foi dado pela referência de um Grupo Escolar. Com essa circunscrição,
foram percorridos aproximadamente 19,4 Km e foram encontradas 40 cruzes e uma
capela.
O mapeamento das cruzes e seu respectivo registro fotográfico ocorreram nas
duas viagens de campo, nas quais a equipe8 pôde realizar registros fotográficos e
tomar nota das inscrições de identificação das cruzes.
Foi possível perceber variações das cruzes em tamanho, material e estética, o
que permitiu elucubrações sobre diferenciações sociais de classe. Algumas cruzes
foram construídas em uma base de granito e continham arranjos de flores naturais e
outras estavam em uma base de cimento batido e foram construídas com galhos
secos e/ou com flores artificiais, o que também permitia um recorte de classe sobre
a visibilidade das mortes na estrada.
No

transcorrer

de

nossa

pesquisa,

foram

realizadas

38

entrevistas

audiogravadas, das quais oito enfocaram o tema da morte e as cruzes da estrada9.
Com essas entrevistas, foi possível entrar em contato com as narrativas mais
lembradas sobre as cruzes construídas às margens da PE-365.

DAS HISTÓRIAS MAIS LEMBRADAS
Durante as duas viagens de campo, pudemos utilizar conduções que faziam o
trecho entre Santa Cruz da Baixa Verde e o município de Triunfo. Com isso, foi
possível estabelecer conversas com motoristas e passageiros(as) e entrar em
contato com narrativas e histórias sobre as mortes na PE-365. Algumas histórias
foram mais lembradas do que outras, indicando nuances no jogo de luz e visibilidade
das mortes. Os motoristas e os(as) passageiros(as) relataram frequentemente que
as cruzes eram um modo de lembrança que as famílias faziam para seus entes
falecidos em decorrência de algum acidente. Nas palavras de um motorista: “as
cruzes são uma superstição p’ra lembrança (sic)”.
Quando apresentávamos a pesquisa para os familiares responsáveis pela
construção de alguma cruz na estrada, eles pareciam mais livres na fala e relatavam
que contar a história do morto era um modo de lembrança e de mantê-lo vivo na
8
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Cordeiro (2011b), como as dificuldades legais para realizar algum sepultamento, os costumes
fúnebres em contextos rurais, ou ainda, os assentamentos de registro de óbito.
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memória. Os familiares se emocionavam e, por vezes, choravam, mas relatavam
entender a entrevista como uma oportunidade de falar, lembrar e dignificar seu ente
querido, conferindo um caráter de importância ao momento da entrevista.
Já quando apresentávamos a entrevista para pessoas que moravam próximo às
cruzes, elas pareciam desconfiadas, falavam pouco e tinham receio de assinar o
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Supomos que esse
desconcerto ao dar a entrevista também tenha se dado por um estranhamento sobre
nosso interesse de pesquisa sobre as cruzes. As pessoas vizinhas às cruzes não
pareciam convictas sobre nosso propósito e talvez associassem nossas perguntas a
qualquer tipo de sondagem policial ou jurídica sobre os acidentes. Nesse sentido,
nossa apresentação pelo Sindicato de Trabalhadores Rurais de Santa Cruz da Baixa
Verde10 e nossa identificação como pesquisadoras filiadas à UFPE não garantiram a
segurança dos entrevistados em narrar histórias sobre as cruzes e a morte.
Essa situação foi muito importante para a reflexão sobre o processo de pesquisa
e como as relações entre pesquisadoras e interlocutores são atravessadas
contingencialmente por outros elementos, como o receio de falar sobre acidentes e
mortes e ser audiogravado; de assinar o TCLE e colocar identificações documentais
quando esse processo é estranho à comunidade pesquisada, dentre outros.
Ao conversamos com os motoristas e passageiros(as) sobre as cruzes, eles
facilmente referiam a causa das mortes nas estradas aos homens jovens rurais. Os
jovens seriam os responsáveis pela maioria dos acidentes, na medida em que
dirigiriam motocicletas em estado de embriaguez.
É recorrente nas narrativas a culpabilização de homens jovens rurais pela
produção de acidentes e de mortes na PE-365. O argumento central foi que esses
jovens teriam migrado para São Paulo e/ou Mato Grosso em busca de emprego no
corte de cana-de-açúcar e ao retornarem à Santa Cruz da Baixa Verde, já com
melhores

condições

financeiras,

comprariam

uma

motocicleta

e

dirigiriam

embriagados e em altas velocidades para festas nos municípios vizinhos.
Nesse sentido, parece que os motoristas profissionais que diariamente
atravessam a PE-365 se utilizaram da univocidade do polinômio homem-jovemálcool-altasvelocidades-motocicleta para explicar os acidentes e mortes ocorridos na
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estrada. Além do mais, é relatado que as mulheres não entram no circuito migratório
para o corte de cana, permanecendo mais no próprio município para desempenhar
atividades domésticas, o que justificaria uma menor visibilidade de suas mortes na
estrada. Sobre isso, um apontamento possível é que a organização social dos
circuitos migratórios parece conferir diferenças nos estilos de vida e de morte de
homens e mulheres rurais.
Consideramos que a presentificação de cruzes referentes à morte de homens
jovens aconteceram ao mesmo tempo em que suas mortes foram obscurecidas por
uma narrativa que naturaliza seus acidentes. Narrativas que naturalizam a morte dos
jovens rurais e simultaneamente deixam de fora outros acidentes que ocorrem na
estrada e silenciam a respeito da omissão do poder publico quanto às precárias
condições da estrada, à inexistência de sinalização e à ausência de grades de
proteção e acostamentos nos trechos onde ocorrem mais acidentes.

O JOGO DE LUZ QUE INCIDE NAS CRUZES
Como já mencionado, a maior quantidade de relatos se refere à morte de
homens jovens rurais. Contudo, as cruzes mais lembradas pelos motoristas foram:
uma cruz que demarca a morte de dezesseis pessoas, referida como ‘a cruz dos
dezesseis’; duas cruzes situadas em frente a entrada da cidade; e uma capela que
registrava a morte de um homem e de sua mãe.
 A Cruz dos dezesseis
É uma cruz que provavelmente alcança 4,5m, se refere à morte de dezesseis
pessoas em apenas um acidente de trânsito em abril de 1965. Tem um tamanho
maior em relação às demais cruzes para referenciar a morte de 16 pessoas que,
pelo sobrenome, parecem ter alguma relação de parentesco. Embora se trate de
uma cruz grande, ela foi construída com cimento simples, talvez demarcando a
morte de dezesseis pessoas, muitas da mesma família, com poucas condições
financeiras.
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Fotografia 01: Foto da ‘cruz dos dezesseis’, registrada por Vanessa Oliveira em 03/11/2012.

A narrativa mais lembrada sobre essa cruz disse respeito a um acidente que
envolveu um caminhão pau-de-arara que levava várias pessoas para um
casamento. As pessoas entrevistadas relataram duas possibilidades de causa sobre
o acidente: 1) o motorista teria perdido o controle do caminhão em uma curva por
imprudência e alta velocidade; 2) o freio do caminhão teria falhado e o motorista não
teria conseguido controlar o caminhão para realização de uma curva da estrada.
Houve também relatos de que esse motorista sobreviveu ao acidente e que talvez
um outro passageiro cego também.
De acordo com as indicações das lideranças do Sindicato de Trabalhadores
Rurais de Santa Cruz da Baixa Verde, procuramos entrevistar pessoas que
pudessem falar sobre construção dessa cruz, mas todas contaram que no evento do
acidente ainda não haviam casas construídas naquele local, o que dificultaria relatos
mais extensos. O que elas nos disseram é que algumas pessoas tinham vindo pintar
a cruz por ocasião do dia de finados e que provavelmente eram parentes dos
falecidos. No mais, nenhum entrevistado relatou saber quem ou de onde eram essas
pessoas.
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 As cruzes da entrada de Santa Cruz da Baixa Verde

Fotografia 02: Foto das cruzes da entrada da cidade, registrada por Vanessa Oliveira em
03/11/2012.

São duas cruzes construídas, em granito, situadas em frente à entrada da cidade
e se referem à morte de dois homens. A narrativa mais lembrada pelos entrevistados
foi que um homem, parente do prefeito da cidade, estava a caminho de sua fazenda
para trabalhar. Assim, ele estava levando também na motocicleta outro homem, que
seria um de seus trabalhadores e amigo íntimo, e seu filho, uma criança de
aproximadamente oito anos. Como eles estavam saindo em um horário muito cedo
para roça, o motociclista teria atravessado o cruzamento entre a pista da cidade e a
PE-365 sem atenção. O acidente teria acontecido porque, em sentido contrário ao
que a motocicleta seguia, vinha um caminhão. Já o caminhão era conduzido por um
homem que era dono de uma grande loja de móveis de um município vizinho à
Santa Cruz da Baixa Verde-PE. Um homem que era bem quisto por todos da cidade
e que prestou todos os cuidados possíveis aos acidentados.
As narrativas chamam atenção também pela trama dessa história. Os
entrevistados contam que com o impacto do acidente, a criança que estava entre os
dois homens, teria voado uma altura de quase cinco metros, alcançando o tamanho
de um poste de iluminação pública. Ao cair, a criança teria fraturado as costelas e o
quadril, tendo “sobrevivido como que um milagre (sic)”. Já os dois homens não
poderiam ter contado com esse milagre, pois morreram na hora do acidente.
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 Uma capela que se refere à morte de um homem e sua mãe

Fotografia 03: Foto da capela construída às margens da PE-365, registrada por Vanessa Oliveira em
03/11/2012.

A capela que encontramos às margens da PE-365 parece ter envolvido uma
construção civil mais elaborada do que as demais cruzes, pois, além de terem sido
levantadas paredes e teto, a capela contou com um gradeado.
Com essa construção, aparece mais uma vez uma narrativa ligada à assimetria
de gênero.

As pessoas se referiam a um acidente de carro cuja causa estaria

voltada para ex-companheira desse homem, responsável pelo rompimento da
relação afetiva entre eles. Levado por um estado emocional depressivo, esse
homem teria ingerido álcool até o estado de embriaguez e, assim, teria decidido
voltar do bar em que estava para casa dirigindo seu carro. Embora seus amigos
tivessem avisado sobre o risco de acidentes de trânsito relacionado à ingestão
excessiva de álcool, o homem teria firmado sua decisão sobre dirigir para casa.
Dessa forma, sua mãe decidira também acompanhá-lo nesse trajeto. Nesse retorno,
o homem teria perdido a direção do carro, produzindo um acidente na estrada que
fatalmente levara à sua própria morte e de sua mãe.
Parece que essa narrativa implica uma culpabilização da ex-companheira desse
homem, como se fosse, nas palavras de uma entrevistada, uma “morte de amor”
(sic), cujo ‘dolo de desrazão’ desse homem seria a mulher que terminara a relação
afetiva. Essa mulher seria, então, considerada como o pivô do desvario de seu excompanheiro que ocasionara o acidente de trânsito e a morte dele e de sua mãe. A
ex-companheira foi tomada como causa das atitudes daquele homem que
desembocaram em duas mortes.
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Em resumo, as narrativas que nos foram relatadas apresentaram pouca
consideração crítica sobre as hierarquias sociais de gênero que conferiram a culpa
de acidentes de trânsito à mulher.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com as análises sobre mapeamento das cruzes e as entrevistas realizadas,
consideramos que se pode pensar em eixos de diferenciação social de gênero,
classe e geração, cuja análise preliminar leva a uma reflexão sobre a demarcação
majoritária da morte de homens jovens pelas cruzes e sobre os efeitos nos
processos de subjetivação de homens e mulheres rurais. Parece-nos que, ao passo
que as narrativas sobre modos de ser homem e mulher circulam no município,
aludem também a uma produção de sujeitos nesse local.
É possível pensar em um circuito de narrativas que facultam diferentes
luminosidades sobre a morte em estradas do Sertão. As narrativas tenderam a
culpablizar homens jovens rurais pelas mortes e acidentes ocorridos na PE-365.
Nesse mesmo sentido, essas narrativas também produziram outras eivadas de
preconceito de classe e geração: como as narrativas que implicam os jovens ao mal
uso do dinheiro que ganham; ao não respeito do código de transito; ao
desconhecimento e imprudência ao pilotarem suas motocicletas.
O resgate monolítico sobre a culpabilização dos jovens sobre as mortes nas
estradas silencia outras narrativas que poderiam ser posicionadas politicamente
quanto à omissão do poder público sobre a manutenção e prevenção de acidentes
de trânsito.
Por fim, destacamos a quase ausência de narrativas sobre a morte de mulheres.
Apenas uma narrativa escapou das restrições das mulheres ao ir e vir. Esse foi o
caso da entrevista realizada com uma mulher que foi responsável pela construção
da única cruz que encontramos referente à morte de uma jovem, sua filha. A
entrevistada nos relatou que a jovem saíra de casa, dirigindo sua motocicleta, a
caminho do engenho onde trabalhava como empacotadeira de rapadura. O acidente
se deu porque a motociclista não teria visto um ônibus escolar parado na estrada e
teria batido em sua traseira. Também a trama dessa história seria um aspecto de
sua visibilidade, pois na ocasião do acidente e morte da motociclista, os estudantes
que estavam no ônibus teriam ficado muito mobilizados emocionalmente com o
evento.
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No mais, outro elemento também nos chama atenção sobre a assimetria de
gênero dessas narrativas. Tratava-se de uma mulher que estava a caminho do
trabalho quando o acidente aconteceu e, por isso mesmo, outras narrativas foram
produzidas para justificar a permanência das mulheres no ambiente doméstico: ‘se
ela tivesse em casa ou tivesse outro trabalho, isso não teria acontecido (sic)’ e não
para questionar sobre a falta de sinalização, acostamento ou omissão do poder
público sobre as estradas.

Fotografia 04: Foto da cruz de uma mulher jovem, registrada por Vanessa Oliveira, em 03/11/2012.
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NO CAMINHO DAS CINZAS: UM OLHAR SOBRE O CREMATÓRIO MUNICIPAL DE
SÃO PAULO
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RESUMO Procedimento relativamente novo no país, a cremação vem crescendo e colocando-se como
opção viável de escolha, principalmente por questões ambientais e econômicas. O trabalho a seguir visa,
a partir de um apanhado teórico-histórico e estudo de caso no crematório municipal de São Paulo “Dr.
Jayme Augusto Lopes”, discutir práticas e formas de representação funerária dos espaços da cremação.
Estes dados e reflexões fazem parte de um experimento etnográfico realizado no local no mês de julho
de 2012. Apesar de se encontrar vizinho a um cemitério tradicional, o crematório funciona como espaço
totalmente independente do mesmo o que se mostra interessante para uma pesquisa das
representações da memória essencialmente ligadas à cremação. Na atualidade, a maioria dos
crematórios na região metropolitana de São Paulo se encontra dentro e atrelado a cemitérios parque.
PALAVRAS CHAVE: morte; cremação; cemitérios

INTRODUÇÃO
A configuração dos espaços destinados aos mortos se relaciona diretamente
com a forma que uma sociedade encara a morte, cuja interpretação está ligada a suas
crenças. Assim, a cremação foi banida por muito tempo da cultura ocidental cristã,
principalmente por ser associada a antigos rituais pagãos.
Hoje, no entanto, com a laicização da morte e maior flexibilidade dos costumes
religiosos, é uma prática que começa a ganhar força. O atual contexto da
sustentabilidade ambiental somada ao encarecimento e escassez de terras urbanas
são fatores que também colaboraram muito para o seu aumento. Na Inglaterra, por
exemplo, o índice de cremação entre a população é de aproximadamente 70% e nos
Estados Unidos é de 41% contra a porcentagem de 15% que se apresentava em
19851. No Brasil, apesar de não se observar índices próximos aos anteriormente
apresentados, nota-se um crescimento pela adoção deste método: já se encontram
mais de 34 crematórios instalados pelo país.
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Fica então a questão: Esta crescente nova forma de lidar com os corpos
falecidos estabeleceria novas formas de espaços da morte e representações fúnebres?

UM BREVE PANORAMA
Em uma visão geral, no ocidente europeu, a partir da Idade Média, o destino dos
mortos era o enterro dentro das igrejas – ad sanctos –, e na maioria das vezes não
havia lápides nem identificações. Esta prática passa a ser abandonado a partir do
século XVIII devido às reformas e medicina urbana, quando surgiram os cemitérios
laicos que se caracterizam pelos túmulos construídos e monumentos: os denominados
cemitérios tradicionais, que se mantêm presentes até hoje nas cidades. Estes
costumes se refletem no Brasil: em São Paulo, por exemplo, antes da fundação do
cemitério da Consolação em 1858, praticava-se o enterro dos mortos nas igrejas,
sendo que os não católicos, criminosos e indigentes eram destinados a um cemitério
desprestigiado, o Cemitério dos Aflitos, que ainda assim possuía uma capela.
Estes períodos, apesar de suas diferenças, foram marcados por uma
familiaridade muito grande com a morte. Seja por meio da presença constante nos
locais de enterro, pelos ritos fúnebres envolvendo a comunidade ou pelo culto aos
túmulos, ela era um fato social e público. No entanto, no início do século XX, o
historiador Phillipe Ariès (1981b) identifica o surgimento de uma nova forma de
enfrentamento da morte nas “zonas mais industrializadas, urbanizadas e tecnicamente
adiantadas do mundo ocidental”, que é a expulsão da mesma pela sociedade. Há uma
inversão dos costumes mantidos até então, onde a morte fazia parte da vida social das
pessoas. O desaparecimento de um indivíduo não afeta mais o cotidiano: tudo se
passa na cidade como se ninguém morresse mais. Observa também que as pessoas já
não podem se expressar em relação à morte e os ritos fúnebres se tornam mais
discretos. O avanço da medicina faz com que se prolongue a longevidade e a morte
seja vista como uma derrota. Procura-se esconder ao moribundo se a sua morte se
aproxima, e as pessoas não morrem mais em casa, mas sim em hospitais impessoais.
O luto tornou-se um estado mórbido que deve ser tratado, abreviado e apagado. A
estas novas atitudes Ariès dá o nome de “morte invertida”.

José Luiz de Souza Maranhão (1985) ainda relaciona estas atitudes à lógica do
sistema capitalista. Segundo o mesmo, atualmente a morte:
[...] já não é mais um destino. O que existe é a sua relação negativa com o
sistema de produção, de troca e de consumo de mercadorias. É o estado da
não-produção, de não-consumação. Ao negar a experiência da morte e do
morrer, a sociedade realiza a coisificação do homem. (MARANHÃO, 1998 p.19)

Os espaços contemporâneos de destinação dos mortos encontram-se então
imersos neste contexto. Iniciando-se pelos velórios que se transferem das residências
e igrejas para locais específicos e controlados para este fim, os cemitérios ganham
novas representações além dos tradicionais existentes. Há o advento dos cemitérios
parque, onde se busca “dissolver” a característica fúnebre do local e associá-lo a um
parque: os túmulos são padronizados, gramados e se perdem em meio ao verde, onde
é mínima a presença de símbolos como cruzes e monumentos. Outro tipo que surge
são os cemitérios verticais, que se caracterizam por prédios que abrigam “túmulos em
gavetas” (denominados “lóculos”), com um discurso de praticidade, economia e
aproveitamento de espaço urbano. Há também a criação de crematórios, onde o corpo
ao invés de ser sepultado é incinerado juntamente com a urna funerária, sobrando
como “resíduo” apenas as cinzas, que podem ser conservadas em urna ou esparzidas
de acordo com a destinação desejada por familiares e amigos.
Sobre a cremação ainda podemos dizer que apesar de remontar à Antiguidade,
esteve apartada por muito tempo da cultura ocidental, principalmente pela crença cristã
da indissolução da alma e corpo e a associação a costumes pagãos (PROTHERO,
2001). Porém ela retorna aos meios urbanos, possuindo aspectos que Phillipe Ariès
(1981b) inclui nas formas contemporâneas de encarar a morte: pelo caráter do rápido
desaparecimento do corpo que é reduzido a cinzas, tem-se a impressão de que o
morto é mais completo e definitivamente liquidado do que no caso do enterro. Esta
reemergência da prática se deu na Inglaterra, em fins do século XIX. Nesta época
surge a Sociedade de Cremação da Inglaterra2, cujos membros formados por artistas,
literatos e médicos, investem em difundir a cremação e lutam para que se instale o
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No original: “The Cremation Society of England”.Esta sociedade existe até hoje, agora sob o nome de
“The Cremation Society of Great Britain”

primeiro forno crematório no país. Seu discurso não só se apoiava no avanço sanitário
(como um método de prevenção à propagação de doenças), como também enumerava
diversas vantagens como: reduzir a despesa de funerais, poupar os enlutados da
necessidade de ficar expostos ao tempo durante o enterro, ser uma forma segura
contra o vandalismo pelas cinzas serem guardadas em urnas, e foi até mesmo utilizado
o argumento da possibilidade do aproveitamento das cinzas como adubo. Inicialmente
foi um procedimento que sofreu relutância à adesão que, no entanto, acabou ganhando
adeptos com o passar do tempo, atingindo o índice atual próximo dos 70% de adesão.
No Brasil, o método chega apenas em 1974, com a abertura do crematório
municipal em São Paulo. Segundo publicação do Serviço Funerário Municipal, já em
1920, quando Prestes Maia era prefeito, Manequinho Lopes, conhecido botânico,
liderou um movimento para a instalação de um crematório na cidade. Maria Amélia
Loureiro (1976), em seu livro sobre a origem histórica dos cemitérios, relata ainda que
quando prefeito de São Paulo nos anos 1950, Jânio Quadros chegou a cogitar comprar
um forno incineratório que seria instalado no cemitério do Brás, vendo como uma
solução para o crescimento do número de habitantes da cidade (e consequentemente
de óbitos) e falta de verbas para a construção de novos cemitérios. Entretanto, na
época, esta solução gerou repulsa em grande parte da população cujo catolicismo
predominante se opunha à queima dos corpos. Para se ter ideia do contexto, a igreja
Católica Apostólica Romana passou a permitir o procedimento aos seus fiéis apenas
em 19633.
Atualmente, no entanto, encontra-se até mesmo incentivo por parte do poder
público para a prática: na cidade de São Paulo, por exemplo, já se promulgou uma lei
que institui um programa permanente de esclarecimentos e incentivos (lei n o
15.452/setembro de 2011), que consiste na produção de campanhas de incentivo e
distribuição de cartilhas explicativas. De acordo com o vereador autor do projeto de lei,
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A disciplina da Igreja Católica Apostólica Romana quanto à cremação foi modificada pela Congregação
do Santo Ofício (Instrução Piam et constantem, de 5 de julho de 1963 – AAS 56, 1964, p.822-823)

a cremação seria uma alternativa econômica aos túmulos, pois os mesmos possuem
manutenção dispendiosa e podem sofrer vandalismo4.
Quanto à sua disposição no meio urbano, os crematórios geralmente se
encontram em espaços ajardinados que remetem a parques. Muitos ainda se
encontram conjugados a cemitérios parque. Neste caso, acaba-se por encontrar uma
atitude mista: quando a família não decide esparzir as cinzas em algum lugar simbólico,
os cemitérios oferecem a disponibilidade da compra de nichos para as urnas cinerárias,
e estes acabam sendo pontos de peregrinação e memória como os túmulos.

O CREMATÓRIO MUNICIPAL DE SÃO PAULO "DR. JAYME AUGUSTO LOPES"
Pioneiro na iniciativa no país, o crematório municipal de São Paulo "Dr. Jayme
Augusto Lopes", inicia suas atividades em 1974 após um relatório de 1966 realizado
por um grupo de trabalho contratado pelo Serviço Funerário Municipal com a finalidade
de estudar os problemas das necrópoles da cidade. Tal documento propunha medidas
para aumentar e melhorar as áreas dos cemitérios já existentes e recomendava a
construção de um crematório, mostrando que outros países já se utilizavam deste
método com sucesso.
Para implantação, foi escolhida uma área pública na zona leste da cidade, no
bairro de Vila Alpina, adjacente a um cemitério municipal já existente – Cemitério “São
Pedro”. É interessante frisar que apesar desta vizinhança, o crematório mantém-se de
forma autônoma.
Quando criado, possuía uma área total de 150.000m², mas devido à
necessidade na região de uma área de lazer, e a pedido dos moradores, parte de seus
jardins foi cedida para um parque, que se tornou o parque ecológico “Prof. Lydia
Natalízio Diogo” (HONÓRIO, 2010). Atualmente então, seu domínio possui 134.000m²
de área verde e 4.700 m² de área construída e pode ser dividido em quatro grandes
espaços gerais: edifício, jardins do tipo bosque, estacionamento e jardim gramado
aberto salpicado por árvores (figura 01). Não existem áreas com nichos para
acondicionamento de urnas cinerárias como acontece em alguns crematórios
4
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conjugados a cemitérios-parque. Se desejar, a família pode esparzir as cinzas nos
jardins.

Figura 01. Áreas do crematório "Dr. Jayme Augusto Lopes". Desenho: Aline Silva Santo sobre planta do
DEPAVE (Departamento de parques e áreas verdes do Município de São Paulo).

O edifício do crematório comporta administração, manutenção, serviços
relacionados à cremação,

quatro fornos crematórios (dois foram adquiridos

recentemente) e salão ecumênico para cerimônias de despedida. Estas cerimônias são
posteriores aos velórios (que se realizam em outros locais) e seriam uma espécie de
substituição ao tradicional enterro para um último adeus, com duração média de 15
minutos. Os convidados se reúnem no salão (que é circular) e o caixão é trazido e
colocado em um suporte ao centro. Ao som de músicas escolhidas pelos familiares, o
suporte é baixado por um sistema de elevador embutido e o caixão é levado ao subsolo
(simulando uma espécie de enterro), onde o corpo vai para o acondicionamento
adequado à espera do momento da cremação5. Nota-se, na maioria dos casos
observados, um luto contido e controlado entre os presentes, atitude que tanto
caracteriza a “morte invertida” descrita por Ariès. No entanto, de acordo com
5

A cremação do corpo não se realiza logo após a cerimônia, sendo que o crematório possui um prazo de
10 dias corridos para entregar as cinzas aos familiares.

funcionários, há situações incomuns em que são contratadas bandas e o momento
acaba virando uma “festa”6. Há também aqueles que escolhem a execução de hinos de
times de futebol, mas segundo dados do próprio local 7, a música mais pedida é a
tradicional e religiosa “Ave Maria”, mostrando um modo de como a religião também
continua fazendo parte dos ritos de morte contemporâneos.
Os jardins, tanto os em forma de bosque como o aberto são utilizados para
esparzir as cinzas decorrentes da cremação de pessoas, onde os pés das árvores são
os locais favoritos, pois consistem em uma espécie de marco para uma visita futura.
Nestes pontos, em alguns casos, nota-se uma vontade tão forte de localização do ente
querido, que são instaladas placas, feitas marcações, plantadas flores, arbustos, entre
outros recursos (figura 02). Esta atitude contrapõe a afirmação específica de Phillipe
Ariès quando ele mesmo diz que a cremação seria uma oposição aos túmulos e que a
família destes enlutados se opõe a erigi-los. Vê-se aqui nestas demarcações do jardim
características comuns aos dos cemitérios no tocante ao desejo de haver um local para
se “visitar” o morto. Há até mesmo o relato de usuários que, com medo de que as
cinzas de seus entes queridos se espalhassem e se perdessem pelo jardim, acabaram
as enterrando, garantindo uma localização.
Todas estas práticas de identificações das cinzas são proibidas, para que não
sejam criadas áreas “privadas” dentro dos jardins. Porém, elas continuam a existir e
nenhum responsável pela manutenção chega a retirar estas indicações, criando uma
situação contraditória: identificações são proibidas, no entanto, se colocadas, não são
retiradas. Alguns usuários colocam até mesmo fotos ou placas com nomes e datas de
nascimento e falecimento, à semelhança das informações presentes nas placas de
túmulos tradicionais (figura 03).

6
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Figura 02. Cinzas aos pés das árvores com demarcações. Foto: Aline Silva Santos, 2012.

Figura 03. Placas de identificação semelhantes às de túmulos, com nome, mensagens, datas de
nascimento e falecimento. Foto: Aline Silva Santos, 2012.

Por se localizarem próximo ao edifício do crematório e serem menos
devassados, os jardins do tipo bosque são os preferidos pelas pessoas que optam por
demarcar os pontos de espargimento das cinzas.

Na parte aberta dos jardins são notadas também práticas não correlatas à
morte: o gramado é utilizado de forma intensa para o lazer, principalmente a atividade
de empinar pipas, demonstrando uma relação entre “sagrado” e “profano”. Este fato se
dá, segundo entrevista realizada com os empinadores de pipa, devido à falta de local
para estas práticas, já que no parque adjacente as mesmas são vetadas. Apesar de
serem proibidas também no crematório, os seus espaços livres são controlados de
forma menos rígida, permitindo esta transgressão às regras. Questionados, estes
usuários também relatam que não se sentem em um ambiente que suscite a morte,
demonstrando que mesmo presentes, as demarcações fúnebres no local se mostram
de uma forma em que acaba abrindo espaço para uma “coexistência” (figura 04).

Figura 04. Início da tarde de um sábado com os primeiro empinadores de pipa chegando ao jardim
gramado do crematório. Foto: Aline Silva Santos, 2012.

Esta relação entre “sagrado” e “profano”, no entanto, nem sempre é pacífica. Em
alguns casos, principalmente nos fins de semana e férias escolares, as atividades nos
gramados perdem o controle (barulho, descontração) e chegam a incomodar as
cerimônias fúnebres correntes no edifício, sendo acionada a guarda civil, que acaba
por expulsar estes atores “profanos”, voltando a se manter a “sacralidade” do espaço.

CONCLUSÕES
Observa-se que no espaço do crematório, a despeito de seu caráter diferente
quanto à forma de tratamento dos corpos e disposição dos restos mortais, se mantém
ainda alguns símbolos e formas de representação que podem se aproximar das
encontradas nos cemitérios. Apesar do corpo não ser enterrado, é simulado um enterro
e em muitos pontos as cinzas são demarcadas para retorno e homenagem. Ao mesmo
tempo, estas formas de identificação não suscitam uma forte aura de espaço da morte,
e acabam por abrir espaço a atividades não correlatas a este fim, como o lazer com
pipas, criando uma situação de usos contraditórios.
Pode-se dizer que, apesar de ser um espaço estreitamente relacionado à lógica
contemporânea de tabu e ocultação da morte, ainda há remanescências de um desejo
de identificação e permanência. Não se vê a perda de rituais, mas sim, transformações
dos mesmos.
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Resumo: Este trabalho investiga a recepção do processo de demolição do cemitério do Bonfim
de Bocaiúva-MG, ocorrido no início do século XXI. Discute os conceitos de tecnologias do
imaginário e memória social para tentar problematizar a ação pública que decidiu por demolir o
Cemitério e em seu local erigir uma unidade básica de saúde. Nesse sentido, procuraremos
apontar a forma como emergiram os discursos das autoridades municipais, bem como os
discursos da população que “teoricamente” teria, em sua maioria, aprovado pela demolição. Os
discursos foram levantados por meio de entrevistas qualitativas e a partir de análise de
documentos produzidos no contexto de discussão da ação pública.
Palavras-Chaves: Discursos, demolição, cemitério do Bonfim.

Introdução
A vida do homem em sociedade está marcada por imagens e estas
percebidas como realidades palpáveis, que não se limitam às produções
artísticas e iconográficas, já que agregam também o universo das imagens
mentais. Pensamento-imagem-imaginário, conexão que produz os objetos que
interessam ao historiador do imaginário; imagens coletivas, datadas, mas que
se modificam e se transformam pelo e com o movimento da história e assim
produzindo discursos. É na interseção de categorias de análise como o
imaginário e a análise de discurso que se pretende desenvolver o artigo que se
apresenta.
Estes discursos estão inseridos em um contexto de formação de
uma memória coletiva, um “conjunto de lembranças construídas socialmente e
referenciadas a um conjunto que transcende o indivíduo” (HALBWACHS,
2003). Mas estas lembranças partilhadas em grupo não são homogêneas,
tampouco denotam estabilidade. Mais do que isto, a memória coletiva,
buscando a coesão entre os pares, legitima, cria, seleciona e, por que não,
oblitera. Para NORA (1993, p.9) memória “é a vida (...) em permanente
evolução, aberta à dialética da lembrança e do esquecimento, (...) vulnerável a
todos os usos e manipulações, susceptível de longas latências e de repentinas
revitalizações”.

Nesse sentido, o presente artigo procura evidenciar os discursos e
representações construídos pelos moradores da cidade de Bocaiúva-MG frente
à demolição do Cemitério do Bom Fim (2011-2012) e que configuram a
memória social daquele grupo. O que despertou a presente abordagem foi o
fato de que, mesmo não havendo manifestação popular diante da demolição,
muitos moradores ainda demonstram identificação com o antigo espaço. Além
da permanência da cruz no espaço do antigo cemitério pelo poder público,
pudemos experienciar um ato simbólico de um cidadão bocaiuvense que, no
dia de finados (02/11/2012), depositou um arranjo de flores e velas no espaço
onde teria sido o túmulo de sua mãe.

Imagem: Flores depositadas junto ao
cruzeiro no antigo cemitério do Bonfim em
02 de novembro de2012.
Créditos: Renata Mirian Alves

Tais fatos nos incitam a questionar o porquê dessas atitudes. Que
sentidos o poder público buscou criar ou perpetuar ao manter o cruzeiro? E o
cidadão, ao depositar flores e velas naquele espaço que outrora foi o túmulo de
sua mãe, pretendia manifestar uma homenagem, devoção, crença ou ato
religioso ou ir além e manifestar seu posicionamento quanto à demolição?
Ainda ressalta-se como objeto de análise o uso pelo poder público
municipal de peça publicitária de divulgação da nova utilização do espaço do
cemitério demolido, a saber, uma Unidade Básica de Saúde - UBS, peça cujo
lema foi: “a morte dando lugar à vida”. Nesse ponto buscaremos fazer uso da

manutenção do cruzeiro, aliada à peça publicitária como objetos de análise, na
perspectiva da análise do discurso, uma vez que a imagem também é discurso.
Segundo Eni Orlandi “o discurso é assim palavra em movimento,
prática de linguagem: com o estudo do discurso observa-se o homem falando”
(ORLANDI: 1999 p.15). Pretende-se perceber a construção de sentidos aqui
impregnados, bem como vislumbrar alguns aspectos da recepção deste
discurso, e a produção de “novos” sentidos que esse discurso propicia.
Para apreendermos os discursos dos sujeitos dessa incipiente
pesquisa, foram enviadas, através de e-mail, fotografias do cruzeiro que
permaneceu erguido mesmo com a demolição do cemitério, solicitando-se que
os entrevistados descrevessem suas impressões. O grupo, num total de 9
pesquisados constitui-se de 4 homens e 5 mulheres entre 18 e 70 anos de
idade.

Notas sobre o Sagrado e o Profano
A manifestação do sagrado tem um sentido ontológico, cria um
“centro do mundo”, e, nesse sentido, promove a “fundação do mundo”. A
revelação desse espaço sagrado tem um valor existencial para o homem
religioso que se esforça para estar no “centro do mundo”. Ou seja, o homem
cria e recria o espaço sagrado, sendo este comumente revestido ou
representado através de um símbolo. Partilhamos o conceito dado por Gilbert
Durand , que o define como
um signo que remete para um indizível e invisível significado e, deste
modo, sendo obrigado a encarnar concretamente esta adequação
que lhe escapa, e isto através do jogo das redundâncias míticas,
rituais, iconográficas, que corrigem e completam inesgotavelmente a
inadequação” (DURAND: 2000, p.16).

Podemos afirmar que toda sociedade humana, em diferentes tempos
históricos e espaços cria seus símbolos. O pensamento simbólico antecede a
linguagem e a razão discursiva. Os símbolos não são produzidos ao acaso, se
ligam a necessidades e funções específicas e revelam o inconsciente, o
imaginário, a “aura”. Nas palavras de Michel Maffesoli,“Não vemos a aura, mas
podemos senti-la. O imaginário, para mim, é essa aura, é da ordem da aura:
uma atmosfera. Algo que envolve e ultrapassa a obra”.

Outro autor que problematiza o conceito de símbolo é o antropólogo
Clifford Geertz, afirmando que não se trata de uma definição fácil devido aos
diversos sentidos com que este vem sendo tratado e aponta a ideia de
“símbolos sagrados” e estes como importantes para a síntese do ethos1 de um
povo e sua visão de mundo, revelando aspectos de interesses para estudiosos
de todos os campos. Estão estes símbolos também na arte funerária e nos
espaços fúnebres, especialmente os cemitérios. Os cemitérios possuem uma
função específica e um significado próprio: o local de descanso, a última
morada. Reportando-nos à etimologia da palavra, encontramos:
Vinda através do latim coemiterium ou cemeterium (este já no latim
medieval), a palavra tem origem no grego koimetérion que era
simplesmente ‘dormitório, quarto de dormir’. Os cristãos consideram
que os mortos na graça de Deus não estão mortos, mas sim
adormecidos até à ressureição (Apocalipse,14;13). Preferiram, por isso,
"cemitério" como lugar do seu repouso, em vez de outras palavras
latinas que expressavam a ideia de enterramento eterno2.

Tanto dentro, quanto fora das igrejas, os cemitérios são reveladores
de um imaginário e este constituído de valores que envolvem crenças –
religiosas ou não - condições socioeconômicas, relações de poder. Embora
transformados em “espaços laicos”, no Brasil a partir da instituição da
República, os cemitérios, contudo, não foram descristianizados. Prova disso é
a presença da cruz e dos cruzeiros nesses locais.
A cruz tem uma função de síntese e de medida. Nela se “juntam” o
céu e a terra. Nela se confundem tempo e espaço... Ela é o cordão umbilical,
jamais cortado, do cosmo ligado ao centro original. De todos os símbolos, ela é
o mais universal, o mais totalizante. No entanto, foi absorvida pelo cristianismo
que lhe impregnou de um sentido próprio.
A tradição cristã enriqueceu prodigiosamente o simbolismo da cruz,
condensando nessa imagem a história da salvação e a paixão do
Salvador. A cruz simboliza o Crucificado, o Cristo, o Salvador, o Verbo,
a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Ela é mais do que uma
figura de Jesus, ela se identifica com sua história humana, com a sua
pessoa. (CHEVALIER, J. e GHEERBRANT, A. 1998, p.309-317).

É nessa perspectiva cristã que o cruzeiro foi presença no Cemitério
do Bom Fim, localizado na área central da cidade de Bocaiúva, ali erigido na

1 O tom, o caráter, a qualidade da sua vida, seu estilo e disposições morais e estéticas
(GEERTZ, 1978, 103).
2 NEVES, Orlando. Dicionário da origem das palavras. Oficina do Livro, 2012.

década de 30 do século XX, ainda que à época já fosse o cemitério um espaço
laico, de responsabilidade do poder público e não mais da igreja católica, como
foram os “campos santos” de outrora. Este mesmo cruzeiro sobrevive ao
processo de demolição do cemitério e se encontra no mesmo ponto central
onde fora colocado como delimitação do “território” e era utilizado como lugar
de manifestação da devoção e homenagens às almas. Assim sendo, podemos
inferir que o símbolo cruzeiro e as representações que este implica permitem a
manifestação e percepção de um imaginário coletivo, ainda que o imaginário
seja uma construção grupal e não homogênea. É nessa perspectiva que se
buscou, a partir dos discursos do poder público e de cidadãos bocaiuvenses,
perceber esses imaginários, uma vez que o discurso revela o imaginário, é uma
forma de materialidade deste. Importante registrar que, na vertente do
pensamento de Mircea Eliade, a experiência profana, do homem não religioso,
característico das sociedades contemporâneas, o espaço é visto como
homogêneo e neutro; não há ponto fixo e assim aparece e desaparece,
segundo as necessidades diárias. No entanto, afirma Eliade,
nessa experiência do espaço profano ainda intervêm valores que, de
algum modo, lembram a não-homogeineidade específica da
experiência religiosa do espaço. [...] esses locais guardam, mesmo
para o homem mais francamente não- religioso, uma qualidade
excepcional, ‘única’; são ‘lugares sagrados’ do seu universo privado.
Como se neles um ser não- religioso tivesse tido a revelação de outra
realidade, diferente daquela de que participa em sua existência
cotidiana (ELIADE:1992 ,p. 28).

Seria essa a explicação para a permanência do cruzeiro num espaço
agora profano? No tópico a seguir apresentar-se-á os discursos em questão e
algumas inferências acerca dos mesmos.

O processo, uma narrativa.
A História é uma elaboração discursiva do presente, uma construção
de uma interpretação a partir dos sinais, vestígios do passado. Na perspectiva
de Hayden White, a história se aproxima da literatura, ou seja, é uma narrativa.
Polêmicas à parte, essa observação visa apenas pontuar dois aspectos que se
consideram importantes para a análise das questões que se impõem neste
artigo, quais sejam: a necessidade de uma narrativa do processo de demolição

dos cemitérios centrais da cidade de Bocaiúva; a observação de que esta
pesquisa ainda é incipiente, portanto, as considerações aqui são ainda parciais.
Entre fins do século XX e o início do século XXI “Bocaiúva parece ter
despertado para a modernidade”. Era preciso mudar as “feições da cidade”. O
discurso do progresso e da modernidade passa a ser uma constante,
especialmente por parte dos “homens públicos”, sequiosos do poder político e
de se apresentarem como a renovação e promotores da melhoria da cidade.
Aqui e ali, impregnam a paisagem urbana com “suas marcas”, alterando ora
sutil, ora drasticamente o cenário urbano. Data do ano de 2002, a primeira
investida contra os cemitérios centrais da cidade. Em documento encaminhado
à Câmara Municipal de Bocaiúva, a 25 de outubro de 2002, o prefeito à época,
apresentou projeto de lei que dispunha sobre a realização de plebiscito para
discussão da demolição do cemitério do Bonfim3.
Ainda segundo o documento a previsão legal para destinação dos
referidos cemitérios já constava, “em caráter de generalidade” na Lei Orgânica
Municipal - LOM,” conforme dispõe art. 12 das disposições Transitórias desse
diploma”. Salientando que o referido exigia regulamentação, solicita regime de
urgência na discussão, análise e proposição do referido projeto. Em 18 de
novembro de 2002, a Câmara aprovou por unanimidade o projeto de lei, sob
nº54/2002, que entre outros pontos, destacou:
art. 2º - caberá ao chefe do poder executivo, mediante decreto,
estabelecer data e critérios para a realização do plebiscito autorizado
por esta lei.” No parágrafo único deste, definem: “a consulta popular
será realizada de forma separada para cada um dos cemitérios,
sendo que a primeira consulta a ser realizada será sobre a
destinação do cemitério do Bom Fim e a segunda será sobre a
destinação do cemitério da Saudade4.

Este parágrafo altera proposta do chefe do poder executivo ao
propor consultas em separado. Observa-se ainda que, conforme o projeto, o
primeiro plebiscito referir-se-ia ao cemitério do Bom Fim, no entanto, tal fato
não se concretizou. A primeira consulta popular e consequente deliberação
pela demolição ocorreram quanto ao cemitério da Saudade. As razões que
3 CAMARA MUNICIPAL DE BOCAIUVA. Projeto de Lei nº 54/2002. Projeto de Lei apresentado
pelo Poder Executivo Municipal em 25 de outubro de 2002.
4 CAMARA MUNICIPAL DE BOCAIUVA. Projeto de Lei nº 54/2002. Projeto de Lei aprovado
em 18 de novembro de 2002.

explicam tal fato serão investigadas e, pretende-se, apresentadas na
dissertação do projeto apresentado ao Programa de Pós-Graduação em
História da Unimontes5.

O objeto do primeiro plebiscito e consequente

demolição foi o cemitério da Saudade, localizado na avenida de mesmo nome,
no bairro Bom Fim, próximo à igreja do padroeiro da cidade, área central e
marco inicial do agrupamento social desde os primórdios do arraial, elevado à
vila e por fim cidade de Bocaiúva.
O cemitério edificado em fins do século XIX, como condição de
emancipação política da cidade, foi espaço de culto aos mortos, brincadeiras
de crianças que se escondiam uns dos outros atrás dos túmulos, segundo
relato de memorialistas, nos idos de 1950/1960, e permaneceu parte da
paisagem urbana, sendo utilizado para enterramentos até o início dos anos 90
do século XX. Importante pontuar que o segundo cemitério edificado,
denominado cemitério do Bom Fim, o foi na década de 30, o que nos impele a
questionar o porquê da edificação de um segundo cemitério, relativamente
próximo do primeiro - área central da cidade - se o Cemitério da Saudade ainda
era dotado de espaço para novos enterramentos. Essa questão que aqui não
cabe ser expandida fará parte de estudos posteriores.
Há que se afirmar, inicialmente, que os referidos cemitérios
encontravam-se, antes dos plebiscitos e demolição, em situação de total
abandono por parte do poder público municipal, sem a devida limpeza nas
áreas de acesso aos túmulos (já que a limpeza destes era de responsabilidade
dos familiares uma vez que se tratava de propriedade particular), bem como os
muros e portões danificados, o que favorecia a presença de vândalos e
praticantes de atividades diversas e, segundo a concepção e discurso dos
moradores do entorno, nada condizentes e apropriadas àquele espaço. Neste
ponto, forçoso destacar que essa situação foi utilizada como principal foco do
discurso

pró-demolição

daqueles

que

se

posicionaram

pública

e

veementemente em favor da demolição, muitos destes, moradores do entorno
dos cemitérios.
5 O projeto de pesquisa intitulado Cemitérios: entre tumbas e esquecimento, um patrimônio à
sombra da memória e apresentado ao Programa de Pós Graduação em História Social da
Unimontes pela mestranda Renata Mirian Alves, tem como objetivo analisar os impactos que o
processo de demolição dos cemitérios centrais da cidade de Bocaiúva produziu na memória
coletiva e identidade cultural dos moradores da cidade, bem como as transformações e
permanências nas atitudes e crenças do homem em relação à morte e aos campos santos.

Também, como parte do tratamento dado aos cemitérios, estes não
contavam com serviço de vigilância, nem mesmo com a presença de
funcionário que pudesse dar assistência aos visitantes ou parentes que
desejassem visitar os seus mortos. Tal situação nos leva a enumerar os
seguintes questionamentos: seria a atitude de descuido do poder público, em
relação aos cemitérios, uma ação deliberada no intuito de induzir a população a
se posicionar favoravelmente á demolição? A omissão dos familiares e da
população em geral, quer seja nos cuidados com os túmulos de seus
antepassados, quer seja na cobrança junto ao poder público quanto à
resolução dos problemas acima referidos, poderia revelar novas concepções e
atitudes, diante da morte?
O discurso do poder público
A discussão que levou ao plebiscito e que se decidiu pela demolição
do cemitério do Bom Fim iniciou-se no ano de 2009. Foi marcada pela polêmica
entre os membros do Conselho do Patrimônio Histórico de Bocaiúva (criado na
administração do prefeito Ricardo Afonso Veloso, em seu primeiro mandato
1997/2000) e o referido prefeito que, em seu segundo mandato, num evento
em que o Conselho apresentaria proposta de mobilização da população quanto
à discussão, inventário e preservação do patrimônio histórico da cidade, a partir
de um concurso literário, anuncia que apresentaria à Câmara Municipal projeto
de lei que modificaria o plebiscito acerca da demolição do cemitério do Bom
Fim, reduzindo de 10% para 5% o percentual do eleitorado necessário para
legitimar a consulta popular. Esse dado se apresenta como relevante, pois
permite aventar a seguinte hipótese: haveria nesta proposta intenção de não
ampliar o debate e a participação popular na questão? A hipótese se reforça,
uma vez que o primeiro plebiscito e demolição ocorridos na gestão de outro
prefeito, de outro grupo político, foram marcados por polêmicas.
A bem da verdade, ou daquilo que se pode perceber como, a
polêmica se deu mais em função de como foi feito o traslado dos restos mortais
daqueles que as famílias disso não se ocuparam, mesmo por que, segundo
projeto de lei nº 54/2002, o traslado seria custeado e efetivado pelo poder
público, conforme o art. 3º e que em seu parágrafo único expressa: “as famílias
dos entes sepultados nos dois cemitérios poderão assistir e auxiliar , no que for

possível, nos traslados, sendo que quando a família não for identificada, ainda
assim a prefeitura realizará o traslado”.
Fato

é

que

denúncias

veiculadas

em

diversos

meios

de

comunicação locais revelaram restos mortais em meio à terra revolvida por
trator (no antigo “campo santo”) muitos depositados em sacos plásticos, de
forma aleatória, bem como depositados em lagoa sanitária da cidade.
Obtendo apoio da Câmara, ainda que não contasse com maioria no
legislativo, o prefeito conseguiu a redução do percentual pretendida e ainda
que a parcela da população participante do plebiscito fosse pequena, o
veredicto foi pela demolição do cemitério do Bom Fim. O traslado dos restos
mortais e outras ações no sentido da demolição se encerraram entre fins do
ano de 2011 e início de 2012. Também data do início de 2012 as obras de
edificação neste espaço que conforme definição do Chefe do poder público
municipal, o que lhe faculta a lei nº54/2002, abrigaria um Centro de Saúde, que
contaria entre outros com uma UBS - Unidade Básica de Saúde - denominada
Esperança. A campanha publicitária veiculada em rádios locais anunciando tais
obras tem como lema: “A morte dando lugar à vida”.
Além dessa emblemática peça publicitária, instiga reflexão e análise
a decisão pela permanência do cruzeiro nesse espaço. Em busca de entender
o porquê dessa ação, procurou-se conhecer o projeto arquitetônico proposto,
entrevistando os idealizadores do mesmo, bem como os idealizadores da peça
publicitária6. Em conversa com o chefe de gabinete7 que também responde
pelo setor de comunicação da prefeitura municipal, este revelou que a ideia de
preservar o cruzeiro partiu do então prefeito municipal Ricardo Afonso Veloso,
que pretendia ali construir uma capela. Ressalta o interlocutor que a ideia é
preservar a memória daquele espaço como tendo sido um “campo santo”. Ou
seja, preservar a memória de um espaço simbólico - o cemitério, através de um
6 Até o momento da escrita deste artigo não nos foi possibilitado conhecer o projeto
mencionado, sendo apresentadas diversas alegações, tais como a ausência do responsável
técnico quando da procura por este, ou ainda por necessitar o projeto de acertos técnicos, visto
que sendo uma obra em parceria com a União, estes acertos técnicos condicionam o
recebimento das verbas previstas.
7 C. R. D. Entrevista concedida em 09/01/2012. Importante dizer que, devido à agenda do
prefeito não foi possível interlocução direta com o mesmo, porém, este objetivo se faz
necessário concretizar ainda mais quando se pode observar a participação direta e decisiva do
prefeito na elaboração desse discurso. Nossa hipótese é a de que numa entrevista direta,
possamos apreender no seu discurso, o imaginário coletivo, permanências e rupturas, não
apenas deste enquanto chefe do poder público, mas do indivíduo enquanto ser social.

símbolo: o cruzeiro. Quanto ao lema da campanha publicitária “a morte dando
lugar à vida”, também seria criação do referido prefeito e acrescenta que “já
que o lema da administração é TRABALHO PELA VIDA, nada mais oportuno
que a ideia “A morte dando lugar à vida”. Foi essa a associação pensada pelo
prefeito, afirma.
Frente a estas ponderações, questionamos: a manutenção do
cruzeiro e a ideia de ali se monumentalizar a memória do que fora o cemitério
poderiam ser entendidos como revelação de um “conflito de imaginários”? Para
tal inferência recorremos a Maffesoli (2001, p. 110) que diz: “o imaginário é
uma força social de ordem espiritual, uma construção mental que se mantém
ambígua, perceptível, mas não quantificável”.
Esse conflito se daria, em nível de imaginário, entre aqueles que se
posicionaram em favor da demolição e os que estiveram contrários ou ainda
entre a “racionalidade” representada pelo poder público em nome do
progresso, dos interesses econômicos ou do jogo de poder e, a “ordem
espiritual” de que se constitui o imaginário dos homens que estão à frente do
poder, notadamente da pessoa do prefeito? A peça publicitária seria um
“discurso instrumental” a fim de reforçar a demolição como a melhor opção ou
ação acertada da administração que “livrou a população de um espaço
perigoso já que abrigava vândalos, malfeitores, praticantes de desvios morais e
religiosos” e oferta melhorias nas condições de saúde e assim de possibilidade
de vida? Ou seria a tentativa de “apaziguar um imaginário em conflito”? Estaria
em questão o que Michel Maffesoli chama de “tecnologias do imaginário”?
Referindo-se à capacidade dos meios de comunicação e mídias em
geral de criar e perpetuar ou transformar imaginários, o autor é categórico:
O criador, mesmo na publicidade, só é criador na medida em que
consegue captar o que circula na sociedade. Ele precisa
corresponder a uma atmosfera. O criador dá forma ao que existe de
maneira informal ou disforme [...] Portanto, as tecnologias do
imaginário bebem em fontes imaginárias para alimentar o imaginário.
(MAFFESOLI, 2001, p. 81).

Por se tratar de pesquisa em fase inicial, nos falta dados para
responder tais questões. No entanto, no tópico a seguir, apresentaremos os
discursos de bocaiuvenses acerca da presença do cruzeiro no “novo espaço”

criado e do ato simbólico ali efetivado em 02/11/12, dia de finados. Acreditamos
que tais discursos, além de revelar o imaginário em torno da morte, dos
cemitérios e do processo de demolição, possam revelar razões conscientes e
inconscientes, do chefe do poder público municipal em sua dimensão
institucional e pessoal para a manutenção do cruzeiro e veiculação da peça
publicitária já mencionada. Afinal, “não apenas a imposição de algo que vem de
cima, um impacto, mas uma relação”. (MAFFESOLI, 2000, p. 81).

Discursos como materialidade do imaginário: o que pensam os
moradores

Na esteira daquilo que Maffesoli chama de tecnologias do
imaginário, optamos por fazer uso de tal recurso a fim de obter, ainda que a
partir de uma amostra pequena, nuances do imaginário coletivo em torno das
questões já apontadas8.
Dando ao texto que produziu o título de Aqui jaz um cemitério, o
professor de filosofia, W.C., de 25 anos de idade, revelou em seu discurso mais
que uma crítica à destruição do cemitério enquanto patrimônio, apontando sua
visão de como tal fato descortina uma realidade e sua preocupação com a
forma como temos convivido com as questões em relação à morte e, por
consequência com a vida. Acrescenta,
Qual o valor que um cemitério tem nessa tal modernidade que
vivemos? Valor financeiro nenhum, pois quando falamos em valores,
em nossas mentes já aparecem cifrões. Em nome da funcionalidade,
da utilidade, do financeiro já não temos argumentos e fica até
démodé falar em lembranças, patrimônio histórico, sentimento, amor,
ainda mais quando se tem que argumentar em favor da lembrança
daqueles que já não estão mais aqui entre nós, pois para a
modernidade só é interessante o que funciona, o que é utilitário,
aquilo que pode trazer algum bem para a sociedade, e os “futuros
mortos” pensam nos já mortos, com medo, como assombração, com
8 A um grupo de contatos em rede social, entre amigos, alunos e colegas de trabalho, todos
moradores de Bocaiúva ou bocaiuvenses que não mais residem na cidade, sendo exceção
neste quesito, a pesquisadora Drª M.G.A. foi enviado e-mail constando imagens do espaço do
cemitério do Bom Fim, feitas em 02/11/12, em que se informava a data e local da foto.
Solicitou-se uma descrição das impressões que a fotografia produzia nesses indivíduos.
Acreditamos ser possível denominar o procedimento de uma entrevista semiestruturada,
apesar de utilizar de uma ferramenta das novas tecnologias. De um total de 15 contatos, 9
responderam positivamente , sendo 4 homens e 5 mulheres. Os entrevistados serão
identificados também por meio de faixa etária e nível de escolaridade, pois acreditamos serem
variáveis reveladoras de aspectos presentes nos discursos.

nojo dos ossos e dos vermes que comem os restos mortais,
infelizmente, isso é inevitável. 9

E, revelando ser plausível a hipótese levantada neste artigo de que a
manutenção do cruzeiro tem, para o imaginário coletivo ,além de um caráter de
evocação da memória , uma “tecnologia do imaginário” utilizada pelo poder
público,o interlocutor afirma:
A cruz é uma forma de epitáfio do cemitério que os homens
encontraram uma espécie de consolo para aqueles que ainda acham
um absurdo destruírem um espaço sagrado, histórico, que sempre
que era visto servia para lembrarmos que somos seres finitos e que a
consciência da própria finitude nos faz sentir mais humanos e
solidários com o próximo, mas esses “valores” estão sendo
esquecidos.

Essa ideia aparece ainda em outros discursos: “No lugar que foi
sepultado muitas famílias bocaiuvenses, há ainda o apego daqueles que
sempre prestaram homenagens aos que se foram”10, ou
Expostos, mais uma vez, diante do apagamento da memória coletiva
dos mortos, agora com o Cemitério do Bonfim. Uma nova obra
avança sobre a Cruz, testemunha muda de tantas dores. Dessa
forma, ficamos frente a frente com uma nova dor, a dor da destruição,
como se nada ali houvesse a ser cultuado no futuro. Para quem vive
hoje sabe do significado que o Cemitério tinha na história de
Bocaiuva. Querem construir algo de nosso tempo no lugar de outro
tempo, como se esse novo pudesse aniquilar o passado em definitivo.
Ações como essas são mais fáceis do que modernizar as
consciências dos cidadãos!11

Metaforicamente, o psicólogo R.R.A., 70 anos de idade, autor da
manifestação simbólica no dia de finados, assim respondeu à nossa
solicitação, intitulando o seu discurso de A tocha:
Como se não fossem paralelos o Céu e a Terra. Neste local foram
enterrados os corpos vestidos pela minha mãe, uma irmã e dois
sobrinhos, que não sofreram a profanação proposital da família.
Trinta e três paralelepípedos em frente, quatro metros à direita, no
Campo Santo do Senhor do Bom Fim. No Dia de Finados, uma vela
fez um pequeno ponto de luz, por algum tempo, como um pirilampo
de pequena. Uma tocha, conduzida da casa dos festeiros, Família
Andrade, na procissão do Mastro do Senhor do Bom Fim, do ano
passado, ali foi plantada neste Grande Presente de agora. O eterno
não tem começo e não tem fim, para os que creem e não negociam a

9 W.C. Entrevista concedida em 07/01/2013.
10 J.M. Entrevista concedida em 08/01/2103.
11 A. G. Entrevista concedida em 08/01/2103.

sua crença”. Seu texto confirma sua ação e ambas materializam seu
discurso e a hipótese aqui apresentada.12

Tão instigante quanto buscar compreender o(s) por que(s) da
decisão do prefeito municipal de preservar o cruzeiro no espaço do antigo
cemitério, revela-se o ato e o texto acima do entrevistado R.R.A. No dia de
Finados de 2012, para além do gesto de “devoção” às almas de parentes ali
enterrados, este se posiciona em relação à demolição do cemitério13.
A museóloga G.S, 30 anos, em seu discurso, reafirmou a ideia de
Maffesoli de que, em relação ao imaginário, não há uma imposição, mas uma
relação, quando arremata:
A imagem me remete ao pensamento de que estamos sempre em
construção ou reconstrução, seja de nossos valores, nossos ideais,
nossos sonhos e mesmo de nossas memórias. Com o tempo, a
memória do que foi aquele espaço vai sendo esquecida uma vez que
o novo sempre remete à ideia de que o progresso está próximo ou
chegando. No entanto, não creio que apagar os vestígios de um
tempo, de um local, de uma população seja sinônimo de avanço e
progresso, uma vez que a comunidade ao redor possa se tornar um
não visitante ou um não ocupante desse novo lugar que se cria como
forma de resistência à perda de suas memórias afetivas. A imagem
me faz pensar sobre o que representa as memórias afetivas e de
como elas estão ligadas aos espaços, às pessoas e ao tempo. Esta
imagem deixa claro para mim, que apesar das mudanças ocorridas
naquele entorno, a simbologia do que representou em determinado
momento aquele espaço, fala mais alto para o agente que deixou
naquele lugar uma referência de memória14.

A partir deste depoimento podemos perceber que mesmo que
aquele espaço perca sua função social, de cemitério, ele não perde sua função
afetiva, lugar onde foi enterrado um ente querido. A questão de significar, de
valorizar, de esquecer está inteiramente ligada ao consciente e inconsciente de
quem preserva ou esquece suas memórias e de suas experiências e vivências

12 R.R. A. Entrevista concedida em 08/01/213.
13 O entrevistado também produziu um vídeo que pode ser acessado no youtube, pelo qual
podemos perceber sua indignação diante da demolição. Em seu texto utiliza da palavra
profanação e remete à ideia de que interesses materiais “interditos” explicariam as articulações
que possibilitaram a demolição de um espaço, para ele, consagrado e por tal intocável.
Expressão de crenças religiosas? É possível, no entanto, seu texto deixa entrever uma
preocupação, senão valorização da tradição. Isso se explicita no texto com o reforço das
tradições da Festa do Senhor do Bom Fim e do nome da família. Também é relevante a precisa
e milimétrica localização do túmulo da família.
14 G. S. Entrevista concedida em 08/01/2013.

cotidianas. Ou seja, é o imaginário sendo revelado pelo discurso e, aqui tanto
do agente /autor do ato simbólico quanto da entrevistada.
Pesquisadora da temática sobre cemitérios, M.G.A. foi uma de
nossas entrevistadas, mesmo que não seja uma bocaiuvense. Suas
impressões sobre a imagem contribuíram para a nossa análise.
Em meio a um canteiro de obras, ergue-se um cruzeiro. O cruzeiro é
um símbolo de proteção. Não se sabe, entretanto, se está ali para
proteger o que se constrói ou o que foi destruído. É um elemento de
interseção entre o futuro e o passado. Elemento de interrogação, pois
encontra-se deslocado do cenário. Cenário que revela uma certa
desolação. As flores e o suporte para vela fincadas no chão
representam uma última homenagem a uma memória desconhecida.
Memória, lembranças, esquecimento, fragmentos.15

Destoando dos discursos aqui analisados, instiga o ponto de vista de
M.L.C, 64 anos. Para a professora, a materialidade do cemitério em nada
interferiria no modo como as pessoas lidam com a morte, com a memória
daqueles que ali teriam sido sepultados:
A cruz representa o Cristo que se espalha por toda a parte com ou
sem símbolo. Para mim o cemitério ser demolido ou não nada
representa. Nele nada se encontra nem corpo nem espirito, Deus já
disse Vieste do pó e ao pó voltarás, portanto o corpo faz parte do
universo e o espirito, a alma, essa se encontra no infinito povoado por
Deus. Devemos sim respeitar e honrar os mortos com nossas
orações e atos, mas para isso não precisa haver um local e uma
data específica. Para mim os mortos vivem dentro do meu
pensamento e minhas atitudes devem respeitar e honrar sua
presença16.

Por fim, revelam a inquietação quanto à demolição dos cemitérios,
os discursos das jovens estudantes: “vejo um lugar estranho, um amontoado
de materiais de construção, que logo se transformará em uma obra pública,
aonde as pessoas aos poucos irá esquecendo a dar valor as coisas antigas”17,
ou “para mim é triste, ver que uma parte com tamanha importância da nossa
cidade tenha se perdido, que a cada dia que passa, a gente perca um pouco
mais da nossa história, da nossa cultura, da nossa identidade”18.

15 M.G. A. Entrevista concedida em 09/01/2013.
16 M. L.C. Entrevista concedida em 07/01/2013.
17 R. S. Entrevista concedida em 07/01/2013.
18 R. S. Entrevista concedida em 07/01/2013.

Considerações Finais
Já dissemos que a pesquisa em questão encontra-se em andamento
e, portanto, as considerações aqui são parciais. Contudo, diante dos fatos
expostos e analisados, podemos inferir que, como afirma Mafessoli, deve se
reconhecer o “aspecto impalpável dessa aura que é o imaginário. Este encarna
uma complexidade transversal. Atravessa todos os domínios da vida e concilia
o

que

aparentemente

é

inconciliável”

(MAFESSOLI

apud

Silva,

p.78:2001).Nessa perspectiva talvez se inclua a ação do prefeito municipal ao
definir pela preservação de um símbolo –o cruzeiro, apesar de atuar
firmemente em prol da demolição do cemitério que abrigava o simbólico
cruzeiro.
O mesmo se pode dizer dos discursos dos sujeitos da pesquisa,
uma amostra pequena, mas que em se tratando de pessoas de diferentes
idades e níveis de escolaridade permite perceber um certo pesar diante da
demolição do cemitério, tanto considerando-o como campo santo, espaço
sagrado , quanto como um patrimônio que refletia de certo modo uma memória
coletiva.
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Memórias sobre a morte: a fundação da marmoraria Haas em Blumenau
(Santa Catarina).
Elisiana Trilha Castro
Doutora em História UFSC/ ABEC
RESUMO: Uma vida dedicada aos mortos e aos ritos que os cercam, resume parte essencial
da história da Marmoraria Haas, de Blumenau, Santa Catarina. Neste artigo a proposta é
apresentar a fundação da empresa por Mathias Haas, imigrante alemão que chega ao Brasil
nos primeiros anos do século XX, bem como o trabalho realizado por ele na fabricação de
túmulos. Por meio dos escritos autobiográficos de Mathias e dos depoimentos de seus
descendentes é possível acompanhar a formação de uma empresa que, nos primeiros
momentos, tinha o espaço do cemitério e o túmulo como centros de sua atuação profissional.
PALAVRAS CHAVES: Morte. Mercado funerário. Arte funerária. História. Ritos.

Mathias Haas chegou ao Brasil no começo do século XX. Ele partiu junto
com seus pais, Anton e Monika, e os irmãos vindos de Strassburg para a
província de Santa Catarina em 19 de fevereiro de 1904, desembarcando em
terras brasileiras no auge do verão (HAAS, 2010). A história que se desenrola a
partir de sua chegada, sua infância e começo da juventude, contada neste
artigo, tem por base seu diário, uma autobiografia – que Mathias escreveu
perto de completar seus 50 anos, e os depoimentos de seu neto Rolf e de seu
bisneto Ronald.1
A sua escrita inicia com detalhes sobre sua vida antes de rumar para
terras brasileiras, no vapor Argentina. Mathias, nascido em 1887, em Baden na
Alemanha, teve uma vida modesta em uma pequena vila onde, em fins do
século XIX, praticamente todos os moradores eram arrendatários de terra que
passavam por dificuldades, pois não encontravam mais solo disponível para
trabalhar (HAAS, 1937).
A condição financeira da família, até seus seis anos de idade, era
considerada boa, mas, por conta de especulações e negócios mal sucedidos,
seus pais perderam a casa e se mudaram para Karlsruhe em Baden, onde o
1

Este artigo é parte dos estudos para a tese intitulada: “Aqui jaz uma morte: atitudes fúnebres na
trajetória da empresa funerária da família Haas de Blumenau” que teve orientação da Profa. Dra. Maria
Bernardete Ramos Flores defendida em abril de 2013 pelo Programa de Pós Graduação em História da
UFSC. A maior parte das fontes consultadas para a sua realização são partes do acervo da família Haas,
formado por fotografias, escritos pessoais, documentos, materiais de trabalho como ferramentas, formas e
partes de túmulos com ornamentos. Este acervo está guardado pela família, que já deu início ao seu
inventariamento e pretende montar um museu.
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pai foi escultor até 1895 (HAAS, 1937). De sua infância ele ainda narrou, em
seu diário, que freqüentou a escola elementar em Strassburg e se formou em
18 de março de 1902, sendo um apaixonado por música, mas que nunca pôde
ter um instrumento. Quando jovem, freqüentou a escola de formação
profissional e estagiou como aprendiz de escultor na empresa Polenz & Bauer,
ali aprendeu parte de seu ofício de canteiro.
Contudo, sem encontrar boas condições de trabalho e diante das
dificuldades pelas quais passava o velho continente, a família Haas partiu para
o Brasil nos primeiros anos do século XX. Depois de uma viagem que durou
semanas chegaram a Nova Bremen, atual Ibirama. No meio da floresta, deram
início a instalação da colônia que contava com alguns poucos moradores.
Inicialmente, o pai e os irmãos de Mathias cuidavam da roça, enquanto ele e o
irmão mais velho, Josef, trabalhavam na construção de estradas e faziam
serviços de frete (HAAS, 2011).
Passado alguns anos, Anton, além de trabalhar na colônia como
agricultor, começou a fornecer para “[...] Blumenau e região, pedras de amolar
e túmulos, trabalhos nos quais eu o auxiliava”(HAAS, 1937), escreveu Mathias.
Anton aproveitou a presença em sua propriedade do “[...] material ideal para
esse trabalho de lápide ou de monumentos, que era o arenito, que existe
naquela região” (HAAS, 1937), e, por volta de 1907, abriu sua oficina de
lápides em Ibirama.
Além da disponibilidade do material, aproveitaram o conhecimento na
cantaria, adquirido na pequena vila na Alemanha de nome Oberweier, perto de
Rastatt na região da Floresta Negra, onde eles haviam trabalhado em uma
pedreira na construção de muralhas, prédios e igrejas. A experiência foi
empregada então “no Brasil, e com isso começaram a fabricar monumentos de
pedra natural” (HAAS, 2011). Exercendo a função de canteiros, eles tinham que
esculpir e dar forma a diferentes materiais com o auxílio de ferramentas, já que
a cantaria diz respeito:
a pedra que, tendo sido afeiçoada manualmente, com o uso de
ferramentas adequadas, apresenta-se pronta para ser utilizada em
construções e equipamentos. Atua ora como elemento estrutural, ora
como ornamentação e, muitas vezes, atende às duas funções
(VILLELA, 2003, p. 1).

Contudo, somente no Brasil se dedicaram, de forma especial, a
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arquitetura funerária atendendo uma demanda da região, carente de
profissionais para a fabricação desses produtos (HAAS, 2011). A produção de
jazigos, nestes primeiros momentos, compreendia todas as suas partes
incluindo os ornamentos, o que se mostrou bastante promisor considerando a
procura e a matéria prima disponível.
Apesar dos bons resultados conquistados com a instalação de sua
promissora oficina, Anton, que sempre sonhara em ir para o Canadá ou
Estados Unidos, partiu em 1911 para terras norte americanas levando sua
família. Ficaram para trás, em Nova Bremem, apenas seu filho Josef e Mathias,
decidindo o último a tocar a pequena oficina. De acordo com o bisneto de
Mathias, Ronald (HAAS, 2010), foi do bisavô que partiu a ideia, de montar a
marmoraria a partir da pequena oficina aproveitando a grande disponibilidade
de matéria prima e a experiência como canteiro.
Assim os Haas iniciavam, no Brasil, o seu trabalho no ramo funerário. A
manufatura tumular foi intensificada, porém não era a principal e única
ocupação de Mathias, que se dividia entre a agricultura e a produção de leite.
Em seu relato percebe-se que ele desenvolvia as outras atividades a fim de
colaborarem para o sustento da família que constituiu com Rosa em 1911, uma
imigrante residente em Blumenau, companheira de muitos anos e mãe de seus
10 filhos.
Oficialmente a marmoraria iniciou em 1918, conforme registro feito pelo
próprio Mathias, na localidade de Nova Bremen, hoje Ibirama. Mathias relatou
que durante três anos trabalhou em companhia de seu sogro Hugo Reichmut e
seus dois filhos mais velhos, Elsa e Guido Walter, “[...] onde obteve acelerado
progresso”(HAAS, 1937).
A produção, primeiramente, baseava-se em “monumentos em pedra
arenito com detalhes artisticos” (HAAS, 2008). O material era produzido em
Ibirama em sua pequena marmoraria e depois trazido para Blumenau que na
época era o centro mais dinâmico da região. Com o passar dos anos, Mathias
começou a planejar sua vinda para Blumenau com a intenção de centralizar a
produção e a venda de seus produtos que tinham como principal mercado
consumidor o baixo Vale do Itajaí. Para transferir seu negócio, Mathias deu
início a construção de uma sede em 1921. Quatro anos depois, muda-se para
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Blumenau com os dois filhos mais velhos, Elza e Guido. Juntamente com eles,
deu iniciou aos seus trabalhos na Rua São Paulo, em Blumenau, enquanto
seguia a construção de sede definitiva.
Em 1929, acabada a construção, a família e a Marmoraria Haas
passaram a ocupar um belo prédio, em alvenaria, com oficina no térreo e duas
moradias no primeiro andar. Mathias dedicou a conquista desta nova sede ao
apoio da família e destacou em seu diário que “sem a ajuda de esposa e filhos
essa conquista teria sido impossível” (HAAS, 1937).2
Mathias foi um marmorista ou canteiro, mas ainda podemos chamá-lo de
escultor, nomes pelos quais são conhecidos aqueles que executavam
trabalhos, dentre outros, de arquitetura funerária. De acordo com Ronald
(2010) seu bisavô apreciava a “escultura mesmo, a cantaria”. Para Maria Elizia
Borges (2004b, p. 1), Mathias, assim como os demais canteiros, eram artistasartesão e tiveram papel importante na produção de obras que compuseram os
acervos cemiteriais, pelo Brasil e pelo mundo. A profissão é antiga e foi durante
a Renascença que passaram a se reunir em corporações (BORGES, 2002, p.
51).
Essa profissão atingiu seu auge na execução de materiais com
estatuária requintada que ganhou força a partir da criação dos primeiros
cemitérios públicos, convencionais ou secularizados3. Este valioso acervo teve
seu ápice, principalmente, das estatuárias esculpidas a mão, no fim do século
XIX e começo do XX, durante a vigência de um tipo de arquitetura que atendia
as grandes demandas cemiteriais e de arquitetura civil como as “[...]
construções ecléticas que, então, foram surgindo na Europa e no Brasil. Nessa
época, por sua formação profissional, o marmorista era um pequeno-burguês”
(BORGES, 2002, p. 53). Contudo, na década de 1940, muitos desses
trabalhadores, de acordo com Maria Elizia Borges (2002, p. 51), deixaram de
existir. A produção em série, com auxílio de formas e máquinas, tirou de cena
muitos desses artesãos.

2

No mesmo prédio que, mantém muitas de suas características originais, atualmente funciona a funerária
da família com o serviço de atendimento de vendas de planos funerários.
3
Entende-se por cemitérios secularizados ou convencionais aqueles, em sua maioria, surgidos no Brasil
no século XIX , fora do espaço interno das igrejas, e que se caracterizam pela presença de sepultamentos
realizados em construções funerárias, como túmulos ou mausoléus, podendo aparecer na forma de cova
simples. Também conhecido como a “céu aberto”, tradicionais, extramuros ou monumentais.
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Dentro dos campos-santos, as obras que recobriram as sepulturas
ficaram sob a responsabilidade do marmorista e desse modo, entrou em cena a
arte funerária que pode ser definida como o “[...] conjunto de esculturas, lápides
e pequenos adornos encontrados nos cemitérios [...]” (CARVALHO, 2009, p.
40). Eles encontraram nas necrópoles, o terreno fértil para construções que
deram vida a sentimentos e opções, atendendo aos clientes que buscavam
eternizar, geralmente em pedra, a memória de seus entes.
Uma boa parte desses profissionais formava-se dentro das próprias
oficinas, já que várias cidades do Brasil não contavam com escolas de
formação, como no caso de Santa Catarina. Igualmente não existiam escolas
em Belo Horizonte, é o que assinala a historiadora Marcelina das Graças de
Almeida. A aprendizagem da nova profissão ocorria dentro da própria
marmoraria no dia-a-dia, onde era mantida a “[...] hierarquia oficial mestreoficial-aprendiz” (ALMEIDA, 2007, p. 182).
Em outros estados, como o Rio Grande do Sul, o ofício também era
aprendido no ateliê. O marmorista Jacob Aloys Friederichs, dono da Aloys
Friederichs, importante marmoraria do Rio Grande do Sul, começou “[...] como
aprendiz de canteiro aos 16 anos; com 19 anos, já era oficial, e aos 22 anos,
tornava-se mestre. Em fevereiro de 1891, passou a ser proprietário da oficina
e, a partir daí, conseguiu fazer dela uma referência no ramo [...]”(SILVA, 2005,
p. 149).
E quem eram esses profissionais? Pouco vistos e falados, chamados de
artistas por uns e negligenciados pelos críticos de arte – que parcos olhares
dispensaram aos cemitérios e suas edificações, eles eram, em sua maioria,
imigrantes que popularizaram no Brasil, um determinado estilo arquitetônico
funerário.
São os estrangeiros que trazem o ofício para o Brasil, tal como Mathias,
destacando nesse cenário a importante contribuição dos imigrantes italianos
(BASTIANELLO, 2010, p. 123), inspirados em grandes necrópoles como o di
Certosa na Bolonha. Igualmente, “no nordeste concentraram-se marmoristas
portugueses e italianos; no sudeste e sul, portugueses, italianos, espanhóis e
alemães e, nas demais regiões, a prestação de serviços era requisitada as
mesmas firmas especializadas” (BORGES, 2004, p. 7a).
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Os artesãos eram responsáveis por talhar a pedra, riscá-la e nela
imprimir valores, lembranças e dores. Em fins do século XIX, a morte “torna-se
um espetáculo que carrega simbologias de amor, saudades, dor, reflexão,
memória, respeito, aprendizado, identidade, carinho” (FRANCO, 2010, p. 116)
e os jazigos passaram a reproduzir, além disso, a posição social. Os
marmoristas ganharam prestígio e os materiais e estilos utilizados em suas
produções era algo que importava para as classes mais abastadas que
buscavam nos atêlies a distinção necessária por meio de uma arquitetura que
requeria um significativo investimento.
Para atender a clientela, principalmente nos grandes centros como São
Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre, os “barcos cruzavam o Atlântico com todo
tipo de material para ornamentar as casas dos vivos e dos mortos: mármores
italianos, gradis de ferro fundidos ingleses, as pedras de cantarias portuguesas
e preciosas esculturas de artistas europeus renomados” (RODRIGUES;
ARRAES, 2011, p. 174). Diferente situação viviam os moradores de zonas
distantes dos grandes centros. Para os consumidores das áreas rurais, por
exemplo, as oficinas especializadas em produtos mais requintados eram
poucas e para eles “[...] em função dos custos dos produtos e do transporte,
contar com os produtos e serviços dessas firmas reafirmava seu prestígio
sócioeconômico” (BLUME, 2012, p. 112).
Para agradar os gostos refinados, as peças em mármore poderiam vir
da Itália depois que os clientes faziam sua escolha nos catálogos, o mesmo
ocorria com as peças em bronze. Eram trazidos pequenos adornos e até
jazigos completos, para atender o cliente, que tendo condições, não abria mão
do mármore de Carrara para representar seus valores e reafirmar sua condição
na sociedade por meio do lugar dos mortos:
Por toda a segunda metade do século XIX a assimilação dos
artefatos tumulares ao gosto estrangeiro se fazia sentir fortemente
nos primeiros cemitérios brasileiros, mesmo que os modelos estéticos
adotados já não mais correspondessem exatamente aos cânones da
arte funerária em voga na Europa (MOTTA, 2009, p. 85).

Essa influência da produção européia, além de chegar por meio de
escultores, pode ser ainda encontrada nos catálogos de vendas que continham
diferentes modelos tumulares, lápides e ornamentos. Dentre eles, podemos
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citar o Statue di Mármore di Carrara “[...] um típico catálogo italiano, do tipo que
circulava entre as marmorarias das cidades brasileiras, usado para importação,
ao mesmo tempo em que influenciava a produção marmórea brasileira”
(BASTIANELLO, 2010, p. 103).
Além deles, eram usados na venda os albúns de fotografias dos
trabalhos realizados pela própria marmoraria. Os albúns “[...] que podemos
classificar como o que se conhecia anteriormente como catálogo, servia de
propaganda de diferentes modelos de túmulos, para as famílias escolherem na
hora de mandarem fazer uma sepultura” (BASTIANELLO, 2010, p. 103). No
acervo da Haas são encontradas diversas fotografias, mesmo avulsas, que
eram levadas, pelos vendedores e representantes, para servirem de sugestões
aos clientes.
Mathias, depois de se instalar em sua sede em Blumenau, ampliou os
seus negócios e além de produzir suas obras, importava produtos funerários
como outras empresas do ramo. Muitos dos ornamentos, de acordo com Rolf,
vinham de outras marmorarias por encomenda como a Casa Aloys, de Porto
Alegre. Já as peças em bronze vinham de São Paulo, de firmas como a
Bronzarte (HAAS, 2011). Outras, como a Fundição Artística Moderna, de
Lombardi & Rebelato, de São Paulo, também oferecia peças em bronze,
jazigos e decorações.
A Haas trabalhava em conjunto com outras grandes marmorarias e
produzia artefatos para residências e construção civil. Ela fabricava escadas,
revestimento de pisos e de banheiros, artefatos para cozinhas, além de tampos
de mesas, adereços para jardins e mosaicos; além de realizarem trabalhos de
revestimento externo de prédios, tendo atuado em vários municípios
catarinenses. Possuía duas equipes: uma especializada em contrução civil e
outra para atender os trabalhos funerários, já que o atendimento aos dois
ramos exigia equipes com especializações diferenciadas.
A marmoraria funcionava como fábrica e loja ao mesmo tempo e possuía
as peças prontas em mostruário, para pronta entrega, que ficavam dispostas
na varanda da marmoraria ou no pátio, visualizadas nas imagens 1 e 2. De
acordo com Maria Elizia Borges “toda marmoraria possuía sua vitrine de
amostra, onde se expunham modelos de túmulos, de imagens e de adornos
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afins” (BORGES, 2002, p. 70).

Imagem 1 – Produtos expostos

Imagem 2 – Sede da Haas

Para atrair o interesse da clientela, a empresa dispunha de um variado
leque de opções, desde grandes alegorias como anjos, lápides, além de
pequenas decorações, símbolos decorativos em baixo relevo para as lápides,
um recurso de ornamentação tumular bastante encontrado na região do Vale
do Itajaí e placas com frases como “Ruhe Sanft” -“Descanse em Paz”.
No universo da arquitetura funerária, igualmente ganham destaque os
riscadores de pedras, como Bruno, um parente que trabalhou na Marmoraria
Haas, que por meio de um “[...] jogo de constrate entre o claro e o
escuro”(BORGES, 2004, p. 8a) produzia desenhos e imprimia na pedra,
nomes, datas e epitáfios. Eram os riscadores os responsáveis pelas gravações
de lápides de ardósia encontradas, frequentemente junto a uma cabeceira em
cimento ou granito. Nos artefatos de cimento, “[...] geralmente, eram aplicadas
peças de granito menores ou de outros materiais com as gravações [...]”,
conta-nos Ronald (2010) .
Como vimos, a presença de estrangeiros e de produtos desta origem,
neste ramo era comum. O próprio Mathias trouxe sua experiência profissional
da Alemanha e na década de 1930, manteve a tradicão contratando um
marmorista italiano, de sobrenome Pellerin, para incrementar a produção de
adornos e partes tumulares. Esse artista fabricou diversas formas que seriam
utilizadas na reprodução de modelos em série visando baratear e agilizar a
produção (HAAS, 2010).
A fabricação serial era algo comum, sendo possível “inferir que a maioria
dos artefatos funerários fosse feita em série, exceto quando se tratava de uma
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peça assinada por algum mestre de cantaria, ou mesmo por algum escultor de
renome, o que se tornaria mais freqüente a partir do início do século XX”
(MOTTA, 2009, p. 88). Nos cemitérios é possível confirmar tal afirmação pelos
inúmeros modelos tumulares e de ornamentos similares encontrados, cabendo
destacar que
Os elementos decorativos eram os mais reproduzidos em escala
comercial, provavelmente devido à sua versatilidade, prestando-se
com bastante plasticidade para comporem e realçarem a arquitetura
tumular. Assim, placas em alto-relevo eram fixadas sobre as
superfícies dos túmulos, nos obeliscos ou nos frontispícios das
capelas funerárias, outras serviam como revestimento de fachada
principal. As pequenas e grandes urnas, combinatórias de elementos
que se alternavam em forma de detalhes e encaixes decorativos,
eram colocadas em destaque sobre as bases escalonadas dos
túmulos ou encimando colunas (MOTTA, 2010, p. 65).

As formas feitas pelo artista italiano serviam para a fabricação de peças
em cimento e areia peneirada, que deveria ser fina para que as peças saíssem
com facilidade ao retirar da forma, explica Rolf. As formas tinham por finalidade
a fabricação de partes tumulares, não podendo ser utilizadas para peças em
granitina. Contudo, Rolf destaca que essas formas foram usadas poucas vezes
(HAAS, 2011).
Mathias e seu pai iniciaram com a fabricação de peças em pedra de
arenito com trabalhos artísticos, depois passaram a produzir lápides gravadas
em ardósia, e posteriomente, túmulos em cimento. Com a ampliação do
negócio, a marmoraria passou a contar com a ajuda de maquinários.
A ardósia foi o material mais utilizado nas lápides. Também era utilizado
o mármore “de Minas Gerais, azulado, escuro, que se prestava para o serviço
de gravação de letra” (HAAS, 2011). Algumas das máterias primas, como a
granitina, eram fabricadas na própria marmoraria com a ajuda de um britador
para moagem de pedras com diversas peneiras para fornecer diferentes
granulações do material. A mistura, de pedras moídas e cimento era a base da
granitina utilizada para construir peças mais retas, sem muito adereços. O
próprio Mathias fabricou um britador e depois ele adquiriu um maior e ambos
foram instalados na sede da marmoraria. A máquina produzia muito pó, o que
incomodava sua esposa Rosa e assim “nos anos de 1940 esta moagem de
pedras foi para o município de Gaspar”, lembra Rolf (2011).
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O mercado era bom e garantia um bom faturamento, mas de acordo com
Rolf, as obras maiores, com mais ornamentos e em mármore tinham pouca
saída, pois “eram monumentos mais caros e poucas famílias tinham a
possibilidade, aqui em nossa terra, de comprar um monumento desse” (HAAS,
2011). Eventualmente era vendida alguma obra já que a clientela era grande e
os produtos atingiam um raio de cerca de 300 km, chegando até Curitibanos e
Lages, recorda Rolf (HAAS, 2011).
Aqui chega-se ao diferencial de Mathias Haas e sua oficina instalada no
Vale do Itajaí, em Santa Catarina. Cercada por uma grande maioria de
imigrantes teutos, a sua empresa apesar de dispor de produtos em materiais
nobres, ricas em detalhes ornamentais e de grande porte, como podemos ver
na imagem 1, tinha como carro chefe de vendas, os jazigos de médio e
pequeno porte com pouca estatuária.
Ao visitar cemitérios da região percebe-se a existência de poucos
monumentos proeminentes, e ao conhecer a origem dos sepultados, suspeitase que a falta de monumentalidade e de imagens sacras não pode ser
creditada somente a questões de ordem financeira. A pouca procura pode estar
associada ainda ao fato da maioria dos clientes serem orindos do Vale do Itajaí,
onde a postura funerária pode ter sido influenciada pela religião protestante
que, em grande medida, não realiza muitos investimentos na arquitetura
funerária e não tem santos como intercessores.
A relação entre a postura funerária, o tipo de produção da Haas e a
paisagem dos cemitérios teutos fica evidente em um dos manuais presentes no
acervo da empresa. A obra intitulada “Túmulos em Pedra Natural” extraída da
“Revista Técnica do Canteiro e Escultor”, editada mensalmente em Munique4,
aborda temas relacionados com a arquitetura e projetos cemiteriais, para servir
de “[...] exemplo e inspiração para se chegar a um bom monumento, pelas
mãos, ainda hoje dispostas, de escultores e mestres canteiros” (BRACHT, S/D,
p. 1).
A obra é um catálogo de modelos tumulares semelhantes aos
encontrados na arquitetura funerária teuta, com poucos ornamentos e sóbria, e
pretende servir como referência para o que chama de “Cultura Cemiterial”
4

A publicação não tem data, mas por abordar um resumo das diretrizes de projetos e modelos para
cemitérios de 1937, considera-se que tenha sido publicada em fins desta década.
10

(BRACHT, S/D, p. 1). É nesse tópico que a obra mostra o seu valor mais
significativo. Escrita em alemão gótico, o guia celebra uma cultura cemiterial
pautada em valores como, dignidade, igualdade, honra aos mortos, memória e
história. As suas recomendações aludem ao que seria uma teoria construtiva
dos cemitérios teutos, pautada em uma preocupação especial por esses
espaços e ritos, o que já havia sido percebido em visitas aos lugares de
sepultamentos dessa origem. O manual não faz distinção religiosa em suas
diretrizes, falando em nome de uma postura teuta comum, tanto para católicos
como para protestantes.
Os cemitérios são descritos, na publicação, como parte da paisagem
local onde devem ser conservados o silêncio e a paz, mantendo uma aparência
solene e respeitosa. Uma de suas preocupações é com a harmonia. As
construções deveriam ter uma altura máxima estipulada para não atrapalhar a
visibilidade do conjunto. O guia aconselha que em cemitérios menores a altura
máxima da construção tumular “deve ser mantida abaixo da linha dos olhos,
sem prejuízo aos diferentes hábitos de cada região do país” (BRACHT, S/D, p.
1).
Tal recomendação pode ser vista, na prática, em muitos cemitérios de
comunidades teuto catarinenses e nos modelos tumulares da marmoraria
Haas, onde os tamanhos não deferem muito entre si, formando um conjunto no
qual ganha destaque a cabeceira, como o elemento que diferencia os
sepultados, por seu porte5.
Com relação a construção de mausoleús6 deve atender a regras que
ordenem a sua distribuição para garantir a harmonia. A publicação não
incentiva o uso de grandes construções, como os mausoléus, limitando, de
certa forma, a sua presença. Essa diretriz do guia pode ser comprovada nos
cemitérios teutos do Vale do Itajaí onde eles raramente são encontrados.
Ao relacionar esta obra com a arquitetura dos cemitérios teutos,
percebe-se que a paisagem desses lugares é mais do que fruto das opções
postas a venda ou de ordem financeira. As suas recomendações de menos
5

A cabeceira é o elemento localizado na parte superior da sepultura, onde geralmente, estão os dados
sobre o morto, epitáfio e ornamentos.
6
Entende-se por mausoléu, um jazigo de grande porte, que ultrapassa as dimensões do túmulo por meio
de formas que remetem a casas, capelas e que podem agregar diferentes referenciais, como esculturas e
outros ornamentos, podendo abrigar um ou mais sepultamentos.
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ostentação e cuidados com a proporção parece indicar uma determinada
“Cultura Cemiterial”, que somada a evidências coletadas em pesquisas de
campo, em mais de uma centena de cemitérios da região do Vale do Itajaí e da
região da Grande Florianópolis7, contribuiu para levantar outras possibilidades
para as razões apontadas pelos membros da família Haas. A sua produção
acabou por acompanhar a tendência do mercado, onde a procura por tipos
tumulares de menor porte foi maior e que não pode ser somente explicada por
uma questão econômica considerando o que foi aqui apresentado, mas por
uma postura funerária que não privilegiava a monumentalidade e a
ornamentação sacra.
Em 1937, Mathias comemorou seus 50 anos e iniciou seu livro de
memórias intitulado “Livro de Memórias e Trajetória da Marmoraria Haas.
Lembrança do passado e do presente, Alemanha / Blumenau, Brasil. Crônica
famíliar”. É desse livro que foram retiradas muitas das passagens aqui
relatadas. Nota-se em sua escrita, a necessidade de falar de sua vida como
imigrante, das decisões tomadas acerca de sua empresa, sobre família,
conquistas, filhos e de si. Era um momento de passagem onde ela já planejava
deixar os negócios, o que faria anos depois, ao deixar a administração da
Marmoraria Haas para seu filho mais velho.
Na década de 1940, a marmoraria iniciou a lustração de granito e
mármore, que também eram usados na construção civil. A lustração era, nas
palavras de Rolf, o trabalho com “as pedras em bruto, de cantaria, por
exemplo, que eram depois lixadas, trabalhadas até a lustração. Eram lustradas
com máquinas especiais, como esmeril, até o polimento” (HAAS, 2008). Peças
menores tinham que ser lixadas a mão, o esmeril só era utilizado em peças
maiores. De acordo com Rolf, as peças lustradas foram uma novidade
introduzida em Santa Catarina e no sul do Brasil pela Marmoraria Haas (HAAS,
2011).
Além do polimento de pedras eram utilizadas formas para fabricar prémoldados em cimento como, por exemplo, adornos e colunas, para prédios e
residências, buscando ampliar o mercado já que o trabalho com cantaria, por
7

Para a publicação da obra - CASTRO, Elisiana Trilha. Hier ruht in Gott: Inventário de Cemitérios de
Imigrantes Alemães da Grande Florianópolis. 1. ed. Blumenau: Nova Letra, 2008. v. 1. 302p, foram
visitados em torno de cem cemitérios em munícipios da região da Grande Florianópolis (Santa
Catarina/Brasil) que tem participação de imigrantes de origem teuta na sua formação.
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vezes, ficava restrito (HAAS, 2010). Mathias esculpiu em pedra natural até
mudar-se para Blumenau. O neto Rolf conta que o avô continuo trabalhando
até o início dos anos de 1950, depois ele “parou um tempo e foi morar em
Gaspar, ainda na década de 1940, por motivos de saúde, ele retirou-se um
pouco do trabalho, mais tarde voltou e fazia trabalhos de escritório” (HAAS,
2011).
Em 1947, Mathias transfere oficialmente a administração da marmoraria
para seu filho, Guido, que já trabalhava com ele desde os primeiros anos de
negócio. Dois anos antes, a Haas havia começado a executar a lustração de
granitos. Guido Haas deu início a lustração de pedras e também a confecção
em pedras maciças de granito trabalhadas na cantaria e depois, lustradas.
Com Guido, a empresa adequa-se a um mercado onde há menos espaço para
grandes obras e ornamentos. Começa, então, a era do granito e com ele os
jazigos adquirem formas mais retas e perdem boa parte de seus grandes
adornos e detalhes decorativos.
Ao longo das últimas décadas do século XX, a marmoria Haas teve que
modificar seu foco e, com Rolf, partiu para o ramo das funerárias deixando de
produzir arquitetura cemiterial e civil no final da década de 1960.
Atualmente, sob a administração de Ronald, bisneto de Mathias, desde
fins da década de 1990, a Haas está no segmento dos planos funerários. A
marmoraria mantém o seu caráter de empresa familiar que pode ser definida
como “[...] empreendimentos geridos por uma ou mais famílias e onde a
sucessão do poder decisório é hereditária” (SEBRAE, 2012). Se contarmos
com Anton foram cinco gerações dedicadas ao trabalho com a morte e, pelo
menos, quatro gerações estiveram envolvidas diretamente na ocupação com a
cantaria e marmoraria, sem contar a continuidade no ramo funerário com a
venda de planos.

Considerações finais
Mathias escreveu suas memórias e relatou momentos que considerou
importantes em sua trajetória. A partir de seus escritos e dos depoimentos de
seus descendentes os primeiros momentos de sua empresa funerária, a
marmoraria Haas, até a transferência para seu filho foi aqui relatada. A sua
13

história começa com os primeiros tempos onde o túmulo era o centro dos ritos
que envolviam a morte. Momento e lugar onde se encarnavam todos os
sentidos da perda (e da vida) que deveriam ser transcritos na pedra.
O começo de seu empreendimento coincide com um período em que a
arquitetura funerária vivia o seu auge. Havia um comércio estabelecido entorno
da produção tumular formada por empresas que contavam com a habilidade de
profissionais para execução de obras funerárias que, na maioria das vezes, se
destinguiam por suas dimensões e ornamentação.
A Haas, como outras firmas que atendiam as regiões de colonização
teuta, por vezes, teve que produzir obras que em muitos aspectos
diferenciavam-se das encontradas nos cemitérios secularizados brasileiros e
de outros países. Com sua postura funerária, muitos dos imigrantes e
descendentes, buscavam organizar seus locais de sepultamento apresentando
uma arquitetura uniforme. A vida de Mathias e, de sua empresa, contribuem de
forma significativa para percebermos a dinâmica do mercado da morte nos
últimos cem anos, com destaque para o seu público e a característica de sua
produção voltada a atender uma recom uma postura funerária peculiar.
Porém, mesmo localizada em uma região de colonização teuta no sul do
Brasil, onde o comércio funerário não girava em torno de obras monumentais,
percebe-se em seus catálogos e nos seus registros fotográficos, que a Haas
produziu e comercializou produtos que se adequaram a esse mercado onde
imperava a distinção pelos ornamentos, materiais e monumentalidade das
obras funerárias.
Com o passar das décadas a empresa viu modificar-se a forma como os
vivos depositavam seus mortos. Depois das obras ostentosas, que muitas
vezes os orçamentos familiares mal conseguiam alcançar, a empresa teve que
adotar o granito. Com ele, entrou em um novo momento onde o artista já não
era parte necessária de sua linha de produção. O marmorista deu vez aos
maquinários que conseguiam reproduzir na pedra a retidão e o volume dos
túmulos horizontalizados, que encontramos na contemporaneidade.
Olhando os jardins que hoje cobrem muitos dos mortos nos cemitérios
parques, muito mudou do tempo que Mathias talhava na pedra suas obras.
Modificou o modo como olhamos a nós mesmos e a nossa finitude e,
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igualmente, a forma de guardar o corpo de nossos mortos que não estão mais
nas paisagens das cidades em jazigos que denunciavam a presença da morte.
Atualmente a Haas alterou seu foco para o gerenciamento do corpo
morto, permitindo olhares sobre o surgimento das firmas especializadas que
ocuparam o lugar dos ritos e dos cuidados familiares aos mortos. A decadência
do “artista”, o surgimento da fabricação em série e a primazia do granito são
partes de um momento onde a morte passou a ter uma cara menos presente,
mas ela ainda tem o seu lugar, de uma outra forma, nos corpos cremados, nos
sepultamentos em cemitérios jardins e nas relações onde o virtual parece
prometer a eternidade do on-line.
Acompanhar as mudanças da empresa para a escrita da tese, é como
estar no mundo dos que fazem um trabalho essencial para o funcionamento
daquela que lhes oferece o silêncio sobre si e sobre os seus encargos: a
sociedade capitalista, individualizada, contemporânea, sem mortos e um tanto
deprimida.
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Fotografia, narrativa e pesquisa no Cemitério São Miguel da cidade de
Goiás, Brasil

Samuel Campos Vaz
ABEC
Resumo: O estudo de contextualização de sepulturas do século XIX, no Cemitério São Miguel
da cidade de Goiás levou a busca de novas metodologias de registro visual das informações
tumulares. Nessa trajetória, a fotografia assim como as narrativas produzidas pela comunidade
foram ferramentas que ajudaram elucidar os registros e documentações pesquisados. Muitas
vezes é necessário se apoiar nas documentações históricas que trazem referências de
registros e cartórios, no entanto, essas podem se diferir das referências visualizadas e
produzidas pelo registro fotográfico. Assim, para o desenvolvimento dessa pesquisa foi
adaptada a metodologia trazida dos modelos de pesquisas arqueológicas e historia oral para a
interpretação dos documentos encontrados, sejam visuais ou literários. Dessa forma a
metodologia utilizada, pretende diminuir a distância entre as fontes de dados. Tem-se o
objetivo de apoiar a informação fotográfica com outros tipos de documentações, enfatizando o
processo de contextualização e temporalidades.

Palavras chaves: Cemitério, fotografia, narrativas, história, imaginário social.

Este trabalho permite fazer reflexões que passam por caminhos, diluindo
aos poucos o entendimento entre fotografia, história e narrativas. Essa relação
mostra um possível dialogo entre objetos que se confrontam nas ciências
humanas. Transitar nesses caminhos requer a busca constante de elementos
que possam ajudar a resolver problemas de ordem epistemológica e
conceitual.
Desde o surgimento da fotografia sabemos que houve muita resistência
por parte da ciência em utilizar a fotografia como objeto de interpretação, mas
nos últimos anos alguns discursos surgem como propostas para inseri-la em
contexto mais amplo. É nesse sentido que a fotografia pode ser vista como
elemento de grande importância para o mundo das ciências sociais, no registro
das culturas. Mesmo que ainda não tenha ultrapassado alguns preconceitos,
no sentido de aceitar a fotografia como documento, mas continua crescente o
interesse em utilizar de suas técnicas e métodos para a compreensão dos
significados visuais.
1

A fotografia tem ultrapassado sua relação com a ciência enquanto
ilustrações assim como os registros iconográficos foram e têm sido ainda
utilizados. Nessa linha tem se discutido o quanto a fotografia explicar o fato por
si só, ou se esta deve ser acompanhada pela descrição textual.
Uma crise sustentada por Benjamin (2004) a respeito da Aura da
fotografia e sua reprodutibilidade técnica, ou seja, a crise da percepção
humana da observação vista nitidamente na prática. A fotografia dá movimento,
ritmo à história, ao invés de congelá-la o tempo. Ricoeur traz reflexões sobre o
tempo narrado e constrói a ideia de destronar, a história factual (Ricoeur ,2010
p. 342). Nesse mesmo sentido Maffesoli, chama de proxêmica o ato de dar
menor atenção a história factual e direcionar a uma história do cotidiano e suas
relações. Com isso percebe-se toda a movimentação da historia em selecionar
ao que seja importante ou não.
Em relação aos objetos fotografados no cemitério São Miguel da cidade
de Goiás e ao uso deste lugar como referência na pesquisa prática, faz do ato
de fotografar construir novos significados para o tempo histórico. Para Borges,
o papel da imagem é visto pela mediação entre cultura popular e cultura
erudita. Análises que devem ser feitas por categorias que exprime a visão
cultural do homem em relação a representação da morte e seus espaços
(Borges, 2002, p. 171). Percebe-se através de exemplos a importância da
fotografia e de suas narrativas dentro do cemitério. O cemitério são espaços de
memorias por isso a importância de fazer uma boa pesquisa antes de tirar
alguma conclusão sobre o assunto. À fotografia pela fotografia não diz muita
coisa, é necessário uma boa observação e conhecimento de que as
informações contidas no cemitério, sobre tudo o da Cidade de Goiás, podem
ser fundamentais na elaboração da história sobre o lugar, para usar como
exemplo alguns objetos fotografados dentro do cemitério e sua as respectivas
histórias.
Fotografar no cemitério não é coisa muito simples, pois um estudo
sistemático feito por meio do registro fotográfico e da investigação em
documentos da produção material contida no cemitério pode fornecer uma
variação

de

informações

coletadas

nos

túmulos.

O

manuseio

das

documentações é necessário e podem elucidar as informações contidas no
lugar, completando a investigação para que essas não fiquem simplesmente no
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aspecto visual. A imagem ou a fotografia fazem parte de uma seleção do olhar
individual, e muitas vezes podem visualmente nos enganar nos condicionando
a interpretações que não conferem.
Com isso, precisamos de uma atenção especial aos contextos que falam
sobre o objeto pesquisado não ficando totalmente nos registros documentais e
nem ficando nas leituras semióticas da fotografia.
As pesquisas desenvolvidas no Cemitério São Miguel da cidade de
Goiás puderam contribuir com a compreensão do uso fotografia como fonte de
análise da cultura material. Este cemitério foi fundado em 1858 em decorrência
da proibição de sepultamento nas Igrejas (FREITAS, 1999, p. 146).
No final do século XIX, ainda no período da escravatura, os escravos
eram enterrados na sepultura do seu senhor. Porém, essa informação não era
colocada na lápide, apesar de haver referências nas fontes documentais dessa
prática.
A terceira sessão do Cemitério São Miguel era ocupada por sepulturas
perpétuas, compradas por famílias ricas, em uma delas tem-se o registro:
“Na sepultura nº 35 da 3ª sessão do cemitério desta capital foi hoje
sepultado Justiniano, escravo do Sr. Pedro Loudovico, brasileiro,
falecido ontem 11 horas de hepatite chrônica” (FREITAS, 1999, p. 149).

No cemitério a cultura material é que determina os espaços,
categorizando e classificando o que é menos e mais relevante. Bezerra de
Menezes (2005) destaca que a cultura material faz parte das relações sócias e
tem que ser vista dentro de cada contexto. Compreender imagens, estátuas,
escritos, fotografias, entre outros, será possível se houver uma análise
consciente do contexto histórico. “As imagens não são puros conteúdos em
levitação, ou meras abstrações, mas antes de tudo, constituem coisas
materiais, objetos físicos, artefatos” (BEZERRA DE MENEZES, 2005, p.50-51).

3

Foto 1: Estatueta da menina de anjo,
representação da menina do caco.

As inscrições nos túmulos podem revelar informações contraditórias
como é o caso da estatueta de anjo que foi deslocada do lugar original por
causa de uma tentativa de roubo e que hoje está sobre o túmulo de uma
criança. Esta estatueta conhecida como “a menina do caco” tem um significado
particular, representando a história de uma criança que morreu por ter deixado
uma xícara de porcelana quebrar (Foto 1 e 2).
Outra lápide mostra uma suástica de um austríaco, do qual não se tem
informação documental (Foto 3). Esses acontecimentos abrem as portas para
algumas narrativas que fazem e não parte da história.
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Foto 2: Estatueta deslocada do lugar original
e colocada junto a lápide de uma criança.

Foto 3: Lápide com símbolo nazista.

Para Martins (2008), o homem de forma consciente, através das
abstrações, constrói com seus pensamentos, ideias que podem ser traduzidas
pela representação social dos objetos.

No momento do ato fotográfico as

escolhas ultrapassam o coletivo, uma consciência capaz deslocar sentidos e
criar novos rumos para interpretação, dependendo das realidades sociais nas
quais ele se insere. A fotografia se torna uma condição visível para representar
temporalmente o coletivo e o individual dentro dos processos que envolvem a
distinção seletiva provocada pela cultura.
Além da seleção, as informações contidas na fotografia pode ser
instrumento de análises social. Apesar da subjetividade, ela nos aproxima do
real. Outras fontes documentais podem ser de grande valia, pois nelas existem
possibilidades de encontrar soluções para as lacunas que continuamente são
produzidas pela falta de informações contidas no objeto que se torna imagem
fotográfica. Já os resíduos dessas lacunas, ou seja, a falta de documentação
para uma interpretação visual provoca a insegurança e ao mesmo tempo a
impossibilidade de conseguir reter o mínimo de informação, tornando-se
incapaz de trazer a representação histórica.
5

Se tratando da imagem, o fotógrafo faz um recorte da história trazendo o
seu imaginário e confrontando com o imaginário social. Não se trata de
narrativas ou discursos pensados a partir de uma relação que se contrasta,
mas da visualização construída pela memória do espectador, que não deixa de
fazer história.
Roland Barthes (1984) revela o que pode estar nas entrelinhas, por
detrás de toda narrativa existe uma história. A realidade só poderá ser
representada se houver morte súbita da história, pois essa jamais se
ausentaria de seus afazeres - suas construções. A história não deixaria de ter
suas atividades que passa do fragmentado ao geral. Mas o caso não seria,
exatamente, se o recorte possa dar novos rumos à narrativa ou se essa
narrativa por si só, com o atrito do espectador, produz uma nova condição
histórica, pode-se pensar nas possibilidades de não ser enganado pela
imagem, mas construir um elo com as

informações contidas

no objeto

pesquisado.
Dentro da perspectiva da imagem do pensamento, Benjamin traz a ideia
da materialização do pensamento em relação à cidade, o que é traduzido numa
imagem que ultrapassa a visão. Em vários momentos são utilizados elementos
de representação que podem ser visualizados ou exposto somente pelo
imaginário (BENJAMIN, 1994).
Talvez, por isso, a fotografia seja um objeto tão discutido como
codificação que revela ideias capazes de mostrar aspectos que representam
uma imagem não escrita e não dita, mas imageticamente interpretada
conforme o focalizado e selecionado quando fotografado. No mais, seria nesse
momento que a fotografia se torna algo que não se reduz a uma simples
ilustração. Não vou discutir aqui o “instante” em Benjamin (1994), a aura, o
momento, o ato, mas de uma forma sensível, pensar uma fotografia que possa
servir de documento, tendo em vista a importância de se trazer outro olhar
sobre o dado histórico. Tão somente é necessário entender que a fotografia
não possibilita uma investigação total sobre o objeto, mas devem-se utilizar
também outras fontes de pesquisa. A fotografia enquanto documento traz um
olhar diferenciado do que deve ser dito sobre a construção representativa,
assim, possibilita ao homem criar suas narrativas e imagens que possam ser
traduzidas em historia.
6

Concluindo, os usos de fotografias dentro das ciências sociais podem
contribuir com novas perspectivas no sentido de ampliar as possibilidades de
análises dos objetos, dando e criando novas retoricas. As fotografias trazem
novas reflexões aos pesquisadores se tornando uma opção nos processos
culturais.
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RESUMO: Este trabalho se propõe a discutir os inícios da arte cristã, e aborda primeiramente as pinturas
descobertas em Dura-Europos, na Síria, e a seguir os afrescos das catacumbas romanas, frisando o seu
caráter simbólico, com representações de Cristo como pastor, a ceia comunal, etc., e o seu caráter
narrativo, com cenas do Evangelho e do Antigo Testamento, bom como os primeiros exemplares de
retratos funerários cristãos, onde se pode detectar os primórdios da veneração aos santos e da imagem
de culto. Defende-se que o entendimento desses afrescos apenas como uma arte de baixo nível técnico
não é suficiente para explicar algumas de suas características, e que se pode perceber neles os indícios
de uma nova estética.
PALAVRAS-CHAVE: afrescos tumulares, arte paleocristã, iconografia religiosa

Este texto está destinado a compor o primeiro capítulo, ainda em andamento, de
minha tese de doutoramento, sobre a representação de Jesus Cristo na iconografia da
arte paleocristã, ou seja, do século III ao VI. Na tese, pretende-se analisar as
transformações no modo de representação de Cristo, desde as alusões simbólicas do
século III até os primeiros ícones do século VI, passando pelos grandes mosaicos dos
séculos V e VI. Para tanto, o estudo das origens da arte tumular cristã é ponto de
partida fundamental.
Os registros visuais mais antigos que se conhecem, identificados como uma
autêntica imagética cristã, datam do início do século III, segundo a maioria dos
historiadores, ou no máximo dos últimos anos do século II, segundo outros (CHRISTIE,
1987, p. 9). No que diz respeito à representação de Cristo, prevalecem alusões
simbólicas. Essas representações simbólicas são de três tipos: os símbolos gráficos,
como o crisma, formado pelas duas letras gregas χ e ρ, que passa a ser utilizado após
Constantino, já no século IV, e o trigrama JHS, depois reutilizado pelos jesuítas na
época moderna, não deixando de lado a âncora, que por sua simplicidade é quase um
grafismo; os símbolos zoomórficos, como o peixe e o cordeiro; e, finalmente, os
símbolos antropomórficos, sendo os principais o Pescador de almas e o Bom pastor
(RÉAU, 1996b, p. 33). Também existem as representações antropomórficas inspiradas
1

na mitologia pagã, como o Sol, Apolo ou Orfeu.
Ao longo do século III, Jesus também é retratado em imagens narrativas das
cenas dos Evangelhos, porém não há uma preocupação com a sua aparência física
real. Ou seja, embora ele seja representado diretamente como um homem, sem
artifícios metafóricos, em imagens que já são obras de caráter eminentemente
narrativo, tais narrativas não buscam um efeito ilusionista, nem tampouco uma
individualização retratística, bastando indicá-lo como um professor, um sábio ou um
filósofo de aparência greco-romana. Pode-se dizer, em suma, que a arte cristã do
século III apresenta, de modo geral, ou um caráter simbólico, ou um caráter narrativo,
mas não retratístico, excetuando-se as homenagens funerárias.
É certo que o simbolismo continuou existindo, e até hoje a arte cristã é permeada
de símbolos. As iluminuras dos livros da Idade Média são obras de arte simbólica, e o
trigrama JHS foi muito marcante a partir do século XVI. O uso do cordeiro para
representar Cristo ainda é comum no Ocidente1, e o crisma constantiniano ainda é de
uso corrente. Por outro lado, a arte cristã tem se utilizado da narrativa desde seu início
até hoje em dia. As grandes pinturas renascentistas de temática religiosa são, antes de
tudo, obras narrativas. Mas uma das grandes características da arte cristã do século III
é a ausência do retrato de Cristo, que apareceu somente no século IV, ganhou cada
vez mais terreno e tornou-se dominante no Oriente sob a forma do ícone, e conquistou
também bastante espaço no Ocidente, onde sempre conviveu com o simbolismo e com
a narrativa.
Existe uma discussão sobre a ausência de obras visuais cristãs anteriores ao
século III2, que nos remete diretamente à questão da suposta rejeição dos primeiros
cristãos à feitura de imagens. Não há obras porque elas foram destruídas ou porque
elas não foram feitas? Segundo a historiadora norte-americana Robin Margaret

1

A representação de Cristo como cordeiro acabou sendo anatematizada na Igreja do Oriente, através de
um decreto do Concílio de Constantinopla de 692, pouco antes da crise iconoclasta, portanto. O símbolo
parecia, de certo modo, negar a realidade da Encarnação e consequentemente a legitimidade dos
ícones. Hans Belting refere-se a isso ao comentar sobre a disputa iconoclasta: “O retrato (ícone) e o
símbolo ou signo (cordeiro e cruz) eram mutuamente exclusivos em termos de provar a realidade da
Encarnação de Cristo” (BELTING, 1996, p. 163).
2
Dizemos obras visuais porque, antes dessa época, certamente havia cânticos, que também eram obras
de arte, e mesmo os Evangelhos, canônicos ou apócrifos, cartas e outros textos que, sob vários
aspectos, comportam elementos artísticos.
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JENSEN (2005, p. 4-6), a opinião de que não havia tais obras antes do século III tem
prevalecido. Nesse caso, seu início teria representado uma grande mudança na vida da
Igreja. Para alguns, houve concessões à cultura pagã, um “afrouxamento” da disciplina
em relação a imagens. Para outros, o aparecimento da arte cristã foi um
desenvolvimento natural, e representou a descoberta, pela Igreja, dos seus meios de
expressão próprios. As duas visões pressupõem, no entanto, que os cristãos passaram
a lidar com a cultura circundante de uma maneira diferente.
A autora frisa o fato de que a maioria dos historiadores tem por certo que a Igreja
dos séculos I e II rejeitava peremptoriamente qualquer imagem. Dentre os mais
proeminentes, ela cita Ernst Kitzinger e Henry Chadwick, entre outros. Este último vai
buscar nos escritos de Clemente de Alexandria e Tertuliano a confirmação dessa idéia,
e outros autores já o fizeram antes. “Contudo, as fontes em si mesmas são muito
menos claras sobre a questão da arte visual em geral do que sobre a idolatria,
especificamente” (JENSEN, 2005, p. 8). Para Tertuliano, a idolatria é algo mais amplo
que a adoração de ídolos: é toda preocupação excessiva com o bem-estar corporal. Já
Clemente, apesar de adotar a crença platônica de que a imagem é sempre inferior a
seu modelo, também diz que, “corretamente compreendidas, as imagens podem servir
à útil função de lembrar ao espectador uma verdade mais elevada”, e ele até sugere
que anéis, sinetes e outros objetos fossem gravados com símbolos cristãos (JENSEN,
2005, p. 10). Aparentemente, portanto, os teólogos do século III não ficavam indignados
com imagens cristãs, e sim com as imagens pagãs.
Por outro lado, muitas obras podem ter se perdido devido às perseguições ou às
renovações urbanas. As catacumbas sobreviveram principalmente por serem
subterrâneas, e a igreja e a sinagoga de Dura-Europos foram deliberadamente
enterradas pelos soldados romanos encarregados da defesa da cidade contra os
avanços dos persas sassânidas. A hipótese da existência de obras anteriores ao século
III não pode ser descartada, e os achados arqueológicos ajudam a reforçar essa idéia
(JENSEN, 2005, p. 6).
Com efeito, o conhecimento que se tinha dos antigos afrescos cristãos foi
modificado com a descoberta de Dura-Europos, “uma cidade fortificada na divisa entre
os impérios Romano e Persa”, descoberta em 1920 nas margens do médio Eufrates,
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pertencente hoje ao sudeste da Síria. “Após uma década de escavação frenética, o que
veio à luz foi uma cidade romana do século 3 (sic), tal como se tivesse sido congelada
no tempo”. Palácios e templos foram encontrados nessa nova Pompéia, “entre os quais
a mais antiga igreja cristã do mundo” (CURRY, 2012, p. 56-57). A igreja era, na
verdade, uma casa particular, daí também ser conhecida como a Casa cristã de DuraEuropos, ou ainda Domus eclesiae. Nela havia um batistério, no qual foram
encontrados alguns afrescos.
Já se encontram nesses afrescos a tendência narrativa mencionada acima, na
representação de cenas do Evangelho, como o afresco de Cristo e S. Pedro
caminhando sobre as águas, que mostra dois homens em pé sobre as águas e outros
no barco; e o episódio da cura de um paralítico, interessante por mostrar o paralítico em
dois momentos: sobre a sua cama e já carregando a mesma, de pé. Aparece também a
tendência simbólica, pois já aparece aí a iconografia do Bom Pastor, que simboliza o
próprio Cristo através de uma figura humana não individualizada, num afresco em que
aparecem também, abaixo dele, duas pessoas que parecem simbolizar Adão e Eva.
Em relação ao suposto aniconismo dos primeiros cristãos, um dos argumentos
mais usados é o de que os cristãos seguiam as suas raízes judaicas e obedeciam ao
mandamento bíblico que proíbe a feitura de imagens, mas essa visão também toma
como certo o aniconismo judaico, e na verdade a relação dos judeus daqueles tempos
com a imagem não é conhecida com tanta precisão (JENSEN, 2005, p. 15-17). Alguns
achados arqueológicos sugerem que eles não tinham problemas em conviver com arte
figurativa, desde que ela não se tornasse objeto de veneração.
Por isso é importante o fato de que havia também uma grande sinagoga em
Dura-Europos, na qual foi encontrada uma abundância de afrescos figurativos,
narrando cenas das Escrituras, e num estilo bem próximo ao dos afrescos dos cristãos,
seus vizinhos. Assim é que, num afresco representando o Sacrifício de Isaac, localizado
sobre o nicho onde se guardavam os rolos da Torá, vemos o mesmo esforço narrativo.
Como no afresco de Jesus sobre as águas com S. Pedro, todas as partes da história
são mostradas “ao mesmo tempo”: Abraão com a faca, Isaac dentro da tenda, a mão do
anjo acima, e o cordeiro e a árvore “abaixo”. Supunha-se, nos dois casos, que o fiel
saberia “ler” o afresco e organizar mentalmente a ordem dos acontecimentos.
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Pode-se dizer que toda imagem narrativa tende a apresentar uma sequência de
acontecimentos ou o momento específico de uma história. No primeiro caso temos uma
arte sequencial, como na pintura egípcia, que já apresenta um princípio básico
semelhante ao das histórias em quadrinhos e do cinema; no segundo temos a grande
pintura histórica do Renascimento e principalmente do Barroco. Esses afrescos judeus
e cristãos parecem misturar as duas formas de narrativa com um terceiro elemento, o
simbólico, como no afresco de Moisés salvo das águas, no qual se vê o menino nos
braços da princesa nua que está no rio, e também com as outras mulheres fora do rio,
ao mesmo tempo. É narrativo, e de certa forma é sequencial, mas ao mesmo tempo
todas as figuras são frontais, lembrando os mosaicos do imperador e da imperatriz em
Ravena. Os primeiros sinais da arte frontal e hierática cristã estão aí, na sinagoga e na
igreja de Dura-Europos, mas só no século IV os cristãos vão se interessar de fato por
retratos frontais.
Mas o mais vasto corpus da arte cristã do século III estão nas quase quarenta
catacumbas de Roma, que ostentam grande número de afrescos. Esses cemitérios
subterrâneos, localizados fora dos muros da antiga cidade, compunham um espaço
propício tanto para a pintura de afrescos quanto para a execução de sarcófagos em
relevo. Eram locais que os cristãos consideravam com muito apreço. A Catacumba de
São Calixto 3 , por exemplo, é conhecida por conter o túmulo de diversos bispos de
Roma, do século II ao século IV, numa câmara que é tradicionalmente conhecido como
a Cripta dos papas. Localizada na Via Ápia, a lenda diz que ela teria sido fundada por
Calixto, um ex-escravo, posteriormente condenado a trabalhos forçados na Sicília por
ser cristão e, uma vez libertado, voltou a Roma, onde foi depois nomeado administrador
do cemitério pelo bispo Zeferino, e acabou tornando-se ele próprio bispo de Roma,
embora não tenha sido sepultado na catacumba (JENSEN, 2005, p. 1-2).
Mas a catacumba também é importante por conter diversos afrescos, alguns dos
quais seriam contemporâneos aos seus primeiros anos de uso (JENSEN, 2005, p. 2).
Como em outras catacumbas do século III, encontramos variados símbolos, como os

3 Costuma-se encontrar este nome grafado como Calixto ou Calisto. Aparentemente as duas formas são
corretas. Preferimos Calixto, por nos parecer mais natural, além de ser um nome relativamente comum
no português brasileiro, como no nome do pintor Benedito Calixto, e também por se aproximar mais da
grafia latina, Callixtus.
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pães e os peixes eucarísticos. Mas há também a presença da tradição clássica, com
cenas de inspiração bucólica, como pombas e flores, possivelmente reinterpretadas
pelos cristãos como sinais do Paraíso vindouro. Aparece também a iconografia do/a
orante (orans), que acabou se tornando um dos elementos mais característicos da arte
paleocristã: figuras eretas, tanto de homens quanto de mulheres, de braços abertos e
mãos estendidas, como se estivessem em atitude de adoração ou de oração, daí o
nome. Calixto tem vários orantes, como a que pode ser vista na FIGURA 1, uma mulher
de braços abertos, tendo a seu lado a inscrição Dionysas in pace (Dionísia em paz).
Como essa, outros orantes da catacumba também ostentam os seus nomes, o que
indica tratar-se de homenagens funerárias, talvez de datação um pouco posterior, do
início do século IV. São os primeiros retratos cristãos, e também as primeiras
manifestações da futura veneração aos santos. No século IV os afrescos funerários já
deixam perceber esse desenvolvimento, como podemos ver num afresco descoberto no
subterrâneo da igreja de São João e São Paulo, em Roma (FIGURA 2). Nessas
homenagens póstumas parece estar a origem remota da veneração das imagens dos
santos:
Uma pintura mural dos fins do século IV nos leva de volta à época em que as
imagens de santos apareceram pela primeira vez. [...] Duas características do
afresco indicam que o retrato não representava uma pessoa sendo
homenageada de forma privada, mas um santo público: a cortina e as figuras
prostradas aos pés da figura orante do santo. [...] Na catacumba de Calixto em
Roma, as figuras orantes frontais representam falecidos no Paraíso, como as
inscrições o provam. A figura central no afresco da igreja de São João e São
Paulo era, da mesma forma, em primeiro lugar a representação de uma pessoa
falecida. A cortina e a prostração, contudo, são meios de distinção que a
qualificam como um santo. [...] As imagens dos santos puderam emergir do
contexto funerário porque o Cristianismo permitia que os túmulos contivessem
4
imagens dos mortos como memoriais (BELTING, 1996, p. 80-82).
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Esta citação de Hans Belting foi traduzida do inglês pelo autor deste texto, a partir da edição norteamericana, por sua vez uma tradução do original alemão.
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FIGURA 1 - ORANTE DYONISA DA CATACUMBA DE SÃO CALIXTO - INÍCIO DO SÉCULO IV - ROMA. FONTE: WIKIMEDIA COMMONS. DISPONÍVEL
EM: HTTP://COMMONS.WIKIMEDIA.ORG/WIKI/FILE:ANCIENT_PRAYING.JPG. ACESSO EM 06/02/2013.

FIGURA 2 - AFRESCO DE UM SANTO NOS SUBTERRÂNEOS DA IGREJA DE SÃO JOÃO E SÃO PAULO - FINAIS DO SÉCULO IV - ROMA.
ESCANEADO DE: BELTING, HANS. LIKENESS AND PRESENCE: A HISTORY OF THE IMAGE BEFORE THE ERA OF ART (1990). CHICAGO;
LONDRES: UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS, 1996, P. 83.
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Mas o mais importante para os fins deste trabalho é o interessante Bom Pastor
de São Calixto, pintado no teto côncavo de um cubículo (FIGURA 3), bem diferente do
de Dura-Europos. Enquanto o afresco da Síria traz um tipo humano genérico, quase
que somente um contorno, apresentado como pastor, o de Roma já mostra uma
influência muito maior da tradição clássica, num sentido bem mais figurativo, embora
apresente a economia de execução que tanto contribuiu para uma certa desvalorização
dessa arte na historiografia, como vemos no comentário francamente negativo de André
CHASTEL (1991):
No século IV elas se tornaram verdadeiros santuários, mas é unicamente do
ponto de vista da iconografia e da decoração que esse período oculto da arte
cristã conta nas origens da pintura e da escultura ocidentais. Nada as distingue
da arte pagã, salvo a dignidade e a gravidade das imagens, que adaptam o
repertório da arte funerária e sobretudo dos sarcófagos de mármore à exaltação
da nova fé. [...] O estilo, sobretudo nos afrescos, é frequentemente pobre e
sumário; a execução se contenta com alguns toques [...] (p. 32).

Embora Chastel considere a execução ligeira dos afrescos um problema,
também se pode concluir, a partir dessa crítica, que é justamente isso o que os
distingue da arte pagã: o fato de serem executados “com alguns toques”, o que faz
deles uma forma de “impressionismo” que se contrapõe ao estilo acabado e preciso da
arte clássica. Se a arte das catacumbas tivesse o mesmo nível de acabamento da
grande arte da época, não representaria os inícios da arte cristã, e sim mais um
capítulo na história da arte pagã. Na verdade, pode-se admirar como, nesse pastor
cheio de força e segurança, o pintor conseguiu transmitir tanta “dignidade e gravidade”
com tão poucos meios.
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FIGURA 3 - AFRESCO DO BOM PASTOR NO TETO DE UM CUBÍCULO DA CATACUMBA DE SÃO CALIXTO - SÉCULO III - ROMA. FONTE:
WIKIMEDIA COMMONS. DISPONÍVEL EM: HTTP://COMMONS.WIKIMEDIA.ORG/WIKI/FILE:GOOD_SHEPHERD_02.JPG. ACESSO EM 06/02/2013.

Qualquer dúvida sobre a qualidade dos afrescos tumulares cristãos do século III
pode ser dissipada examinando-se a admirável orante da Catacumba de Priscilla
(FIGURA 4). O pintor conseguiu utilizar-se de uma luminosidade contida, que, ao
iluminar somente uma parte do rosto do personagem, transmite a impressão de uma
misteriosa luz interior. Vemos aqui a mesma economia de meios discutida antes, mas
com resultados ainda mais fortes.

FIGURA 4 - ORANTE - AFRESCO - CATACUMBA DE PRISCILLA - SÉCULO III - ROMA. DISPONÍVEL
HTTP://WWW4.WITTENBERG.EDU/ACADEMICS/HIST/ALIVINGSTONE/203/DISCUSSIONQUESTIONS/ORANS.HTM. ACESSO EM 11/02/2013.

EM:
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Localizada na Via Salaria, num local onde havia uma pedreira na Antiguidade,
essa catacumba é tradicionalmente associada a uma aristocrata de nome Priscilla, que
seria esposa do cônsul Acilius, morto no reinado de Domiciano (imperador de 81 a 96)
por ser cristão. A catacumba é importante por vários motivos. Além da famosa orante
mencionada acima, no final do século XIX foi descoberto um recinto chamado Capella
Greca, com vários afrescos, entre os quais uma cena de refeição, que ficou conhecida
como Fractio Panis, que pode datar do século III ou mesmo do II. E a catacumba
também tem o seu Bom Pastor, bem semelhante à de São Calixto, inclusive em relação
à moldura, quase idêntica, com simples linhas retas e curvas, que se adaptam bem ao
teto abobadado. A execução é mais “impressionista” ainda, especialmente se
considerarmos os galhos das árvores.
Mas Priscilla é especialmente importante porque, além das iconografias
simbólicas de Cristo, encontramos aí a mais antiga representação conhecida de Maria,
mãe de Jesus. Ela aparece quase de perfil, com o Menino no colo, e à sua frente um
homem aponta para cima, talvez uma alusão a um profeta. Curiosamente, enquanto
Jesus é representado apenas simbolicamente nesses afrescos do século III, a Virgem
aparece, não sob véus simbólicos, mas retratada quase frontalmente, como num
retrato. Certamente, não se pode falar de um retrato que busque veracidade em suas
feições; mas o que vemos é uma mulher com um bebê, portando um véu sobre a
cabeça à moda judaica. Ao fiel, devia restar pouca dúvida de que se tratava da mãe do
Salvador. Digna de nota é também a mais antiga Anunciação conhecida, no teto de um
dos cubículos de Priscilla, mas aqui a execução é bem menos individualizada.
No que diz respeito às cenas narrativas, não se pode deixar de notar a cena dos
três hebreus jogados à fogueira pelo rei babilônico Nabucodonosor. Os três são
representados na posição frontal dos orantes; nota-se aqui a mesma mescla dos
aspectos sequencial e frontal mencionada antes. Mas, em relação ao aspecto narrativo,
a Catacumba de São Marcelino e São Pedro, situada na antiga Via Labicana, depois
tornada Via Casilina, é mais interessante. Não se deve confundir esse São Pedro com o
apóstolo de mesmo nome; Pedro e Marcelino foram dois mártires cristãos do século IV
(aparentemente a catacumba já existia quando eles foram enterrados lá). Vários
afrescos da catacumba são datados do século III, e boa parte deles tem caráter
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narrativo. Ao redor de outro Bom Pastor no teto de um de seus cubículos, veem-se,
alternadamente, alguns orantes e a história de Jonas. Destacam-se também a
Ressurreição de Lázaro e Jesus curando a hemorroíssa. Em ambos, Cristo aparece
como um jovem imberbe e vestido com roupas romanas, numa postura a meio caminho
entre a frontalidade e o perfil, num dinamismo sequencial raro na arte paleocristã.
É importante mencionar que em São Marcelino e São Pedro encontramos, no
teto da chamada Cripta dos Santos, um afresco que já apresenta uma composição mais
monumental, mostrando Cristo sentado, como num trono, entre os apóstolos Pedro e
Paulo, um de cada lado e, num nível abaixo, o Cordeiro Místico ladeado por quatro
santos: Gorgônio, Tibúrcio, Marcelino e Pedro, sendo estes dois últimos os patronos da
catacumba. Aqui, Cristo é mostrado com sua aparência tradicional, com barba e
cabelos longos e túnicas judaicas, em posição frontal, mas trata-se de uma obra do
século IV, quando a iconografia já estava começando a mudar.
Em suma, as catacumbas cristãs revelam, ao mesmo tempo, uma relativa
uniformidade de temas iconográficos e uma relativa diversidade de soluções formais.
Trata-se de uma arte que ainda estava procurando seus caminhos, experimentando de
diversos modos. Assim, considerá-la apenas como uma pintura de baixo nível técnico
não é suficiente para abarcar suas complexas características, como a mescla da
frontalidade com a narrativa sequencial, e a execução ligeira e expressiva. Pode haver
sentido em falar que, na arte paleocristã, buscavam-se meios de distinção da arte pagã
circundante; a busca de novas identidades. Se nos séculos seguintes os retratos
frontais dos santos predominam, com uma rigidez formal comum ao Oriente e ao
Ocidente, deixando pouco espaço para a narrativa, depois haverá uma separação de
caminhos, e a arte narrativa retornará com toda força no Ocidente, enquanto os ícones
frontais continuarão sendo a marca do Oriente.
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Resumo: A História é a ciência que se ocupa do tempo. Nosso conceito de tempo presente nos traz a
necessidade de se reviver e compreender em parte o passado. Por todos os lugares em que
passamos, verificamos traços das civilizações antigas, sejam nas roupas das pessoas ou nas
arquiteturas de prédios, monumentos. Neste conceito nascem as releituras nas artes tumulares, onde
não só o Egito Antigo, como traços de outras civilizações também foram usados. Este trabalho visa o
estudo dessas releituras tumulares que são relacionadas ao Egito dos faraós, objetivando mostrar a
importância destas apropriações tanto simbólica quanto artística para os cemitérios que as possuem.
Palavras-Chave: Egiptomania, Releitura, Arte Tumular.

Com o domínio da religião cristã no império romano no século IV a.C. o
paganismo foi colocado na ilegalidade, templos foram fechados e os deuses
esquecidos. É claro que as consequências foram inumeramente maiores, os
Hieróglifos, escrita egípcia que teria sobrevivido por milênios, entraria em
esquecimento. Os manuscritos restantes na biblioteca de Alexandria foram
incendiados em 391 d.C..
Séculos depois, na década de 20 do século XIX, é chegada à hora de fazer o
“Egito falar”, e finalmente reviver o que há muito estava esquecido. Em 1799 durante
a expedição de Napoleão ao Egito, perto da cidade de Roseta é encontrada uma
pedra contendo três inscrições, uma é em Hieróglifos Egípcios, a língua morta, outro
era em Demótico, a língua do povo, a terceira era em Grego. Esta pedra, em basalto
negro, que teria sido roubada pelos Britânicos antes de ser decifrada, junto com toda
a coleção de Vivant Denon, seria a chave para a decifração dos Hieróglifos por Jean
François Champollion, ele conhecia árabe, persa e sânscrito, além de ter estudado o
copta.
Após anos de trabalho nas cópias feitas pelos franceses a partir de moldes
em cera, Champollion, em 14 de setembro de 1822, compreende que a escrita
egípcia é composta por dois tipos de signos, os fonéticos - que produzem sons – e
os ideográficos – destinados a precisar a significação de uma palavra. É em 1824
que ele atinge seu objetivo, lança o Précis du système hieroglyphique des anciens
Egyptiens.1 Diz sua biografia que quando ele conseguiu descobrir os nomes dos
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Manual prático do sistema hieróglifo dos antigos egípcios.

faraós Ramsés e Tutmés, exclamou “Consegui” desmaiou e permaneceu
inconsciente durante cinco dias.
Neste meio tempo, entre o esquecimento desta língua e o retorno dela, duas
práticas ganharam força no mundo ocidental: A Egiptofilia e a Egiptomania, o
primeiro pode ser entendido como “o gosto pelo exotismo e a posse de objetos
relativos ao Egito antigo.”2 O segundo é “a reinterpretação e o reuso de traços da
cultura do antigo Egito, de modo que lhe atribua novos significados.” 3, o que implica
em reproduzir traços desta cultura, podendo as vezes representar um olhar inédito
sobre esta civilização.
Pode-se explicar a presença de elementos da cultura egípcia antiga no
mundo ocidental com base em dois elos: o primeiro se dá pelos valores culturais
dessa fase da História, isto é, o respeito à magia e o culto a imortalidade. Já o
segundo approach se dará na readaptação de elementos egípcios a novos usos. Os
exemplos dados pela Margaret Bakos são:

“Decorações de ambientes, desenhos desvinculados dos cânones artísticos originais
egípcios com propostas de novas interpretações continuaram sendo feitos, ao longo
dos séculos, alguns sob formas bizarras, indo ao encontro das fantasias dos usuários
4
da modernidade, ao sabor do imaginário social que as criaram e as mantém.”

Michel de Certeau, ele nos conta que até uma leitura de um determinado livro,
não pelo autor do livro, mas sim por um leitor qualquer é uma prática de releitura,
sendo assim a visão expressa ali não será a do Autor como este pensou, e sim do
próprio leitor. Assim ele escreve em seu trabalho Aventuras do Livro: do leitor ao
navegador:

“O leitor é um caçador que percorre terras alheias. Apreendido pela leitura. O texto
não tem de modo algum – ou ao menos totalmente – o sentido que lhe atribui o seu
autor, seu editor ou seus comentários. Toda história da leitura supõe, em seu
princípio, esta liberdade do leitor que desloca e subverte aquilo que o livro lhe
pretende impor... Mas esta liberdade do leitor, não é jamais absoluta. Ela é cercada
por limitações derivadas das capacidades, convenções, e hábitos que caracterizam
em suas diferenças, as práticas de leitura. Os gestos mudam segundo o tempo e
lugares, os objetos lidos e as razões de ler. Novas atitudes são inventadas, outras se
5
extinguem.”
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De acordo com Dimitri Meeks, foram os relatos e textos do século IV a.C. que
deram origem a este fenômeno, “Neste momento nasce a Egiptomania. De
exegeses a sonhos, de especulações a discursos obscuros, o Egito se dispersa
numa falta de nitidez em que a realidade se oblitera.”6 A partir destes termos iremos
analisar uma desta prática da Egiptomania, o reuso de símbolos do Antigo Egito na
Arte Tumular.
Esta moda surgiu no século XVIII, com a expedição napoleônica ao Egito e
com a criação de um cemitério chamado Pére Lachaise em Paris, a apropriação e
releitura de símbolos desta antiga cultura que estava sendo redescoberta foi
inevitável. É a partir deste momento que na Europa as famílias mais abastardas,
dado o valor da empreitada, começam a construir túmulos com releituras egípcias.
No Brasil esta prática começou nos grandes centros urbanos da época, isto é, Rio
de Janeiro e São Paulo, tendo se intensificado entre 1910 e 1920, nas demais
cidades esta “mania” só tem ocorrências a partir de 1930.
O Cemitério Highgate, que será o primeiro a ser analisado neste trabalho,
possui uma Avenida egípcia, uma estrutura bem imaginativa e emocionante dentro
do complexo que leva uma porta de entrada com um arco faraônico grande, ladeada
de cada lado por duas colunas com botões fechados de Lótus como capitais. O
conjunto é, então, guardado por dois obeliscos, com um ainda completo, enquanto o
outro está faltando à metade superior. (Figura 1)
O cemitério na sua forma original - a parte ocidental - foi inaugurado em 1839,
parte de um plano para fornecer sete grandes cemitérios modernos (conhecido
como o "Magnificent Seven") do lado de fora de Londres. Os cemitérios do centro da
cidade, principalmente os cemitérios individuais ligados a igrejas, tinham sido
incapazes de lidar com a demanda crescente de enterros e eram vistos como um
perigo para a saúde e uma forma indigna de tratar os mortos. O projeto inicial foi
feito pelo arquiteto e empresário Stephen Geary.
Highgate, como os outros, logo se tornou um lugar da moda para enterros e
era muito admirado e visitado. A atitude vitoriana até na morte e sua apresentação
levou à criação de uma riqueza de túmulos góticos e edifícios. Ela ocupa um local
espetacular numa encosta virada ligeiramente ao sul, descendo a partir do topo da
6
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colina de Highgate em si, ao lado de Waterlow Park, sendo que ambos foram parte
do Parque anterior Dartmouth , que cobria a área. Em 1854, um local a leste da área
original em Swains Lane foi comprado para formar a parte leste do cemitério que
ainda hoje é usado para enterros.
O terreno do cemitério está cheio de velhas árvores, arbustos e flores
silvestres que são um paraíso para pássaros e pequenos animais, como raposas. A
Avenida e o Círculo do Líbano (encimado por um enorme cedro do Líbano) túmulos
recurso, abóbadas e caminhos sinuosos cavado nas encostas. Para sua proteção, a
parte mais antiga, que detém uma impressionante coleção de mausoléus vitorianos
e lápides, túmulos mais elaboradamente entalhados, permite a admissão apenas em
grupos de excursão. A nova seção oriental, que contém uma mistura de estatuária
vitoriana e moderna, pode ser visitada sem escolta.
O Cemitério ainda guarda o túmulo de Karl Marx que foi originalmente
enterrado no túmulo de sua esposa em um caminho pequeno, mas em 1956 um
novo monumento com o busto gigantesco foi feito pelo socialista escultor Laurence
Bradshaw e foi instalado em um local mais proeminente.
Outro cemitério que possui releituras do Egito é o Cemitério Grove Street que
era oficialmente chamado de New Haven Burying Ground e é localizado em New
Haven, Connecticut. Foi construído em uma área aberta em contraste agradável
com a comoção de uma cidade movimentada e uma grande universidade, no
cruzamento da High Street, foi colocado na frente do novo cemitério um enorme
portão com releituras egípcias, projetado por Henry Austin. (Figura 2)
Atraídos para dentro pela aura de tranquilidade sentida a partir de fora, o
visitante encontra imediatamente antes dele a Capela projetada de acordo com os
mais rigorosos princípios de decoro vitoriano, com uma borboleta dourada, que, para
os gregos, simbolizava o voo da alma. Atrás da capela, e para os lados, se estende
ao cemitério adequado: sua grade rígida de vias e caminhos suavizada por árvores
bem cuidadas e arbustos, e recebe os nomes de Spruce, Sycamore, Myrtle e Ivy. O
cemitério, fundado em 1796, é talvez o mais antigo do país, com este tipo de layout.
Por exemplo, o famoso Cemitério Mount Auburn em Cambridge, Massachusetts,
data de 1831.
Algum tempo depois, a questão de um gabinete para os novos enterramentos
surgiu devido à inclinação de cercas de madeira a apodrecer. Um total de 14.000
dólares foi criado por meio de doações e fundos de contrapartida da cidade. O

sucesso do empreendimento fez com que a ideia de uma cerca simples fosse
descartada em favor de uma parede de pedra familiar. A construção inicial da
parede norte foi rapidamente aprovada, logo depois foi igualmente seguido pelas
paredes dos lados leste e oeste. O muro permitiu que fosse avistado dentro do
terreno e ainda foi criada uma barreira adequada, a montagem foi considerada de
bom gosto por pessoas como o arquiteto, Austin Henry e o escultor, Ezequias Augur.
Eles decidiram sobre a grade de ferro forjado e familiarizado no arenito e o portão de
entrada no estilo de releituras egípcias com a frase "Os Mortos Serão
Ressuscitados" em seu topo. Esta forma de portão estava em voga na época e foi
considerado suficientemente grande, mas sem ofensa para as sensibilidades das
famílias de falecidos. A porta de entrada foi dedicada com pompa e circunstância,
em julho de 1845, alem desta porta de entrada ele possui vários túmulos em formato
de Obelisco, como por exemplo, o de Noah Webster. Grove Street é um monumento
muito especial, realmente único.
Já em 1831, o Massachusetts Horticultural Society comprou 72 hectares de
floresta virgem situados entre Watertown e Cambridge, Massachusetts, para a
criação de um "cemitério rural" e jardim experimental. Em 24 de setembro de 1831,
uma multidão se reuniu na Dell, o anfiteatro natural localizado no coração do
Cemitério, para a cerimônia para consagrar esta terra sagrada e inaugurar o
Cemitério Mount Auburn.
Em 1842, O portão do Cemitério com releitura egípcia, inicialmente construído
em madeira, foi reconstruído em granito no mesmo estilo arquitetônico. Dois anos
depois, a cerca de madeira que corre ao longo da Rua Mount Auburn também foi
substituído por uma cerca de ferro permanente. Tanto o Portão com releitura egípcia
e a cerca de ferro foram projetados pelo principal fundador do Mount Auburn, Dr.
Jacob Bigelow.
Em março de 1865, Bigelow propôs pela primeira vez na comissão do
cemitério "um monumento público em memória dos heróis que caíram na presente
guerra pela preservação da União Europeia." No entanto, os administradores
adiaram a tomada de qualquer decisão. Bigelow queria algo mais ambicioso e
simbólico do que apenas outro obelisco. Ele finalmente tomou o assunto em suas
próprias mãos e contratou o escultor nascido na Irlanda, Martin Milmore, para criar
uma esfinge a ser cortado a partir de um único bloco de granito Hallowell, com 15
metros de comprimento e cerca de 8 metros de altura. (Figura 3)

A Esfinge foi escolhida para representar a força do leão e da beleza e
bondade da mulher. Dr. Bigelow compôs as inscrições em latim e em Inglês
"América Conservata; África Liberata, Populo Magno Assurgente; Heroum Sanguine
Fuso" ou "União Americana Preservada; escravidão Africana destruída; pela revolta
de um grande povo; pelo sangue de heróis caídos."
Após a estátua estar concluída em modelo e contratada em granito, Bigelow
apresentou aos curadores em uma reunião a 23 de fevereiro de 1871, estes
concordaram em aceitar o presente e a arcar com as despesas de transporte do
trabalho, desde a porta de entrada para a sua sede no Cemitério e os custos de uma
fundação adequada.
Infelizmente, o Dr. Bigelow nunca realmente viu o monumento no lugar. Em
1872, a catarata havia arruinado sua visão. Ele foi levado para o local onde a esfinge
tinha sido instalada para sentir o seu monumento.
Até a própria Dercy Gonçalves, atriz brasileira se apropriou de traços egípcios
em seu túmulo. O Mausoléu de Dolores Gonçalves Costa no Cemitério Municipal de
Santa Maria Madalena construído pela atriz em 1991 tem a forma de uma pirâmide
com o interior feito em mármore Branco, no topo da pirâmide se lê as palavras “Luz,
Força e Energia”. Lá foi enterrada antes da própria Dercy, sua irmã e em 22 de julho
de 2008 foi a vez de a atriz ser enterrada de pé no seu mausoléu que tinha sido
construído 17 anos antes de sua morte na cidade onde nasceu.
Morreu com 101 anos no papel porem ela tinha na verdade 103 anos, às
16h45, no dia 19 de julho de 2008, no Hospital São Lucas, em Copacabana, Zona
Sul do Rio de Janeiro. A causa da morte teria sido uma complicação decorrente de
uma pneumonia comunitária grave, que evoluiu para uma septicemia pulmonar e
insuficiência respiratória.
Este túmulo em forma de pirâmide é mais uma releitura do Egito Antigo nos
cemitérios e a idade da própria atriz pode ser comparada com alguns dos grandes
faraós do Egito como, por exemplo, Ramses II que teria atingido mais de 90 anos de
idade antes de sua morte, em uma época que a expectativa de vida era baixa.
No Cemitério da Santa Casa de Misericórdia em Porto Alegre existe o
mausoléu da Família Mostardeiro que também foi relido no Egito Antigo, baseado
em um templo desta civilização. Esta família possuía a maior parte das terras da
região de Porto Alegre e dava o nome informal de Mato Mostardeiro, que era
frequentado por famílias ricas. Antônio José Gonçalves Mostardeiro herdou estas

terras de seu pai e vendeu para o Grêmio Futebol Clube uma parte para que este
construísse um estádio no local.
No túmulo podemos ver dois pedestais para vasos de flores com três imagens
de Osíris, o deus dos mortos, em cada um. No topo do mausoléu se vê duas
serpentes aladas com o símbolo “sol” sob as cabeças e uma ampulheta, que é o
símbolo da História e do tempo. Possui as inscrições “Propriedade da Família A. I.
G. Mostardeiro”. (Figura 4)
Para entendermos estas releituras teremos que analisar cada traço usado nas
construções desses túmulos e cemitérios que acabamos de ver. Iremos abordar
estas formas antigas fazendo uma comparação com suas formas relidas na
atualidade nestes cemitérios. Em primeiro lugar temos as pirâmides que
simbolizavam poder e que também era uma forma da pessoa que ali jazia ser
lembrada por toda a “eternidade”. Nesta forma piramidal têm-se várias crenças que
são relidas na atualidade, são elas: Caminho para o céu, ponto de encontro entre o
espiritual e o racional, desejo de eternidade, raios de sol, dentre outros.
A esfinge egípcia que possui o corpo de leão e a cabeça de animal ou
humana simboliza poder, sabedoria e eternidade. Alem de representar proteção para
templos e túmulos, o leão que a esfinge representa é um símbolo de invencibilidade,
seu rosto que possui uma expressão serena tende a passar tranquilidade para as
famílias nos cemitérios.
As colunas que sustentam as estruturas tumulares e os portões de entrada de
alguns destes cemitérios, é um símbolo de solidez e força sustentadora. Podem ser
de vários formatos, durante o Egito Antigo eram representadas em formato da flor de
lótus – símbolo de esperança, salvação e renascimento, pois esta flor tende a
crescer para fora da água, abrir as pétalas pela manha e fechá-las à noite – e do
papiro – possuía uma representação de renovação cíclica, pois nascia, crescia e
morria fazendo assim uma comparação direta com a vida humana – temos ainda a
palma, a palmeira e o lírio sendo representados em colunas nos cemitérios.
O elemento mais encontrado na arte tumular é, sem sombra de dúvidas, o
obelisco, pois este possuía um custo baixo e o nível de construção era “fácil”. O
obelisco que é feito geralmente de um monólito representa a ligação entre o céu e a
terra. Era símbolo do culto ao deus egípcio do sol, Rá. Da mesma forma que a
coluna, o obelisco representa o limite e a passagem de um mundo ao outro, por este

motivo eram utilizados em portões de entrada dos templos antigos e dos cemitérios
atuais.
O símbolo solar alado é uma representação do deus Rá ou Amon-Rá – o
deus sol. Era usado nas entradas dos templos para simbolizar que Rá protegia
aquele templo, já a serpente alada, que podemos encontrar no túmulo da família
Mostardeiro, simbolizava a realeza e o caráter transformador. Estes dois elementos,
diferentemente das pirâmides e dos obeliscos, eram utilizados na maioria das vezes
por pessoas que conheciam a cultura do Egito Antigo.
Osiris, que tambem encontramos no túmulo da família Mostardeiro, é o nome
grego para o deus Egípcio dos mortos Wsir, senhor. Era filho de Geb e Nut e marido
de Isis. Segundo a lenda, ele era originalmente um rei do Egito, mas foi assassinado
e esquartejado por seu irmão, Seth. Sua viúva, Ísis, recuperou e enterrou seus
restos mortais. Ele também era um deus da vegetação e renovação. O faraó quando
morto, e mais tarde qualquer indivíduo falecido, era identificado com Osíris, mas o
indivíduo também tinha que ser julgado por este deus antes de entrar na próxima
vida. Era retratado como uma figura mumiforme com uma coroa de penas
segurando um cajado e mangual.
Conclui-se que estas representações são muito importantes para a família do
morto, pois alem de passar uma calma e serenidade, possui um simbolismo muito
forte em seus conceitos. Dês do próprio ritual de enterrar, aos traços culturais como
obeliscos, pirâmides e até mesmo o uso de pequenos amuletos ou rituais como
depositar flores nos túmulos, são práticas que derivaram de releituras do Antigo
Egito e que hoje traz um ar calmo e tranquilo para os cemitérios atuais.

Fotos

Figura 1: Portão da avenida egípcia do Cemitério Highgate.

Figura 2: Portão de entrada do Cemitério Grove Street.

Figura 3: Esfinge do Cemitério Mount Auburn.

Figura 4: Mausoléu da Família Mostardeiro – Porto Alegre.
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SIMBOLOGIA DA ARTE CLÁSSICA NO CEMITÉRIO DE CAMPO GRANDE
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RESUMO: Os cemitérios públicos do final do século XIX e início do século XX possuem características
que incentivam diversos estudiosos a se interessarem em pesquisar nesses ambientes. Neste artigo, se
propõe a verificar uma das possibilidades de pesquisa que os cemitérios podem proporcionar. Entre
escolhas, a arte tumular é uma das que chamam atenção. Escolhendo-se entre recortes temporais,
estéticos e artísticos, optou-se em pesquisar a simbologia clássica que é encontrada nos monumentos
fúnebres do cemitério de Santo Antônio em Campo Grande. Assim, o texto elaborado segue tentando
apresentar a leitura de parte da sociedade do oeste do Brasil e a sua representação perpetuada na arte
tumular.
PALAVRAS-CHAVE: Arte tumular; Cemitério Santo Antônio; Campo Grande.

Ao tratar-se de simbologia, verifica-se que a arte possui um forte apelo nos
sentidos do homem. Visualizando-se uma obra de arte pode-se emocionar, relembrar,
sorrir e pensar. Para muitos, a arte não possui um valor social. Em um mundo onde
tudo se torna comercial e vendável, a arte vem transformar a vida em algo mais leve.
Antes da popularização dos cemitérios parques e dos cemitérios jardins, que já não
possuem mais monumentos funerários, os cemitérios tradicionais eram espaços que
também se tornavam os chamados “museus a céu aberto”. (ARIÈS, 1985, p. 212)
Parafraseando Jacques Le Goff: pode-se assim traduzir, que estes locais da memória
são “lugares onde o homem produz uma grande variedade de vestígios materiais que
são objetos de estudo da História”. Sendo que, a grande época dos cemitérios começa,
com os novos tipos de monumentos, de inscrições funerárias e o rito da visita ao
cemitério. O túmulo separado da igreja voltou a ser o centro da lembrança. O
romantismo acentua a atração do cemitério ligado à memória. (LE GOFF, 1994, p. 462)
Ariès estudando a morte e os cemitérios na França e em outras partes da
América e Europa, escreve que “finalmente, o cemitério é um museu de belas artes. As
artes plásticas não são mais reservadas para a contemplação de admiradores
individuais, elas possuem um papel social, e que devem ser provados por todos e em
conjunto”. (ARIÈS, 1985, p. 212) Portanto, a experiência sensorial deve ser permitida a
toda a sociedade. Assim, o cemitério público e com a sua apropriação pela burguesia,

que queria ostentar e demonstrar o seu poder, passa a ser um local em que a arte pode
ser encontrada e contemplada. Os museus não deixam de existir, mas o cemitério
torna-se um novo local para contemplação da arte e da cultura material artística
apartado do antigo esquema de museus e de coleções particulares.
Experiências brasileiras de visitas aos cemitérios, comprovam que estes locais
podem ser utilizados para o ensino da arte e da história. Como exemplo, pode-se tomar
a visita guiada ao cemitério do Bonfim em Belo Horizonte efetuada pela professora
doutora da UEMG, Marcelina das Graças de Almeida, iniciativas que podem e devem
ser valorizadas e copiadas. (CRUZ, 2012) Nessas visitas unem-se História e Arte, e aos
visitantes é possibilitada a experiência de entender o espaço cemiterial, que muitas
vezes, no senso comum possui muito de mitos e preconceitos que foram concebidos
durante os séculos. A professora Marcelina afirma que: “O Bonfim não vai deixar de ser
cemitério, ele cumpre a função primordial que é enterrar gente, mas queremos mostrar
que há uma história interessante para aprender”. E através desta história ter o contato
com as obras de artes e os com os artistas que ali possuem trabalhos artísticos. Outro
exemplo é a visita ao cemitério Municipal São Francisco de Paula, em Curitiba, esta
que é efetuada pela pesquisadora Clarissa Grassi. (FRANCO, 2012)
Para Ariès, não existem sociedades sem belas artes e o local das belas artes é
no interior da própria sociedade. (ARIÈS, 1985, p. 212) A arte está nas obras
arquitetônicas, nas peças de museus, na comunicação visual, no designer e em tudo
que o homem produz. A moda, entendida aqui como o designer de roupa, também pode
ser considerada uma obra de arte. A arte e a sociedade humana estão ligadas e uma
não sobrevive sem a outra. Por isso, os cemitérios talvez sejam um dos lugares onde o
homem possui um conjunto bem interessante de comunicação de diversos tipos de
arte. Neles podemos encontrar a linguagem escrita e poética dos epitáfios, as belas
artes nas esculturas, a simbologia das alegorias, a arquitetura na construção dos
monumentos e túmulos, e por fim, a história da arte simbolizada nas alterações do
gosto estético que a sociedade local absorveu nos estilos de construção e de
representação artística. Os cemitérios expõem as estranhas da sociedade, e esta é
representada pela arte.

Para Rosário do Congro, intendente municipal no ano de 1919, o primeiro
cemitério de Campo Grande deveria ter o caráter educativo de lembrar os vivos de seu
destino e de ser um local para a beleza e das artes. (CONGRO, 1919, p. 08) Seu
desejo era de imprimir ao cemitério Santo Antônio as mesmas características dos
cemitérios dos centros mais urbanizados do Brasil. Mesmo que ainda hoje a sociedade
campo-grandense não dê o devido valor para a sua primeira necrópole, a dinâmica
histórica o transformou em um local de interessante observação do passado e com um
grande acervo de obras de arte e de arquitetura peculiar. A família do morto representa
a devoção do falecido, que o acompanha no momento da morte, ficando assim
eternizada sobre sua lápide. As construções e obras de artes acabam preenchendo os
olhos dos vivos, através da beleza e utilizando-se de materiais como o bronze, o
mármore carrara, o granito e outros materiais como o concreto armado.
Estudando o livro clássico sobre cemitérios de Clarival do Prado Valladares, ele
indica um dos caminhos para se estudar os cemitérios do Oeste do Brasil. Pois, na arte
tumulária também está representado o estilo de vida do homem do antigo Sul de Mato
Grosso, que segundo Clarival do Prado Valladares (1972, p. 1128), “de Uberlândia a
Campo Grande a arte tumulária é genuína e regional, trazendo também em si a
constituição da sociedade patriarcal dos primeiros sertanistas que a transmitiram aos
seus descendentes”. Portanto, um modelo de sociedade que buscava ser forte e ligada
a pecuária, também foi representada nos cemitérios da região que convencionou de
chamar-se de sertão. Por esta característica regional, apresenta uma rica fonte de
estudo.
Esta simbologia da força do poder patriarcal pode ser interpretada no gosto
estético pela arte clássica ou neoclássica. Um dos conjuntos interessante de ser
pesquisada é a recorrências das colunas gregas na construção da arquitetura tumular.
As mais encontradas são em bronze, mármore, granito e em concreto armado. A coluna
possui uma interpretação simbólica de que é um pilar que sustenta uma abóbada ou
entablamento, um conjunto de frisos. Sem a coluna o conjunto arquitetônico se torna
frágil e passível de destruição. Da mesma forma em uma sociedade patriarcal o pai é
considerado a coluna mestra, aquele que possui o poder sobre a vida e a morte de
seus filhos e agregados.

As colunas gregas possuíam um caráter comemorativo e de triunfo. Eram
comumente utilizadas para homenagear acontecimentos ou pessoas. Sua verticalidade
representa um símbolo de ascensão, tocam o solo e indo rumo aos céus. (ARAÚJO,
2008, p. 212) As colunas nos monumentos funerários buscam representar a força e a
presença forte do defunto e sua importância social, que a família através do túmulo
pretende perpertuar.
Na arquitetura grega foram desenvolvidos três estilos ou ordens de colunas: a
ordem dórica, a jônica e a coríntia. A ordem dórica era a mais simples, sem
ornamentos, dando à edificação um aspecto de grande solidez. As colunas possuíam
apenas o sentido de dar sustentação ao entablamento, que é o conjunto composto pelo
friso, capitel e arquitrave. A jônica, considerada a mais elegante, tinha um capitel
decorado por duas volutas, em forma de espiral. A ordem coríntia, que surgiu somente
na época clássica, era ainda mais esbelta e ornamentada, sendo famosa pelo seu alto
capitel em forma de sino invertido, decorado com volutas e folhas de acanto. O
Partenon e o templo de Teseu predominam o estilo dórico. O Erectéion e o templo de
Atena Nike, ambos erguidos em Atenas, são de estilo jônico. O estilo coríntio foi mais
utilizado no período helenístico.
As colunas Dóricas podem ser assim descritas: são constituídas por vários
sulcos verticais. Uma forma simples utilizada para decorar o corpo da coluna. No topo,
apresenta uma parte arredondada chamada equino, em forma de ouriço, que servia
para limitar a passagem da chuva. O ábaco ficava por cima do equino e servia para
dividir o peso da estrutura. A cornija, ornamento saliente na parte superior, era
decorada em tríglifo, em três partes, enquanto as métopas, duas partes, eram
decoradas com outro tipo de peças. Estas duas acabam por formar o friso, enquanto
esta combinada com a cornija criava o entablamento.
A ordem Jônica possui a coluna mais estilizada. O fuste, parte entre a coluna e o
capitel, tem cantos planos. O capitel pode ser comparado a representação do penteado
de uma mulher, decorado por arabescos, ornamentos em estilo árabe, no ábaco e
sobre o equino. Este capitel apresenta-se formado por três partes: o ábaco, o equino e
os arabescos. Ainda se encontram também mais elementos decorativos. A arquitrave

era dividida em três partes: O friso é corrido, sobre o qual está o dentículo, que por sua
vez está debaixo da cornija.
A ordem Coríntia pode ser, por vezes, confundida com a muito parecida ordem
Jônica. Apesar se diferenciam no capitel da coluna. Essa ordem não foi muito utilizada
pelos gregos, visto que surgiu na época Helenística. Pelo contrário, foi muito utilizado
pelos romanos.
As obras de arte utilizadas no cemitério Santo Antônio são daquelas que
Valladares (1972, p. 279), estudou como esculturas seriadas, que para ele foram muito
utilizadas nos cemitérios das novas cidades como Campo Grande e Goiânia. Os
artistas do bronze utilizavam-se de moldes e reproduziam imagens de Jesus Cristo,
Nossa Senhora do Desterro e outras em moldes e em larga escala e este tipo de
escultura atraia o gosto estético da população de localidades como Campo Grande. E
essas imagens em bronze são muito recorrentes no cemitério Santo Antônio. Inclusive
nas colunas. A preferência mais recorrente encontrada é a coluna em estilo coríntio.
Não há como negar a sua beleza, o seu estilo estético é mais trabalhado que o estilo
jônico e muito mais que o dórico.

Figura 01: Composição de fotos acervo pessoal do autor 2013
Fonte: Arquivo pessoal 2013

Para Tânia Andrade Lima, o movimento neoclassicista foi essencialmente
burguês. Ele surgiu como uma reação ao artificialismo, à frivolidade, à sensualidade, ao
brilhantismo e riqueza cromática do estilo rococó, assim, valorizando a simplicidade, a
contenção, a severidade, a objetividade e a brancura imitando os monumentos
clássicos. Diferenciado do antigo classicismo das monarquias absolutistas do século
XVII, este novo classicismo surgiu compromissado com os ideais da burguesia em
processo de afirmação e consolidação. Diferente das antigas monarquias que
interpretavam o mundo greco-romano através da sua própria ótica e valores morais.
Este novo estilo, desdobrou-se em duas vertentes, ambas claramente representadas
neste primeiro momento identificado nos cemitérios cariocas e copiadas nos cemitérios
do Brasil: o classicismo arqueológico e o neomedievalismo romântico, que se

mesclaram e interpenetraram na arte tumular dos espaços funerários, criando assim
expressões híbridas. (LIMA, 1994, p. 103) Inclusive em Campo Grande, encontram-se
em um mesmo túmulo mais de um estilo artístico. Na figura 02 pode-se verificar este
gosto eclético que traz nos túmulos diversas leituras de estilos artísticos mesclados na
sua composição.
Pela facilidade de reprodução, a coluna em estilo Dórico foi a mais encontrada
nos túmulos em concreto armado. Os arredondados chamados de equinos, na forma de
ouriço, que serviam no passado para limitar a passagem da chuva, agora, possuem
apenas a função decorativa. Nas imagens da figura 02 ficam claros os apontamentos
de Lima (1994), o ecletismo se faz presente nos túmulos apresentados. Podem-se
identificar os estilos neoclássicos, românticos, religiosos, profanos e neogóticos. Aqui,
não se afirma que há a utilização de apenas um estilo, mas sim uma mescla de todos.
Outra característica marcante e importante para os estudiosos que utilizam a
História Cultural é a apropriação dos elementos. As releituras que são efetuadas nas
diversas parcelas da sociedade. O bonito é verificar que a lógica da apropriação utilizase de materiais diversos para fazer a representação da cultura e da arte. A dinâmica
não fica esperando que todos utilizem os mesmos elementos para compor o seu estilo.
Os ricos traçam uma moda, um gosto estético e este são relidos e alterados pelas
camadas populares da sociedade. Sua releitura, muitas vezes indicam a forma que a
sociedade acolhe a arte e o gosto estético. Copiando e muitas vezes trazendo
elementos novos para a arte e a cultura de uma localidade.

Figura 02: Composição de fotos acervo pessoal do autor 2008/2013
Fonte: Arquivo pessoal 2008/2013

O maior símbolo da morte, que seria a coluna quebrada ou a coluna invertida,
não foram encontrados no cemitério Santo Antônio em Campo Grande. Uma das
leituras que se faz é que o homem desta região sempre possuiu uma vida que busca a
pretensa eternidade. Contra a morte os necrológios em Campo Grande até faziam o
que deveria ser “considerado como formal protesto” demonstrando a representação da
morte como perda, como um infausto, um mal e algo a ser combatido. A sua não
aceitação traz a tona, a inimizade do homem com a morte. Posição de trincheira, de um
lado o homem que busca a eternidade, mas que sabe que irá morrer, e mesmo

sabendo disso não a aceita passivamente. E do outro lado a morte que chega para todo
o ser vivo. (SOUZA, 2008, p. 81)
A morte, tornada pulsão recalcada, retorna a qualquer momento na vida
cotidiana. Como uma angústia e com a ausência de canais que permitam o intercâmbio
simbólico com a morte e o seu reconhecimento no seio da sociedade faz crescer
enormemente a sua força e a transforma numa potência psicológica oculta e
subterrânea. Se o cemitério não existe mais como local parte das cidades é porque as
cidades modernas assumem por inteiro a função deste: são cidades mortas e cidades
de morte, porque nelas a morte está simbolicamente ausente, mas

reina

subterraneamente. (PERNIOLA, 2000, p. 167)
Mesmo defendendo-se o estudo da História e sociedade pela arte tumular e com
o estudo dos cemitérios, não há como se negar o que escreve Nora, que é crítico da
sociedade que reforça a memória de seus vultos, inclusive nos cemitérios. Para ele,
esta ritualização não passa de uma incoerência. Uma sociedade que tudo esquece, que
tudo é passageiro, transforma marcos, pessoas de outra era, em ilusões de pretensa
eternidade:
Museus, arquivos, cemitérios e coleções, festas, aniversários, tratados,
processo verbais, monumentos, santuários, associações, são os marcos
testemunhas de uma outra era, das ilusões de eternidade. Daí o aspecto
nostálgico desses empreendimentos de piedade, patéticos e glaciais. São os
rituais de uma sociedade sem ritual; sacralizações passageiras numa sociedade
que dessacraliza; fidelidades particulares de uma sociedade que aplaina os
particularismos; diferenciações efetivas numa sociedade que nivela por
princípio; sinais de reconhecimento e de pertencimento de grupo numa
sociedade que só tende a reconhecer indivíduos iguais e idênticos. (NORA,
1993, p. 13).

Não se pode esquecer que a História e a sociedade são dinâmicas e que nem
sempre datas e marcos indicam onde começam ou terminam períodos. Ou indicam o
fim de um estilo e estética e o surgimento de outro. (CYMBALISTA, 2004, p. 171) Por
isso, ao se encontrar várias leituras na arte tumular em Campo Grande não significa
que apenas um estilo predominou no período selecionado. Cemitérios são microcosmos
de uma sociedade diversa e que possui uma dinâmica diferente do que se pode chamar
de padronizada. Assim, nem sempre o que se propõe ou o que se quis apresentar é
uma das únicas formas de se estudar uma sociedade. Aqui, se propôs verificar as

permanências do gosto estético clássico e neoclássico na arte tumular de uma das
muitas regiões do Brasil e do Estado de Mato Grosso do Sul.
As diferenças sociais expostas na arte tumular evidenciam que os cemitérios são
feitos para os vivos. A arte tumular vem diferenciar e evidenciar as diversidades de uma
sociedade que exclui, segrega e impõe padrões sociais e culturais. Mesmo após a
morte ocorrem separações, divisões, exclusões, esquecimentos e controles.
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O CICLO DO TRIONFO DELLA MORTE NO CAMPOSANTO DE PISA: DATAÇÃO,
ICONOGRAFIA, MEMÓRIA
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Resumo: Esse trabalho analisa de modo sucinto um conjunto de pinturas que integra a decoração do
Camposanto de Pisa – o ciclo do Trionfo della Morte. Os debates em torno de sua datação – que
giram em torno do surto de Peste Negra de 1348 – mostram a importância desse evento para a arte
do século XIV, e indicam uma chave de leitura para as pinturas, impregnadas de um profundo
pessimismo. A partir, portanto, de uma breve discussão acerca das prováveis datas de execução do
ciclo, o trabalho passará a uma análise da iconografia das cenas e das funções que elas teriam tanto
dentro do âmbito cemiterial como de um contexto religioso mais amplo.
Palavras-chave: Camposanto de Pisa, ciclo do Triunfo da Morte, iconografia

O presente trabalho não se enquadra propriamente dentro de uma linha que
discute especificamente arte tumular. Arte, sim, dentro de um contexto mortuário,
mas não restrito a túmulos individuais. De fato, as pinturas que serão analisadas
aqui integram a decoração das paredes de um cemitério – o Camposanto de Pisa,
localizado ao lado da catedral da cidade e de sua famosa torre inclinada. Elas
devem, portanto, ser pensadas dentro de um contexto mais amplo, que engloba
rituais de sepultamento, culto aos mortos e questões referentes à memória – tanto
do que já ocorreu como, em função de sua singular iconografia, também do que
futuramente virá.
O Camposanto de Pisa não é um cemitério comum; ele é um edifício térreo
com um jardim interno, conformação que o torna semelhante a claustros de
mosteiros e conventos. Houve uma primeira construção iniciada no século XIII;
danificada, porém, ainda no Duecento, foi refeita por completo no século XIV. Nos
corredores que rodeavam o gramado eram colocadas as sepulturas dos cidadãos
menos prestigiosos, enquanto no jardim central ficavam os túmulos dos mais
respeitáveis e abastados – reitores e importantes professores da Universidade de
Pisa, por exemplo –, muitas vezes enterrados em antigos sarcófagos romanos
reutilizados. Os muros eram originalmente recobertos por afrescos, realizados nos
séculos XIV e XV por grandes mestres: Francesco Traini, Andrea Bonaiuti, Taddeo
Gaddi e Benozzo Gozzoli, dentre outros. Essas pinturas, infelizmente, foram
severamente danificadas em julho de 1944, quando uma bomba jogada pelas tropas
aliadas durante a II Guerra Mundial caiu sobre o edifício, provocando um grande

incêndio que derreteu a cobertura de chumbo do cemitério, escorrendo pelas
paredes e cobrindo os afrescos. Os trabalhos de restauro das obras se prolonga até
os dias de hoje; muito se perdeu, e estima-se ainda que algumas das pinturas
possivelmente desaparecerão nas próximas décadas, tamanha a degradação que
sofreram.
De todas as pinturas que integravam originalmente o programa decorativo
do Camposanto, este trabalho discutirá somente um ciclo específico, certamente o
mais célebre de todo o complexo cemiterial: o chamado ciclo do Trionfo della Morte,
composto não somente por essa primeira cena, o Triunfo da Morte – a pintura mais
importante do conjunto, e possivelmente o carro-chefe para a interpretação de todo
o ciclo –, como também pelos afrescos representando o Juízo final e o Inferno, e
uma última cena denominada Tebaide.

Figura 01. Buonamico Buffalmacco. Ciclo do Trionfo della Morte: Triunfo da Morte, ca.1336-40.
Camposanto, Pisa. Procedência da fotografia: Wikimedia Commons. The Yorck Project

A datação do ciclo do Trionfo della Morte é motivo de amplo debate ao
menos desde a década de 1970. Ela varia em um arco temporal que vai de 1330 até
13651. A importância da datação nesse caso específico é fundamental, uma vez que
ela gira precisamente em torno do grande surto de Peste Negra, que ocorreu em
1348, e que devastou a Europa.
O problema inicial colocado em relação a esses afrescos se deve ao fato de
que a Peste Negra foi um grande divisor de águas para a Europa, e que parece
efetivamente ter gerado mudanças significativas nas mentalidades religiosas, que se
1

A primeira menção aos afrescos – e que serve como terminus ante quem definitivo da conclusão do
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de um texto de 1374, uma data tardia demais para ser considerada na discussão da datação: “1374
Giullelmus tornator de capella Sancte Margarite habuit a suprascripto domino Operario pro pretio
unius speculi ponendi in pictoris inferni in Camposanto… s. sex”. Apud MEISS, M. “The problem of
Francesco Traini”. In: The Art Bulletin, 15, n.º 1, março 1933, p. 152, nota 55.

fizeram sentir ao menos até as primeiras décadas do século XV2. A partir disso o
historiador americano Millard Meiss supôs que a grande epidemia tivesse gerado
igualmente mudanças profundas na arte, especialmente em relação aos modos de
representação da realidade.
Em sua mais importante obra, Painting in Florence and Siena after the Black
Death, publicada em 1951, Millard Meiss defende a ideia de que o surto de peste em
1348 teria afetado tão profundamente as cidades toscanas de Florença e Siena a
ponto de alterar também as concepções artísticas do período.
Meiss cita como exemplo do reflexo na arte provocado pela Peste Negra o
ciclo do Trionfo della Morte no Camposanto de Pisa, discutindo de forma breve em
seu livro especificamente o afresco do Juízo final. O modo de representação do
tema, segundo o autor, estaria diretamente relacionado ao surto:
(…) a atitude do Cristo é radicalmente distinta. Pela primeira vez na
representação do Juízo Final dirige-se unicamente aos condenados,
voltando-se para eles com um semblante enfadado, alçando seu braço em
um poderoso gesto de denúncia. A seu lado a Virgem está também muito
preocupada, ainda que mais compassiva com os condenados, e os
apóstolos não se sentam como testemunhas tensas e imparciais, mas estão
comovidos pela piedade e pelo medo ante a terrível sentença. Um dos
arcanjos, no centro da composição, expressa a inevitabilidade e a
imparcialidade do juízo, e outro retrocede, cheio de terror com uma mais
3
humana consternação.

De acordo com Meiss, se no fim do século XIII e início do XIV a figura do
Cristo juiz parece interagir tanto com os condenados quanto com os eleitos,
rejeitando os primeiros enquanto recebe os outros em Seu seio, a partir da segunda
metade Ele parece se dirigir apenas aos condenados, denunciando-os talvez como
os responsáveis pela Peste Negra. Segundo Meiss, as pinturas do ciclo teriam sido
realizadas poucos anos após o surto, e, dessa forma, refletiriam de modo vívido uma
tragédia recém-ocorrida.
Atualmente, no entanto, a maior parte dos pesquisadores concorda com
outra hipótese, formulada em 1974 por Luciano Bellosi. Em seu livro Buffalmacco e Il
Trionfo della Morte, o historiador italiano propõe, de modo bastante fundamentado,
que o ciclo pisano teria sido executado pelo artista florentino Buonamico
Buffalmacco, provavelmente entre 1336 e 1340/41. Bellosi propõe essa datação a
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Ver, a esse respeito, QUÍRICO, T. "Peste Negra e escatologia: os efeitos da expectativa da morte
sobre a religiosidade do século XIV". In: Mirabilia, vol. 14, 2012.
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Painting in Florence and Siena after the Black Death. Princeton: Princeton University, 1978, p. 99 e
100.

partir de uma acurada análise da indumentária dos trajes presentes nos afrescos4. O
autor considera também um documento de 1336 em que se afirma que Bonamicus
pictor (…) de Florentia trabalhava em Pisa, e que estava alojado na Capela de Santa
Maria Maggiore, onde normalmente viviam os maestri que trabalhavam na Opera
della cattedrale, de que dependia também o Camposanto5. Percebe-se, portanto,
que no mínimo a concepção, mas provavelmente também a maior parte da
execução teria ocorrido não somente antes Peste Negra de 1348, como também
antes de 1340, data do primeiro grande surto da epidemia na região, e aceita como
marco divisor pelo próprio Meiss após uma revisão de sua tese inicial6.

Figura 02. Buonamico Buffalmacco. Ciclo do Trionfo della Morte: Juízo final e Inferno, ca.1336-40.
Camposanto, Pisa. Fotografia anterior ao bombardeio ocorrido na II Guerra Mundial. Procedência da
fotografia: CARLI, E. La pittura a Pisa. Dalle origini alla ‘bella maniera’. Pisa: Pacini, 1994

A cronologia do ciclo do Camposanto se torna ainda mais importante
quando se considera que os afrescos parecem ter exercido influência sobre outros
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Como explica Bellosi, “a moda: outro elemento que não havia jamais sido levado em consideração.
E, no entanto, nos afrescos do Camposanto de Pisa ela tem uma parte macroscópica e é aliás uma
das maiores razões de seu fascínio. Ora, no Trecento como no Novecento, ninguém se veste
genericamente segundo a moda de seu tempo, mas de um preciso momento do seu tempo. É próprio
da moda superar-se continuamente e ainda que alguém seja pouco atento a essas coisas, o seu traje
de hoje não será jamais como aquele de dez anos antes. Por que portanto não usar esse elemento,
quando presente em uma obra de arte, para estabelecer o tempo de execução?”. Buffalmacco e il
trionfo della morte. Turim: Einaudi, 1974, p. XXII. Deve-se destacar que a análise dos trajes
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artistas – e é possível que essa influência tenha extrapolado o campo pictórico. De
fato, tradicionalmente se considerava que o maestro do Camposanto houvesse se
inspirado no Decameron de Boccaccio para a realização do afresco do Trionfo della
Morte; percebe-se aqui também a visão tradicional pela qual a literatura, o texto
escrito, deveria ter necessariamente precedência em relação ao documento visual.
Esse é um posicionamento, entretanto, que dificilmente se mantém face às
evidências nesse caso específico. Com efeito, como escreve Lucia Battaglia Ricci,
“difícil acreditar que de um texto vulgado possivelmente por volta da metade dos
anos Cinqüenta dependa, ainda que em parte, o autor de um ciclo que fez sucesso
em plenos anos Quarenta”7. Atualmente, considerando-se a possível datação do
afresco – certamente anterior a 1348 –, compreende-se que, nesse caso, o eixo de
influência provavelmente ocorreu no sentido inverso: é possível que Boccaccio, ao
ver o afresco, tenha se inspirado para compor sua obra mais famosa: de fato, no
Decameron não somente os novellieri são dez – três homens e sete mulheres –,
assim como no grupo de jovens do Trionfo, como é no afresco que se instituiu, pela
primeira vez, a associação entre a fuga da morte e um jardim – recorde-se que, no
texto de Boccaccio, é por causa da mortandade provocada pelo surto de 1348 que
os jovens decidem fugir da cidade, buscando refúgio em locais amenos e
ajardinados.
A importância dessas pinturas para a História da arte não pode ser
esquecida. Os afrescos do Trionfo della Morte do Camposanto de Pisa tiveram, de
fato, grande influência nas artes visuais: por exemplo, alguns anos após sua
execução, no início dos anos 1350, Andrea Orcagna retoma, na nave da Igreja de
Santa Croce, em Florença, uma composição com o mesmo tema do Triunfo da
Morte, seguindo uma sequência compositiva próxima ao do ciclo pisano. E pouco
antes, talvez em 1345, Bonaccorso di Cino pintou, no Ospedale della Misericordia,
em Prato (cidade próxima a Florença), uma cena do Juízo final, atualmente em
estado bastante fragmentário. O que dele resta, no entanto, mostra que o afresco
pratense seria praticamente uma cópia do Juízo final do Camposanto de Pisa. E é
fundamental mencionar também a ascendência do Cristo juiz de Buffalmacco sobre
modelos posteriores: o singular gesto encontrado pela primeira vez em Pisa se
tornará a forma preferencial de representação do Cristo nas cenas do Juízo final ao
7
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menos até meados do século XVI, em uma influência que se estende até o afresco
de Michelangelo na Capela Sistina, executado entre 1536 e 15418.
O ciclo de Pisa parece, portanto, ser efetivamente uma obra fundamental
para a compreensão da iconografia do tema do Juízo final no século XIV e mesmo
no século XV. Se as novidades iconográficas e compositivas presentes aqui não
derivariam do surto de peste, a tese proposta por Millard Meiss perderia sua força,
embora não pudesse ser completamente descartada; se uma mudança nos modos
de representação já tivesse se manifestado nos anos 1330, é possível que a grande
epidemia de 1348 pudesse ter intensificado e mesmo acelerado as mudanças
iconográficas9, estabelecidas, porém, a partir de outras premissas que não a Peste
Negra. Como escreve Diana Norman,
Quaisquer que sejam as restrições quando examinada contra as
evidências de casos locais e particulares, a tese [de Meiss] como um
todo insiste na importância vital da relação entre prática artística e
experiência concreta.10

Mas por que motivo a associação entre o ciclo do Trionfo della Morte e a
Peste Negra foi amplamente aceita? A questão começa a ser esclarecida quando se
analisa de forma mais detida a iconografia dos afrescos que compõem o conjunto. A
primeira pintura – o Triunfo da Morte – é composta por três cenas distintas, mas que,
de algum modo, estão relacionadas. No canto inferior esquerdo há a representação
do encontro dos três vivos e dos três mortos, tema desenvolvido pela literatura
francesa a partir do texto Dict des trois morts et des trois vifs,de Baudoin de Condé,
escrito nas últimas décadas do século XIII. Rapidamente o tema ganhou
reinterpretações textuais e visuais, sendo inseridas variações de acordo com os
locais em que eram realizadas. No afresco pisano veem-se três caixões abertos,
dentro dos quais há três corpos em diferentes graus de decomposição. Eles são
encontrados por uma comitiva de jovens abastados, vindos de uma caçada – um
servo a pé carrega dois patos abatidos. Do grupo, destacam-se em especial três
8
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rapazes a cavalo, os primeiros possivelmente a ver os cadáveres. O primeiro, em
um elegante traje azul, aponta para os caixões enquanto volta seu rosto para os
companheiros; o segundo, perplexo, coloca a mão sobre o rosto, enquanto o terceiro
cobre já seu nariz ante o odor que decerto exala dos corpos. Mesmo os cavalos
parecem assustados diante da cena. Logo acima dos caixões, em uma colina, está a
figura de um religioso, que tem em mãos um pergaminho. O texto atualmente está
praticamente ilegível, mas continha originalmente admoestações ao grupo,
indicando que, assim como os cadáveres diante deles, um dia também eles estarão
mortos, e que dessa vida nada se levará.
Na área central do afresco está a representação do triunfo da Morte
propriamente dito. No chão, uma pilha de cadáveres; no ar, anjos e demônios
travam um embate pelas almas que abandonam os corpos inertes. Acima dos
mortos, paira ela, a Morte, com garras, asas de morcego e uma imensa foice nas
mãos11. Ela se dirige para as figuras que compõem a terceira cena da pintura, o
grupo que, recolhido em um jardim, parece absolutamente alheio ao que acontece
ao seu lado: os jovens se divertem tocando instrumentos e conversando, e não
percebem a aproximação da soturna figura da Morte que, em breve, triunfará sobre
eles também.
Prosseguindo a leitura do ciclo, o segundo afresco representa o Juízo final, o
momento em que o Cristo juiz retorna, no fim dos tempos, para julgar toda a
humanidade, vivos e mortos, em função de suas boas e más ações. Na parte inferior
central da pintura os corpos ressuscitados deixam suas sepulturas, enquanto o
arcanjo Miguel –o santo psicopompo, aquele que conduz as almas para o Além –
indica com um gesto da mão esquerda a sentença dos que são julgados e, por
conseguinte, o local na cena para onde devem se dirigir: à direita do Cristo (o lado
esquerdo da cena para o observador), figurando entre os eleitos que ascenderão ao
Paraíso, ou à Sua esquerda, devendo-se dirigir ao Inferno e às suas torturas
eternas12. Seguindo a iconografia tradicional do tema do Juízo final, nas
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extremidades esquerda e direita da cena estão os grupos de eleitos e de
condenados, respectivamente, facilmente identificáveis não apenas por seu
posicionamento dentro da composição (no caso dos eleitos, também pelas auréolas
que muitos trazem atrás da cabeça), mas igualmente pelas expressões e pelos
gestos de cada figura. Ao centro, os anjos trombeteiros, que indicam de modo
inequívoco o momento do julgamento final, conforme as Escrituras13.
O registro superior do afresco é ocupado por doze figuras sentadas –
possivelmente os apóstolos, simbolizando todos os santos no Paraíso – que ladeiam
as figuras da Virgem e do Cristo, envoltos por duas mandorlas distintas. A inclusão
da Virgem na cena do Juízo final dessa forma é bastante incomum. Em geral ela
está ao lado do Cristo, intercedendo pela humanidade junto a São João Batista – a
cena da Deesis, tipo iconográfico presente em praticamente todas as pinturas
italianas com o tema14. Aqui, enquanto a Virgem está ao lado do Cristo, João Batista
se posiciona à frente dos eleitos que dirigem o olhar para cima, na direção do Cristo
juiz. Acima do grupo de santos, e ao lado das mandorlas, estão os anjos que trazem
à cena as Arma Christi – os símbolos da Paixão de Cristo, de Seu sacrifício na cruz,
a razão porque a Ele é concedido o direito de voltar no fim dos tempos para julgar a
humanidade.
O Cristo, conforme comentado, é apresentado de modo completamente
novo. Se tradicionalmente Seu posicionamento na cena é frontal, e relativamente
neutro, uma vez que ele deve ser o juiz tanto de eleitos como de condenados – a
aceitação dos primeiros ou a rejeição dos outros em geral se dá de modo sutil, a
partir do posicionamento de Suas mãos –, aqui Ele se volta por completo para os
condenados. Alça o braço como se quisesse castigá-los, conforme Millard Meiss já
havia observado, ao mesmo tempo em que abre Sua veste para exibir, em Seu
flanco, o quinto estigma, símbolo de Seu sacrifício pela humanidade.
Não é difícil compreender porque Meiss e tantos outros pesquisadores
associaram a cena ao surto de Peste Negra. Enfatizando ainda mais o caráter
pessimista que o conjunto teria, deve-se considerar que, seguindo a leitura do ciclo,
13
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tem-se a representação do Inferno, com dimensões equivalentes às da cena do
Juízo final. O próprio Diabo é sensivelmente maior do que a figura do Cristo na cena
ao lado – quase duas vezes o seu tamanho –, destacando-se facilmente no contexto
infernal, apesar de sua composição caótica. Mais: não há qualquer menção ao
Paraíso, exceto pelo grupo de eleitos na cena do Juízo 15. Não há possibilidade de
perdão? Aparentemente não no afresco pisano. A única presumível menção a uma
possibilidade de salvação parece vir da última pintura que compõe o conjunto,
representando a Tebaide, nome que engloba uma iconografia que exalta a vida
monástica e eremítica. No afresco pisano os anacoretas são mostrados em regiões
montanhosas sendo tentados por demônios que se escondem sob disfarces
diversos; eles são facilmente discerníveis pelas garras que surgem sob as vestes,
no lugar dos pés. Dentro do contexto mais amplo do ciclo, a cena da Tebaide
apresenta ao observador, sem dúvida, um modo de vida alternativo ao dos jovens
fúteis do afresco do Trionfo della Morte. Pode-se presumir que, enquanto estes se
encontram prestes a ser ceifados pela Morte, e que sem dúvida estão fadados à
condenação eterna, os anacoretas da Tebaide, por seu estilo de vida, estão mais
próximos da salvação. Essa interpretação é reforçada pelo fato de que, nessa
primeira pintura, acima dos cadáveres e dos jovens caçadores está representada
uma montanha em que estão eremitas, de modo análogo ao que ocorre na Tebaide.
De qualquer modo, a última cena do ciclo não é o Paraíso que se esperaria poder
contrapor à imensa cena do Inferno.
Neste afresco, seguindo um desenvolvimento iconográfico que se inicia no
século XIII, mas que se intensifica durante o Trecento, as punições são
minuciosamente descritas. Algumas são claramente baseadas nos pecados capitais
e facilmente discerníveis, notadamente o grupo dos gulosos que, com as mãos
atadas, prostram-se diante de uma mesa com alimentos, sem que jamais, por toda a
eternidade, possam novamente ingeri-los.
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Figura 03. Buonamico Buffalmacco. Ciclo do Trionfo della Morte: Tebaide, ca.1336-40. Camposanto,
Pisa. Fotografia anterior ao bombardeio ocorrido na II Guerra Mundial. Procedência da fotografia:
BELLOSI, L. Buffalmacco e il trionfo della morte. Turim: Einaudi, 1974

Essa iconografia de todo o ciclo do Trionfo della Morte ganha ainda mais
força ao se pensar sua colocação em um local de sepultamento e culto aos mortos.
Mais: a estrutura do Camposanto criava um percurso que deveria ser seguido pelo
fiel ao ingressar no edifício. Desse modo, as pinturas desse ciclo pisano seriam
preferencialmente vistas na ordem aqui descritas: o Trionfo della Morte propriamente
dito, o Juízo final, o Inferno e, por fim, a Tebaide. Pode-se imaginar o estado de
espírito de quem fosse sepultar seu morto, ou por ele orar, e, antes de sair de
cemitério, ainda devesse contemplar afrescos que indicavam a impossibilidade de
redenção no fim dos tempos. A Morte triunfa, e após o Juízo final, há apenas o
sofrimento eterno no Inferno…
Para se compreender os motivos dessa iconografia tão pessimista, deve-se
pensar não somente no contexto da época – as primeiras décadas do Trecento
foram marcadas por crises diversas: guerras, fomes e doenças, culminando com a
Peste Negra de 1348 –, como também nas funções que seriam esperadas desse
tipo de imagem.
Certamente, ao se refletir sobre imagens religiosas, deve-se ter em conta
que todas possuem funções particulares. Na Idade Média, de fato, elas eram apoio
fundamental na doutrinação daqueles que não poderiam ter acesso a outras fontes
de conhecimento. Essa noção encontra respaldo na máxima de São Gregório
Magno difundida no século VII, e que nortearia a compreensão de toda arte cristã a
partir de então:

(...) o que a escrita é para os que sabem ler, a pintura é para os iletrados que
a veem, pois nela os ignorantes veem aquilo que devem seguir; nela leem
aqueles que desconhecem as letras. Assim, especialmente para os gentios,
16
uma pintura toma o lugar da leitura.

Com relação a esse ciclo, o que se esperaria dele? Doutrinar, sem dúvida,
mas a respeito de quê? Considerando-se as cenas representadas, que inclui uma
figuração do Juízo final, pode-se inferir que, possivelmente, a intenção dos
comitentes do ciclo seria a de suscitar nos fiéis o temor do julgamento no último dia,
evidenciando, através do destaque concedido ao Inferno, que a condenação para
além dos tempos seria uma possibilidade bastante concreta. Sem dúvida, o ciclo
deveria auxiliar o fiel a se preparar para a morte e para o posterior juízo, ao fazê-lo
meditar sobre o único destino possível no Além quando a Morte triunfa – Cristo, com
Sua Paixão, venceu a morte e abriu as portas do Paraíso uma vez mais para a
humanidade. Quem, no entanto, vive em desacordo com as normas da Igreja,
permite que a Morte exulte através de sua condenação no Inferno.
Enfatizando o caráter admonitório do ciclo, decerto, eram também as
diversas inscrições que, até o fim do século XIX, podiam ser lidas tanto no afresco
do Juízo final como no do Inferno: muitas delas são transcrições literais da
Commedia, de Dante Alighieri (ca.1265-1321), como os versos de Purgatorio XIV,
145-15117, que se liam abaixo do Inferno, e especialmente a passagem lasciate
ogne speranza, voi ch’intrate, o mesmo texto que o poeta leu sobre a porta do
Inferno ao nele ingressar com seu mestre Virgílio18. Deixai toda esperança, ó vós
que entrais. É o que escreveu Dante, e é o que ecoa no afresco pisano: no Inferno,
16

“Nam quod legentibus scriptura, hoc idiotis praestat pictura cernentibus, quia in ipsa ignorantes
uident quod debeant, in ipsa legunt qui litteras nesciunt; unde praecipue gentibus pro lectione pictura
est”. Apud DUGGAN, L.G. “Was art really the ‘book of the illiterate’?”. Word and Image, vol. 05, nº. 03,
1989, pp. 227-228, nota 01.
17
“Ma voi prendete l’esca, si che l’amo/ de l’antico avversaro a sé vi tira;/ e però poço val freno o
richiamo./ chiamavi ‘l cielo e ‘ntorno vi si gira,/ mostrandovi Le sue bellezze etterne,/ e l’occhio vostro
pur a terra mira;/ onde vi batte chi tutto discerne” [“Mas vós bicais a isca, e o inimigo/ agarra-vos co’ o
anzol que vos atira,/ pouco valendo então freio ou castigo./ O Céu vos chama e à vossa volta gira,/
mostrando-vos a sua beleza eterna,/ e o vosso olhar somente à terra mira;/ pois, vos castiga Quem
tudo governa”]. A Divina Comédia, 3 volumes. Edição bilíngüe (tradução e notas de Italo Eugenio
Mauro). São Paulo: 34, 1998.
18
“‘Per me si va ne la città dolente,/ per me si va ne l’etterno dolore,/ per me si va tra la perduta
gente./ Giustizia mosse il mio alto fattore:/ fecemi la divina podestate,/ la somma sapienza e’l primo
amore./ Dinanzi a me non fuor cose create/ se non etterne, e io etterno duro./ Lasciate ogne
speranza, voi ch’intrate’./ Queste parole di colore oscuro/ vid’io scritte al sommo d’una porta (…)”
[“Vai-se por mim à cidade dolente,/ vai-se por mim à sempiterna dor,/ vai-se por mim entre a perdida
gente./ Moveu justiça o meu alto feitor,/ fez-me a Divina Potestade, mais/ o supremo saber e o primo
amor./ Antes de mim não foi criado mais/ nada senão eterno, e eterna eu duro./ Deixai toda
esperança, ó vós que entrais./ Essas palavras vi, num tom escuro/ escritas sobre o alto de uma porta
(…)”]. Inf. III, 1-11.

não há mais possibilidade de redenção. Sem dúvida, um ciclo com clara intenção de
levar a mudanças de comportamento enquanto ainda houvesse tempo, cuja
significação ganha em intensidade ao se pensar o local em que se encontra – o
Camposanto.

Figura 04. Buonamico Buffalmacco. Ciclo do Trionfo della Morte: Inferno, ca.1336-40. Camposanto,
Pisa. Autoria da fotografia: Tamara Quírico, 2006

Nesse sentido, a representação minuciosa do Inferno e de suas punições
tem uma eficácia muito maior do que a cena do Paraíso. Mais: seria fundamental
que o fiel, ao contemplar a figuração infernal, fosse capaz de se identificar com os
condenados, que ele pudesse se reconhecer como uma futura e potencial vítima
daqueles castigos. Como escreve Jérôme Baschet, “o Inferno é um espelho que
reflete para o sujeito a imagem de um eu culpado”19. A menção a um reflexo nesse
caso é perfeitamente justificável: originalmente o afresco do Inferno possuía um
espelho real, colado à parede, na área reservada aos luxuriosos – não por acaso a
região mais próxima dos olhos do espectador. Aqui, o fiel não precisaria se imaginar
como um dos condenados; ele já estaria incluído entre eles, ao ver sua imagem
19

Apud MARTIN, H. Mentalités médiévales. XIe-XVe siècle. Paris: PUF, 1996.

refletida junto aos outros pecadores. Pode-se imaginar o efeito causado sobre o
observador pelo fato de que, ao menos em duas ocasiões, ainda no século XIV, o
espelho foi quebrado e substituído. Atualmente, no lugar dele, há somente um
espelho pintado. Perdeu-se em potência imagética o que se ganhou em segurança e
preservação da obra.
A representação dessas torturas, assim, serviria como um despertar para a
vida, permitindo a tomada de atitudes que evitariam a condenação. O mais
importante não seriam as recompensas que os cristãos poderiam receber no
Paraíso, mas sim os castigos eternos a que certamente seriam submetidos no
Inferno – a conversão pelo medo era bastante eficaz em uma cultura que de fato
acreditava na realidade física dessas instâncias do Além. Evocam-se no ciclo do
Trionfo della Morte, desse modo, as palavras do Eclesiástico: “Em todas as tuas
obras, lembra-te do fim, e jamais pecarás”20.
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O AMOR QUE OUSA DIZER SEU NOME: OLHARES E PRÁTICAS FRENTE AOS
MAUSOLÉUS DE OSCAR WILDE E VICTOR NOIR (CEMITÉRIO DO PÈRE
LACHAISE - PARIS)
HENRIQUE SÉRGIO DE ARAÚJO BATISTA
ABEC
henrique.sab@uol.com.br
RESUMO: Em uma de suas mais conhecidas frases, Oscar Wilde afirma que os homens terminam
por destruir aquilo que amam: os covardes pelo beijo e os valentes pela espada. Em uma de suas
peças, um personagem afirma que um beijo pode arruinar uma vida. Nesse sentido, o ato de beijar
transforma-se em uma ação destruidora. Todavia, não foi por comungar com esse pensamento que
os admiradores do escritor inglês beijam o seu tumulo. Já no jazigo do jornalista Victor Noire partes
da escultura encontram-se desgastadas pelos toques dos visitantes. Diante dessas manifestações,
em minha comunicação busco, por intermédio de teóricos da Cultura Visual como W.J.T. Mitchell,
interpretar tais atitudes.
Palavras-chave: Arte tumular, Cultura Visual, Paris

Filha do mais asqueroso dos coveiros do cemitério dos Prazeres, em Lisboa,
o Tio Fosco, e de Marta, vendedora de hortaliças plantadas pelo marido no
cemitério, Carolina, ou como o título do conto de Fialho de Almeida, “A ruiva”,
nasceu no dia da morte da mãe. Não se sabe como crescera, mas aos doze era
franzina, embora bonita com seu nariz arrebitado. Sempre descalça e vestindo
remendos, crescera acompanhando o pai a sepultar os mortos. O amor surgiu em
sua vida dirigido, principalmente, para os mortos que eram transportados até a
necrópole em ricas berlindas douradas puxadas “por seis parelhas cobertas de
crepe” (ALMEIDA, 1981:23).
Acocorada em um canto, observava os mortos nos caixões que ficavam
abertos durante vinte e quatro horas na “caixa de observações”. Contemplava,
portanto, “os que na sua vaidade egoísta, corruptos e miasmáticos, iam habitar em
sepulcros de mármore, com figuras sentimentais na fachada e pomposas inscrições
nas lápides” (ALMEIDA, 1981:23). E, pode-se afirmar, aprendera ler na necrópole,
pois com sua curiosidade, queria conhecer os nomes e os lugares sociais ocupados
na cidade dos vivos, por aqueles que, agora, moravam na branca marmórea cidade
dos mortos da qual se considerava rainha.
Uma tarde, ao passear pelas aleias do cemitério, parou para contemplar a
estátua do conde das Antas pairando em cima de alto pedestal. Ocorre uma epifania
e a personagem passa a ansiar por militares que se destacavam nos cortejos
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fúnebres com suas “divisas sanguíneas, cor dos desejos insaciáveis” (ALMEIDA,
1981:23).
Perspicaz, aprendera a identificar o lugar social de qualquer morto pelo
tamanho do cortejo, bem como pelo aspecto dos que dele participavam. Afinal,
segundo Oscar Wilde, só os tolos não julgam pela aparência. A jovem Carolina
odiava aqueles que eram enterrados em total solidão, sem cortejo, sem amigos ou
herdeiros, pois não receberia trocado algum. “Súcia de vadios” (ALMEIDA, 1983:24),
comentava sobre tão destituídos mortos.
Arrumava-se quando dos pomposos enterros. Uma flor vermelha nos ruivos
cabelos azeitados. Até sapato calçava. E, risonha, ajoelhava-se ao passar do
préstito. Movia os lábios como se a rezar estivesse. Após o sepultamento, quando o
cortejo voltava, pedia esmola pela “alma de Deus que acabava de ser sepultada”.
(ALMEIDA, 1981:24)
Na casa de observação, olhava com destemor os cadáveres, como se
dormindo estivessem. Todavia, interessava-se pelos cadáveres dos homens.
Quando, no calor do verão, os empregados da necrópole dormiam à sombra dos
ciprestes, ia a sala com os mortos e escolhia os cadáveres dos jovens,
principalmente dos bonitos. Abria com uma navalha as camisas
“e metia a mão devagarinho pelo peito, escorregando-a ao longo das
carnes, beliscando-as levemente com prazer; o olhar dilatava-se, havia na
sua face uma mancha de excitação, mordia os lábios, exaltada; e,,
palpando, estudando, compreendendo e adivinhando, ficava absorta, um
pouco curvada sobre os corpos, o halito ardente, uma palpitação larga e
cheia de ímpeto.(...) Estas explorações fizeram-na muito cedo mulher,
preparando-a a compreender mistérios e umas meias frases que ouvia dos
gatos pingados”. (ALMEIDA, 1981:25)

Por que a estátua do conde das Antas (Fig 1) exerceu tamanho fascínio no
personagem? Por que não outra representação masculina existente no cemitério dos
Prazeres?
É possível que o olhar de Carolina ter encontrado sentidos nessa estátua que
não possamos nomeá-los, pois tal prática é resultado de um outro olhar: como
personagem de um conto, suas escolhas foram determinadas pelo autor do texto
ficcional. Um caminho que não será trilhado na presente comunicação é tratar da
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relação criador-criatura, mas tentar encontrar possíveis interpretações para o
despertar de desejos tão arrebatadores pela visão de um mausoléu.
Ao descrever, o autor, a escultura do conde das Antas, tenente general
Francisco Xavier da Silva Pereira Almeida (1852) inicialmente afirma: “enérgica
figura de soldado” (ALMEIDA, 1981:23) que sempre citada seria por Carolina até sua
morte. Em seguida, fala da barba e da cabeça de um vigor leonino. Refere-se então
a mão apertando o punho da espada e, continuando a exposição, três pontos de
uma reticência encerram a descrição que se iniciara pela parte superior da escultura
e termina abruptamente em uma singela reticência à altura da mão...
É possível afirmar que a escolha do mausoléu do conde das Antas relacionase com a representação escultórica desse soldado. Os contornos da marmórea
escultura pulsam como se de carne fossem. A farda mal consegue conter o formato
do corpo com seu avantajado tórax tomado por medalhas e comendas. Se
comparado com outro mausoléu de um militar, como o do marechal Gouvion SaintCyr (1830), um possível modelo para a estátua do conde das Antas, nota-se como a
farda do militar francês não é de um tamanho menor que o tamanho do morto.

Fig 1
As experiências visuais dos visitantes das necrópoles resultam em diferentes
interpretações relacionadas com a capacidade cognitiva individual, da diversidade
da habilidade de olhar, que não é igual para todos. As estatuas funéreas podem
fascinar o visitante e despertar recônditas emoções e desejos como os de Carolina.
Ou podem provocar reações como o amor e o ódio: o ato de acariciar e o ato de
destruir. Nessa multiplicidade de olhares e de atitudes, a visitação aos mausoléus do
escritor Oscar Wilde e do jornalista Victor Noir, no cemitério do Pére Lachaise são
indícios de olhares e de atitudes que ultrapassam os limites de uma a morte que já
fora excluída e expulsa do mundo dos vivos. Esta comunicação é um convite para
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percorrer as alamedas tortuosas dessa necrópole parisiense onde pedras e bronzes
latejam como se carnes fossem.
Em 1804, compra-se a área – Mont-Louis – localizada em uma colina para
construção de um cemitério.

O arquiteto Alexandre Théodore Brongniart,

responsável pela concepção arquitetônica, sabedor das diversas reflexões e
propostas já existentes acerca de cemitérios, projeta, então, o cemitério como um
jardim: os túmulos seriam espalhados pelo terreno tortuoso, entre as árvores e
tornar-se-ia o primeiro dos grandes parques públicos de Paris.
Uma das possíveis razões para o Père-Lachaise ter-se firmado como o mais
famoso dos cemitérios do século dezenove, – e seus túmulos, modelos – foi a
circulação de suas imagens que apresentou as possibilidades arquitetônicas de
artefatos tumulares que seriam largamente utilizados pelos marmoristas como
modelos e contribuíram para a formação de uma cultura visual de seus leitores, em
torno desses artefatos. Publicado em 1816, o livro Cimetière Mont-Louis dit du père
Delachaise, de Roger, exibe dois mil desenhos de túmulos. Essa publicação seria
um catálogo de imagens, que serviriam de modelos para as oficinas de mármore.
Também os guias turísticos de Paria incluíam gravuras da necrópole e,
posteriormente, seriam publicados guias específicos sobre o mesmo, como o livro
Itinéraire du Père Lachaise, accompangné d’um plan sur lequel est marquée
exactement la place de 300 tombeaux

que, em 1830, já estava na terceira

edição.(BATISTA, 2011)
Como modelo, o cemitério do Père Lachaise exibe entre suas alamedas, além
de padrões estilísticos reproduzidos em diversas necrópoles um significativo número
de túmulos de personalidades. O pintor Gericault, a cantora Piaf, o escritor Marcel
Proust, o compositor Frédéric Chopin fazem parte de uma constelação sem rivais.
Dentre os mais visitados, estão os de Alan Kardec e o do músico Jim Morrison que,
quando lá estive, além de um cercado, tinha um segurança da necrópole.
Outros jazigos atraem a visitação, alem dos acima citados, como o do escritor
inglês Oscar Wilde (fig. 3) e do jornalista Victor Noir (fig. 2). Não é imprescindível
apresentar possíveis explicações para a peregrinação ao mausoléu do autor de O
retrato de Dorian Gray diante do ainda grande numero de leitores de Wilde. Todavia,
o que torna tão famoso e motivo de visitação o tumulo de Noir? Certamente não
seria a relevância, no passado ou na atualidade, dos escritos desse jornalista. O
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jazigo de Émile Zola (1902), no cemitério de Montmartre (hoje cenotáfio já que os
restos mortais de Zola foram transferidos para o Panteon), deveria, seguindo a
lógica da importância da escrita e da notoriedade, ser mais visitado que o de Noir.
Talvez a atribulada vida amorosa de Victor Noir e, até mesmo sua morte em
decorrência de um duelo, possa atrair significativo número de visitantes. Entretanto,
é a escultura jacente do jornalista a responsável por sua fama. Não busco analisar
os motivos que levaram o escultor a representar o morto como se apresenta na
necrópole. Mas, sim uma das possíveis interpretações para tal mausoléu desfrutar
de enorme fama.
Afirmam que o escultor buscou ser o mais fiel possível ao morto. E, caso a
escultura jacente em bronze seja uma representação exata de Noir, seria tal
fidelidade anatômica o que tornou o túmulo em um dos lugares mais visitados do
Père Lachaise. Uma das explicações para essa visitação defende que o mausoléu
era procurado por mulheres com dificuldades em engravidar e, caso tocassem em
determinada(s) parte(s) da escultura, obteriam seus intentos. É visível o desgaste do
bronze no queixo e nos sapatos da estátua (talvez por serem partes de mais fácil
alcance); todavia, aos olhos dos atuais visitantes, é a genitália, ou o que se
apresenta por baixo da calça, a área mais desgastada, mais saliente.

Fig. 2

Talvez a estátua jacente seja uma das responsáveis pela segunda colocação
da França, dentre os países da Comunidade Europeia, no item taxa de natalidade,
ficando atrás apenas da Irlanda. Embora, de acordo com o jornal Le Figaro, o
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aumento da taxa de natalidade seja decorrente de uma política familiar generosa. Ao
associar o túmulo de Noir à fertilidade, desloca-se o sentido de o cemitério como um
dos lugares de culto aos mortos e da memória familiar: a cidade dos mortos torna-se
a cidade da fecundidade, dos que irão nascer; por conseguinte, não o espaço da
morte, mas o da vida, do desejo sexual. É possível que o avanço nos tratamentos de
fertilidade tenha diminuído a frequência dos visitantes a esse túmulo. Todavia, a
tentativa fracassada, em 2004, da administração da necrópole de cercar a escultura
jacente possibilita outras interpretações sobre acariciar partes especificas da
escultura.
Segundo W.J.T. Mitchell, o estudo da cultura visual abrange, alem do olhar,
sentidos, como o tato e a audição (DIKOVITSKAYA, 2005), pois o toque pode
proporcionar informações inacessíveis ao olhar e, como a fronteira entre o “sujeito” e
o “objeto” não é fixa, existe uma reciprocidade no ato de tocar (CANDLIN, 2006): “O
ser humano que toca a estátua passa a sentir que é a estátua que o toca: é ela que
o estimula, tecendo uma sofisticada rede térmica. A estátua desperta o homem para
as sutilezas possíveis no encontro de dois corpos desiguais.” (SANTOS, 1999:17). E
os túmulos não são só acariciados, beijados, mas também regados com lágrimas de
saudades pelos visitantes.
O acariciar da escultura de Victor Noir não está reduzida aos problemas de
infertilidade, pois pode ser palco para outros olhares, outros usos, outras
apropriações e não exclusivamente do público feminino. Em 2003, a atriz burlesca
Dita Von Teese protagonizou um ensaio fotográfico tendo como companheiro a
referida estátua. Em uma dessas fotos de Von Teese é possível encontrar
similaridades com outras práticas que não envolvem, como no caso do ensaio, o
bronze e a carne, mas sim a pedra e a pedra. Pose parecida pode ser encontrada
em dois túmulos existentes nos cemitérios do Rio de Janeiro: no cemitério do
Catumbi e no de S. João Batista. Sendo que nesse ultimo, o artefato tumular é de
um ex-presidente da República.
Numa de suas frases mais conhecidas, Oscar Wilde afirma que os homens
terminam por destruir aquilo que amam: os covardes pelo beijo e os valentes pela
espada. Em uma peça, uma personagem afirma que um beijo pode arruinar uma
vida. Nesse sentido, o ato de beijar transforma-se em uma ação destruidora.
Todavia, não foi por comungar com esse pensamento que os admiradores do
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escritor beijavam o seu tumulo. Sim, beijavam, pois a administração do cemitério
Père Lachaise envolveu o túmulo de Wilde em paredes de vidro.
Intitulado pelo próprio escultor, Jacob Epstein, de “flying demon Angel” (1912)
a escultura do mausoléu de Oscar Wilde foi inspirada nos touros assírios existentes
no Museu Britânico. Qual Ícaro moderno, o anjo ou o poeta maldito deixa o céu por
ser escuro e despenca no inferno a procura de luz. Não se trata de um anjo
assexuado, pois exibe uma genitália masculina. Ao contrario da exibição sugerida da
genitália de Victor Noire, a da escultura do túmulo de Wilde foi destruída.
Condenado a prisão e a trabalhos forçados por práticas de atos imorais com
rapazes, Wilde passa os últimos anos de sua vida em total miséria em Paris onde
faleceu em 1900. Seria a condenação a tais práticas indecentes que resultou na
destruição do órgão sexual da escultura? Nesse caso, o vandalismo não se pautaria
pela exibição ou sugestão da genitália masculina, e sim pelas possibilidades de seu
uso? Seriam as práticas sexuais do morto que determinariam como os visitantes
deveriam se comportar. No caso do “homme à femmes” Victor Noir, carícias. No de
praticante de atos imorais, a destruição e remoção da visão do órgão sexual.

Fig 3
Todavia, é o ato de beijar uma das marcas da visitação ao mausoléu de
Wilde. Por toda a superfície do túmulo são encontrados vermelhos vestígios de
lábios de, certamente, admiradores do escritor. Flores, juras de amor e citações de
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Wilde também são encontradas junto ao túmulo. Ao contrário do bíblico, o beijo ao
túmulo não fala de traição, mas de celebração, de comunhão. Uma das frases
escritas pede que o anjo continue a olhar para as estrelas. Assim como esse olhar
em direção ao infinito, a visitação ao mausoléu torna presente e futuro tanto o autor
como sua obra.
Mesmo as laminas de vidro, inauguradas na presença do neto de Wilde, que,
agora circundam o jazigo, não interromperam essas atitudes. O vidro passa a ser
beijado como a insistir que o amor que ousou dizer seu nome não pode ser impedido
de se manifestar.
É uma tocante homenagem a alguém que conseguia resistir a tudo, menos às
tentações.
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A ARTE CEMITERIAL COMO FATOR DE DISTINÇÃO E ETERNIZAÇÃO
DO STATUS SOCIAL NO CEMITÉRIO SÃO FRANCISCO DE PAULA
Sara Jane dos Santos1

Resumo: O presente artigo pretende apresentar um breve histórico do surgimento dos cemitérios
extramuros, também conhecidos como cemitérios secularizados, o contexto histórico em que se
inserem, bem como suas relações com a sociedade que deles passa a usufruir e como a arte neles
presente pode demonstrar e eternizar estas relações, não apenas sociais, como também econômicas,
tendo o cemitério São Franscisco de Paula como exemplo principal onde tais considerações podem
ser observadas.
Palavras-chave: Escultura Tumular, Cemitérios Secularizados, Arte Cemiterial.

Para entender o contexto produtivo do que chamamos de arte cemiterial, ou
escultura tumular, especialmente nos cemitérios secularizados, é preciso conhecer e
entender pormenores do contexto social e cultural que originou este ambiente que
pôde então ser transformado numa espécie de museu a céu aberto. Entender a
presença da arte nos cemitérios é entender um processo onde a arte adquire uma
função muito específica, onde está refletida uma intensa mudança nas relações
sociais e econômicas

da sociedade. Por isso, mesmo tendo este modelo de

cemitério e suas manifestações artísticas peculiares se efetivado a partir do séc.
XIX, é fundamental apresentarmos um breve histórico das transformações sociais
que o gestaram e formataram durante o século anterior, bem como o contexto social,
economico e político que o recebe no Brasil.
No caso específco de Curitiba, sendo o cemitério São Francisco de Paula o
primeiro cemitério extramuros da cidade, é nele que estão registradas estas
mudanças ao longo de toda sua história. Como tais transformações são realmente
mais fortes nos primeiros anos de sua existência, ou seja, a segunda metade do séc.
XIX, é importante dar atenção especial ao que ainda pode ser contado por ele sobre
estes tempos.
Por isso pretendemos observar os primeiros exemplares de escultura tumular
presentes neste cemitério, o contexto em que foram produzidas e as particularidades
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das mesmas, que podem demonstrar como o cemitério secularizado, desde seu
surgimento, mostrou-se como um local onde através da arte é possível distinguir e
eternizar o status social do indivíduo e sua família.

1. E O CEMITÉRIO SE TRANSFORMA EM MUSEU. O SURGIMENTO DOS
CEMITÉRIOS SECULARIZADOS E A POPULARIZAÇÃO DO MONUMENTO
FUNERÁRIO COMO FORMA DE DISTINÇÃO.

O surgimento dos cemitérios secularizados é uma espécie de histórico de
uma grande transformação, não só na maneira com que o homem ocidental se
relaciona com a morte, mas em diversos aspectos de suas relações sociais.
Consolidando-se, especialmente, no começo do século XIX, teve intensa relação
com o romantismo. De acordo com Hauser

todo o século XIX dependeu, artisticamente, do romantismo, mas o
romantismo foi, ele mesmo, ainda um produto do século XVIII e nunca
perdeu a consciência de seu caráter transitório e historicamente
problemático. A Europa Ocidental passara por várias outras crises –
semelhantes e mais graves – mas nunca sentira com tanta clareza que
havia atingido um ponto de mudança na sua evolução. [...] Apesar de
Heráclito e dos Sofistas, do nominalismo da filosofia escolástica e do
naturalismo da Renascença, do ponto de vista dinâmico do capitalismo e do
progresso da ciência histórica no século XVIII, a concepção de mundo do
ocidente mantivera-se essencialmente estática, parmideana e in-histórica,
até ao advento do romantismo. Os fatores mais importantes da cultura
humana, os princípios da ordem natural e sobrenatural do universo, as leis
da moralidade e da lógica, os ideais de verdade e de direito, o destino do
homem e o desígnio nas instituições sociais haviam sido considerados
fundamentalmente inequívocos e imutáveis no seu significado, como
enteléquias fora do tempo ou como ideias inatas. Em relação com a
constância destes princípios, qualquer transformação, qualquer evolução e
diferenciação parecem irrelevantes e efêmeras; tudo o que ocorria ao longo
do tempo histórico era como se afetasse apenas a superfície das coisas. Só
a partir da Revolução e do movimento romântico é que a natureza do
homem e da sociedade passou a ser considerada essencialmente
evolucionista e dinâmica. ( HAUSER,1973. p .821-822)

Apesar de movida, em especial, pela questão higienista, levando em
consideração o contexto em que se desenvolve, a criação dos cemitérios extramuros
carrega em sua história muito mais caraterísticas socioculturais do que apenas a
2

mudança de atitudes gerada pela maior confiança na ciência, afinal, conforme
aponta o historiador francês Phillipe Ariés, “a cidade dos mortos é o inverso da
sociedade dos vivos, ou mais que o inverso, sua imagem e sua imagem intemporal”.
(ARIÉS, 2003, p.77). Aliás, é a partir dos estudos deste autor, especialmente, que
podemos traçar um breve resumo da história das atitudes do homem ocidental
diante da morte. Segundo ele, a ideia de túmulos individuais, que podia ser
observada na Roma Antiga, a identificação e a preservação da memória através de
inscrições funerárias desaparece por mais de 800 anos, sendo que, durante a Idade
Média, o defunto passou ao anonimato, sendo entregue à Igreja para que esta se
encarregasse dele até o dia do juízo.
Neste período, ainda de acordo com Ariés, os fenômenos naturais
relacionados à decomposição dos corpos eram atribuídos à ação do demônio,
incluindo mau cheiro, barulhos estranhos e manifestações orgânicas em geral. No
século XVII, os médicos apresentavam certo constrangimento com relação ao fato
de não conseguirem comprovar setais acontecimentos eram ou não relacionados ao
sobrenatural. Porém, no século XVIII, as manifestações de desagrado ao caráter
insalubre dos cemitérios aumentam significativamente, ampliando as afirmações
higienistas de que a Igreja deveria ser um lugar limpo, livre de odores e
irregularidades no chão. Fica bastante claro, ao longo de todas as narrativas
históricas sobre esta época, a força da higienização no processo de surgimento dos
cemitérios, mas é importante atentar a outros fatores, que determinaram o modelo
dos mesmos. As primeiras sugestões dos que se convenceram da necessidade de
sua criação são bastante diversas ao modelo adotado. Um bom exemplo disso é o
decreto do Parlamento de Paris, de 1763, que não chegou a ser aplicado. Nele
o cemitério era um espaço fechado por muros, bastante grande para que as
valas comuns pudessem fazer o rodizio rapidamente, sem esgotar o terreno.
Isto porque os parlamentares tinham conservado o princípio secular de
amontoamento dos corpos em várias camadas de espessura, apesar das
objeções de alguns médicos e de alguns párocos. Procuravam estendê-lo a
toda parte da população que a ele escapava. E este é o traço mais curioso
de seu projeto: para desencorajar sem as suprimir completamente,
submeteram-se as sepultaras, nas igrejas, à taxa exorbitante de 2.000 libras
(mais o preço do serviço, do monumento...o que fazia subir as despesas a
cerca de 3.000 libras; certas fábricas, no inquérito de 1763, acham que a
esse preço teriam um só cliente por ano). Os que não podiam ou não
queriam pagar só tinham duas opções; ou iam, como todo mundo, para a
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vala comum (permitia-se-lhes apenas evitar a parada no depósito, dobrando
o preço do transporte, ou então tinham direito, mediante 300 libras –
quantia ainda assim significativa- a ir para uma cova particular, ao longo dos
muros, zona reservada a esse tipo de inumação. Mas, em caso algum
podiam cobrir o túmulo e ali edificar um monumento. Só tinham direito a
colocar um epitáfio no muro do cemitério. O cemitério devia, portanto, ser
absolutamente nu, sem monumentos e mesmo sem árvores. (ibidem, p.563)

As reações a este decreto foram diversas, mas em geral, o clero foi quem
demonstrou maior descontentamento, por vários motivos que vão além do aspecto
religioso, mas sua maior preocupação é com os padres que ganham a vida
participando de cortejos. Estes não admitem o aparelho científico do parlamento,
nem a afirmação de insalubridade da vizinhança. Admitem que “às vezes”, nos
calores do verão aparecem miasmas de odores desagradáveis, mas que outros
lugares seriam tão insalubres quanto. Para eles, a parada nos depósitos pode
inclusive piorar os focos de infecção. Além disso, endividaria as paróquias.
Mas o relato de Ariés deixa bastante claro que o que mais chamou atenção
na nova proposta foi o desaparecimento da possibilidade de distinção social através
dos rituais funerários. Em especial ao observarmos alguns relatos, como o dos
administradores do Hospital de Caridade. Para eles, o povo logo se habituará ao
novo costume, principalmente,
Por não se sentir excluído e porque todo mundo fará a mesma coisa. Em
primeiro lugar porque seria geral e que as pessoas de consideração
sofreriam a mesma lei. O cemitério ficará nu, sem distinção de fortuna ou
nascimento (ibidem, p.531)

Contrastando a isto, encontramos no mesmo texto a declaração do Arcebispo
de Toulese de que "nada pode deter a vaidade dos grandes que querem sempre ser
distinguidos e a dos pequenos que não cessam de querer se igualar aos
grandes."(ibidem) Assim, dos projetos que surgem em seguida, todos separam as
sepulturas por categorias, provenientes da divisão social de acordo com a classe a
qual pertencem. Criam-se, então, lugares arborizados – com grandes espaços nas
valas comuns – onde "a harmonia do cemitério é assegurada pela beleza dos
monumentos funerários e dos jardins". Em resumo, apresenta-se ao olhar como
galerias cheias de monumentos num grande jardim. (ibidem).
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Outro fator determinante nesta transformação é a maneira com que o homem
passa a tratar sua individualidade, e consequentemente, sua maneira de perceber e
tratar a morte, resultado das mudanças na sociedade sob a influência do
racionalismo iluminista e posteriormente do romantismo.
A partir do século XVIII, o homem das sociedades ocidentais tendem a dar à
morte um sentido novo. Exalta-a, dramatiza-a, deseja-a impressionante e
arrebatadora. Mas, ao mesmo tempo, se ocupa menos da própria morte, e,
assim, a morte romantica, retórica, é antes de tudo a morte do outro - o
outro cuja saudade e lembrança inspiram, nos séculos XIX e XX, o novo
culto dos túmulos e dos cemitérios. (ibidem, p. 531).

É preciso lembrar que o século XVIII é século das revoluções burguesas, que
modificaram completamente os modos de produção, deixando para trás os
resquícios da sociedade feudal e abrindo caminho para a consolidação do
capitalismo. As massas e os partidos da Revolução Francesa cumpriram sua tarefa
libertando e instaurando a moderna sociedade burguesa. (MARX, 1977). É preciso
atentar também ao fato de que Napoleão
criou na França as condições sem as quais não seria possível desenvolver
a livre concorrência, explorar a propriedade territorial dividida e utilizar as
forças produtivas industriais da nação que tinham sido libertadas; além das
fronteiras da França ele varreu por toda a parte as instituições feudais, na
medida que isto era necessário para dar à sociedade burguesa da França
um ambiente adequado e atual no continente europeu.(ibidem, p.18)

Tais mudanças sociais, especialmente as resultantes dos processos
revolucionários trazem incertezas perante o futuro. “A revolução política abolira as
velhas barreiras entre as classes, e a revolução economica intesificara a
instabilidade da vida num grau até aí inconcebível” (HAUSER, 1973).
Inicia-se o século XIX com o príncipio da homenagem aos mortos, e muda
drásticamente a relação afetiva entre o desaparecido e o “sobrevivente”. Relação
esta que passa a ser privada. Em oposição ao pavor supersticioso que os mortos
causavam na idade média, o europeu volta ao culto que os primeiros homens
prestavam aos seus mortos. Enquanto, desde a Idade Média até o século XVII onde
o sujeito demonstrava vontades com relação aos rituais funerários expressas por
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testamento, no século XIX, em resposta à afeição aos seus entes queridos e a
repugnância em aceitar o seu desaparecimento, cresce o apego aos restos mortais
(ARIÉS,1973), que reflete também a relação do sujeito com seu próprio medo de
desaparecer, numa espécie de relação de espelho, conforme a teoria lacaniana
(FRANCO, 2008). O romantismo traz a complacência diante da morte, mas também
traz, de certa forma, a ansiedade sobre suas próprias memórias não poderem
morrer, ultrapassando a morte definitiva, expressando uma nova forma materialista
respeito pela morte que garantiu o sucesso de venda de lotes funerários perpétuos e
monumentos projetados para preservar – e exaltar – a memória do morto. Um
exemplar é o cemitério Pére-Lachaise, em Paris que rapidamente estava coberto de
momumentos, tornando-se um local de passeio. (BRUNEAL, 2006).
Certamente a ascensão da burguesia tem um papel importante neste
processo, principalmente se percebemos a escultura tumular como uma forma de
alcançar distinção social através da disposição estética. Entendendo que, disposição
estética, de acordo com Bourdieu é caracterizada como a expressão distintiva de
uma posição privilegiada no espaço social, cujo valor distintivo determina-se
objetivamente na relação com expressões engendradas a partir de condições
diferentes. Como toda espécie de gosto, ela une e separa: sendo o produto dos
condicionamentos associados a uma classe particular de condições de existência,
ela une todos aqueles que são produto de condições semelhantes, mas
distinguindo-os de todos os outros (BOURDIEU, 2007, p. 56). A produção artística,
então, neste período, começa a servir como expressão distintiva, sendo que, “em
termos de consciência pequeno burguesa, o romantismo foi, na filosofia, na literatura
e na arte, o reflexo mais completo das contradições da sociedade capitalista em
desenvolvimento.” (FISCHER, 2007, p.66)
A representação da dor é o tema favorito da escultura funerária, apresentando
uma espécie de tributo pago indiretamente à morte, assim como efígies recostadas,
relevos induzindo à ideia de separação, onde, na maioria das vezes, o sobrevivente
divide sentimentos e pensamentos com o morto que repousa no túmulo. Na maioria
dos monumentos funerários, entretanto, a ideia da morte era rejeitada, e o defunto
era relembrado como era em vida. O retrato tornou-se um dos elementos mais
6

permanentes do trabalho, ressurgem orantes e surgem também os monumentos
homenageando soldados e heróis, as altas aspirações, o hiper-realismo impactante
gerado pelo espírito de revanche que toma conta dos franceses após a invasão da
Prússia, enfim, o cemitério passa a ser um grande arquivo da humanidade.
(BRUNEAL, 2006).Tais características rapidamente atingem outros países e vão se
generalizando pela Europa, para não muito mais tarde chegarem às colônias
portuguesas e espanholas.
2. TRANSFORMAÇÕES PROFUNDAS – O BRASIL RECEBENDO O
CEMITÉRIO EXTRAMUROS.

Certamente as transformações ocorridas na Europa trariam reflexos para o
Brasil, então colônia portuguesa. É necessário considerar que o século XIX também
é um século de transformações profundas para o Brasil, porém tais transformações
seriam bastante distintas das ocorridas na Europa.
De acordo com Antônio Candido, o Brasil inicia o séc. XIX numa situação
política e cultural bastante contraditória. Para as classes superioras brasileiras, a
dependência da colônia, o mundo fechado criado pela Metrópole, além de impedir o
intercambio comercial e tomar parte da riqueza do país, estabelecia condições
humilhantes aos brasileiros. Também o povo, por sua vez, começava a demonstrar
descontentamento com as classes superiores, ameaçando o Estado português.
A cultura intelectual era igualmente insatisfatória. Muitos administradores já
eram brasileiros, que haviam estudado na Europa, devido à determinação da coroa
portuguesa “em manter seus domínios americanos desprovido de instrumentos de
transmissão e difusão da cultura superior”(CANDIDO, 2002). No Brasil não havia
universidades, nem tipografias, nem periódicos.
Este contexto é brutalmente modificado com a chegada da família real
portuguesa ao Brasil, cuja “presença insólita e sob alguns aspectos salvadora”, não
apenas fez do Brasil sede da Metrópole e posteriormente elevou-o a categoria de
Reino Unido, como tornou-se um marco histórico cultural transformador , em
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especial a partir do Rio de Janeiro, que, ainda de acordo com Antônio Candido, se
tornou definitivamente centro do país e foco de irradiação intelectual e artística.
Depois de 1808, foram permitidas as tipografias e imprimiram-se os
primeiros livros, criou-se uma importante biblioteca pública, foi possível
importar obras estrangeiras, abriram-se cursos e foram fundadas algumas
escolas superiores. A população dobrou de imediato e se transformou social
e culturalmente ao receber a corte europeia com seus costumes. O Brasil
passa a receber muitos homens instruídos, brasileiros e estrangeiros;
viajantes, cientistas, artistas e artesãos. E o mais importante no que diz
respeito às mudanças no âmbito da arte: A partir de 1816, uma importante
missão artística contratada na França fundou o que seria depois a
Academia de Belas Artes, com os cursos de desenho, pintura, escultura,
gravura etc., rompendo a tradição local de fundo barroco e instaurando o
Neoclassicismo, que era então uma forma preferencial de modernidade.
Pintores como Taunay e Debret, arquitetos como Grandjean de Montigny,
escultores como os Irmãos Ferrez deixaram marca profunda na prática
artística acadêmica de todo o nosso século XIX. Ao mesmo tempo florescia
uma notável atividade musical, com o brasileiro José Maurício, o português
Marcos Portugal, o austríaco Segismundo Neukomm, além de numerosos
compositores de música ligeira, como José Joaquim da Câmara.(CANDIDO,
2002.)

Em poucas décadas, o desejo crescente de autonomia culmina na separação
de Portugal e intelectuais do país falando na promoção de reformas necessárias
para civilizar e modernizar o país: liberdade de comércio e pensamento, de
instrução, representação nacional, abolição, a chegada de imigrantes, da
industrialização, e não muito mais tarde, a República.
O

Brasil

do

Segundo

Império

sente

rapidamente

os

reflexos

do

desenvolvimento movido pela segunda Revolução Industrial, também conhecida
como Revolução Científico-Tecnológica. A dinâmica expansionista do capitalismo,
apontada por Hobsbawn dá ao processo de transformação mundial proporções
nunca vistas. Esta experiência, que se inicia no fim do século XIX, de acordo com o
historiador Nicolau Svecenko, foi intensa e atingiu a todas as camadas sociais.
De fato, nunca em nenhum período anterior , tantas pessoas foram
envolvidas de modo tão completo e tão rápido num processo de
transformação de seus hábitos cotidianos, suas convicções, seus modos de
percepção e até seus reflexos instintivos. Isso não apenas no Brasil, mas
num mundo tomado agora como integrado. (SEVCENKO, 1998. p. 07)

Tal integração é explicada por Hobsbawn como um reflexo fundamental da
economia capitalista, cuja característica de globalização consolidou-se com mais
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intensidade durante o século XIX, à medida que expandiu suas operações aos
lugares mais remotos do planeta. “O capitalismo era assim, não só internacional na
sua

prática,

mas

internacionalista

na

sua

teoria.”

(HOBSBAWN

apud

SEVCENKO,1998)
Segue uma onda de desenvolvimento cientifico, processos produtivos,
potenciais energéticos, como eletricidade e derivados de petróleo, novos campos de
exploração industrial, novos ramos metalúrgicos, desenvolvimento da microbiologia,
da medicina, das técnicas de conservação de alimentos, medicina, farmacologia,
higiene e profilaxia, controle de moléstias, natalidade e prolongamento da vida, entre
outras tantas, que modificaram profundamente a sociedade brasileira, em todos os
âmbitos e hierarquias. (SEVCENKO, 1998).A mobilidade social finalmente chega ao
Brasil.
Neste contexto, é inevitável que as ideias de higienização vindas da Europa, e
que demonstravam a necessidade urgente da mudança de hábitos com relação aos
mortos não tardassem a chegar em terras brasileiras. Não foram recebidas da
mesma forma em todo o Brasil, afinal, o desenvolvimento econômico e, portanto, as
condições sociais e culturais de cada região eram bastante diversas, porém, em
linhas gerais, com alguma distância temporal e velocidade difícil de ser descrita de
maneira mais precisa em um estudo inicial sem aprofundamento em casos
particulares, foram ocorrendo de maneira similar. Assim como na Europa, em um
primeiro momento houve alguma rejeição à ideia de separar-se dos mortos2, e esta
foi sentida com maior impacto em algumas províncias do que outras. Vale destacar o
caso de Salvador, onde a construção do cemitério foi mote de um levante popular de
grandes proporções, conhecida como Cemiteriada. Nas grandes metrópoles
próximas a capital, o exemplo europeu é mais rapidamente assimilado. “Cemitérios
de São Paulo e Rio de Janeiro aproximam-se da pomposidade dos cemitérios das
cidades europeias, centros mercantis e industriais e fortunas individuais.”
(VALLADARES, 1972). Uma característica importante a ser apontada é o fatos de
2

Para a sociedade da época, enterrar seus mortos nas igrejas não os separava deles, visto
que os familiares estariam frequentemente no mesmo local que seus entes queridos e estes estariam
a ouvir suas orações. Já o cemitério distante, onde a presença dos vivos parecia não fazer nenhum
sentido, era visto como a consolidação da separação eterna.
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nossos cuidados com os mortos, pompas funerárias, notadamente nos mostrarem a
herança cristã portuguesa, como demonstra Gilberto Freyre, que perceberá a
mesma herança em tumúlos afro-cristãos de um cemitério de Moçambique. De fato,
este historiador foi o primeiro brasileiro a ver nos cemitérios uma fonte de estudo da
sociedade. Para ele os túmulos ou jazigos são

prolongamentos das casas-grandes, depois dos sobrados, das casas
térreas, dos mucambos, hoje das últimas mansões ou casas puramente
burguesas e do numeroso casario pequeno burguês, camponês, pastoril e
proletário – é, como a própria casa, uma expressão ecológica de ocupação
ou domínio do espaço pelo homem [...] E sob este ponto de vista, o túmulo
patriarcal é, de todas as formas de ocupação humana do espaço, a que
representa maior esforço no sentido de permanência ou sobrevivência da
família: aquela forma de ocupação do espaço cuja arquitetura, cuja
escultura, cuja simbologia continua e até aperfeiçoa a das casas-grandes e
dos sobrados dos vivos, requintando-se, dentro de espaços imensamente
menores que os ocupados por essas casas senhoriais, em desafios do
tempo. (FREIRE apud RIBEIRO,1999)

Em aspectos gerais, conforme aponta o historiador Clarival Prado Valladares,
o primeiro indício de bem-estar econômico se vê na compra do supérfluo ,
entretanto, entendido como sinal de notabilitaçao. Gastar no túmulo faz
parte do processo de diferenciação social, especialmente quando se
pretende prestígio para o nome da família. Assim tem acontecido desde que
os cemitérios secularizados se eregiram, [...] a fim de atender a nobiliarquia
do segundo império brasileiro, alias, mais riqueza do que nobreza, dando
sucessão aos pomposos jazigos de família dos barões aos ainda mais
pomposos jazigos de família dos comendadores. (VALLADARES, 1972)

É certo, deste ponto de vista, que a arte é um importante instrumento para tal
notabilitaçao,

não

só

pela

obviedade

demonstrada

pelos

jazigos

mais

incrementados, mas também pela sua comparação com os jazigos mais simples, ou
de classe média. Afinal, “a arte do rico e a do pobre caminham juntas, de mãos
dadas, sempre preocupadas em refletir com sinceridade o gosto dominante de cada
data, na respectiva coletividade. Ambas cuidam pressurosas, tanto do kitsch
massificado como do evento de inerência artística”(VALLADARES, 1972). E nisto
reside a distinção, perpetuada no cemitério secularizado, tanto no aspecto que
envolve a escolha, produção e aquisição lápides, capelas e obras a elas associadas,
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quanto no que diz respeito à sua preservação e/ou reformulações futuras, feitas
pelas gerações seguintes.
3. O CEMITÉRIO SÃO FRANCISCO DE PAULA.

No Paraná o processo de higienização e transferência dos mortos ocorreu de
maneira semelhante às metrópoles brasileiras, sendo o processo iniciado pelo
agravamento de epidemias, especialmente no litoral, onde aparecem os primeiros
cemitérios extramuros (CAROLLO, 1995). Em Curitiba, o primeiro cemitério
secularizado foi o Cemitério São Francisco de Paula, cuja pedra inaugural foi
decerrada em 1854, e em dois anos já contava com setenta e cinco inumados. Em
1862 teve suas obras paradas por falta de verba e retomadas apenas dois anos
depois, sendo o campo santo oficialmente terminado em 31 de janeiro de 1866. A
construção da capela iniciaria em 1897. O local, também conhecido como Cemitério
Municipal, passou por diversas modificações, sendo a primeira em 1905, quando um
decreto da Câmara determinou sua arborização, a construção de alamedas e um
passeio de 3m de largura. Depois houveram ainda outras modificações bastante
significativas em épocas bastante distintas do século XX, que fazem com que o
Cemitério São Francisco de Paula pouco se pareça com o que era no século XIX,
incluindo ampliações, substituições e grandes reformas. Atualmente com 51.414m2 e
mais de setenta mil sepultados (GRASSI, 2006) não é difícil, após um passeio em
suas dependências, identificar os elementos de distinção social apresentados neste
artigo. A disposição geográfica dos túmulos e mausoléus mais refinados e das
sepulturas mais simples é percebida rapidamente. Na parte frontal, bastante
arborizada, encontra-se uma pracinha, o início da larga alameda central, onde
vemos a maior parte dos mausoléus, em especial de figuras célebres da história
paranaense e que vai ficando mais estreita nos fundos do cemitério, mais
precisamente após a cruz das almas. Ela é cortada perpendicularmente por outras
duas alamedas mais largas, que dão acesso aos portões laterais.
Diferentemente de outras metrópoles brasileiras, como São Paulo e Rio de
Janeiro, onde surgiram rapidamente diversos cemitérios em variados pontos das
11

cidades, possibilitando a escolha do cemitério como primeiro ato distintivo, o
cemitério São Francisco de Paula abrigava a todas as classes. Em Curitiba, esta
distinção parece surgir, não como uma premissa mas como uma decorrência natural
dos processos sociais aos quais a sociedade local era submetida. O primeiro motivo
para se acreditar nisso é que, o local que hoje percebemos e foi citado
anteriormente como a área mais simples do cemitério, é resultante de uma posterior
ampliação, não sendo parte do projeto original. Além disso, a região que seria no
início do século XX ocupada pelos mais belos conjuntos escultóricos, também
começou a ser ocupada a posteriori. Por conta disso, percebendo ser a parte
dianteira do cemitério a primeira a ser ocupada, e tendo ela um misto maior de
estilos e elementos distintivos bastante diversificados, optou-se pela observação
mais detalhada das sepultaras ali eternizadas. Optou-se, também, em virtude do
objetivo do artigo, não entrevistar as famílias ou buscar informações pormenorizadas
a respeito das sepulturas e conjuntos escultóricos, a fim de perceber os elementos
tal como eles se apresentam ao público em geral.
Na parte mais antiga do cemitério, logo na entrada, ficava a antiga capela,
onde hoje temos uma pracinha. Ali predominam os túmulos verticais e há um grande
misto de túmulos muito antigos, alguns praticamente abandonados, sem nenhuma
identificação, alguns muito antigos bem conservados, e um grande número de
túmulos reformados. Nota-se ali, com clareza, as duas contingencias apontadas por
Valladares: a pobreza que silencia a sete palmos da vala comum e do outro lado,
porém com idêntica potência, o materialismo excessivo. Além disso, conforme
observa o autor, no caso do sujeito cuja família goza de uma situação favorável à
construção de um jazigo à altura de sua posição, nem assim o destino é menos
inexorável.
A perpetuidade do jazigo da família é uma quimera: depende da vigilância
ininterrupta e do custeio dispendioso dos descendentes usuários...depende
da boa sorte em relação aos vândalos do cemitério, os ladrões de bronze,
de mármore, para não falar nos ladrões de dentes de ouro...depende, até
mesmo, do gosto dos herdeiros, pois nem sempre acham bonito o jazigo do
vovô e resolvem moderniza-los nos materiais da moda...(VALLADARES,
1972)
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Muitos jazigos encontrados na parte frontal, que notadamente outrora foram
de grande destaque, encontram-se abandonados, ou passaram por reformas que
descaracterizaram completamente sua forma inicial, muitas vezes demonstrando
que a mobilidade social das famílias na sociedade capitalista nem sempre é
ascendente.
A maioria das sepulturas segue certo padrão de placas de mármore com a
identificação do morto. Estas placas tem o mesmo tipo de letra e informações
relativamente padronizadas, como nome e datas de nascimento e falecimento, e
uma vez ou outra acrescidas de “Orai por ele”, e mais raramente alguma frase de
afeto. Sabe-se que era uma prática bastante comum nas marmorarias brasileiras o
uso de catálogos que iam das peças mais simples e padronizadas, a cópias de
esculturas de cemitérios europeus. Aliás, esta será uma prática que se expandirá
muito a chegada dos artesãos italianos ao Brasil. Em Curitiba não se foge a regra,
sendo também uma constante das classes mais abastadas o ato de encomendar as
obras em marmorarias paulistas, ou até europeias.
A predominância, aparentemente, é a de monumentos verticais, com apenas
uma cruz (que também aparece em diversas sepulturas mais simples). Se não foram
predominantes durante as primeiras décadas de existência deste cemitério, ao
menos foram, certamente, os grandes “sobreviventes” deste período. Em alguns
casos, foram modificados, anexados a outras construções posteriores, até mesmo
transferidos para dentro de jazigos e capelas familiares construídas no século XX.
Aliás, segundo observa Ariés, os monumentos verticais encontram-se entre os mais
antigos tipos de sepulturas, sendo inclusive anteriores aos cemitérios extramuros.
Tais monumentos, em geral estreitos e altos, contam muitas vezes apenas com a
cruz e uma placa de mármore padrão. Com relação às poucas esculturas que
parecem de fato fazer parte do recorte espaço/tempo escolhido, podemos observar a
predominância de orantes, anjos e figuras femininas.
Da mesma maneira que os monumentos verticais, os orantes também estão
entre as primeiras formas escultura tumular. Em geral, nos casos observados no ali,
são também representados como anjos a orar pelo sepultado. Além de orantes, as
figuras celestiais encontradas neste cemitério também assumem outras alegorias,
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mais específicas como o anjo da guarda – seja em forma de querubins ou grandes
anjos com imponentes asas – ou anjos à espera do juízo final. Estas alegorias são
identificadas através de outros elementos simbólicos que fazem parte do conjunto
escultórico, como coroas, trombetas, urnas, ou pela atitude do anjo, de
contemplação, resignação, imponência, etc. Seja qual for o caso, representam a fé
da família no amparo divino da alma, cuja figura angelical guardará até o dia do juízo
final, intercederá por sua salvação e o guiará até o paraíso.
Outro tipo de escultura tumular encontrado nesta época é a figura feminina.
Podem ser percebidas como alegorias à dor, ao luto, à saudade, representando o
sentimento de perda que acompanha a família em luto. Conhecidas popularmente
como pranteadoras ou carpideiras são como representantes dos familiares
eternamente a chorar ao lado do ente querido. Resultam das mudanças de
mentalidade a partir do período romântico, anteriormente citadas, onde a morte
torna-se carregada de sentido poético. Em alguns casos também agregam a função
de orantes, assim como os anjos, cuja atitude de resignação ou o olhar voltado para
o Céu podem representar a fé e a esperança no reencontro na vida além-túmulo.

CONCLUSÃO

Não é novidade que a arte e a morte possuem estreita relação, e que a
mesma pode ser percebida de diversas formas, a depender da época e da
sociedade que a executa. Através da arte, os povos contam ao longo dos milénios
como seus contemporâneos a encaram e o destino de seus mortos.
Desta mesma forma, o cemitério secularizado caracteriza-se como um espaço
onde está refletida a organização social da cidade onde se insere. Muito mais que
um espaço onde a sociedade depositou (e deposita) seus mortos, também ali
eterniza-se o status da família caracterizando-se como um espaço de distinção
social. Tal distinção se faz possível através da monumentalidade e da presença de
conjuntos escultóricos de maior ou menor valor artístico ou até mesmo da ausência
dos mesmos.
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Não há dúvida que a força motriz que gerou os cemitérios extramuros tenha
sido o processo de higienização, mas a maneira com que os mesmos se
configuraram e a presença de tais elementos artísticos comprova a necessidade que
a sociedade - ao passar por profundas transformações estruturais que permitiram a
mobilidade de classes - demonstra em eternizar sua posição e distinguir sua família
entre as demais. Tal distinção se faz através da arte. E nisto ela se difere de sua
função em outras sociedades onde era associada a morte, como o caso do Egito,
porque adquire esta função distintiva, onde sua presença ou sua ausência por si só
podem comprovar a situação econômica da familia. Assim, o cemitério secularizado
tornou-se um espaço onde observamos a maneira com que as classes sociais fogem
da possível igualdade gerada pela morte, bem como uma fonte histórica e
antropológica para que possamos entender as atitudes sociais diante da morte, que
nada mais são do que um reflexo da estrutura econômica na qual esta sociedade
está inserida.
O caso do cemitério São Francisco de Paula, portanto, carrega este reflexo,
tanto quanto qualquer outro cemitério e seus pormenores demandam pesquisas
mais aprofundadas.
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Resumo: A arte ao longo do tempo serviu como portadora de diversos discursos e conteúdos, seja
por parte dos artistas e artesãos leigos ou profissionais. Reconhecemos que a arte também está a
serviço da “morte” nas suas muitas representações simbólicas. Esse artigo buscou analisar as
questões artísticas e estéticas do cemitério municipal São José mais conhecido como cemitério da
Parangaba. Buscou-se perceber como as expressões da “arte erudita” e a da “arte popular” estão
inseridas e representadas nesse espaço mortuário. Através de duas metodologias aplicáveis:
tipologias e morfologias, sugeridas por renomados pesquisadores sobre a arte tumular no Brasil.
Palavras chave: arte, morte e cemitério.

ESTUDOS SOBRE A ARTE FUNERÁRIA NO BRASIL.
Clarival do Prado Valladares foi um dos principais pesquisadores sobre arte
cemiterial no Brasil. Após uma década de pesquisa lançou o livro: Arte e Sociedade
nos Cemitérios Brasileiros, no ano de 1972. Sua pesquisa abrangeu várias capitais
do Brasil: Rio de Janeiro, Maranhão, Salvador, São Paulo, Brasília, Fortaleza/Ce,
Alagoas, Cuiabá e Goiás.
Seu levantamento histórico e iconográfico é bastante diversificado. Clarival não
se restringiu somente a pesquisar e documentar os cemitérios tradicionais e os
túmulos suntuosos, sua pesquisa abrange as irmandades religiosas, as catacumbas
nas igrejas, os cemitérios para cachorros no Rio de Janeiro, o culto da macumba
nos cemitérios rurais e metropolitanos e, até mesmo, o “cemitérios dos pobres.”1
A arte funerária no Brasil não se restringe somente aos cemitérios
secularizados. No interior das igrejas, onde os sepultamentos eram realizados, já era
possível

1

observar

a

distinção

das

classes

sociais

ali

sepultadas.

VALLADARES, Clarival do Prado. Arte e sociedade nos cemitérios brasileiros. Rio de Janeiro: Conselho
Federal de Cultura- MEC 1972. Vol. I p.435-440.
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No Rio Grande do Sul o professor Bellomo é um dos grandes incentivadores de
pesquisas nessa área cemiterial. Segundo ele, as origens da arte funerária são tão
antigas como a própria arte.2 Para Bellomo, desde o período pré-histórico, passando
pelos povos do oriente, Egito, Gregos, Romanos, ou seja, Oriente e Ocidente,
trabalhou-se com a necessidade de conservar a imagem do morto, sua memória e
os seus feitos para gerações futuras.3
A contribuição de Bellomo para o estudo do cemitério e de seu acervo de
arte funerária é enorme, Bellomo vai indicar um inventário tipológico das esculturas
funerárias – Tipologias*: Cristã; Alegórica e Celebrativa4.
No cemitério da Parangaba não foram encontrados um número suficiente de
esculturas funerárias que correspondessem ao inventário tipológico sugerido por
Bellomo. Encontramos uma única escultura que se enquadra na tipologia alegórica,
e ela foi analisada a partir dessa tipologia e de sua monumentalidade sugerida por
Borges.

O arquiteto Renato Cymbalista realizou uma pesquisa em (48) cemitérios de
São Paulo, e analisou os processos históricos que resultaram nas mudanças de
atitude em relação à morte e aos sepultamentos paulistanos, que inicia com o fim
dos enterramentos no interior das igrejas, passando para a secularização dos
cemitérios, fez um amplo levantamento fotográfico das arquiteturas produzidas por
pedreiros e mestres-de-obra anônimos, que não se reconhecem como produtores ou
criadores de formas “arquiteturas tumulares”.5
Segundo Cymbalista (2002) mesmo com as mudanças nos locais de
sepultamentos da igreja para os cemitérios, é fácil perceber nos túmulos, os sinais
de permanência da religiosidade: nas cruzes, nas imagens de santos, nas capelas,
nos altares e nos relicários de todas as escalas.6 Propôs a análise dos jazigos
segundo a sua forma, ou seja por meio de uma

morfologia7, que têm como

2

BELLOMO, Harry R (Org.) Cemitérios do Rio Grande do Sul – Arte, Sociedade, Ideologia. 2. ed. ver e ampl. – Porto
Alegre: EDIPUCRS, 2008. p.39.
3

Idem. p.39.
Idem,p.15
* utilizo nessa pesquisa sobre o cemitério da Parangaba essas tipologias de Bellomo.
5
CYMBALISTA, Renato. Cidades dos Vivos: arquitetura e atitutes perante a morte nos cemitérios do Estado de
São Paulo/ Renato Cymbalists – São Paulo. Annablume: Fapesp, 2002.p.16
6
Idem.p.76.
7
Utilizo nesse artigo sobre o cemitério da Parangaba as morfologias propostas por Cymbalista.
4
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referências: os altares, as cruzes, as capelas, as casas, os jardins, as flores, as
torres e obeliscos.
A arte tumular do cemitério municipal de São Francisco de Paula em Curitiba
foi divulgada através das lentes e do olhar sensível de Clarissa Grassi em seu livro:
Um olhar...A arte no silêncio. A fotógrafa e também pesquisadora fez uma seleção
dos mais expressivos monumentos funerários desse local, além de caracterizar as
seguintes obras em: alegoria à serenidade, à ascensão, maternal, à melancolia, ao
luto, à saudade, à caridade, à dor, à esperança, à serenidade, à alma, à perda. E de
outros temas relativos a santos e mártires, anjos e Cristo.
Poderíamos citar diversos pesquisadores e membros da (ABEC) Associação
Brasileira de Estudos Cemiteriais.

Mesmo assim não caberiam nesse artigo.

Reconhecemos que todos estão contribuindo para uma ampliação sobre a temática
da morte que envolve as questões sobre o patrimônio, morte e morrer, cultos,
religiões, memória e a arte tumular.
ESTUDOS SOBRE A ARTE FUNERÁRIA EM FORTALEZA/Ce.
O único estudo acadêmico sobre a arte funerária em Fortaleza foi a tese de
mestrado do sociólogo Henrique Sergio de Araújo Batista. Assim na morte como na
vida – Arte e Sociedade no Cemitério São João Batista (1886-1915). Batista (2002)
entende o cemitério como espaço de memória, onde os túmulos são monumentos8,
boa parte deles encomendados pela elite de Fortaleza do final do século XIX e início
do século XX, muitos deles de Portugal.
Batista decidiu não estudar com mais profundidade, os simbolismo e as
alegorias existentes em diversos jazigos, alegando não existir uma fronteira
delimitada para o seu uso, pois muitos dos simbolismos podem ser apenas
elementos decorativos.9
Batista estudou os 2.500 jazigos e analisou mais detalhadamente alguns.
Intitulando-os de monumento de denúncia, monumentos como exemplo e
monumento popular.

8

BATISTA, Henrique Sérgio de Araújo. Assim na morte como na vida: Arte e Sociedade no Cemitério São João Batista
(1886-1915): Museu do Ceará/ Secretaria da Cultura e Desporto. 2002. p. 18.
9

Idem. p.13.
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Silva Filho publicou um livro: Fortaleza imagens da cidade. Onde de forma
histórica e poética, descreve alguns aspectos do cotidiano de nossa cidade através
de alguns objetos históricos que fazem parte do acervo do museu do Ceará e,
alguns estão em exposição permanente para visitação pública. Um dos capítulos:
Vasos da vida e da morte, Segundo Silva Filho (2004) comenta:
O cemitério São João Batista acolheu os mortos de Fortaleza por mais de
um século (...) Durante este longo período, ele acolheu a mais rica
expressão da arte fúnebre local, através de túmulos, lápides, estelas, cruzes
e alegorias edificadas em materiais nobres como o mármore. Tanto
investimento na cidade dos mortos atesta um requinte estético favorecido,
em parte, pelo desenvolvimento comercial e o incremento da cultura
algodoeira de exportação (...). A organização espacial do cemitério, a
exemplo do Passeio Público, apresenta uma segregação social, como os
mausoléus das eslites geralmente situados na sua entrada, tendo ao fundo
10
os túmulos mais humildes, dos segmentos populares.

Esta comparação é bastante significativa, dois equipamentos públicos (um
cemitério e uma praça), com seus respectivos segmentos sociais (elite e pobres),
separados geograficamente na cidade e no cemitério por sua condição social e
econômica, ou seja, a condição social em vida refletia substancialmente, também na
hora da morte. A partir dos vasos de adornos, um deles adornou o próprio passeio
público e o outro estava no jazigo da Família Albano, no cemitério São João Batista
em Fortaleza/Ce. Para Silva Filho esses adornos eram uma diferenciação social
através da arte funerária, o cemitério não servia apenas para sepultar os seus entes
queridos, mas monumentos que demonstrassem o seu poder econômico e social. A
ostentação em vida permite perenizar a memória do morto nos objetos e ritos
fúnebres.11
A cultura material, o poder econômico, e as devidas intenções de tentar
perpetuar as memórias dos falecidos ficam “expostos” nos cemitérios; sejam esses
propósitos explícitos e implícitos para uma determinada construção ou arte tumular,
mesmo assim, o túmulo é um espaço para diversificadas e significativas
representações dos vivos. Se cada túmulo abrange um mundo de “histórias”, talvez
seja possível conhecer e vivenciar um pouco delas.
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SILVA FILHO, Antonio Luis Macêdo. Fortaleza: imagens da cidade. 2. Ed. Fortaleza: Museu do Ceará/Secretaria de
Cultura do Estado do Ceará, 2004. p. 101 e 102.
11

Idem. p.102.
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ARTE ATÉ NA HORA DA MORTE: (TIPOLOGIAS DE BORGES).

Borges sugeriu uma padronização de tipologias para facilitar os futuros estudos
em relação à arte cemiterial no Brasil. A partir dessas tipologias realizamos uma
leitura dos jazigos do cemitério da Parangaba.

Tabela 1
I. Arquitetura funerária

a) Jazigo-capela
b) Túmulo-monumental
c) Túmulo-porte médio
d) Túmulo simples

II. Esculturas

III. Adornos

a) Anjos

a) Alto-relevo
baixo-relevo
relevo gravado

b) Imagens Sacras
c) Imagens profanas

b) Piras
Vasos
c) Grades

Fonte: Borges, Maria Eliza, Arte Funerária no Brasil (1890-1930): ofício de marmoristas italianos em
Ribeirão Preto. Belo Horizonte: C/Arte, 2002. pag.173

Os jazigos-capela segundo Borges tratam-se de uma capela pequena,
construída em cemitério ao ar livre, cuja sepultura subterrânea reúne todos os
mortos de uma mesma família.12Os jazigos-capela foram encontrados em todos os
setores do cemitério da Parangaba, mas o predomínio é dos setores 1,2 e 3. Setores
esses que ficam próximos à entrada principal do cemitério e bem próximos da
capela13, local esse onde acontecem às últimas despedidas de familiares e amigos
antes do sepultamento.
O jazigo-capela inserida na (figura 1) pertence à família Weyne, bastante
conhecidos em Fortaleza por ser pioneira na divulgação do Espiritismo no Ceará.
Esse jazigo-capela não é a única tumba da família, identificamos outros jazigos com
as ramificações familiares (Weyne) na tentativa de manterem-se reunidos até na
hora da morte.

12
13

Idem. pag. 176.
Capela do cemitério Municipal São José. Local de exéquias, cultos e lutos finais.
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Figura 1

Descrisão: Jazigo capela da Família Weyne.
Imagem: Acervo particular Paulo Lima.
Descrição: mosaico de imagens de vários jazigos no cemitério da Parangaba indicando as
Tipologias sugeridas por Borges vide (Tabela 1). Acervo Particular Paulo Lima.

Alguns túmulos encontrados no cemitério estão no perfil do túmulo
monumental, logo algumas famílias que possuem um terreno perpétuo no cemitério
faziam parte da elite de Parangaba entre os séculos XIX e XX. Famílias: Gomes
Brasil, Montenegro, Weyne, Pedra Natalence, Amora e os Albano.
Esses túmulos além de estarem configurados na tipologia, também apresentam
características da arte egípcia, greco-romana, neoclássico, ecletismo, neogótico e
bauhaus; esses túmulos fazem parte da “área nobre” do cemitério, ou seja, os
setores (1,2,3 e 4).
Os túmulos porte-médio e túmulos simples são os mais comuns e facilmente
encontrados nos setores (5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12) representam quase 85% dos
quase (8 mil) jazigos do cemitério.

7

AS MORFOLOGIAS DE CYMBALISTA NO CEMITÉRIO DA PARANGABA.
Cymbalista notou que muitas das representações simbólicas vistas nos
cemitérios paulistano já faziam parte do cotidiano familiar14 Com um olhar de
arquiteto comentou:
(...) instalada na arquitetura – uma grande tensão cultural envolvendo as
diferentes maneiras de se representar a morte. Os discursos simbólicos – a
religiosidade, a monumentalidade, a domesticidade, a humildade – não se
reproduzem por si só, mas à medida que encontram sentido no imaginário
consciente ou inconsciente das familiar que promovem os túmulos. Entrar
no mundo das formas nos cemitérios é conhecer um pouco das tentativas
que foram feitas e refeitas de encontrar a representação adequada da morte
(...) As categorias que se seguem possuem características específicas. Os
itens “Altares”, “Torres e Obeliscos”, “Cruzes”, “Capelas” e “Casas” referense a elementos e referências transportados do mundo dos vivos para dentro
15
do cemitério. (...).

As indicações morfológicas sugeridas por Cymbalista não são fenômeno social
somente nos cemitérios de São Paulo. No cemitério da Parangaba, existe uma
grande variedade de jazigos em todos os seus 12 setores. Essas morfologias estão
presentes, caracterizando a amplitude das representações fúnebres em diversos
locais no mesmo cemitério, ampliando assim uma leitura mais abrangente nesse
espaço público.
Os altares externos foram localizados em maior quantidade nos setores (1,2, 3
e 4), muitos deles em estado de conservação bastante precário, em outros as
imagens sacras foram roubadas; levando algumas famílias a utilizarem altares
internos de madeira com os seus respectivos santos populares, agora com grandes
e cadeados de proteção. A observação de Cymbalista em relação à reinterpretação
dos altares não mais em mármore, mas em alvenaria pintada 16 (...) sua colocação
coincidem com as situações encontradas no cemitério da Parangaba, nos setores de
(5 a 12) os materiais de alvenaria pintada são muito comuns, essa tentativa de
repetição desses altares de mármore dos setores (1 a 4) caracteriza uma vasta

14

Cymbalista, Renato. Cidade dos vivos: arquitetrura e atitudes perante a morte nos cemitérios do Estado de
São Paulo. Annablume: Fapesp, 2002. Pag.76.
15
16

Idem. p. 84 e 85.
Idem.p. 86.
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circularidade arquitetônica por parte dos “novos” construtores de túmulos na
Parangaba.

Figura 2

Descrição: mosaico de imagens de vários jazigos no cemitério da Parangaba indicando as
Morfologias sugeridas por Cymbalista. Imagens: Acervo Particular Paulo Lima.

AS FOTOGRAFIAS NO CEMITÉRIO DA PARANGABA SEGUNDO AS
TIPOLOGIAS DE RIGO.
A fotografia produzida, fixa em algum tipo de suporte, não somente uma
imagem, mas um momento que provavelmente nunca vai repetir-se. Por isso, possui
um caráter memorial.
Pesquisamos um vasto acervo imagético encontrado nos jazigos do cemitério
da Parangaba. Utilizamos como metodologia, a análise segundo a tipologia sugerida

9

por Rigo (2008). No que se refere às fotografias quanto ao: cunho social, cunho
étnico, ofício, de época, etárias, infantis, casais e família.17
As fotografias encontradas e selecionadas no cemitério da Parangaba
estabelecem uma ligação simbólica entre a memória idealizada e a memória
conseguida. A imagem do falecido em seu lugar de “repouso”, revigora os elos
estabelecidos entre os vivos e mortos.
Os retratos vinculados nos jazigos pesquisados fazem parte de uma escolha da
família do falecido, essas escolhas seguem uma determinação particular, uma
tentativa de preservação da memória, não uma memória qualquer, como atesta Titus
(2002) onde o “medo do esquecimento” e pela “busca quase que desesperada de
manutenção de laços”.18

Figura 3

Descrição: mosaico de imagens de vários jazigos no cemitério da Parangaba
indicando as Tiologias sugeridas por Rigo. Imagens: Acervo Particular Paulo Lima.

17

RIGO, Kate Fabiani. Fotografias Cemiteriais. Pag. 9e 10 In. BELLOMO, Harry R (Org.) Cemitérios
do Rio Grande do Sul – Arte, Sociedade, Ideologia. 2. ed. ver e ampl. – Porto Alegre: EDIPUCRS,
2008.
18
TITUS, Riedl. Últimas lembranças: retratos da morte no Cariri, região do Nordeste brasileiro. São Paulo:
Annablume, Fortaleza: Secult, 2002. p.38
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A MORTE TAMBÉM É ROSA CHOQUE NO CEMITÉRIO DA PARANGABA.
Foi publicada uma matéria pelo jornal O Povo onde trazia o seguinte título: A
morte é rosa choque, a jornalista informava:
(...) depois que um grupo de alunos do Instituto Dragão do Mar
liderados pela coordenadora Jane Lane, resolveu colorir os túmulos
com cores nada convencionais do tipo azul turquesa, verde
desespero e rosa choque, os cemitérios da cidade têm ganhado um
19
ar mais leve.(...)

Segundo o artigo de uma simples brincadeira de alunos nasceu um projeto
chamado: “Sepultura Rosa Choque”. Os pedidos de pintura das sepulturas foram
crescendo cada vez mais, e tornando-se até estranhos alguns pedidos para o grupo.
As cores “berrantes” que para alguns eram sinônimo de alegria e transformação no
cemitério São João Batista de Fortaleza-Ce, para outros eram pura heresia ou
mesmo profanação com as coisas sagradas; desrespeito com os mortos.20
Muito antes desse “modismo” da pintura de sepulturas descrita no artigo do
Jornal O Povo no ano de 1997 o pesquisador Valladares já descrevia que:
Nos cemitérios cearenses de Mecejana, São José de Porangaba e de
Sto. Antônio dos Alagados, e até mesmo no de São João Batista, de
Fortaleza, o sentimento pictórico predomina em numerosas
sepulturas, a ponto de caracterizar a paisagem pela vibração
21
colorística dos túmulos.

Em sua vasta pesquisa Valladares na década de 1960 já percebia que o
cemitério já era “encrementado” pelo colorido em vários jazigos. Ou seja, no final
dos anos 90 teremos uma retomada desse fenômeno colorido? Ou os cemitérios
passam por períodos com a ausência e a presença de cores além do branco e azul?
Particularmente a grande maioria dos túmulos pintados no cemitério da
Parangaba é de uma única cor, mas encontramos vários jazigos multicores. Foi
possível perceber que jazigos pintados com cores fortes: verde-limão, amarelo,
alaranjado, de um determinado local do cemitério não está isolado, em pouco tempo
outros jazigos próximos modificaram suas pinturas. Então fica a pergunta: isso é um
19

PAULA, de Janaina. A morte é rosa-choque. Jornal O Povo, fortaleza-Ce. 29 de Novembro de 1997. Caderno
Vida e Arte. p. 18.
20
Idem. p.18.
21
VALLADARES, Clarival do Prado. Arte e sociedade nos cemitérios brasileiros. Rio de Janeiro: Conselho
Federal de Cultura- MEC 1972. Vol. I p. 287.

11

“modismo” da cor, ou os vivos estão disputando atenção para os seus respectivos
túmulos familiares?

ESTÉTICA E OBJETOS KITSCH NO CEMITÉRIO DA PARANGABA.
Para Guimaraes e Cavalcanti (2006) o Kitsch pode ser considerado um
fenômeno universal e atemporal, jamais sendo um estilo artístico definido, e sim uma
“atitude”.22 (...). No cemitério da Parangaba a estética e os objetos Kitsch estão mais
próximos de uma “atitude”, principalmente na questão decorativa interna de muitos
jazigos. Segundo Moles (1972) o Kitsch religioso é um dos grandes aspectos do
Kitsch.23 Sendo o cemitério um espaço extremamente religioso a utilização de
objetos kitsch é abundante. Em quase todos os jazigos foi possível encontrar vários
objetos decorativos com o estilo Kitsch, novamente o cemitério torna-se extensão
dos lares na tentativa de negar a morte, ou pelo menos conviver melhor com ela.

Figura 4

22

DINAH, Guimaraens e CAVALCANTI, Lauro. Arquitetura Kitsch : suburbana e rural. Rio de Janeiro: Paz e
Terra. 3ª edição revista e ampliada 2006. p.28
23
MOLES, Abraham Antoine. O Kitsch: a arte da felicidade. Traduçãode Sergio Miceli. São Paulo, Ed:
Perspectiva. USP. 1972. p.48.

12
Descrição: mosaico de imagens de vários jazigos no cemitério da Parangaba indicando os jazigos
coloridos, juntamente com imagens de túmulos e objetos Kitsch. Acervo Particular: Paulo Lima.
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MORTE, CULTURA E ARTE: CEMITÉRIO DA IGUALDADE

Elane da Costa Oliveira
Mestranda em História do Brasil na Universidade Federal do Piauí. Bolsista da Capes
Membro do Grupo de Pesquisa/CNPq “Memória, Ensino e Patrimônio Cultural”
elanecosta13@gmail.com

Resumo: O presente artigo tem como objetivo apresentar alguns estudos sobre a temática da morte,
destacando as representações em torno da morte a partir da arte funerária mais especificamente em
torno de alguns epitáfios, estátuas, túmulos existentes no cemitério da Igualdade que fica localizado
na cidade de Parnaíba no Estado do Piauí.
Palavras-chave: Morte. Cemitério. Epitáfios

Um olhar historiográfico sobre a morte

O estudo da cultura da morte, das atitudes e sensibilidades diante da morte se
tornou possível a partir de mudanças nas perspectivas, nos procedimentos e
métodos do ofício do historiador. No final da década de 1920, Lucien Febvre e Marc
Bloch iniciaram estudos em um campo histórico que depois seria conhecido como
História das Mentalidades, que permitiu uma ampliação no campo historiográfico,
através da emergência de novos objetos e abordagens.

[...] o historiador passou a estudar as atitudes em relação ao gosto,
culinária, o amor, a religiosidade popular, as mais diversas formas de
sensibilidade física e espiritual. Os historiadores franceses chamaram essa
1
nova história de história das mentalidades .

Os historiadores nos últimos anos estão se dedicando aos estudos sobre a
morte. Há uma produção significativa dos franceses, que se utilizam de fontes
literárias

[em

sentido

amplo],

arquivísticas,

iconográficas e

arquitetônicas,

evidenciam as mudanças das atitudes do homem europeu ocidental diante da morte;
estudos que privilegiam a longa e média duração.
O historiador francês Philippe Ariès2 foi pioneiro no estudo das atitudes perante
a morte. Publicou obras como “O Homem diante da morte”, “História da morte no
1

REIS, João José. A morte é uma festa: ritos fúnebres e revolta popular no Brasil do século XIX. São
Paulo: Companhia da Letras, 1991, p.22.
2
Um historiador francês e medievalista nasceu em 21 de julho de 1914 e morreu em 8 de fevereiro de
1984,em seus estudos abordou temáticas como família, infância e morte.
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Ocidente”. São obras que nos permite compreender apostes teóricos e
metodológicos, análise de fontes.
Historiadores como Jacques Le Goff3 com suas obras “A bolsa e a vida:
economia e religião na Idade Média”, e “O nascimento do Purgatório”, Georges
Duby4 “Ano 1000,ano 2000: na pista de nossos medos”, Michel Lauwers 5 com o seu
texto “ Morte e mortos”, Michel Vovelle6 com sua obra “Imagens e imaginário na
História”, “As almas do Purgatório ou o trabalho do luto” , Jean-Claude Schmitt7 “ Os
vivos e os mortos na sociedade medieval” são significativos com suas produções em
torno da temática sobre morte para compreendemos como já foi dito anteriormente
apostes teóricos-metodológicos, formas de construção das narrativas possíveis
neste campo de investigação.
No Brasil, o tema da morte, em interessando a pesquisadores das áreas
distintas e dentre elas a História. Existe uma produção significativa sobre a temática
da morte, desde livros, monografias, dissertações, teses, grupos de pesquisas,
artigos, blogs, sites que contribuem para uma divulgação dessas pesquisas.
O historiador João José Reis8 “A morte é uma festa”, “ O cotidiano da morte no
Brasil oitocentista”, “ Fontes para a história da morte na Bahia do século XIX”.
A historiadora Claudia Rodrigues9 tem produção voltada para a temática da
morte desde obras como “Os lugares dos mortos na sociedade dos vivos”, “Nas
fronteiras do além: a secularização da morte no Rio de Janeiro (séculos XVIII e XIX)”
além de artigos, orientações de trabalhos voltados para a temática da morte.

3

Nasceu em Toulon no dia primeiro de janeiro de 1924 um historiador especialista em Idade Média.
Nasceu em sete de outubro de 1919 e morreu em três de dezembro de 1996, um historiador francês
especialista na Idade Média.
5
É professor da história medieval na Universidade de Nice desde 2001. O seu trabalho centra-se no
culto dos mortos no Ocidente e os usos sociais medievais da Bíblia.
6
É um historiador francês, especialista nos séculos XVII e XVIII. Professor Emérito na Universidade
de Paris e antigo diretor do Instituto de História da Revolução.
7
Um historiador francês medievalista, ex-aluno de Jacques Le Goff. Estuda os aspectos
socioculturais da história medieval na Europa Ocidental.
8
Historiador nasceu em 24 de junho de 1952, graduado em História pela Universidade Católica de
Salvador, possui mestrado e doutorado pela Universidade de Minnesota e dois pós-doutorados.
9
É historiadora e líder do Grupo de Pesquisa do CNPq, “Imagens da Morte: a morte e o morrer no
mundo Ibero-Americano”. Doutora (em 2002) e Mestre (em 1995) em História Social pela
Universidade Federal de Fluminense. Desenvolve estudos com ênfase em História do Brasil, Colônia
e Império, mais especificamente sobre: história da morte, costumes fúnebres, cemitério, testamentos,
secularização da morte, história da Igreja, religiosidades, escravidão e africanidade.
4
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O sociólogo Norbert Elias10 em seu trabalho intitulado “A solidão dos
moribundos, seguido de, Envelhecer e morrer” traz uma discussão em torno do
distanciamento que se faz presente em torno da morte na nossa sociedade atual. Ao
destaca quer:
[...] um dos problemas mais gerais de nossa época – nossa incapacidade de
dar aos moribundos a ajuda de que mais que nunca precisam quando de
despedem dos outros homens, exatamente porque a morte do outro é uma
11
lembrança de nossa própria morte .

Esse distanciar, silenciar em torno da morte pode ser percebido no aumento do
número de casas funerárias, essa dificuldade que muitos pais encontram em falar
sobre a morte com seus próprios filhos, esse afastamento em torno dos moribundos.
A historiadora Marcellina das Graças de Almeida12 abordou essa temática
sobre os cemitérios em sua tese intitulada “Morte, Cultura, Memória– Múltiplas
interseções: Uma interpretação acerca dos cemitérios oitocentistas nas cidades do
Porto e Belo Horizonte”.
A autora em sua narrativa nos apontou alguns aspectos que propiciam a
reflexão sobre os significados incorporados pelas necrópoles oitocentistas. Para
percorrer este caminho a mesma destacou: os epitáfios, os elementos decorativos
que ornamentam os túmulos, fotografias, estatuária, adereço, dentre outros e a
utilização destes lugares como marcos da memória dos grandes, a construção de
mitos e imagens que distinguem os poderosos dos outros mortais.
O pesquisador Eduardo Coelho Morgado Rezende13 possui um livro intitulado
“Cemitérios”, não tem análises profundas acerca dos estudos cemitérios como o
autor destaca. Seria um pequeno guia que tem como objetivo mostrar as várias
características do cemitério, do ponto de vista social e ambiental. O mesmo fez uma
10

Nasceu em 22 de junho em Breslau na Alemanha atual Wroclaw na Polônia, morreu em um de
agosto de 1990 em Amsterdã foi um sociólogo alemão. Suas obras focaram a relação entre poder,
comportamento, emoção e conhecimento na História.
11
ELIAS, Norbert. A solidão dos moribundos, seguido de, envelhecer e morrer. Rio de Janeiro: Jorge
Zahar, 2001, p.16-17.
12
Historiadora possui graduação em História (1989), mestrado em História (1993) e doutorado em
História pela Universidade Federal de Minas Gerais (2007). Tem experiência na área de História de
Minas, História e Política Contemporânea, História Antiga Ocidental e História do Design, atuando
principalmente nos seguintes temas: história da cultura e arte, memória e história das cidades e
metodologia de pesquisa e cultura material. Desenvolve pesquisas relativas à morte e culto aos
mortos, especialmente os cemitérios oitocentistas.
13
Possui graduação pela Universidade Bandeirante de São Paulo, graduação em Geografia pela
Universidade de São Paulo (1999) e mestrado em Geografia (Geografia Humana) pela Universidade
de São Paulo (2004). É presidente da ABEC (Associação Brasileira de Estudos
Cemiteriais).Representante do Brasil na Rede Iberoamericana de Cementerios Patrimoniales.
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abordagem envolvendo a origem os cemitérios, os tipos de cemitério, os epitáfios, a
arte tumular e questões de saúde pública.
O livro contém uma bibliografia comentada, separada por temas, um glossário
e uma lista de livros sobre cemitérios do mundo.
A pesquisadora e professora Maria Elizia Borges 14 construiu um site intitulado
“Arte funerária no Brasil”15 com o objetivo de mostrar as pesquisas, as investigações
sobre arte funerária no Brasil. A mesma juntamente com outras duas pesquisadoras
a Alcineia Rodrigues dos Santos16 e Larissa Tavares Silva Gomes17 organizaram um
livro que seria um catalogo intitulado “Estudos cemitérios no Brasil: catálogo, de
livros, teses, dissertações e artigos”.
A ideia de realizar um catálogo surgiu durante a realização do III Encontro da
ABEC- Associação Brasileira de Estudos Cemiteriais em Goiânia, em 2008, mas
inicialmente era organizar juntamente com a pesquisadora Antonia Rizzo um
catálogo para divulgar os livros, as teses, as dissertações e artigos sobre os
cemitérios da Argentina e do Brasil devido alguns problemas segundo a Maria Elizia
elas acabaram por agrupar no catalogo somente as obras realizadas no Brasil.
No Piauí ainda é incipiente a produção de historiadores em torno da temática
da morte, mas há produções como monografias, dissertações, artigos sobre a
temática.
Em relação às monografias feitas sobre a temática podemos exemplificar a da
Elene da Costa Oliveira18 intitulada “A arte de bem morrer: a cultura funerária no
Piauí” seu objetivo foi o de analisar a cultura funerária no Piauí oitocentista. As
fontes que a mesma utilizou para a construção da sua narrativa foram os
testamentos e os estatutos das Irmandades Católicas.

14

É professora Adjunta de História da Arte na Faculdade de Artes Visuais da Universidade Federal de
Goiás. Possui artigos publicados no país e no exterior sobre arte funerária no Brasil. Foi professora e
coordenadora do curso de Artes Plásticas da Universidade de Ribeirão Preto, UNAERP (1973-91).
15
O link para acessar o site: http://www.artefunerariabrasil.com.br/livrosArtigos.php.
16
Bacharela e licenciada em História pela UFRN (2003). Mestre em Ciências Sociais, sob orientação
do Prof.Dr. Alípio de Souza Filho, estudando as atitudes diante da morte na região do Seridó, sertão
do Rio Grande do Norte (2005).
17
Graduanda em Bacharelado em Design Gráfico pela Universidade Federal de Góias.
18
Graduada em Licenciatura em História pela Universidade Federal do Piauí. Mestranda do programa
de pós-graduação em História do Brasil pela UFPI. Membro do grupo de pesquisa: “Memória, Ensino
e Patrimônio Cultural” coordenado pela profª Drª Áurea da Paz Pinheiro.
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A monografia de Marluce Lima de Morais 19 intitulada “Emoção, Lamentos e Fé:
a religiosidade popular através das Incelências” a mesma centrou sua narrativa nas
Incelências que são orações em forma de lamentos, em melodia unívoca e que são
cantadas frequentemente em número de nove a doze repetições, lamentos que
marcam o momento da morte e tem a função a de celebrar, encomendar a alma e
velar o morto. Como fontes utilizou testamentos, compromissos de Irmandades
Católicas, os folcloristas, entrevistas.
Dissertações como exemplificação como a de Nercinda Pessoa da Silva Brito 20
intitulada “O experenciar da morte: comportamentos frente à finitude em Teresina de
1900 a 1930” seu objetivo foi o de analisar as representações e práticas diante da
morte entre os homens de letras em Teresina, capital do Piauí, no início do século
XX. Como fontes a mesma utilizou jornais como O Piauí, O Apostolo, O Tempo,
Diário do Piauí, fontes oficiais como mensagens ao governo.
A dissertação do Raul Ribeiro Barros21 “A desterritorialização funerária: Da
inumação no interior das Igrejas aos cemitérios públicos entre os séculos XVIII e
XIX”. Teve como objetivo analisar o discurso higienista sobre as práticas de
enterramentos na capital São Luís do século XIX, para a construção de sua narrativa
utilizou-se de fontes como testamentos, códigos de posturas de São Luís.
Podemos observar que os estudos sobre a temática da morte vêm aumentando
ao longo do tempo, possibilitando que surjam novos objetos, aposte teóricos e
metodológicos.

Epitáfios, túmulos: representações em torno da morte
Cemitério é o lugar onde são sepultados os cadáveres22. A palavra “cemitério”
tem origem do grego Koumetèrion foi dada pelos primeiros cristãos aos terrenos
19

Graduada em História pela Universidade Federal do Piauí. Dissertação apresentada ao Curso de
Pós-graduação em História do Brasil, do Centro de Ciências Humanas e Letras, da Universidade
Federal do Piauí. Membro do grupo de pesquisa: “Memória, Ensino e Patrimônio Cultural”
coordenado pela profª Drª Áurea da Paz Pinheiro. Professora do Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia- IFPI, campus Uruçuí.
20
Graduada em História pela Universidade Federal do Piauí. Dissertação apresentada ao Curso de
Pós-graduação em História do Brasil, do Centro de Ciências Humanas e Letras, da Universidade
Federal do Piauí.
21
Graduado em História pela Universidade Federal do Maranhão (2002) e mestre em História pela
Universidade Federal do Piauí (2007)
22
Verbete Cemitério. Disponível em <http://pt.wikipedia.org/wiki/Cemit%C3%A9rio> Acesso em
06/02/2013.
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destinados à sepultura de seus mortos. Os cemitérios ficavam geralmente longe das
igrejas, fora dos muros da cidade: a prática do sepultamento nas igrejas e
respectivos adros era desconhecida nos primeiros séculos da era cristã.
Segundo Antônio Motta:
Nas sociedades ocidentais buscou-se sempre preservar ou guardar os
vestígios dos mortos, seja por meio da construção de túmulos
monumentais, como em algumas civilizações do passado e também nos
primeiros cemitérios secularizados, seja em suas versões contemporâneas,
23
nos cemitérios-jardins ou nos cemitérios verticais [...]”

Enquanto lugar de muitos significados e território de diversas crenças, o
cemitério com suas imagens, seus símbolos, suas referências, também, constitui-se
em importante fonte para a construção da história e estudar um cemitério é falar de
memória, de ancestralidade, enfim, é se aproximar de uma história cercada de
representações e sentimentos.
Para muitos o cemitério é apenas o lugar do fim, da despedida, da tristeza e
da saudade e a possibilidade de pensar em um cemitério como tema de
pesquisa pode soar como impróprio ou mesmo incômodo. Tal desconforto
em muito se relaciona com o modo como tratamos a morte e aqueles que
são tocados por ela nos dias atuais: com o isolamento e o silêncio
constrangido que muitas vezes rouba a palavra quando estamos diante de
24
alguém que perdeu um ente querido .

O Cemitério da Igualdade possui um acervo rico e complexo de túmulos,
repletos de imagens e símbolos, uma rica arte funerária que nos informa sobre as
atitudes e sensibilidades diante da morte e dos mortos. Como podemos observar na
imagem abaixo:

23

MOTTA, Antônio. Formas tumulares e processos sociais nos cemitérios brasileiros. Rev. bras. vol.24, n.71, p.
73, 2009, Disponível em< http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010269092009000300006&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt.>Acesso em 10/09/12
24
CASTRO, Elisiana Trilha. Marcas da vida na hora da morte: identidade e memória por meio dos
cemitérios e seus acervo. Universidade Federal de Santa Catarina. p.1.Disponível em
<http://elisianacastro.files.wordpress.com/2009/06/artigo-elisiana-blumenau-emcadernos.pdf>Acesso: 07/02/2013.
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Imagem 1. Cemitério da Igualdade, na cidade de Parnaíba-PI, Agosto de 2012.
Foto: Elane Oliveira

Imagem 2. Túmulo de Luíza Amélia de Queiroz Brandão. Cemitério da Igualdade,
Parnaíba, Agosto de 2012. Foto: Elane da Costa Oliveira.
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O túmulo da poetisa Luíza Amélia de Queiroz Brandão25 é bastante visitado e
sua imagem encanta os olhos do visitante. No túmulo da poetisa nasceu uma
gameleira, que segundo Diderot Mavignier “Antes de morrer (a poetisa), expressou
sua vontade de ser sepultada à sombra da gameleira de seu quintal. Não atendida,
desabrochou uma gameleira no seu túmulo português”26.
O cemitério da Igualdade esta localizado na cidade de Parnaíba que fica
localizada no extremo norte, em uma pequena faixa litorânea do Estado do Piauí. O
contato com a documentação até o presente momento não nos apontou quando
surgiu exatamente o cemitério, entretanto no Arquivo Público do Estado do Piauí
encontramos um Relatório dirigido ao João José de Oliveira Junqueira presidente da
província no Piauí em um de julho de 1858 que reforça essa resolução sobre a
criação de cemitérios na Província do Piauí. O que reforça a hipótese que o
cemitério da Igualdade tenha surgido nesse contexto.
Cemitérios
As medidas necessárias para perfeita execução da Resolução nº437
De 24 de julho do ano próximo passado, a qual priva os enterramentos nas
Igrejas, e em outros quaisquer lugares no recinto das cidades, vilas e
povoações da Província, a contar do 1º de Janeiro de 1859, tem sido postas
em prática em ordem a quem sejam preenchidos os fins ,que teve em vista
a dita Resolução.
Todas as câmaras municipais da Província receberam ordem para
cumprirem quanto lhes incumbe o artigo 2º dessa Resolução, e espero que
a grande maioria delas estará habilitada a satisfazer o preceito legal no
prazo marcado.
Mandei adiantar a câmara de Oeiras 400$, a de Jaicós 200$, à da Parnaíba
400$ para ajudar a construção dos Cemitérios. A Vila de Barras renunciou a
recepção da quantia de 200$,que havia mandando adiantar, dizendo estar a
construção um cemitério a cargo de uma Irmandade[...]
E esta uma medida inspirada pelos devido respeito devido à casa de Deus,
que não deve ser consagrada senão ao seu culto, e aconselhada pela
higiene pública.
Estas igrejas seculares, e que tem suportado no seu recinto enterramentos
a terra já não tem força precisa para consumir os cadáveres, como
27
atualmente sucede com as matrizes de Oeiras e Parnaíba .

25

Filha de Manoel Eduardo de Queirós e Vitalina Luíza de Queirós seu primeiro casamento foi com
Pedro Nunes em 1859 que faleceu ano mais tarde. Em 26 de dezembro de 1888 casou-se
novamente com um rico comerciante parnaibano chamado Benedicto Rodrigues Madeira Brandão. A
poetisa, nascida em Piracuruca no ano de 1838, residiu em Parnaíba, com o segundo marido, no
velho sobrado colonial, revestido de azulejo português, ainda existente na Avenida Getúlio Vargas, nº
140. Luíza Amélia faleceu a 12 de novembro de 1898 aos 59 anos.
26
MAGINIER, Diderot. Casarão dos Azulejos. In: Parnaíba de A a Z: guia afetivo. RAMOS, José de
Nicodemos Alves (org).[ ?]: Multi Cultural Arte e Comunicação,2008,p.25.
27
Relatório dirigido ao João José de Oliveira Junqueira presidente da província no Piauí em 1 de
julho de 1858. Caixa: Leis, Decretos e Resoluções (1846 a 1859).
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Podemos perceber que a cidade de Parnaíba recebeu verba na época no
valor de 400 mil reis para a construção de cemitérios, observamos o discurso
médico e higienista no sentido de proibir o enterramento no interior das igrejas como
acontecia nas matrizes de Oeiras e Parnaíba que contribuía para proliferação de
mau cheiro.
Sendo interessante discorremos um pouco sobre a cidade de Parnaíba como
dito anteriormente fica localizada ao Norte do Piauí, na região do Delta do Rio
Parnaíba, distante 339 km da capital do Estado, Teresina. É banhada pelo Rio
Igaraçu e limita-se: ao Norte, pelo Oceano Atlântico; ao Sul, por Buriti dos Lopes,
Cocal e Bom Princípio; a Leste, por Luís Correia; a Oeste, ela Ilha Grande de Santa
Isabel.
A toponímia “Parnaíba” é de origem indígena e significa “rio caudaloso(
Paraná),ruim ou imprestável( ayba).
Possuindo atualmente uma população em torno de 150.000 habitantes. Sendo
um município brasileiro do Estado do Piauí. A cidade de Parnaíba foi fundada em 14
de agosto de 1844. Destaca-se, no contexto regional, pelas atividades de comércio e
indústria. Em função da paisagem, marcada pelo solo irrigado, lagoas e carnaubais,
a produção e a geração de renda local que se vincula às características do meioextrativismo e exploração turística.

A principal atividade econômica da cidade é a exploração dos recursos
vegetais, em especial a cera de carnaúba, o óleo de babaçu, a gordura de
coco, a folha de jaborandi, a castanha do caju, o algodão e o couro. O
município dispõe ainda de indústrias de produtos alimentícios e
28
perfumaria .

Além das belezas naturais, Parnaíba apresenta um grande valor histórico para
o Piauí, apresentando principalmente nas proximidades do Porto das Barcas 29
inúmeros imóveis históricos que traduzem a importância de Parnaíba.
Nesse sentido podemos observar um acervo de túmulos, símbolos, uma arte
tumular onde estão impressos as representações em torno da morte no cemitério da
Igualdade.
28

PINHEIRO, Áurea da Paz; MOURA, Cássia (orgs). Conjunto histórico e paisagístico de Parnaíba.
Teresina: Superintendência do Iphan no Piauí, 2010, p.14.
29
Na localidade Porto das Barcas, às margens do Rio Igaraçu, funcionavam, desde 1758,
charqueadas, que produziam e comercializavam carne e couro com outras cidades brasileiras, além
de exportar diretamente para a Europa.
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Imagem3. Túmulo de uma criança que faleceu em 1926.
Cemitério da Igualdade, Parnaíba, Agosto de 2012. Foto: Elane Oliveira

É um túmulo de uma criança que possui um anjinho deitado que possui na sua
lápide o seguinte epitáfio que representa a dor dos pais pela perca de sua filha: “[...]
cruciantes saudades do seu “meigo olhar piedoso e lindo” e de sua doçura até
própria morte”, podemos perceber que há toda uma representação em torno da
morte desta criança.
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Imagem 4. Túmulo de uma criança falecida em 1900.
Cemitério da Igualdade, Parnaíba, Agosto de 2012.
Foto: Elane da Costa Oliveira.

A imagem acima é o túmulo de criança mais especificamente de uma menina que
faleceu em 30 de outubro de 1900. Que em sua lápide tem o seguinte epitáfio:
“Triste flor em botão sem forças morre e a diva essência ao céu se remontou”
podemos perceber a saudade sentida pela perca, uma busca de preservar a
memória desse ente querido.
Podemos concluir que o cemitério especificamente o cemitério da Igualdade é
um lugar simbólico no sentido de quer os túmulos, as lápides, arquitetura e
estatuária tumular representam ideias, sentimentos, valores acerca do culto aos
mortos, da preservação da memória dos antepassados.
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Resumo: A criação dos cemitérios extramuros no Brasil ocorre após a chegada das medidas
higienistas européias, que discutiam as formas de se evitar a propagação de tantas doenças nesta
sociedade. Entre essas medidas os estudiosos questionavam os enterramentos que aconteciam
dentro das igrejas. Muitos religiosos não aceitavam essas medidas e por isso acabaram
disseminando a arte sacra dentro dos cemitérios extramuros, como uma forma de expressar a sua fé
e sentir-se mais próximo de Deus. É nesse contexto que surgem as capelas como monumentos
funerários, réplicas de igrejas com altares para o santo de devoção da família. Em São Paulo, o
Cemitério do Brás é um dos espaços que abriga um número significativo de capelas, o nosso objetivo
é trazer à discussão como esses monumentos foram construídos para preservar a religiosidade dos
imigrantes na região.
Palavras-chave: Cemitério, Capelas, Arte sacra, Arte Tumular

O SURGIMENTO DOS CEMITÉRIOS EXTRAMUROS:
A palavra Cemitério (do grego Koumetèrion, de kiomão, eu durmo e do latim
coemeterium) designava a principio, o lugar onde se dormia quarto,
dormitório, pórtico para os peregrinos. Foi sob a influência das idéias cristãs
que tomou, nos primeiros séculos de nossa era, o novo sentido de campo de
descanso após a morte, onde se espera a ressurreição, quando soar à hora
do Juízo Final (SALGADO, 1977 p.28)

Durante vários séculos na Europa, os enterramentos aconteciam dentro das
igrejas de forma diferenciada onde aqueles que não possuíam tantos recursos eram
enterrados nos adros1 da igreja, os mais bem aventurados acreditavam que uma boa
doação garantiria o seu enterramento próximo ao altar mor e com isso a salvação de
sua alma estava garantida.
Os cemitérios como nós conhecemos surgem na Europa durante o século
XVIII devida duas mudanças: um retorno aos temas da antiguidade clássica e o
surgimento das medidas higienistas.
De acordo com a pesquisadora Maria Amélia Salgado Loureiro (1919-2003)
em seu livro “A origem histórica dos cemitérios” essa tentativa de volta ao clássico
significa adotar os valores greco-romano, inclusive sobre os enterramentos. Os
1

Adro é o nome pelo qual é chamada a área externa, em geral cercada, das igrejas. Por extensão, o nome também pode
designar, em arquitetura, aos terrenos margeantes de uma construção.

mortos em Roma eram sepultados nos limites das cidades e dentro de túmulos como
uma forma de impedir a proliferação de miasmas2.
As medidas higienistas que se espalhavam pela Europa, chegaram ao Brasil
em 1801 através da proclamação da Carta Régia, segundo a autora, essa carta
proibia os enterramentos dentro das igrejas e recomendava a construção de um
cemitério ao ar livre longe do aglomerado urbano. Essa medida só entra em prática
durante o reinado de D. Pedro I e logo se torna bastante impopular provocando
manifestações por todo império. Como a ocorrida em Salvador em 1836: a
cemiteriada. A manifestação era contra a proibição dos enterramentos dentro das
igrejas e contra a exploração dos enterramentos extramuros por uma companhia
privada durante trinta anos.
O pesquisador João José Reis em seu livro “A morte é uma festa” relata como
a população se organizou:
“A cemiteriada começou com uma manifestação de protesto convocada pelas
irmandades e ordens terceira de Salvador, organizações católicas leigas que,
entre outras funções, cuidavam dos funerais de seus membros. Naquele dia,
a cidade acordou com o barulho dos sinos de muitas igrejas. Os mesmos
sinos usados na convocação para missas, procissões, festas religiosas e
funerais eram agora dobrados para chamar ao protesto coletivo. A reunião
fora marcada para acontecer no terreiro de Jesus, no adro da igreja da
Ordem Terceira de São Domingos. De suas sedes, marcharam para ali
centenas de membros de irmandades.” (REIS, 1991 p.13)

Mesmo com o descontentamento do povo e da Igreja, os cemitérios
extramuros

eram

a

nova

realidade

dessa

sociedade,

dispostos

a

criar

representações sacras ou simbólicas nesses locais como forma de reafirmar a sua
crença ou monumentos para imortalizar-se perante a sociedade.
O pesquisador Clarival do Prado Valladares nos explica:
“A arte tumulária varia com a data, acompanha cada estilo de época, e de
região, e jamais sonega o caráter, a espiritualidade do meio em que ocorre.
Sob tal prisma, isto é, tomando-se a arte tumularia como representativa
desses atributos podemos entender as estruturas sociais e culturais dos
meios, mesmo quando restrita à disponibilidade de uma pequena parcela ”
(VALLADARES, 1972 V. 1, p. 280)

AS CAPELAS DO CEMITÉRIO DO BRÁS

2

Decomposição fétida de animais, plantas e seres humanos.

Em meados do século XIX, São Paulo recebeu um grande número de
imigrantes oriundos da Europa e Japão, muitos foram destinados para as lavouras
cafeeiras no interior do estado, outros decidiram continuar na capital para trabalhar
nas indústrias que se instalavam nas regiões periféricas da cidade, formando uma
classe operária. Assim surgiu o bairro do Brás.
Em pouco tempo os habitantes dessa região da cidade reivindicaram a
construção de um cemitério nas redondezas, para evitar a locomoção ao Cemitério
da Consolação:
“A fundação do cemitério do Brás, em contrapartida ao da Consolação foi
desejada. A população da região há muito pedia um cemitério próprio, ao
contrário das discussões em jornais e das brigas populares pela manutenção
dos sepultamentos nas igrejas, quando da inauguração do primeiro cemitério
extramuros” (TIMPANARO, 2006 p. 95)

A presença dos italianos nessa região provocou uma mudança na paisagem
local estabelecendo uma relação de identidade da cidade com os novos habitantes.
De acordo com as autoras Anita Salmoni e Emma Debenedetti “muitas casas são
construídas por eles com as próprias mãos” seguindo um estilo neoclássico.
Com a construção dos monumentos funerários não foi diferente, a
necessidade em afirmar a crença religiosa abriu portas para a presença dos
marmoristas italianos que chegam por aqui no final do século XIX e se instalam
como “artistas artesãos”.
“Pelos anúncios das marmorarias aqui estudadas, vê-se que elas produziam
“capelas, altares, escadas, túmulos, frentes de prédios em mármore ou
granito (...) qualquer trabalho em Arquitetura”. Faziam questão de salientar
que dispunham de pessoal técnico de reconhecido valor, pois em suas
oficinas possuíam “a capacidade técnica desses inteligentes industriais e o
gosto artístico que presidem os seus excelentes trabalhos. “(BORGES, 2002
p. 59)

Se pensarmos na produção da arte tumular a pesquisadora Maria Elizia
Borges afirma que a arte para os artistas artesãos “não se baseava em
determinadas regras de arte, mas em modelos adotados por todas as marmorarias
do século XIX e XX da Europa e do Brasil” (ibid, 2002 p. 66). A presença desses
catálogos facilitava a escolha para o cliente.
Dentro desse contexto podemos identificar que as imagens mais utilizadas
eram de cunho sagrado, mas o pesquisador Clarival do Prado Valadares (19181983) elaborou um estudo detalhado em seu livro Arte e sociedade nos cemitérios

brasileiros onde ele afirma que a construção de uma arte cemiterial no Brasil foi
baseada em uma dualidade entre as imagens sagradas e as profanas.
“Para exemplificar tomamos como base o cemitério Père Lachaise, em Paris
que logo após benção do campo e a sua abertura oficial, começam a edificar
capelas com símbolos católicos e com santos como uma forma de túmulos.
Esse tipo de construção se espalhou pelo mundo e reafirmou a presença do
sacro nesse novo espaço.” (COMUNALE, 2013 p.3)

No Cemitério do Brás essas capelas tumulares apresentam um padrão de
composição:
- Um altar em mármore com espaço para a colocação de flores, retrato dos
falecidos e o espaço para um crucifixo;
- No espaço que compreende todo chão da capela existe uma gaveta
removível por onde se colocam os caixões deixando os mortos embaixo do
altar;
- Duas cantoneiras para a colocação de imagem dos santos de devoção;
- Janelas laterais e a porta principal decoradas com vitrais ou com imagens de
santos;
- A construção da capela poderia assumir várias formas: estilo modernista,
gótico ou grego;
- No alto da capela e na fachada ficava a critério do proprietário a colocação
de uma cruz, anjos ou do santo de devoção da família;

Figura 1 Capela desconhecida

Figura 2 Capela desconhecida

Acervo pessoal da autora
Cemitério do Brás – São Paulo 2011

Acervo pessoal da autora
Cemitério do Brás – São Paulo 2011

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES:

Outros modelos de capelas foram construídas nos anos seguintes, seguindo
os padrões neoclássicos, modernistas, utilizando outros materiais como o granito,
cimento e o ferro, mesmo com sutis mudanças as capelas continuaram a ser
construídas dentro do Cemitério do Brás.
Além das capelas com adornos sagrados, outros simbolismos foram
incorporados nos anos seguintes, as decorações externas passaram a contar com
elementos esotéricos e os maçônicos.
Mesmo com um grande número de capelas em seu espaço, nos últimos anos
percebemos que esses monumentos vêm sendo abandonados pelas famílias, que
por diversos motivos deixam de freqüentar e de proporcionar a manutenção
necessária. Abandonados a própria sorte, o serviço funerário vem desapropriando
esses túmulos para serem repassados a outras famílias, ou seja, se nenhum
membro da família despejada se manifestar os restos mortais seguirão para um
ossário coletivo e o monumento é colocado abaixo, para que a próxima família
escolha junto ao construtor credenciado dentro do cemitério como será o seu
túmulo.
Desde 2008 esse processo de desapropriação destruiu diversas capelas a
maioria construídas no final do século XIX, como o serviço funerário e a prefeitura de
São Paulo não tem uma política clara para a preservação desses patrimônios, a
cada ano perdemos um pouco da história dessa sociedade e da nossa cidade.

Figura 3 Capela Neoclássica
Acervo pessoal da autora
Cemitério do Brás – São Paulo 2008

Figura 4 Capela com detalhes maçônicos
Acervo pessoal da autora
Cemitério do Brás – São Paulo 2008
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A PRESENÇA DA NUDEZ MASCULINA NA ARTE FUNERÁRIA PAULISTA:
ENTRE VIRILIDADE E SENSIBILIDADE
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RESUMO: Investiga-se a nudez masculina na arte funerária paulista, no período da Primeira
República (1889-1930), a partir do acervo do Cemitério da Consolação/SP. Fruto da pesquisa de
doutorado junto ao PPGH/UFG, em desenvolvimento, considera-se a produção artística referente à
belle époque. A partir do inventário das ocorrências de imagens masculinas, parcial ou
completamente despidas, vimos que estas se utilizam de representações que ora destacam a
sensibilidade perante a morte, ora deixam em relevo a virilidade em associação ao mundo do
trabalho; opções nem sempre em consonância com a moral burguesa e o ideal de masculinidade do
período. Em face disso, busca-se construir uma leitura iconográfica e iconológica das mesmas,
esperando que a investigação da composição das esculturas permita explicar porque os cemitérios a
céu aberto permitiram a exposição das imagens de uma masculinidade sensível e/ou viril com maior
liberdade expressiva e estética.
PALAVRAS-CHAVE: Masculinidade, Cemitério da Consolação, Arte Funerária.

1. INTRODUÇÃO

O presente trabalho é pertinente ao projeto de doutorado da autora
junto ao Programa de Pós-Graduação em História – PPGH, pela UFG, orientado
pela Dra. Maria Elizia Borges. Investigamos o uso da nudez masculina na arte
funerária paulista, no período da Primeira República (1889-1930), a partir do acervo
do Cemitério da Consolação/SP.
Partimos do pressuposto de que os cemitérios e as construções
funerárias são testemunhos materiais que nos permitem refletir sobre as intuições,
as esperanças e as representações humanas. Seus diversos elementos relatam
dados significativos acerca da cultura material, do simbólico e das múltiplas
atividades do labor e da criatividade humana.
Estruturamos o texto em duas partes. Inicialmente apresentamos
elementos acerca do conceito de masculinidade e do uso da nudez através da arte,
destacando a produção artística referente ao período da belle époque, que se
pautou pelos movimentos art nouveau, simbolista, art decó e modernista, sob a
influência das correntes artísticas europeias, a partir de fins do século XIX.

Na sequência, apresentamos os primeiros resultados do processo
de inventariar as ocorrências de imagens de nudez masculina no Cemitério da
Consolação, num esforço de organizá-las tipologicamente, para a posterior análise.
Buscamos indagar o valor simbólico da masculinidade na arte funerária, em um
espaço que permite uma maior liberdade na expressão artística, descomprometida
com a moral rígida proposta pelo pensamento burguês da época.
Há que se acrescentar que, reflexos do universo cultural de cada
época e sociedade, através dos quais a coletividade expressa sua identidade,
entendemos que os cemitérios são lugares imagéticos por excelência. Deste modo,
as análises dos elementos materiais e simbólicos das necrópoles são caminhos
possíveis e complementares, para se compreender como o ser humano representase frente à finitude, ainda que de forma fragmentada e justaposta, em conformidade
como o meio social e cultural que o abriga e lhe concede forma e sustentação.

2. A NUDEZ E A MASCULINIDADE ENCONTRAM A ARTE

A nudez corporal é um elemento primordial nos discursos artísticos
ao longo dos séculos, à qual múltiplas significações e interpretações podem ser
atribuídas para que nos aproximemos de suas figurações. Este diálogo entre a
nudez e a arte remonta à arte grega clássica, quando o escultor, ao retratar o nu
humano, buscava expressar a nudez do homem em si, ou seja, colocava-se diante
do próprio ser. Isso porque para o artista o corpo humano não é um modelo, mas
antes um módulo, representativo da harmonia absoluta. Tratar de nu na arte grega é
falar da relação com o divino, porque o grego acreditava na existência do kosmos,
em oposição ao Kaos, de forma que a representação do corpo nu é equivalente ao
próprio mundo ordenado. (ANDRESEN, 1992, p. 05-06)
Entre os gregos antigos, conforme argumenta Lessa (2008, p. 69), a
nudez dos corpos assinalava as diferenças entre os fortes e os vulneráveis, muitas
vezes criando associações com os conceitos de civilidade e democracia. Nas
palavras do autor:
Esta forma de governo dava à liberdade de pensamento a
mesma ênfase atribuída à nudez, isto porque, o ato de se exibir
confirmava a sua dignidade de cidadão, reforçando os laços

cívicos entre os atenienses. Segundo Richard Sennett, ‘a
nudez simbolizava um povo inteiramente à vontade na
sua pólis, expostos e felizes, ao contrário dos bárbaros, que
vagavam sem objetivo e sem a proteção da pedra. (LESSA,
2008, p. 69)

O desnudar expressa, além da beleza física, valorizada na
antiguidade clássica, a virtude do cidadão, enquanto ser de harmonia e equilíbrio. A
nudez masculina é parte primordial da escultura grega, representada nos Kouroi,
estátuas masculinas inteiramente nuas. “Partindo de uma imagem que é o homem, o
Kouros é um modelo para o homem.” (ANDRESEN, 1992, p. 27) Ao compor este
modelo, esta imagem fundamental, o artista apresenta um projeto moralizador, de
adequação do homem ao ideal democrático e cultural da civilidade grega.
Desse modo, a nudez corporal masculina comumente ocupou lugar
de destaque, sendo temática relevante em diferentes momentos históricos e
artísticos, desde a Antiguidade Clássica, como vimos, até a contemporaneidade,
passando pelo Renascimento e o Neoclassicismo. Coelho e Molino apontam que o
modelo renascentista do corpo é de início masculino. Nas palavras dos autores:
“Cennino Cennini, em seu Livro da Arte (1400), investiga tão-somente as medidas
concernentes ao masculino porque a mulher “não possui nenhuma medida perfeita.”
Herdeiro dessa tradição, Michelangelo negligencia a representação do feminino.”
(2010, p. 91)
A representação de Davi, do artista renascentista Michelangelo, é
uma das mais difundidas obras de arte representativas da nudez masculina. Nesta
figura chama-se a atenção para a forma física e para a postura do personagem, de
uma forma que a sua nudez é equacionada com uma atitude de heroísmo,
autonomia e juventude. Não havendo destaque para a arma com a qual Davi mata o
gigante Golias, em conformidade com a narrativa bíblica, trata-se de um triunfo do
seu próprio corpo e não de outros artifícios. (HAMMER-TUGENDHAT, 2012, p.37)
Neste período a nudez obteve grande prestígio, associada ao
conhecimento do corpo e de suas exatas proporções, considerados aspectos
primordiais na formação de qualquer artista, apreendidos, sobretudo, nas aulas de
modelo-vivo. Nascimento (2011, p. 08) pontua que somente depois de dominar
completamente a representação do corpo o artista estaria apto a conceber por si
mesmo obras em todos os gêneros artísticos.

O nu pode, portanto, ser considerado como inspirador de
muitas obras célebres de arte ocidental, e mesmo quando
deixou de ser um tema até certo ponto obrigatório, manteve
posição de exercício acadêmico e demonstração de maestria.
(NASCIMENTO, 2011, p. 08)

Ademais, este nu renascentista era quase que exclusivamente
associado aos padrões corporais apolíneos, em detrimento de outras formas de
corpo nu existentes no mundo grego, as quais também nos foram legadas, ao lado
das imagens harmoniosas. Figuras masculinas despidas como o já mencionado
Davi, ao lado de outras como Hércules e Perseu, serviam também como alegoria
das virtudes masculinas de força e assertividade que estados como a República de
Florença desejavam representar no período (SCHMALE, 2012, p. 29).
Estas opções apolíneas da nudez masculina associadas à
moralidade, ao vigor e à civilidade tornaram-se hegemônicas na arte ocidental,
paralelamente à construção da masculinidade/virilidade do homem, em oposição à
feminilidade/sensualidade da mulher. Já no século XVIII, durante o neoclassicismo,
ainda se preservava a supremacia dos modelos gregos, haja vista que nas escolas
de arte os modelos-vivos eram escolhidos de acordo com sua semelhança com as
estátuas clássicas, sendo a nudez feminina muitas vezes desprezada nestes
espaços. (BORZELLO, 2012, p. 16-18)
A masculinidade não é um caractere biológico, assim como não o é
a feminilidade. Trata-se do “fazer-se homem”, ou seja, um processo individual/social
que se realiza na cotidianidade espacial da construção de gênero como um
elemento identitário primordial das relações humanas. A concepção dos elementos
típicos e/ou necessários concernentes ao “ser homem” é algo tanto construído,
quando relacional. Silva el al defendem que o gênero é uma representação,
experienciado cotidianamente e não algo que se adquire.

São as práticas de gênero que permitem, contraditoriamente,
sua existência e transformação. Nesse sentido, não existe uma
única forma de “fazer-se homem”, mas múltiplas formas de
vivências de homens, que se forjam em diferentes tempos e
espaços. Assim, apesar de considerar que a nossa sociedade
está organizada a partir do privilégio do gênero masculino, não
existe uma única forma de masculinidade. (SILVA et al, 2011,
p.19)

Ao considerar aspectos simbólicos da vivência cotidiana, a
construção da masculinidade é plural e fragmentada, antes de se apresentar como
um bloco monolítico e exemplar, a orientar um único tipo de prática aceitável entre
os homens. Tal pluralidade e fragmentação se refletem na espacialidade do
Cemitério da Consolação, a ser analisado, onde diferentes papéis de masculinidade
são representados através da arte funerária, ora destacando a sensibilidade perante
a morte, ora deixando em relevo a virilidade em associação ao mundo do trabalho,
opções nem sempre em consonância com a moral burguesa e o ideal de
masculinidade do período.

3. INVENTÁRIO DAS ESTÁTUAS MASCULINAS NUAS NO CEMITÉRIO DA
CONSOLAÇÃO/SP (1889-1930)

A pesquisa de doutoramento, em desenvolvimento, contempla como
fontes de estudo o acervo das obras funerárias encontradas nos Cemitérios
Paulistas da Consolação, do Araçá e São Paulo. A escolha destes cemitérios como
objetos de análise se deu em virtude de apresentarem um dos mais significativos
acervos de arte funerária do Brasil. Até o momento, efetuamos o inventário das
imagens de nosso interesse que se fazem presentes no Cemitério da Consolação, o
mais antigo da cidade de São Paulo e o que melhor lhe representa em termos de
investimentos financeiros para a construção dos jazigos, em grande número
suntuosos e abastados (VALLADARES, 1972, p.757).
A análise destas necrópoles permite um olhar sobre as imagens
funerárias masculinas no período em análise. A intenção é inventariar as ocorrências
das obras despidas, parcial ou totalmente, constituídas no período proposto, qual
seja de 1889 a 1930, correspondente à Primeira República. Para tanto,
consideramos quesitos como identificação, material, conservação, escultores e
marmoristas, etc. Posteriormente, isolaremos alguns dos monumentos encontrados,
com a finalidade de análise iconográfica e iconológica dos mesmos, buscando
recuperar parte da subjetividade que orientou a escolha destas estátuas para a
construção da monumentalidade dos túmulos dos sepultados.

O Cemitério da Consolação foi o primeiro cemitério público a ser
fundado em São Paulo, em 1858, assim como é o mais antigo ainda em
funcionamento na cidade. Localizada atualmente em uma das áreas mais
valorizadas da cidade – Bairro de Higienópolis, a necrópole encontra-se em bom
estado de conservação, assim como é bem organizada, administrada pelo Serviço
Funerário do Município, que inclusive disponibiliza um guia para visitas monitoradas,
tornando o espaço acessível para pesquisas acadêmicas (MARTINS, 2008).
Durante o inventário, encontramos vinte ocorrências, as quais
inicialmente se dividem em três tipologias, as quais servem a fins didáticos, sendo
que uma mesma estátua pode ser categorizada em mais de uma tipologia. A
primeira destas se traduz nas representações de virilidade, associadas ao mundo do
trabalho (quatro ocorrências), em face da presença de instrumentos e/ou simbolizam
que remetem ás atividades profissionais, por exemplo rodas dentadas e martelos.
Na segunda tipologia inventariamos as representações de sensibilidade (seis
ocorrências), as quais apresentam as figuras masculinas curvadas, em posição
pranteadora e com uma atitude resignada. No terceiro grupo, apresentam-se as
representações de masculinidade em narrativas (dez ocorrências), quando as
figuras masculinas se encontram em meio a outras figuras humanas, em geral
grupos familiares.
Para exemplificar, trazemos algumas das imagens encontradas, as
quais são representações alegóricas, ou seja, substituição de ideias, com a
finalidade de expressar tanto o conceito, quanto a ideia personificada. No meio
cemiterial, as alegorias estão a serviço dos ideais de civilidade e de
monumentalização e demarcação espacial, cujo sentido muitas vezes está
diretamente relacionado à expressão dos sentimentos. Podem ser interpretadas
como representações sociais, no formato alegórico, às quais é inerente a finalidade
de preservar a memória dos mortos através da individualização das sepulturas,
conforme a subjetividade de cada grupo ou família. O uso destas alegorias também
destaca as diferenciações sociais, visto se tratar de representações que nem todas
as famílias legaram ao presente.

FIGURA 1 – Mundo do Trabalho

As representações de masculinidade associadas à virilidade, à força
e ao vigor físico são as mais hegemônicas imagens do ideal de “ser-homem” no
mundo burguês. Isso se deve a valorização do trabalho e a função deste como
engrandecimento social. Há que se ressaltar que a simbologia presente nos túmulos
serve muitas vezes à individualização da sepultura e a construção da memória do
falecido e/ou da sua família. Os elementos escolhidos para esta individualização são
significativos para os determinados grupos sociais que fazem parte dos elos sociais
em determinado período e que são transferidos para o espaço cemiterial.
As pequenas narrativas construídas nos túmulos, como vemos na
figura 2, expressam determinados valores morais da sociedade burguesa, como a
família e a cristandade, associada à finitude.

FIGURA 2 – Narrativa

FIGURA 3 – Representação de Sensibilidade

FIGURA 4 – Atitude perante à morte

Estas imagens masculinas, assim como outras esculturas, evocam
diferentes discursos e papéis sociais. Reafirmam a transitoriedade dos papéis de
gênero e dos valores morais requeridos culturalmente em determinados períodos
históricos e artísticos, ao fazerem uso de distintos recursos e motivações.
Demonstram que a masculinidade não é um discurso único, monolítico, mas
construído socialmente a partir das múltiplas tensões do real.
Símbolos profanos, provenientes do mundo do trabalho, são
mesclados no espaço cemiterial aos tradicionais símbolos religiosos, em diálogo de
maior ou menor medida com a moral burguesa na Primeira República Paulista. Os
cemitérios, deste modo, permitem a expressão e reconhecimento de outros tipos de
valores culturais e sociais, que fogem ao controle do pensamento burguês
conservador da época, os quais buscamos investigar no decorrer de nossa
investigação.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao refletirmos sobre a masculinidade no período (1889-1930),
vemos que em concordância com o projeto burguês correspondente à formação das
elites em meados do século XIX, enfatiza-se a associação das atividades
masculinas com o mundo social mais amplo da economia, da política e das
interações sociais, além do âmbito da família, enquanto os de sua mulher eram
rigidamente restringidos, limitavam-se ao mundo doméstico da própria família. Esta
posição do homem no mundo social se expressa na representação das atividades
voltadas ao labor e a virilidade masculina nas estátuas funerárias. Todavia, nos
cemitérios vemos também um grande número de figuras fortes e ao mesmo tempo
sensíveis, que sentem a finitude tanto quanto as imagens femininas, que se colocam
em posição resignada e pranteadora, em uma possível discordância com a moral do
seu tempo. Deste modo, pudemos observar que os cemitérios a céu aberto
permitiram a exposição da masculinidade com maior liberdade expressiva e estética,
numa perspectiva mais plural e relacional.
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A MORTE É UM NEGÓCIO: AS OFERTAS DAS ASSOCIAÇÕES
RELIGIOSAS FRENTE À MORTE E O MORRER NO SETECENTOS MINEIRO.
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Resumo: Esta comunicação tem por objetivo analisar as formas como as associações religiosas, ou
seja, as irmandades ofertavam apoio diante a morte e o morrer no setecentos mineiro, bem como as
preocupações do homem colonial frente a garantia da salvação da alma e de um sepultamento digno.
A partir da análise dos livros de compromissos das irmandades, pode-se observar as ofertas dessas
associações à população no que diz respeito aos ritos fúnebres. Partindo da ideia de arregimentar o
maior número de irmãos em seu seio, as irmandades ofereceram à população mineira a garantia de
cortejo fúnebre, de sufrágios e do sepultamento, tendo em troca a filiação da sociedade e o
pagamento dos anuais e esmolas.
Palavras- Chaves: Morte. Sepultamento. Irmandade.

INTRODUÇÃO

A morte, entendida como um processo natural de finitude das atividades do
homem na terra se contrapõe ao imaginário do homem colonial que sustenta a ideia
de continuidade de vida após a morte.
Imersos em um sistema colonizador, o homem colonial se encontrava frente a
situações onde pairava as disputas, a ganância e a busca pelo poder ,e carentes de
ajuda por parte do Estado Absolutista Português, estas pessoas começaram a
buscar apoio nas irmandades, instituições formadas por leigos, que ofereciam apoio
e ajuda àqueles que nelas filiassem.
Diversas foram as maneiras pelas quais as civilizações, no decurso do tempo,
têm se relacionado com a morte e o morrer e, certamente, vários fatores entre eles
as questões sociais, religiosas e políticas, influenciaram o modo de como as
sociedades encaravam a morte e o morrer, segundo Muniz1
[...] O imaginário dessas sociedades religiosas atribuiu significados religiosos
pertinentes à mitologia Bíblica, principalmente no Gênesis ligando Adão e Eva no
paraíso à símbolos (orantes, cruzes, flores e outros) e lugares. Nesses lugares,
passaram-se a se desenvolver ritos que têm por finalidade encaminhar a alma do
falecido para o paraíso [...]

1

MUNIZ, Paulo Henrique. O estudo da morte e suas representações socioculturais, simbólicas e
espaciais. In: Varia Scientia UEOP. Paraná, nº 12, 2006, p. 162.
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Imbuídos nessa dimensão de salvação, o homem passa a importa-se mais
com sua reputação Post mortem, do que em vida, e essa preocupação levava a
sociedade a buscar meios para atingirem a salvação e a não punição do purgatório e
do inferno. A crença do ser humano contida no catolicismo esta intimamente ligada
as práticas religiosas executadas no século XVIII na colônia mineira. A morte no
referido século é vista como um momento de ruptura, onde a vida terrena é extinta e
passa-se a viver em uma outra dimensão, céu e inferno.
As irmandades mineiras foram uma das principais, senão a principal forma de
se garantir a salvação da alma do defunto através dos sufrágios 2, cortejo fúnebre e o
sepultamento, indiferente de sua condição social todos gozavam dessas ofertas,
porém, havia uma diferença quantitativa de missas em relação da condição social
ocupada pelo defunto, [...] Algumas irmandades, como a do Carmo de Mariana,
garantiam de sufrágio quarenta missas. As mais pobres, como as confrarias ou
ordens de homens pardos, vinte missas [...] ( SALLES, 2007, p.120 )
O homem colonial estava envolto ao imaginário da vida após a morte que
todos ou quase todos almejavam ser sepultados dentro das igrejas, isto porque para
muitos, a igreja é um lugar santo e ideal para o despertar da alma, como afirma
Almeida3, “[...] a igreja, morada de Deus, era solo sagrado e privilegiado para os
enterramentos [...]”
As práticas fúnebres existentes no setecentos mineiro era algo social, a morte
do enfermo era preparada através dos sacramentos da comunhão e extrema-unção,
estes eram considerados sacramentos, purificadores, pois segundo Lacet [...]
preparava a entrada do cristão no além e, ao mesmo tempo, podia exercer um efeito
de restaurar a saúde debilitada dos doentes[...] ( 2003, p. 23)
Os livros de compromissos das irmandades mineiras deixam bem claro essa
preocupação dos vivos como a hora da morte, e o morrer. É comum encontrar
nesses documentos, ofertas de rituais fúnebres como se fosse um negócio. Talvez
seja esse o fato das irmandades arregimentarem em seu seio centenas de irmãos,
todos interessados em garantir o sepultamento e os sufrágios para a alma.
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Ato de piedade, oração e prece pelos mortos.
ALMEIDA, Marcelina das Graças de. Morte, Cultura, Memória- MÚLTIPLAS INTERSEÇÕES: Uma
interpretação acerca dos cemitérios oitocentistas situados nas cidades do Porto e Belo
Horizonte. 2003, p. 90.
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A MORTE É UM NEGÓCIO, AS OFERTAS DAS IRMANDADES NOS LIVROS DE
COMPROMISSOS.

A preocupação com a morte e o morrer no século XVIII, era algo que
assombrava a vida do homem colonial. Portanto, essa preocupação fez do homem
refém da morte, mais precisamente de como iria ser sepultado.
O século XVIII fora marcado por grandes manifestações religiosas, vários
eram os cultos exteriorizados para disseminar a fé católica entre a população, sendo
assim os rituais fúnebres geralmente arcado pelas irmandades, eram grandiosos em
ritos e em celebração, como afirma Reis,
“[...]A pompa podia faltar durante a vida, mas era essencial no último
momento da existência. A cerimônia do morto contava com certas
convenções que deviam ser expressas solenemente. Eram as irmandades
as detentoras dos aparatos e do saber necessário a uma cerimônia
devidamente pomposa. Elas zelavam para que, na morte de um associado,
os irmãos saíssem “ em pompa”, ou “em corpo de comunidade” e, ainda
com muita compostura[...]” ( 1995, p.171)

No setecentos mineiro, por ser algo perturbador, a morte assombrava a vida
das pessoas. A preocupação com o bem morrer, despertou o interesse da
população em procurar meios para garantirem seu sepultamento, extrema unção,
sufrágios e cortejo fúnebre.
Então, é nesse contexto da preocupação com a boa morte e a salvação da
alma, é que as pessoas buscam afiliar-se as irmandades mineiras. Essas
associações formadas por leigos garantiam a seus irmãos
“[...] além dos sufrágios, com os quais se evitava que a família do morto
arcasse com essa despesa, assegurava-se, ainda, uma sepultura de luxo,
garantida também pela corporação. Essas concessões eram, portanto, de
evidente e considerável valia e, mesmo, um alto privilégio dos irmãos,
constituindo motivo de sedução, para que todas as pessoas procurassem
ingressar na corporação correspondente ao seu escalão social[...]”
(SALLES, p.122. 2007)

A garantia de um sepultamento digno, talvez fosse o maior interesse da
população. Para muitos, afiliar-se a uma irmandade era a garantia para se ter uma
boa morte, isso porque,

3

“[...] será obrigada a irmandade acompanhar a sepultura todos os irmãos
falecidos, levando-os em esquife próprio que para isso deverá ser
acompanhado pelo reverendo capelão, e o tesoureiro será obrigado a
4
mandar dizer 4 missas por intenção[...]” .

. O que observamos, é que a quantidade de missas varia de irmandade para
irmandade como podemos ver no capítulo 11º do livro de compromisso da
irmandade da matriz de Nossa Senhora do Bom Sucesso de Vila Nova da Rainha do
Caethé datado de 1738,
“[...] o irmão que falecer lhe mandará dizer a irmandade 12 missas pela
alma os quais mandarão o tesoureiro com brevidade dizer e cobrará recibo
do sacerdote que as disser [...]”

As irmandades foram um importante meio de sustentação da fé católica nas
minas setecentistas, principalmente na sustentação dos cultos religiosos. Fazer
parte de uma irmandade nos Setecentos mineiro era como se assegurar ou se
prevenir nas necessidades, que por ventura pudessem aparecer. Afinal, em meio a
uma sociedade sedenta de enriquecimento e isenta de apoio por parte do
colonizador, no caso os portugueses, se fazia necessário contar com o apoio desses
sodalícios5.
As irmandades, com a preocupação de arregimentar um número expressivo
de irmãos, a estes ofereciam a garantia do sepultamento digno, a pompa no cortejo
fúnebre e a certeza de que sua alma gozaria dos sufrágios. A oferta a esses
benefícios faziam com que a população mineira se interessasse em procurar uma
irmandade para se tornar irmão, então, era uma forma de negócio, as irmandades
estipulavam um valor a ser pago pelo o irmão e ela o assistia em suas
necessidades, mas estes deveriam cumprir com suas obrigações dentro das
irmandades.
Essa preocupação do homem com o morrer, era comum no século XVIII, as
pessoas que se encontravam enfermas e não eram filiadas a alguma irmandade,
estava fadada a carecer de sufrágios e sacramentos.

4

Compromisso da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos – Arraial de Santa Rita,
Freguesia de Santo Antônio no Rio Acima, Comarca do Sabará – 1782,Cap XII. Optou-se pela
atualização ortográfica.
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Sociedade de pessoas que vivem em comum ou que convivem em associação.
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O interesse em ser beneficiado pós- morte pelas missas, terços e oitavas era
intenso e levava esses enfermos a procurar filiar-se a uma irmandade, e esses
sodalícios por sua vez, utilizava de seu prestígio para poder angariar fundos para o
caixa da irmandade.
“[...]Se alguma pessoa estando enferma quiser ser irmão desta santa
irmandade para gozar dos frutos dela, dando de esmola 20 oitavas de ouro
se aceitar, gozará dos sufrágios e acompanhamento dos irmãos. 20
esmolas ou o que o seu testamento ajustar com a irmandade, os irmãos o
6
irá acompanhar[...]”

Era comum, os irmãos deixarem em testamento bens para as irmandades,
estas instituições eram a força propulsora da fé na capitania de minas, Salles afirma
que o poder ou autoridade de uma agremiação religiosa nada tem a ver, em
princípio, com seu sentido social. Isto é, o que levava uma irmandade a ser
promovida “[...] era tão somente o seu poder econômico e social, expresso no
número de irmãos arregimentados [...]” (2007, p.52).
Apesar do interesse da população em usufruir dos benefícios concedidos aos
irmãos professos das irmandades, o poder dessas associações estava diretamente
ligado ao número de irmãos arregimentados em seu corpo, e das pessoas que a
compunham e, não no seu papel social. Por isso, a oferta de benefícios era grande,
pois as irmandades procuravam ter o maior número de irmão possível.
A família do defunto encontrava na celebração das missas a garantia do
conforto na hora da angústia e da perda, e “[...] já que o havia perdido, desejava
assegurar-lhe o máximo de felicidade na outra vida [...]” (SALLES, 2007.p 120).
Como pode- se observar, a preocupação dos homens do século XVIII era com
a felicidade pós-morte e não com a conduta na terra enquanto vivo. O caráter
solidário em relação a morte esta justamente na obrigação dos irmãos em rezar
missas e acompanhar o defunto até o sepultamento, “[...] mandar celebrar missa,
melhor ainda, frequentá-la, traz grandes frutos para os vivos e para os mortos [...]”(
CAMPOS, 1996, p. 67).
As obrigações dos irmãos vivos para com os mortos não se resume apenas à
participação do sufrágio da missa, de acordo com o capítulo XII do compromisso da
irmandade de Santo Antônio,
6

Compromisso da irmandade de igreja matriz de Nossa Senhora do Bom Sucesso, cap XII ,arq.
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[...] quando Deus for servir de levar para si algum irmão ou irmã toda a
irmandade se juntará para o enterrarem, saindo com seu guião e cruz da
dita Igreja de Nossa Senhora do Bom Sucesso em forma de irmandade e os
irmãos com suas opas brancas e com velas e tochas acesas nas mãos, e
da mesma forma retornarão depois do enterro para dita Igreja e cada irmão
rezará para o outro que falecer 1 rosário por sua alma, no mesmo dia que o
tal irmão falecer e não podendo fazer por alguma grande ocupação ou
impedimento o rezará sem falta no outro dia [...]

A partir desse trecho podemos observar como deveria ser pomposo o ritual
fúnebre, e a verdadeira preocupação da irmandade em satisfazer o desejo do
defunto de ser bem enterrado, e as irmandades
“[...] renitente a preocupação com a morte, mantêm-se os gestos piedosos
em relação ao ato de se dar sepultura digna ao falecido, bem como os
pedidos e orações dedicados aos mortos [...]” (ALMEIDA, 2007, p.90).

Outro aspecto da maior relevância concernente ao assistencialismo social
encontrado no compromisso da irmandade de Santo Antônio era a assistência
praticada caso algum irmão adoecesse. Essa questão é retratada no capítulo XIII do
compromisso da referida irmandade:
[...] Sendo o caso de algum irmão ou irmã desta santa irmandade de
adoecer será obrigado o procurador a visita-lo e depois dar a saber ao juiz e
escrivão para que também o visite e se for em grande pobreza na sua
doença se lhe dará uma boa esmola para se socorrer sua necessidade e se
acaso falecer não tendo nada de seu, sempre a irmandade o enterrará [...] .

O auxílio garantido pela irmandade de Santo Antônio se estende também as
mulheres viúvas e aos filhos legítimos, vejamos:
[...] Será esta santa irmandade obrigada a enterrar as mulheres dos irmãos
que forem casados e filhos que sejam ainda naturais dos ditos irmãos
enquanto não forem emancipados, as ditas mulheres e filhos não gozarão
das missas e se o irmão falecer e sua mulher não casar e for sempre
continuando com as mesadas ficarão sendo irmão e gozará das missas, e
se acaso cair em pobreza sendo viúva será a irmandade obrigada a enterrála e fazer-lhe todos os sufrágios como irmã que é [...]

A preocupação com a morte vai além das atitudes praticadas em vida, o
século XVIII fora marcado pelo acúmulo de bens e de interesses mútuos, sociedade,
igreja e leigos, formavam um triangulo de ofertas. O mais importante era a salvação
da alma, independente da vida em que o defunto levou.
6

Ser enterrado nas camparas das igrejas era o interesse de todos, e as
irmandades ofereciam esse privilégio a seus membros, porém, verifica-se que a
autorização para sepultamento dentro das igrejas ou em seu adro, era necessário a
autorização do bispo em conceder as covas, como podemos verificar no capítulo XIII
do livro de compromisso da irmandade da matriz de Nossa Senhora do Bom
Sucesso de Vila Nova da Rainha do Caethé,
“[...] pedimos a S.M mª que nos conceda 1 cova para os irmão defuntos
sendo 4 da grade para dentro e nos conceda a fabrica da dita igreja para os
que serão obrigados [...]”
“[...] pedimos ao reverendíssimo senhor bispo pelo amor de Deus
atendendo a este nosso grande zelo e segmento dessa irmandade e para
que se faça de todos, mais desejados, nos mande conceder 5 ou 6 covas
das que tem a fábrica da igreja matriz de Nossa Senhora do Bom Sucesso
7
para enterrar nossos irmãos que vierem a falecer [...]”

Nota-se certa preocupação das irmandades em conseguir o maior número
de covas possível, afinal, enterrar bem seus membros era sua maior preocupação, e
essas ofertas seduziam o homem colonial, que buscavam a morada eterna no
paraíso, longe dos tormentos que acreditavam estar presente no inferno e no
purgatório, este último era visto como um lugar de passagem, onde a alma iria
expiar suas culpas, e para mais rápido poder se livrar das expiações.
“[...] Assim como os cortejos fúnebres, era importante também o local do
sepultamento e as igrejas eram o lugar privilegiado. As sepulturas estavam
associadas ao local onde Cristo era o senhor, eram a casa de Deus, sob
cujo teto, entre imagens de santos e anjos, deviam também abrigar os
mortos, até a ressureição prometida para o fim dos tempos [...]” (REIS,
1995,p.171)

A alma do defunto contava com as celebrações de missas, terços e
novenas em sua intenção, essas pessoas, acreditavam que ter um lugar privilegiado
para ser sepultado era uma forma de salvação.
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pela atualização ortográfica.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A morte, sempre esteve e sempre estará presente no seio da sociedade e, o
que mudou é justamente a forma de como as pessoas a encaram. Diversas foram as
formas que a sociedade cultuava seus mortos e lidavam com o morrer. O século
XVIII foi o século onde o homem colonial se sentia refém do pós-morte. Almejar a
salvação da alma, era o interesse de todo cidadão.
O que podemos observar no setecentos mineiro, através da análise dos
livros de compromissos das irmandades, é justamente essa preocupação com o
bem morrer, onde todo esforço individual era canalizado para ser bem sepultado e
para garantir os sufrágios necessários para a salvação do alma.
As irmandades foram o ponto de apoio da sociedade mineira, frente as
questões fúnebres, foram elas as responsáveis durante o século XVIII pelas ofertas
de: missas, terços, esquife, sepultamento e cortejos fúnebres, porém, só gozariam
dessas ofertas, àqueles que fossem filiados a alguma irmandade. Portanto, mesmo
sendo essa sociedade hierarquizada, até mesmo os escravos filiados a irmandade,
gozavam desses privilégios.
O caráter de negócio está justamente na troca de favores, onde as
irmandades ofereciam o que a sociedade buscava, a garantia dos sufrágios pósmorte e todos as questões fúnebres, e em troca, arregimentavam o maior número de
contingente e arrecadava mais fundos para manter a irmandade e custear a
edificação de templos religiosos e garantir o assistencialismo para todos os irmãos.

8

A morte, compreendida como o fim da existência terrena, e início de vida em
outra dimensão, é tratada com respeito e seriedade no imaginário do homem
colonial, á prática de se rezar missa e oferecer orações para as almas, é a
comprovação do que Ariés chama de a morte do outro8, ressaltando essa
preocupação com a salvação da alma do defunto.
Portanto, percebe-se que durante o setecentos mineiro, a solidariedade, a fé
e a preocupação com a salvação da alma dominaram o cotidiano do homem
colonial, e atados a essa dominação recorriam as irmandades em busca de amparo,
uma vez que essas associações dispunham de artifícios que seduziam a sociedade,
principalmente no que diz respeito a morte e ao morrer e sabendo do seu fim
próximo, várias pessoas recorriam as irmandades.
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ARIÈS, Philippe. História da morte no ocidente: da idade média aos nossos dias. Rio de
Janeiro: Ediouro; 2003.
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A Gestão da Morte no Recôncavo da Guanabara/RJ, entre 1700 e 1809.
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Resumo: A partir da análise de registros paroquias de óbito e testamentos dos freguesias no
Recôncavo da Guanabara, importante área agrária do Rio de Janeiro no período colonial, é possível
analisar como a população colonial guanabarina se preparou para a “boa morte”. Esta comunicação
tem o objetivo de apresentar como as irmandades e as próprias famílias entraram em constante
conflito com as forças eclesiásticas em torno dos locais de sepultamento e da própria administração
do morrer. Para isso, registros de óbito serão cruzados com os dados levantados pelas visitações
eclesiásticas para que possamos entender a natureza dos conflitos existentes nessa região.

Palavras chave: conflito, morte, irmandades, sepulturas.

A presente comunicação tem como objetivo investigar a complexa teia de
relações que formavam o que aqui chamarei de “gestão da morte”, na região do
Recôncavo da Guanabara, entre o início do século XVIII e o início do XIX, através da
qual diversos agentes, tais como paróquias, irmandades leigas e população das
freguesias estabeleceram uma série praticas sociais, culturais, negociações e
conflitos em torno do morrer. Historicamente, percebemos que a morte é um rito de
passagem (VAN GENNEP, 1978; PEREIRA, 2012; dentre outros) que o homem não
pode evitar e, justamente por isso, sempre significou muito para os vivos. Para
Munford (1982:13), desde a época do paleolítico os mortos foram os primeiros a ter
uma morada permanente, uma cova assinalada, um túmulo coletivo. Os mortos
foram, então, precursores das primeiras cidades, já que desde a origem das
primeiras civilizações, a cidade dos mortos precedeu a cidade dos vivos. Além disso,
a ação da Igreja Católica, que esteve presente em cada núcleo populacional da
colônia, acabou por difundir uma pedagogia do medo e um discurso que, para
Delumeau (1989:32), permitiu que medo da morte do corpo fosse menor do que a da
alma. O homem não só precisaria se preocupar com o fato de que sua vida era
finita, mas deveria também se preparar para que morrer não significasse a
condenação de sua alma, pois o Inferno deveria ser evitado a qualquer custo e seu
espírito deveria entrar no Paraíso.
_____________________
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Janeiro e no Ensino Médio no Colégio e Curso Miguel Couto
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No Recôncavo da Guanabara, essas atitudes diante da morte chegaram junto
com os colonizadores e a gestão da morte, que será aprofundada mais adiante,
esteve presente no cotidiano das freguesias. Sendo assim, torna-se mister uma
apresentação da região em foco.
Rafael da Silva Oliveira destaca que a colonização do recôncavo guanabarino
se fez possível pela ampla utilização dos rios da região. Sobretudo o Rio Iguaçu que,
junto com os demais, viabilizou a distribuição de sesmarias e permitiu a efetiva
ocupação do território, assim como o início da produção de gêneros alimentícios.
Podemos afirmar que o Recôncavo, desde sua origem, se especializou na ampla
produção de itens de abastecimento, como por exemplo, a farinha de mandioca, o
milho, feijão, legumes e arroz. Esses produtos eram então escoados até o Rio de
Janeiro através de embarcações que navegavam pelos rios Iguaçu, Pilar e Meriti.
(OLIVEIRA 2007: 95; FRIDMAN 1999: 98-99)
No século XVII, a produção açucareira despontou no Recôncavo e no
restante da capitania do Rio de Janeiro. João Fragoso (2001:39-42) afirma que o
início da montagem da economia de plantation e da elite senhorial, se deu pela
presença de famílias que acumularam suas fortunas através de atividades ligadas
ao apresamento de índios, ao tráfico negreiro, as atividades comerciais e a produção
de alimentos e cana. O Recôncavo, já nessa centúria, apresentava grande
importância na economia da capitania. Porém, o século XVIII seria ainda mais
determinante para que assumisse em definitivo uma posição privilegiada no tabuleiro
da economia colonial. Com a descoberta de ouro, a região de Minas Gerais se
tornou um polo de atração populacional e a região do Recôncavo se tornou um
entreposto que ligava a região mineira e a área portuária da cidade do Rio de
Janeiro. Com a transferência da capital de Salvador para a cidade do Rio de Janeiro,
em 1763, o recôncavo guanabarino passou a receber um fluxo mais intenso de
população e os portos fluviais se transformaram em pontos de partida para a
construção de novos caminhos que conjugassem os rios e os caminhos terrestres e
que chegassem à região das minas com mais velocidade e segurança. (OLIVEIRA,
2007:99)
É importante afirmar que o primeiro caminho do ouro, iniciado na freguesia de
Nossa senhora dos Remédios de Parati, era considerado longo e penoso e por isso
o governador da capitania, Artur de Sá, autorizou que Garcia Pais, filho do
conhecido bandeirante paulista Fernão Dias Pais, empregasse seus recursos
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econômicos e escravos para a abertura de um novo caminho. O novo percurso,
conhecido na época como “Caminho Novo do Pilar” ou “Caminho Novo do
Guaguaçu” era feito em apenas duas semanas e rapidamente substituiu o caminho
Velho de Paraty que totalizava uma média de dezesseis semanas. Tal fato valorizou
as freguesias que nos dias atuais fazem parte da região conhecida como Baixada
Fluminense. Sendo assim, o constante fluxo de mercadorias e de pessoas, fossem
livres ou escravos, por esse caminho fez com que outras variantes de estradas para
Minas Gerais fossem construídas ao longo do século XVIII, numa gama de
“caminhos novos” que consolidaram o Recôncavo da Guanabara como uma região
de considerável destaque no projeto colonizador. (OLIVEIRA, 2007:102-103)
Nielson Rosa Bezerra compara as regiões do recôncavo baiano e
guanabarino, ressaltando que a vocação das áreas cultivadas nas cercanias da baía
da Guanabara estava na especialização da produção voltada para o abastecimento
interno da colônia, com destaque para a produção de farinha de mandioca.
(BEZERRA, 2010:42) Denise Demétrio reforça o argumento afirmando que território
aqui estudado foi privilegiado pela presença de rios e que as freguesias se voltaram
para uma produção de abastecimento e não para a agroexportação. Ao analisar,
especificamente, a freguesia de Santo Antonio de Jacutinga, a autora destaca que
ela apresentava altos índices de produtividade de gêneros de abastecimento. Entre
os anos de 1769 e 1779, possuía sete engenhos com uma média de 236 escravos.
Além disso, somente na freguesia de Jacutinga era produzida uma média de 25.000
sacas de farinha por alqueire, que ao se somar com a produção de outros gêneros
totalizava 37.000 sacas de produtos diversos por alqueire. Se comparado com
outras freguesias, Jacutinga produzia a maior quantidade de sacas, contra as 2.750
sacas de Marapicu, 4190 de Meriti, 19.963 de Pilar e 20.800 de Iguaçu. Ao
analisarmos esses dados fica evidente que a farinha era o principal produto e que
em todas as freguesias, com exceção de Inhomirim e Marapicu, aparece como o
produto líder da produção de abastecimento (DEMÉTRIO, 2008: 66).
O evidente crescimento econômico vivido por Jacutinga se torna mais
transparente quando a autora afirma que existia nessa região o costume de que os
engenhos fossem vendidos entre os membros da freguesia. Tal fato garantia o
sustento da elite local que via na venda desses negócios imobiliários uma forma de
garantir o lucro da terra. Porém, a prosperidade vivida na dita freguesia fazia com
que os proprietários que haviam vendido suas posses permanecessem nas terras do
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recôncavo. Demétrio (2008:74-75) afirma que as famílias que haviam passado
adiante seus engenhos optavam por permanecer em Jacutinga, inclusive batizando
e casando seus escravos. Isso se torna mais importante quando levamos em
consideração o fato de que na colônia existia livre mobilidade espacial e que,
constantemente, negros forros, pardos livres e brancos se deslocavam de uma
região para a outra, formando o que a Sheila Castro Faria denominou de andarilhos
da sobrevivência. Note que não se trata somente de grupos empobrecidos ou os
considerados “marginais”, “desclassificados” ou do chamado “mundo da desordem”.
As motivações que impeliam os homens a migrar eram as mais diversificadas.
Porém, longe de serem simples movimentações aleatórias de uma camada social
específica, respondiam a motivações individuais de todas as camadas da população
(FARIA,1998:108-112). Ou seja, na região de Jacutinga os fregueses optavam por
permanecer mesmo com ampla possibilidade de deslocamento.
A permanência da elite local na região, mesmo depois de passar adiante suas
propriedades e mesmo com a possibilidade de migrar livremente pela colônia, indica
que a prosperidade do recôncavo contribuía para que as pessoas continuassem nas
freguesias das cercanias da Guanabara. Acredito que a região também se tornava
importante por motivos que não eram somente ligados à prosperidade material, já
que os indivíduos estariam próximos a laços já construídos, seja com parentes e
amigos, ou porque – acredito eu - se tratava da terra de seus antepassados e, por
isso, era um território próximo aos seus mortos. Seria então possível para aqueles
que ficaram cuidar de seus antepassados de acordo com os ritos católicos de suas
irmandades, como procurarei demonstrar ao longo deste trabalho.
Com

isso,

além

das

estruturas

econômicas

aqui

apresentadas,

é

imprescindível, para o presente estudo, a apresentação dos aspectos culturais, em
especial os religiosos, da região em tela.
Desde o início da colonização das terras brasileiras o Reino de Portugal uniu
forças à Igreja Católica para a efetiva dominação da colônia recém-descoberta. O
objetivo era claro: garantir que as almas do além-mar se tornassem adeptas do
catolicismo. A união entre os interesses monárquicos e papais pode ser
exemplificada pela constante atuação do padroado régio, que representava a aliança
estreita, e por muitos séculos, indissolúvel entre a Cruz e a Coroa. Com isso, em
troca do poder de recolher o dízimo eclesiástico e de receber poderes concedidos
pelo Papa, a Coroa poderia promover a propagação do catolicismo em áreas
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conquistadas através da fundação de dioceses, paróquias, da construção de Igrejas
e da nomeação de bispos e sacerdotes. (BOXER, 1989:98-101).
Sendo assim, a Igreja Católica garantia que o catolicismo estivesse presente
no cotidiano da vida dos colonos. Observamos então que a criação de freguesias
dentro do território do recôncavo obedeceu à lógica da colonização, onde poder
eclesiástico e poder temporal se confundiam. Os focos populacionais que se
transformavam em freguesias iniciavam seu desenvolvimento próximos a capelas e
outras construções religiosas que permitiam a entrada do poder eclesiástico. As
igrejas matrizes eram construídas em locais de grande aglomeração populacional e
que por isso tinham a presença de relações produtivas e comerciais. Nesses
territórios, terras eram doadas pelos próprios moradores/colonos para a construção
de capelas, ermidas e igrejas matrizes, que criavam múltiplos pontos de vivência da
religiosidade católica, que permeavam o cotidiano do colono, espalhando uma
variedade local de adoração do sagrado. Live França de Carvalho (2011:7) ao
estudar as capelas das freguesias do recôncavo chamou isso de “geografia do
sagrado”.
Dentro desse contexto, temos como foco especial a presença de Irmandades
leigas nas freguesias. Essas associações de ajuda mútua eram responsáveis pela
manutenção de boa parte do cotidiano religioso dos fregueses do recôncavo, pois
acompanhavam os seus integrantes durante a vida e depois da morte. Isso porque,
uma especial função dessas instituições era a promoção de funerais e cultos para as
almas de seus membros. A participação em uma irmandade garantia aos livres, aos
libertos e à escravaria, que os ritos funerários fossem realizados conforme os
desejos, muitos dos quais deixados em testamento, no caso de livres e libertos, já
que escravo não podia testar. Mariza de Carvalho Soares (2000:175), ao analisar o
papel das confrarias leigas dos pretos de origem mina, no Rio de Janeiro, afirma que
o papel dessas irmandades era evitar que o morto permanecesse insepulto ou que
fosse sepultado sem honra pela Santa Casa da Misericórdia sem receber de seus
irmãos os devidos cuidados. Para a autora, os ritos funerários eram formas de
encaminhar uma alma para o outro mundo e ao homenagear um irmão falecido
reforçava o poder das irmandades de cuidarem de seus membros.
Para Caio César Boschi (1986: 150-153), as irmandades representam a
tendência de diversos grupos sociais em buscar associações onde coletivamente
pudessem garantir a autopreservação de seus membros e assim manter vivos os
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interesses comuns e suprir suas necessidades vitais. Para o autor, a irmandade
atendia o obsessivo desejo da população em garantir um sepultamento eclesiástico
ou em sagrado, pois os cemitérios se localizavam dentro das terras de irmandades
que tivessem recebido autorização eclesiástica de manter sepulturas. Elas foram
essenciais para a criação de uma “geografia da morte”, pois os locais de
sepultamento eram administrados por essas confrarias leigas mesmo quando
fiscalizadas pelo poder eclesiástico e real, uma vez que deviam obediência aos
órgãos da coroa, como no momento de aprovarem seus compromissos. Por sua vez,
as que não possuíssem templos poderiam adquirir covas para seus confrades nas
Igrejas Matrizes ou em igrejas de outras irmandades. O enterro dentro de uma Igreja
Matriz também era possível para indivíduos que não tivessem indicado em vida a
preferência pelo local de seu enterro (REIS, 1991:173). Neste contexto, é importante
afirmar que todas as covas possuíam preços a serem pagos por quem quisesse
sepultar um irmão.
A prática de enterrar os mortos dentro dos templos católicos surgiu no século
VI, quando a antiga repugnância em relação aos cadáveres, na Antiguidade romana,
que fazia com que os vivos mantivessem os mortos afastados em cemitérios fora
das cidades, como, por exemplo, ao longo da Via Ápia Romana, cedeu e a postura
dos homens frente à morte se transformou. Nessa centúria, nos cemitérios
extraurbanos que haviam recebido o corpo de santos e mártires, foram construídas
basílicas com sacerdotes que lhes tomariam conta. Em torno desses espaços
sagrados, cada vez mais os homens passaram a enterrar seus mortos para mantêlos próximos aos túmulos dos santos e mártires. Essa prática se pautava na crença
de que aqueles cadáveres já haviam conseguido um lugar no céu e essa proteção
recairia sobre todos os mortos que ali fossem sepultados, obliterando seus pecados
e facilitando a entrada no Paraíso. Isso representou uma maior aproximação entre
vivos e mortos de maneira que com as sepulturas dentro das igrejas “não houve
mais diferença entre a igreja e o cemitério” (ARIÉS, 2003:34-37). Sendo assim, o
sepultamento ad sanctum apud ecclesian predominou na Europa por toda Idade
Média e Moderna e chegou até a América portuguesa junto com os colonizadores,
onde permaneceu como uma das formas de se proceder à boa morte, cujo fim último
era a salvação no Além-túmulo, até 1850, quando as autoridades imperiais levaram
os sepultamentos para o cemitério público afastado da cidade. (RODRIGUES,
1997:225)
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Baseando-se nas Visitas Pastorais de Monsenhor Pizarro no ano de 1794
(2008), podemos analisar informações acerca das estruturas religiosas da região em
tela. Destacamos aqui, dentre outras, quatro freguesias específicas: Nossa Senhora
da Conceição, orago de Marapicu; Santo Antonio, orago de Jacutinga; Nossa
Senhora do Pilar, orago do Pilar do Iguaçu e Nossa Senhora de Piedade, orago do
Iguassu. Podemos notar, que no momento da visitação de Pizarro, todas as quatro
freguesias já possuíam capelas coladas, isto é, capelas com pároco mantidas pela
fazenda real para que pudessem exercer melhor o ofício de conduzir as ovelhas
(NEVES, 1997: 65). Esse fato comprova a importância econômica do recôncavo, já
que as paróquias coladas revelam o reconhecimento metropolitano da importância
econômica ou força política de uma região, representada pela capacidade de
aparelhar Igrejas e manter o culto, além do pagamento do dízimo. Deste modo, as
paróquias coladas dariam também maior prestígio a seus moradores uma vez que a
elevação de status garantiria a administração de sacramentos e a produção de
registros, como por exemplo: batismo, casamento e óbitos. Outro fator de destaque
é que nessas freguesias existiam irmandades para brancos e negros convivendo no
interior dessas paróquias e promovendo os sepultamentos de seus mortos
(RODRIGUES e FRANCO, 2011:66-67).
Os dados levantados, em 1794, pelo visitador Monsenhor Pizarro revelam
informações referentes aos anos de colação das capelas, total de população livre e
escrava, e quantidade de irmandades. Essas informações foram sistematizadas por
Fania Fridman, na tabela abaixo:
.
FREGUESIAS

CAPELA
CURADA
(ANO)

CAPELA
COLADA
(ANO)

FREGUESIA
(ANO)

POPULAÇÃO
TOTAL

ESCRAVOS

FOGOS
(Nº)

ENGENHOS
(Nº)

ENGENHOCAS
(Nº)

N. Sra.
Conceição, de
1728
1755
1759
1.821
919
166
4
Marapicu
Sto. Antônio, de
1612?
1755
1657
3.540
2138
343
10
Jacutinga
N. Sra. Pilar, do
1612
1696
1696
3.895
1219
555
1
Iguaçu
N. Sra. Piedade,
1719?
1699
1755
9.182
1868
320
2
do Iguassu
1746?
FONTE: FRIDMAN, Fania. Freguesias Fluminenses no final do setecentos. In Revista IEB nº48 março de 2009.

IRMANDADES
(Nº)

-

2

1

4

1

4

4

4

A análise deste quadro nos mostra a forte presença do catolicismo no cotidiano
dos indivíduos e na vivência da morte, expressas no fato de que as irmandades ali
presentes totalizavam o número de catorze confrarias – quase se igualando ao
número de engenhos –, com diferentes invocações: Santíssimo Sacramento, São
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Miguel, Nossa Senhora do Rosário, Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, Nossa
Senhora do Socorro dos homens pardos, Nossa Senhora da Conceição, etc. Além
disso, os relatórios do visitador revelam a existência de dezesseis altares, onze
capelas e quinze oratórios. Sobre o número de sacerdotes presentes no momento
de sua chegada, Pizarro registrou que somente em Pilar do Iguaçu existiam seis
pretendentes à ordem, mas que treze clérigos eram residentes das freguesias;
sendo que Jacutinga se destacava com quatro sacerdotes residentes, enquanto
Marapicu, Pilar e Piedade possuíam somente três cada uma (ARAÚJO: 226-291).
Esses dados nos mostram a existência de uma complexa teia de instituições
que promoviam uma gestão da morte, capazes de integrarem diversos agentes
sociais na vivência e preparação da morte. Dessa forma, a presença do poder
eclesiástico e das irmandades leigas, juntamente com a presença das famílias de
diversos segmentos sociais, que viviam nessas freguesias e organizavam uma
administração em torno do sufrágio aos seus antepassados. Embora as irmandades
possuíssem uma posição de destaque na gerência de covas e missas através de um
capelão próprio para os cultos e Compromissos, que documentalmente estruturavam
as regras de ingresso, permanência dentro das confrarias, e gastos com os funerais,
essas instituições leigas conviviam com o poder da administração eclesiástica que
as regulamentava e com os desejos pessoais que os confrades deixavam
registrados em testamento. Por isso, trataremos aqui, a atuação das irmandades na
questão da “boa morte” como um agente que convivia com a sociedade guanabarina
e com o poder eclesiástico através de negociações e conflitos, que ficarão mais
cristalinos com o aprofundamento da analise documental – que comentaremos mais
adiante.
Ainda sobre a presença de irmandades, notamos a presença de irmandades de
brancos, pardos e negros, pois embora a morte chegasse para todos, a gestão da
morte acontecia dentro de um grupo social e étnico do qual um indivíduo fazia parte.
Um homem poderia fazer parte de mais de uma irmandade, porém os limites para a
sua presença dentro das confrarias se daria pelo seu grupo étnico de origem, já que
mesmo entre os “homens de cor”, havia diferenças entre irmandades de pretos,
pardos,

mulatos

que

descendiam

das

mais

diversas

“nações”

africanas.

Consideramos aqui, o fato de que a cultura africana possui uma estrutura
essencialmente heterogênea e por isso não houve na colônia uma unidade entre as
irmandades negras, por mais que em alguns momentos estabelecessem alianças
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umas com as outras. Isso por que, ao mesmo tempo em que aproximações entre
confrarias fossem realizadas, os Compromissos/estatutos dessas associações
também estabeleciam formas de restringir o acesso entre os grupos étnicos. (REIS,
1996: 5-12).
Sendo assim, podemos afirmar que a “teia de gestão da boa morte” esteve
presente em variadas freguesias dentro e fora do Recôncavo da Guanabara e que
influenciava o cotidiano dos vivos. A análise dos testamentos deixados por membros
de irmandades nos mostram que existia uma preparação para a morte, que era
determinada pelos testadores e dirigida a seus confiados para que fossem
cumpridas. Por exemplo, no dia treze de setembro de 1786, Luis Cabral de Mello,
preto, forro, residente na freguesia de Nossa Senhora Piedade do Iguaçu ordenou,
em seu testamento, que seu corpo fosse sepultado em uma sepultura da irmandade
de Nossa Senhora do Rosário da qual era irmão, que o seu corpo fosse amortalhado
em um lençol e levado no esquife da irmandade que deveria acompanha-lo
juntamente com o Reverendo Pároco. A quantidade de missas pela sua alma foi
determinada em: quatro missas de corpo presente “da esmola costumada”, mais
meia capela (uma capela eram 50 missas. Meia capela = 25) de “missas de esmola
ordinária”, determinando a seus testamenteiros também que “mand[assem] dizer
mais quatro missas de esmola de seiscentos e quarenta cada uma; a saber, uma a
Nossa Senhora da Piedade, outra a Nossa Senhora do Rosário, outra a Nossa
Senhora da Conceição, e outra a Glorioso Arcanjo Padre Miguel”.1
Ao cruzarmos o valor de cada missa rezada deixada no testamento com o
documento de visitação de Monsenhor Pizarro na dita freguesia, em 1794,
confirmamos que cada missa de corpo presente valia $640 (seiscentos e quarenta
reis), enquanto o valor de cada missa de esmola diária era de $320 (trezentos e
vinte reis). Além disso, o testador aqui referido determinou mais quatro missas com
o mesmo valor das missas de corpo presente. Sendo assim, chegamos ao valor total
de 13$120 (treze mil, cento e vinte reis) gastos somente com as missas pela alma
de Luis Cabral de Mello.
Ao comentar os valores que caberiam por direito paroquial aos sacerdotes,
capelães e à fábrica, Monsenhor Pizarro apresentou os valores cobrados para cada

1

Testamento de Luis Cabral de Mello. Este e os demais testamentos e registros de óbitos que eu vier a utilizar
foram cedido pelo grupo de pesquisa do CNPQ, Antigo Regime nos trópicos/ART, coordenado por João
Fragoso.
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uma da freguesias do Recôncavo. Tais dados me permitirão cruzar com os
provenientes dos testamentos e registros de óbito para identificar o montante
envolvido no morrer. Só a título de exemplo, os valores cobrados pela sepultura em
covas da fábrica, na matriz de Nossa Senhora da Piedade poderiam ser de 1$280,
de 2$000, de 4$000 ou de 6$400, dependendo do lugar dentro da igreja (sendo o
valor maior o da sepultura na capela-mor, o lugar mais importante há geografia do
além) (ARAÚJO: 288).
Além do pároco, dos sacerdotes e sacristães das paróquias, os ganhos
também incluíam as irmandades que, quando não possuíam igrejas próprias,
possuíam suas covas nas igrejas matrizes ou de outras irmandades, pelas quais
podia cobrar àqueles que quisessem seu auxílio na hora morte e que não fossem
irmãos ou que não estivessem com os pagamentos dos anuais em dia. Mas, além
dos gastos com sepultura, os familiares dos mortos também podiam despender
dinheiro para a encomendação, música fúnebre, presença de sacerdotes carregando
cruz na processão fúnebre, etc. Ou seja, toda uma economia fúnebre, que, se por
um lado, era responsável pelo sustento de paróquias e irmandades, por outro,
poderia envolver conflitos na sua gestão. Exemplo disso é o que Pizarro afirma em
uma passagem de sua visita pastoral na freguesia de Nossa Senhora da Piedade do
Recôncavo da Guanabara:
Pelas contas tomadas por mim, achei exceder a Receita [da fábrica] á
Despesa, na quantia de 7$620Rs: as suas forças são diminutas, por
serem iguais os seus reditos, que só provém das esmolas por
Sepulturas, e Cruz nos funerais, que se fazem dentro da Igreja: e das
mesmas Sepulturas pouco é a utilidade, porque as Irmandades são
Senhoras da maior parte elas. Além disso, a pouca satisfação dos
devedores, faz ser mais diminutos os mesmos reditos: e este
procedimento é igual no que pertence ao R. Pároco pelos direitos do seu
Ofício. (ARAÚJO: 281).
Estes comentários do visitador nos permitem inferir a existência de disputas em
torno da gestão do morrer, que poderiam colocar paróquia e irmandades em
disputas pelos rendimentos da administração dos lugares e ações ligados ao morrer
nas paróquias. Tais conflitos não foram raros e se fizeram presentes no período
colonial e imperial, como já demonstraram diferentes trabalhos sobre assuntos
eclesiásticos.
Na teia de gestão da morte conviviam paróquia, irmandades e as famílias das
freguesias. Por parte das paróquias, se destacavam a presença de padres colados e
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da fábrica. Esta última era a instância da paróquia que administrava o patrimônio
eclesiástico. Suas funções incluíam a manutenção de templos, a guarda de bens
móveis, que eram inventariados e conservados, a administração de fundos, a
arrecadação de receitas e pagamento de despesas, além de promover a
manutenção dos toques dos sinos. Neves destaca a existência de conflitos entre a
Fábrica e os vigários e os representantes das irmandades, em especial querelas que
envolviam os enterros e as sepulturas. Toda vez que as irmandades sepultavam um
irmão, a cova e as missas rezadas pela salvação de suas almas eram pagas, tanto
este que gerava uma economia da morte dentro da gestão dos funerais e sufrágios
que rendia lucros à Fábrica e consequentemente para a Igreja. Por isso, existiam
disputas constantes pelo controle da administração da morte. (NEVES: 1997:228).
Com base em todos estes aspectos, o objetivo da pesquisa que venho
desenvolvendo pretende investigar a gestão da morte nas freguesias de Nossa
Senhora da Piedade e de Santo Antônio de Jacutinga, do Recôncavo da Guanabara,
no período colonial – entre 1700 e 1809 –, a partir da análise dos conflitos,
negociações e questões em torno da gerência do morrer. A escolha por estas duas
freguesias se deve ao fato de serem aquelas para as quais a série de registros de
óbitos e testamentos está mais completa, abarcando o período aqui definido. O
recorte cronológico está, pois, relacionado ao período abrangido pelas fontes
paroquiais e abrange um contexto de progressivas transformações pelas quais
passou a capitania do Rio de Janeiro até a instalação da Corte na cidade, em 1808,
cujos impactos também se fizeram sentir sobre a região guanabariana, os quais eu
pretendo também analisar ao longo da pesquisa.
Até o presente momento, ainda não foram desenvolvidos estudos específicos
sobre a questão da “gestão da morte” na historiografia brasileira, pois esta tem se
centrado na análise dos rituais fúnebres barrocos, da criação de cemitérios públicos
extramuros e na secularização da morte, como são os casos da obra de João José
Reis, Claudia Rodrigues e Mariza de Carvalho Soares, dentre outros. É verdade que
podemos encontrar trabalhos que enfocaram o morrer na região guanabarina, como
os de Ana Paula Souza Rodrigues (2010), Nelson Henrique Moreira de Carvalho
(2010) e Live França de Carvalho (2011). Porém, estes não abordaram os conflitos e
relações ligados à gestão da morte; o que nos permitirá um avanço em termos do
que já foi produzido para a região. Para viabilizar a presente pesquisa, foi
selecionada uma variada documentação.
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Um primeiro grupo é composto pelos registros paroquiais de óbito e
testamentos, referentes às regiões aqui abordadas e que fazem parte do acervo de
obras digitalizadas do grupo de pesquisa Antigo Regime nos Trópicos, que
gentilmente foram cedidas a mim. Procurarei completar esta documentação com a
busca de inventários post-mortem de alguns dos testadores da região, que se
encontram no Arquivo Nacional. Até o momento possuo 2.142 assentos de óbitos
referentes ao período de 1725 até 1809 e 49 testamentos, relativos às freguesias de
Jacutinga e Nossa Senhora da Piedade do Iguaçu.
A segunda parte dessa documentação se refere aos relatos das visitações de
Monsenhor Pizarro – e de outros clérigos em diferentes períodos – que nos
informam sobre a condição das igrejas, capelas e irmandades, além de registros
referentes aos gastos com covas e missas rezadas e sobre a presença de conflitos
envolvendo o poder eclesiástico, as irmandades e a população local. O livro de
visitação de Monsenhor Pizarro já se encontra publicado (ARAÚJO, 2008). As
demais visitas pastorais se encontram no Arquivo da Cúria Metropolitana do Rio de
Janeiro. Neste arquivo também poderei coletar os breves apostólicos de oratórios
privados, que me permitirão identificar as autorizações episcopais e papais para
posse de oratórios privados nas fazendas guanabarianas, algumas delas com
permissão para terem cemitérios. Isso me permitirá avaliar outras formas – mais
privadas – de gestão do morrer. Por último, buscarei descobrir alguns compromissos
das irmandades da região, alguns dos quais se encontram no Arquivo Nacional, no
fundo “Mesa de Consciência e Ordens” e ver o que pode estar disponível nos
arquivos portugueses e com acesso on-line. Estas fontes serão analisadas pela
combinação do método quantitativo (pela construção de séries e inserção dos dados
em bancos de dados) e qualitativo, pela análise de texto. (CARDOSO e VAINFAS,
1997).
Sendo assim, as relações sociais existentes dentro do campo da gestão da
morte revelam uma série de negociações, conflitos, hierarquias sociais, crenças e
rituais que operavam entre as irmandades leigas e o poder eclesiástico. As fontes
aqui analisadas e o próprio discurso presentes nas visitações de Monsenhor Pizarro
ajudam a entender como as vontades individuais dos irmãos brancos e negros
operavam dentro de uma forte noção de direito e costumes em confronto com as
determinações da lei eclesiástica interessada em manter o controle social e os
interesses da Igreja. Fica claro que o cotidiano dos moradores das freguesias do
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Recôncavo era fortemente marcado pela vivência do morrer em suas diversas
formas e expressões.
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O MORRER NA CIDADE DE TERESINA: ENTRE RITOS E PREPARAÇÃO PARA
A MORTE
Elene da Costa Oliveira1

Resumo: O presente artigo tem como objetivo mostrar como o Piauí desde sua colonização com a
presença dos jesuítas é marcado pela religiosidade católica da sua população na devoção aos
santos; festividades; especificando a cidade de Teresina no oitocentos no tocante o morrer, os fieis
católicos se preparavam para a morte para a salvação de sua alma e como os testamentos foram
utilizados como um meio de exteriorizar o sentimento religioso, suas ultimas vontades para terem
uma boa morte. Instruções quanto à organização do seu funeral, número de missas, local de
sepultura, santos de devoção, a mortalha; em busca da salvação.

Palavras-chave: Morte. Ritual. Teresina

Caminhos da fé: Piauí religioso

FOTO:Cássia Moura
Casa de uma família devota durante a procissão de Bom Jesus dos Passos, Oeiras, 2009.
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Foto: Cássia Moura
Altar doméstico. Divino Espírito Santo. Oeiras, 2009

No Piauí2a religião católica chegou junto com os colonizadores; onde esses
povoadores pouco contaram com a participação da igreja oficial nas práticas dos
ensinamentos eclesiásticos. O catolicismo piauiense possuía suas especificidades
principalmente devido à união entre interesses políticos-administrativos e religiosos,
ocorrido durante o processo de colonização.
Sem a presença das autoridades eclesiásticas e civis, os colonizadores do
Piauí, foram traçando suas relações sociais e sua relação com o sagrado. Tanya
Brandão destaca que até o final do século XVII que os serviços prestados nas
fazendas e sítios era feito por jesuítas que transitavam nos sertões de dentro, não
havendo no Piauí até 1697, nenhuma igreja ou capela canonicamente erigida; entre
os vários motivos estavam decisões administrativas do governo; comportamento dos
proprietários e moradores e também muitos proprietários de terras proibiam a
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O Estado do Piauí situa-se no vale do Parnaíba no Nordeste Ocidental ou Meio-Norte do Brasil. É o
terceiro maior Estado nordestino e o décimo primeiro Estado brasileiro em extensão territorial.
Teresina é a Capital do Estado e o maior centro populacional do Piauí. Conta atualmente com uma
população de 822.363 habitantes.
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construção de igrejas em suas terras, poderíamos supor que talvez a igreja quisesse
tomar a terra onde fosse construída a igreja.
O episódio que marca a resistência dos habitantes a implantação da Igreja no
Piauí, foi à destruição da primeira igreja a de Nossa Senhora da Vitória em 1697 na
Vila da Mocha. Ocorrendo em 1711, um episódio parecido na instalação da
freguesia de Santo Antônio do Surubim, só que foi menos agressivo. Muitos
proprietários resistiam à construção de igrejas, para evitarem domínios externos em
seu território, no caso os clérigos, mas como a resistência não se limitava só a eles;
as atitudes dos padres pode ter influência, pois padres disputaram e adquiriram
sesmarias e instalaram suas fazendas; o que para os habitantes não era esse o
papel dos religiosos ia contra o seu objetivo que era o encaminhamento espiritual da
população.
O próprio comportamento da população dificultava a assistência espiritual; pois
eram de caráter arredio, individualista e autônomo dado à maneira como se deu o
processo de povoamento colonial da região. Como também as características e por
exigência da pecuária a população estava despeça dificultando o contato entre
padres e fieis. De acordo com as Constituições Primeiras do Arcebispado da Bahia
“o cristão deveria ouvir aos domingos e dias santificados, dedicar-se no aprendizado
da doutrina e ter a vida regida pelos sacramentos do batismo, da penitencia, do
matrimonio o e da extrema-unção”.3
O que era dificultoso no Piauí devido a grande distância entre as fazendas e a
paroquia; e a exigência dos moradores nas fazendas, fazendo com que os
sacramentos como o batismo que tinha que ser feito oito dias depois do nascimento
e o casamento antes de levarem vida marital não fossem realizados; ocorrendo
somente quando havia visitações e desobrigas; o que deverias demora certo tempo.
Em relação à extrema-unção o enfermo recebia se tivesse visitação próxima a sua
casa.
As capelas construídas no Piauí foram obras de pessoas comuns, a exemplo a
de Bom Jesus da Boa Sentença, na região de Paranaguá obra de um preto forro. O
que talvez tenha levado a construção de capelas e oratórios por particulares teriam
sido o comportamento dos clérigos mais preocupados com as disputas e conflitos
3

BRANDÃO, Tanya Maria Pires. A religiosidade no Piauí colônia: Catolicismo adaptado ao modo de
vida. Instituto Histórico Brasileiro, 2005, p.06.

4

com forças politicas locais, interesses pessoais até em disputas jurisdicionais entre
freguesias.
Essa prática de levantar por conta própria igrejas, capelas e oratórios
evidencia o significado dos mesmos na religiosidade dos piauienses.
Demonstra o reconhecimento de que eram estes locais apropriados à
prática da religião, com ou sem a presença de padres. Também se observa
que entre os moradores do Piauí as igrejas, particulares ou não, eram
4
entendidas como Campo Santo.

Dentro dessa religiosidade piauiense que se formou do seu processo de
colonização, a fé exteriorizada na devoção aos santos, às rezas e a prática na falta
dos clérigos surgiram o papel das rezadeiras e das excelências para auxiliar na hora
da morte, para encaminhar a alma no caminho da salvação não partir sem os
mínimos dos sacramentos.

Assim como o papel das irmandades leigas que se

estabeleceram no Brasil colônia e se proliferaram por todo o território chegando ao
Piauí para praticarem assistência à população. Assim como a preocupação para
com a morte a necessidade de se ter uma boa morte, para o encaminhamento da
alma com todos os sacramentos, rezas, apego aos santos, escrita testamentaria,
etc.

Morrer em Teresina

Igreja de Nossa Senhora do Amparo. O Estado, 1971. Fonte: Arquivo Público do Piauí
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Teresina nasce já sobre o signo da religião com a fundação da sua primeira
igreja e marco da transferência da capital da vila do Poti para Teresina em 1852. A
Igreja de Nossa Senhora do Amparo, que começou a ser construída em 1851 no
governo de Dr Saraiva em relatório apresentado já dizia que a capela-mor e as
sacristias laterais da igreja já estavam prontas, faltando somente à cobertura de
telha. Sendo em 2 de dezembro de 1852,terminada a capela e em solenidade e
procissão com a imagem de N.S do Amparo padroeira da cidade trazida a imagem
para a igreja e decretada pela lei n,º 334 de 08 de julho de 1853, a transferência da
sede da freguesia para Teresina. A vida religiosa em Teresina é marcada por três
eixos com a construção da Igreja do Amparo, Igreja das Dores e a Igreja de São
Benedito.
Já em 1860 em Teresina as festas eram celebradas regulamente em Teresina;
às de preferencia pela população era a Semana Santa; a festa da Padroeira e a da
Imaculada Conceição. A irmandade do Santíssimo sacramento era responsável pela
organização das comemorações durante a Semana Santa, por isso dias antes do
Domingo de Ramos os irmãos se reunião para discutirem quanto dispunham e
combinavam as funções com o vigário Mamede Antônio de Lima 5. A procissão do
Bom Jesus, só pode ser realizada pela primeira vez em 1858 quando se adquiriu a
Imagem do Senhor dos Passos.
A festa em homenagem a padroeira Nossa Senhora do Amparo era realizada
em setembro ou novembro. Apesar de todos os fatores falta de padre e de uma
formação adequada os católicos mantiam sua fé e tentavam praticar sua vida
religiosa batizando seus filhos, casamento matrimonial, frequentando as missas etc.
A nova capital Teresina6, que é fundada em 1852 só terá suma primeira visita
pastoral do bispo sete anos depois, no dia 17 de outubro de 1859,desembarca nas
5

“Padre Mamede Antônio de Lima, sacerdote católico e prócer político. Vigário da antiga vila do Poti.
Primeiro vigário da Igreja de Nossa Senhora do Amparo, de Teresina. Foi Conselheiro municipal em
1851, Deputado Provincial no período de 1852 a 1865. Grande colaborador de Saraiva na
implantação da nova capital. Celebrante da primeira missa da Vila Nova do Poti, inaugurando a
Capela-mor da igreja do Amparo [primeiro templo religioso da Nova Capital][....].Faleceu no fim do
século XIX em Teresina. Foi sepultado na Igreja de Nossa Senhora do Amparo”.GONÇALVES,
Wilson Carvalho.Dicionário enciclopédico piauiense ilustrado e comentado [15492003].Teresina,2003,p.227.
6
Oeiras a primeira capital do Piauí, já se fazia as discussões da necessidade de transferência da
capital para outro local, os governantes alegando vários fatores. Em ofício de 8 de abril e 19 de
agosto de 1798 o governador D.João de Amorim Pereira apresentava a Metrópole considerações
sobre a mudança da sede do governo de oeiras para a Vila de Parnaíba. Tudo porem não passou de
sugestões, que ficaram no papel. Em 1844 voltou-se ao assunto. O presidente, Dr.Jose Idefonso de
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margens do Parnaíba o S Excia Revma. Manoel Joaquim da Silveira, para a
realização dessa visita que durou 21 dias. A população recebe a noticia com grande
alegria e começa-se a se distribuírem afilhados e escolher padrinhos pois o bispo iria
ministrar o Sacramento da Crisma. As 7:30 da manhã o bispo desembarca em
Teresina ,onde foi recebido por uma população com grandes demonstrações de fé e
de alegria, pelo presidente da província, militares.
Seguindo em cortejo, o Bispo seguiu para a Igreja Matriz, onde os sinos
badalavam festivamente; depois como era hospede do Estado retirou-se para o
Palácio e estava iniciada a visita. D.Manoel visitou a cadeia, o Hospital de Caridade,
a Casa dos Educandos. Foram crismadas cerca de quatro mil pessoas.
A colonização portuguesa com a presença do elemento indígena e africano
legou ao Brasil um arraigado e diverso catolicismo, construindo no País um espaço
de rica e plural mistura de raças, crenças e valores.
Em Teresina surgiram algumas irmandades, todas elas eram da matriz do
Amparo, que prestavam ajuda mutuas aos seus irmãos desde assistência a saúde,
como no momento da morte. Muitas das práticas religiosas da população religiosa
em Teresina era organizada pelas irmandades leigas desde a segunda metade do
século XIX. Estabeleceram-se em Teresina na segunda metade do século XIX entre
1864 e 1871 as principais irmandades: Irmandade do Santíssimo Sacramento7·;
Irmandade

do

Glorioso

São

Benedicto8;Irmandade

da

Santa

Casa

de

Misericórdia9;Irmandade do Senhor dos Passos10;Irmandade da Santa Cruz dos

Sousa Ramos, proclamando impraticabilidade de se continuar com a capital em Oeiras, fez votar e
sancionou a lei nº174, de 27 de agosto daquele ano, “mandando mudar a capital para a margem do
rio Parnaíba, na foz do riacho Mulato, ficando a nova cidade com o nome de Regeneração. A lei nº
191, de 30 de agosto, autorizou o Presidente a empregar os meios adequados para a mudança
imediata da capital, passando as repartições públicas para S.Gonçalo, hoje Regeneração, onde
deviam permanecer ate a edificação da nova capital. Nesse vai e vem de escolha de local para a
mudança, um nome surgiu em 1844 que teria influencia decisiva no futuro, Refiro-me ao nome da Vila
do Poti. Já em 4 de dezembro de 1797 tem começo, na barra do Poti ,a edificação de uma capela
com a indicação de N.S.do Amparo ,desde então considerada padroeira dos habitantes dali. Por ser
um local de inundações calamitosas a Vila do Poti, o governo central através da lei nº140 de 29 de
novembro de 1842,autorizou os potienses a mudarem o lugar de sua vila.Em 19 de julho de 1852,a
Vila Nova do Poti foi elevada a categoria de cidade com a denominação de Teresina.
7
Resolução nº554. Publicada em 28 de julho de 1864. Aprovando o compromisso da Irmandade do
Santíssimo Sacramento da Freguezia de Nossa Senhora do Amparo da cidade de Teresina. Fonte:
Acervo do Arquivo Público do Piauí.
8
Resolução nº587. Publicada em 28 de agosto de 1865. Aprovando o compromisso da Irmandade do
Glorioso São Benedicto. Fonte: Acervo do Arquivo Público do Piauí
9
Resolução nº598. Publicada em 06 de agosto de 1866. Aprovando o compromisso da Irmandade da
Santa Casa de Misericórdia. Fonte: Acervo do Arquivo Público do Piauí
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Passos de Teresina11. “As irmandades eram associações corporativas, no interior
das quais se teciam solidariedades fundadas nas hierarquias sociais”. 12
A primeira irmandade a ser instalada em Teresina foi a Irmandade do
Santíssimo Sacramento. Uma vez erigida logo “após a saída da sede da Paróquia
do Poti Velho para Teresina”13.A irmandade também cuidava e tinha por “fim acudir
aos irmãos com o sagrado viático”, Assim quando tocasse o sino todos os irmãos
que estivessem na cidade deveriam se deslocar para Matriz do Amparo .Nesse
caso obrigados todos aqueles designados pelo procurador.
Quanto a assistência quando o irmão falecia ,a sepultura era por conta da
irmandade nas catacumbas do cemitério da cidade, todos os sinais permitidos pela
igreja ,seriam dados nos sinos da Matriz, os irmãos seriam avisados e e em hora
marcada se reuniriam na Matriz e sairiam com suas capas e cruz em comunidade
ate a casa do falecido, com o intuito de acompanharem-no ate a sepultura.
As expressões confrarias, irmandades tem o mesmo significado de grupos de
leigos que se reunião em devoção a um santo padroeiro das comunidades e que
organizavam atividades de ajuda mutua, enterramento.
Por sua fundação ser datada de 1852 da segunda metade do século XIX a
cidade de Teresina, não possui enterramentos dentro das igrejas; no Basil o
discurso dos médicos higienistas ganhava corpo já na década de 1830, sobre os
enterramentos no interior das igrejas.
Os médicos viam os enterros nas igrejas por uma ótica radicalmente
diferente. Para eles a decomposição de cadáveres produzia gases que
poluíam o ar, contaminavam os vivos, causavam doenças e epidemias. Os
mortos representavam um sério problema de saúde pública. [...] Uma
organização do espaço urbano requeria que a morte fosse higienizada,
sobretudo que os mortos fossem expulsos de entre os vivos e segregados
14
em cemitérios extramuros.

A tese microbiana demorou a se impor sendo confirmada apenas na
segunda metade do século XIX, onde as infecções microbiana se dava
10
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diretamente através do meio ambiente, no caso o ar infectado por gazes ou
vapores pútridos, ou mais genericamente miasmas. Daí a preocupação dos
médicos em limpar o ar faze-lo circular, vigiar seus odores, enfim higienizar o
meio ambiente.
Todas essas discussões vão surgindo, os espaços específicos para que
fossem enterrados os mortos os cemitérios. O cemitério da cidade de Teresina,
que na verdade eram dois cemitérios o primeiro e os mais antigo o teve sua
construção iniciada em 1852 e concluída três anos depois se consolidando em
1859 com a inauguração da capela e do jardim a sua volta aonde eram
enterrados os ricos e crentes de Deus, já o segundo ficava mais ao fundo onde
eram sepultado os pobres, os que morriam por doenças endêmicas os suicidas e
descrentes.
De acordo com o código das leis piauienses de 1855-Regulamento nº29
publicado a 27 de novembro de 1855 - Dando providencia sobre o Cemitério
desta cidade Vice Presidente da Província em virtude da autorização que lhe é
conferida pelo artigo 24Ƨ4ºdo acto adicional a constituição do Império ordena que
se observe o seguinte regulamento sobre o cemitério. Divididos em capítulos
sobre as disposições de funcionamento e regulamentação do cemitério da cidade
de Teresina.
No capitulo 1º-Enterros e administração, Capítulo 2ºdo pessoal do
cemitério-administrador, serventes, coveiros, Capítulo 3ºdas sepulturas, Capítulo
4º das medidas da ordem interna, Capítulo 5ºdas exumanações e Capitulo
6ºdisposições gerais.
Foi somente em 1938 que os dois cemitérios foram fundidos formando o
Cemitério São José.
Com esse capítulo II traço um breve panorama da cidade de Teresina na sua
vivencia religiosa com suas festas religiosas, as funções das irmandades e sua
atuação, para com seus irmãos defuntos, organização de festas religiosas como a
procissão do Bom Jesus dos Passos na cidade de Teresina ,o cemitério local de
sepultamento
testamentos.

que

os

testadores

solicitavam

que

fossem

enterrados

nos
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A ritualística de uma boa morte na Teresina
A prática testamentária

Um dos meios de se preparar para a morte era redigir um testamento. que se
trata essa fonte os testamentos de uma manifestação escrita de uma pessoa que se
julga próxima da morte e que designa como quer que seus bens sejam divididos.
Possui partes muito humanas, justificadoras de atos e pedidos de perdão,
econômico, religioso. Eles compõem-se das seguintes partes: preâmbulo; invocação
de Jesus Cristo ou S.ma Trindade, data, localização, Nome, naturalidade, estado
civil, filiação, filhos, condição no caso de libertos, religião, etc.; legados espirituais:
encomendação da alma-aos santos, anjos ou a Deus-Indicação do local do funeral e
o enterro, número de missas por intenção de sua alma; patrimônio: resumo dos bens
móveis e imóveis, alforrias, venda de escravos, identificação de dívidas e créditos,
doações à instituição, pobres ou doentes, disposições gerais e autenticação;
disposições gerais assinatura ou sinal do testador, assinatura do escrivão,
aprovação e abertura do testamento.
De acordo com o primeiro dicionário português publicado em 1739, testamento
vem das palavras latinas testatio (ação de testar ou testemunhar) e mentis (a mente,
o espirito, a intenção, a capacidade intelectual, a disposição do espirito, um plano ou
projeto). Fazendo-se a junção das duas palavras testamento vem da intenção,
vontade de alguém testar sobre algo.
Nos testamentos de Teresina os fiéis católicos pediam a interferência dos
santos na hora do embate final, pois eles se tornavam seus interventores no outro
mundo, na hora do julgamento final, assim como deixavam dinheiro para santos (as)
Além de destinarem parte de seus bens para a organização de um funeral com
maior suntuosidade possível; alguns perdiam que por sua morte houvesse
badaladas do sino da igreja. Assim desejou que fosse Jardelino Francisco Barbosa
de Amorim15·, “[...] é minha vontade que não haja por minha morte se não os sinais
em toques de sino recomendados pelo rito da igreja em tais circunstâncias [...]”; eles
se tonam a forma íntima de que alguns tinham de se expressar sobre seus desejos e

15

Testamento Jardelino Barbosa de Amorim, ano 1896. Fundo do poder judiciário. Acervo do Arquivo
Público do Piauí.
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medos depois da morte; por isso; quanto mais missas melhor para uma passagem
mais segura para o mundo celeste, o número variava muito, alguns no gesto de
demonstrar simplicidade perdiam poucas, outros com medo ou receio de seus
pecados e atos cometidos em vida, perdiam um grande número de missas.
As missas16 não eram encomendadas apenas para a própria alma, mas para
as de defuntos parentes, amigos, parceiros, comerciais e até escravos e senhores;
dessa maneira, lembrar-se dos já falecidos era uma maneira deles estarem
intercedendo em favor do novo finado na hora do julgamento; até mesmo porque os
próprios padres católicos recomendavam as missas para a salvação da alma, o qual
era destinada certa quantia para a execução dessas missas e os padres lucravam
com elas, eram eles que celebravam as missas em beneficio das almas.
Os testadores na cidade de Teresina solicitavam um grande número de missas
desde vinte até cinquenta missas fossem realizada para a salvação de sua alma.

A mortalha

Constituía-se através da vestimenta a crença que poderia ajudar o cristão na
hora do julgamento; por isso a cor e o tipo da mortalha eram importantes na hora da
escolha. Porque algumas cores poderiam dificultar a saída da alma do corpo do
morto, funcionando como uma barreira; já outras facilitariam a entrada e
identificação do morto.
Dentre as várias mortalhas, mais utilizadas durante o século XIX; eram a de
santos; pois se estivessem vestidos com as vestimentas de

seus santos de

proteção e de devoção seria uma garantia a mais na hora do julgamento final ,e
outros escolhiam pela cor .As cores que mais predominava entre os testadores da
cidade de Teresina era o branco ,pois para os cristãos simbolizava a esperança na
vida eterna; e também era relacionada as santo sudário o lençol que Cristo morto foi
16

Câmara Cascudo traz na obra Dicionário do Folclore Brasileiro, o conceito de missa, onde existem
a missa dos mortos: missa das almas, missas dos defuntos, celebrada por um padre morto e a que
assiste um auditório de defuntos. Muitas vezes, o celebrante e os fieis são esqueletos. Missa das
almas em Portugal, missa de las animas na Espanha e América espanhola. Tradição conhecida em
toda a Europa, desde a Idade Média, com registro externo nas lendas e versões locais. Em todos os
estados do Brasil há versões regionais. Missa perdida: missa paga com dinheiro de esmolas,
solicitada como penitencia ou promessa. Diz-se também missa de esmola. Constituía um ato de
tradicional eficácia pela efêmera humilhação dos pedintes, às vezes pessoa de alta posição social e
financeira.
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envolto e com qual ressuscitou; por isso ser envolto em mortalha branca ou lençol
branco era a promessa da ressureição.

A sepultura

Lugar sagrado, a sepultura; era o espaço sagrado do morto; morrer e não ter
sepultura significava algo horrível para o morto. Rompia com o ritual e condução
para com o morto para o descanso eterno; por o morto sem sepultura significava em
virar alma penada, o que significaria ficar vagando na terra e atormentando os vivos.
Uma morte deprimente era morrer em alto mar. Analisando os pedidos de sepultura
nos testamentos de Teresina como era importante deixa testado o local que gostaria
de ser sepultado e a variedade desses lugares era grande ate mesmo o temor de
morrer longe do lugar que era natural, por ventura falecesse em outro lugar
deixavam testado como queriam que fosse feito seu enterro em outra localidade. A
maioria dos testadores desejavam ser enterrado no cemitério da cidade.
Segundo Claúdia Rodrigues:
O testamento foi utilizado como um meio de exteriorizar o sentimento
religioso e a fé em Deus que diziam ter, a obediência aos preceitos do
catolicismo ,a crença em seus dogmas. Foi nesse sentido que utilizaram
boa parte para sua profissão de fé, para pedirem a intercessão de santos,
anjos, da Virgem e de Cristo pela sua alma;para organizarem seu funeral de
acordo com os rituais católicos; para pedirem que fossem realizados
sufrágios por sua alma e pela de outrem ;para instituírem legados pios;para
doarem esmolas aos pobres; para demonstrarem arrependimento pelas
“faltas” e pecados que acreditavam ter cometido em vida ;para saldarem
17
dívida

Era no momento que os fieis católicos colocavam em prática todos os
ensinamentos eclesiásticos de como se deveriam se preparar para a morte, essa
preocupação pode ser vista na forma como utilizaram os testamentos como local
privilegiado para a organização do seu funeral: local de sepultura, número de
missas, roupa com que seriam amortalhados, acompanhantes do cortejo,etc.
17

RODRIGUES, Claúdia. Nas fronteiras do além: a secularização da morte no Rio de Janeiro (séculos
XVIII e XIX). Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 2005, p.38.
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Feito depois da morte os inventários se constituem fontes para os
historiadores, também chamados de inventário post-mortem. Neles podemos
localizas os gastos realizados para garantir que o falecido tivesse uma boa morte
(gastos com missas, velas, procissões, pano para a mortalha, arrumação da casa,
caixão, etc.) considerados necessários para encaminhar a alma ao paraíso. Na
cidade de Teresina podemos observar que os gastos com o funeral do morto eram
grandes com a presença de irmandades, musica gastos com a vestimenta, sepultura
arrumação da casa etc.,
No caso da falecida Annanias Izaias Izael, que deixo um testamento cerrado
sendo o Tabelião chamado a sua residência no dia 29 de julho de 1878 onde se
encontrava doente de cama, mas em sua plena consciência, ,falecendo em 1878
,natural da cidade de Oeiras, viúva ,em seu testamento ela desejava que fosse
realizada por sua alma uma capela de missas assim como uma outra capela de
missas18 pela do seu finado filho Raimundo Nonnato ,deixou como outros testadores
da cidade de Teresina uma certa quantia para ser distribuídas aos pobres no dia do
seu funeral, solicitou que fosse acompanhada pela banda de música

e o

acompanhamento das irmandades do Santíssimo Sacramento e do Senhor Bom
Jesus dos Passos .
No seu inventário consta os recibos dos gastos feitos desde o pano gasto na
mortalha que foi lustrem feitura do caixão enfeite, velas gastas, sepultura, armação
da casa para o velório, em seu funeral e se sua ultima vontade foi cumprida no que
solicitou em seu testamento.
Em relação ao acompanhamento das duas irmandades que ela solicitou em
seu testamento no inventário podemos consta que a Irmandade do Santíssimo
Sacramento não pode acompanhar o cortejo da falecida Dona Annanias Izaias, pois
a referida irmandade iria acompanhar o cortejo do procurador da Irmandade que
havia falecido. Enquanto a Irmandade do Bom Jesus dos Passos iria fazer o
acompanhamento do senhor José Rosa irmão da mesma confraria que havia
falecido.

18

Capelas de missas se referem a 50 missas.
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Conclusão

A morte está presente em todas as culturas variando como cada uma percebe
e significa essa passagem e ritualizando-a. No Brasil oitocentista era necessário
está preparado para ela; por isso a escrita testamentaria; todas as angústias,
medos, sensibilidade colocados em várias folhas escritas como desejo de última
vontade, desde pedidos de missas, mortalha; sepultura; etc.
Era como se representasse a forma de garantir uma salvação de sua alma,
escrevendo todos os atos cometidos em vida, desde dividas, perdão apelo aos
santos. Nessa rede de fios, busco um Piauí oitocentista, mas especificamente a
cidade de Teresina, dentro da cultura funerária que tinha uma preocupação com a
morte e que dentro do ritual fúnebre executava todos os ritos necessários para a
salvação de sua alma; numa rede de solidariedade entre vivos e mortos e uma
garantia a mais nessa passagem a participação das irmandades católicas auxiliaria
seus membros. “Não é fácil lidar com a morte, mas ela espera por todos nós. Deixar
de pensar na morte não a retarda ou evita. Pensar na morte pode nos ajudar a
aceita-la e a perceber que ela é uma experiência tão importante e valiosa quanto
qualquer outra.”19.Assim cada cultura significa o ritual da morte e lhe dá a devida
importância ,o cristão católico

ritualiza essa morte desde a companhia do

moribundo ao luto marcado por rezas, orações ,pedidos .
Percebemos a presença da religiosidade popular, aspectos que identificam o
apego à fé, à devoção, às crenças, aos cuidados com a alma do morto. Não é
possível contabilizar os sentimentos, mas busca as sensibilidades religiosas na
medida em que identificamos as práticas e como elas significam as identidades e
constroem sistemas simbólicos que revelam as atitudes diante do sagrado. Portanto,
podemos entender que os objetos simbólicos revelam as maneiras de sentir, pensar,
a relação com o sagrado, às atitudes devocionais e assim alcançar o mundo da
experiência sensível.

19
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NOTAS SOBRE HIERARQUIAS SOCIAIS EM TORNO DOS RITOS E DOS
LUGARES DA MORTE NO RIO DE JANEIRO ESCRAVISTA

Milra Nascimento Bravo1
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - UNIRIO
milra.nasc@gmail.com
Resumo: A partir da análise de registros de óbito no Rio de Janeiro escravista, faz-se necessária a
elaboração de uma discussão teórica sobre a relação entre os ritos fúnebres e as hierarquias sociais
(com ênfase nas distinções sociais), buscando compreender como diferentes estudiosos analisaram
tais questões. O presente trabalho se propõe a entrecruzar aspectos teóricos e discussões
específicas sobre a história da morte, a partir da perspectiva dos ritos e da espacialidade que
reforcem a ideia de que existia uma hierarquização dos lugares dos mortos e uma diferenciação em
relação a alguns ritos fúnebres.
Palavras-chave: Morte; Ritos; Hierarquia.

Ao estudar a hierarquia fúnebre do Rio de Janeiro escravista, buscarei
compreender as diversas faces dos costumes diante da morte, segundo os diferentes
segmentos sociais. Ainda que os registros de óbito permitam ao pesquisador uma
ampla gama de enfoques sobre morte e hierarquia social – a exemplo da distinção
social na busca dos “últimos sacramentos”, na escolha das vestimentas funerárias, na
realização da encomendação do cadáver e no cortejo fúnebre –, meu enfoque
privilegiará a discussão da hierarquização dos locais de sepultamento eclesiástico, a
fim de identificar os mais e menos procurados, segundo os diferentes segmentos, e
também daqueles considerados os menos privilegiados, tais como cemitérios, praias,
terrenos baldios, etc., compondo aquilo que poderíamos chamar de “geografia
funerária”. A organização espacial dos mortos não acontecia ao acaso; havia motivos
– por vezes fáceis de compreender, por outras, não – que designariam os lugares
reservados a cada segmento social da cidade do Rio de Janeiro escravista no que
tange aos espaços da morte. Além disto, por ser tratar de uma sociedade
predominantemente católica, os ritos tinham fundamental importância no processo
que se iniciava na agonia do moribundo e “terminava” com o sepultamento do
cadáver e os sufrágios oferecidos à sua alma.
Jean-Claude Schmitt define rito como uma sequência ordenada de gestos,
sons (palavras e música) e objetos, estabelecida por um grupo social com
1

Mestranda do Programa de Pós-graduação em História Social da Universidade Federal do Estado
do Rio de Janeiro – UNIRIO / Bolsista CAPES.

2
finalidades simbólicas. Por considerá-la uma definição imperfeita, o autor a
complementa com algumas outras teorias, a exemplo da que estabelece que para
que haja um rito, é necessário que seja previamente estabelecido o espaço e o
tempo no qual ele ocorrerá. Um rito é composto por ações sucessivas e
hierarquizadas que comportam frequentemente a repetição solene de gestos ou de
fórmulas que prolongam o rito, retêm a ação, aumentam sua solenização,
dramatizam os momentos essenciais. Para Schmitt, no rito, está presente a emoção
que uma determinada comunidade compartilha ao praticar os mesmos gestos (LE
GOFF & SCHMITT, 2006, p. 415-416).
Apesar de não resolverem a vida social, os ritos têm papel fundamental na
existência consciente da sociedade. O rito está estreitamente ligado ao desejo
inesgotável do homem de uma transição e transformação própria e do mundo.
Levando-se isto em consideração, o rito seria um dos elementos críticos da vida
social humana, pois esta se relaciona frequentemente à ritualização (GENNEP,
2011, p. 10). Segundo Durkheim, as representações religiosas exprimem realidades
coletivas e os ritos, por sua vez, se destinam a suscitar, a manter, ou a refazer
certos estados mentais desses grupos (DURKHEIM, 1989, p. 38). Os ritos fúnebres
estão diretamente ligados à questão religiosa, já que visam a salvação dos
indivíduos.
Os ritos têm fases que variam de acordo com o tipo de mudança que o grupo
pretende realizar. Se o rito é um funeral, a tendência das sequências formais será na
direção de marcar ou simbolizar separações (GENNEP, 2011, p. 16). Acredito poder
relacionar estas separações tanto com os ritos de distanciamento dos vivos em
relação ao morto – como determinadas providências a serem tomadas em relação à
casa do defunto – e também, a separação do morto em relação à vida terrena –
encomendações, mortalhas, missas, etc. – e sua subsequente preparação para a
“vida além-túmulo”.
Não podemos deixar de ressaltar que para Van Gennep, os estudiosos não
deveriam privilegiar apenas o momento culminante do rito, pois, este seria apenas
mais uma fase de uma sequência composta por outros momentos e movimentos
(GENNEP, 2011, p. 17). Se nos remetermos novamente à temática da morte,
podemos compreender esta ideia ao analisarmos o funeral, que seria o ponto
culminante da passagem da vida para a morte, no entanto, este momento não era
único. Devemos encarar como parte dos ritos de passagem para o além-túmulo, os

3
preparativos com o corpo e a alma do indivíduo (sacramentos, tipo de mortalha, etc.)
que precediam o funeral e também, os sufrágios oferecidos à alma após a
inumação.
Para Van Gennep, viver socialmente é passar, passar é ritualizar (GENNEP,
2011, p. 20) e os ritos de passagem existentes nas sociedades se caracterizariam
por três fases: separação (afastamento do indivíduo ou grupo em relação a algo),
margem ou fase limiar (domínio cultural que tem poucos ou quase nenhum dos
atributos do passado ou do estado futuro; período de transição) e agregação
(consuma-se a passagem; o sujeito ritual volta a uma estabilidade).
Complementando as ideias de Van Gennep, em seu “O processo ritual”,
Victor Turner dedica um capítulo para os ritos de passagem: “Liminaridade e
‘Communitas’”, conceitos pertinentes à abordagem aqui utilizada.
Por liminaridade podemos compreender a fase que indica temporalidade, ou
seja, determinados momentos de passagem para outro em uma sociedade. Estaria
entre os períodos de separação e incorporação (agregação), em uma fase de
transição. Embora o autor exemplifique exaustivamente momentos de liminaridade
em diversas sociedades, não julgo necessário explorá-las aqui, já que acredito que a
compreensão dos termos “liminaridade” e “communitas” e sua relação com os ritos
de passagem descritos por Van Gennep são de maior relevância neste momento
(TURNER, 1974, p. 116-118).
Na fase liminar (ou limiar), devido ao afastamento do indivíduo, surge um
novo modelo que seria um estado de comunidade ou comunhão de indivíduos
iguais: a communitas, que está ligada às questões hierárquicas, pois, Turner
acredita que haja no ser humano uma capacidade (ou costume) de reconhecer como
se estabelecem os padrões sociais. Para que haja um “superior” é necessário que
exista um “inferior” (TURNER, 1974, p. 118-120).
Toda alteração na situação de um indivíduo requer ações e reações; a vida
em si, exige etapas que em geral, estão ligadas às cerimônias e ritos que marcam a
passagem de uma situação à outra (GENNEP, 2011, p. 24). Isto se aplica à morte. A
face biológica deste acontecimento não basta para tornar efetiva a passagem de um
“plano” a outro para aqueles que crêem na sua vertente religiosa; ou seja, a pessoa
que morre, passa de uma situação à outra, mas para que seja totalmente desligada
da vida terrena e dos amigos e familiares, faz-se necessária uma série de medidas
de preparação: os ritos. O próprio Gennep ressalta que nada varia tanto com os
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povos quanto os ritos funerários (GENNEP, 2011, p. 128). Tais ritos estão
intrinsecamente relacionados com as crenças religiosas.
A religião tem como um de seus papéis centrais, contribuir para que o
indivíduo suporte o sofrimento, inclusive a morte. A morte não constitui o fim da vida
do corpo no mundo: não é o fato biológico, mas o ato social – os funerais – que
separava os que se vão dos que ficam. A morte é vista por Robert Hertz como um
acontecimento traumático para a comunidade, e que com a realização de
determinados ritos, deixaria de ser apenas um fato biológico – caracterizado pela
perda das funções vitais – e se tornaria um ato social, onde a sociedade se
encarregaria de preparar o cadáver e a alma do morto para o além-túmulo
(GINZBURG, 2001, p. 88).
Ainda em relação à influência da religião nos aspectos fúnebres, é possível
citar António Manuel Hespanha, que ao trabalhar a questão da ordem nas
sociedades do Antigo Regime, põe em questão o relato cristão da criação do mundo
para justificar a legitimidade da hierarquização social para os indivíduos daquele
período. Segundo o autor, “Deus aparece, fundamentalmente, ‘dando ordem’ às
coisas: separando as trevas da luz, [...] criando as plantas e animais ‘segundo as
suas espécies’ [...], ordenando as coisas umas para as outras”. Isto que Hespanha
cita como sendo resultado de uma imagem do caráter espontaneamente organizado
da natureza, pode servir de referência no presente projeto de pesquisa, no intuito de
auxiliar na compreensão da divisão social da morte. Fazendo referência às
Ordenações Afonsinas, o autor transcreve uma citação que diz que quando “Deus
criou as criaturas não quis que todas fossem iguais; e por isto, estabeleceu e
ordenou cada uma em sua virtude e poderio departidos, segundo o grau em que as
pôs” (HESPANHA, 2010, p. 47- 49).
Tentando fazer um paralelo entre esta teoria e a hierarquização diante da
morte, encontro nesta explicação uma possível justificativa para o fato de que os
indivíduos do Brasil Colonial/ Imperial transpusessem a organização social dos vivos
para o âmbito da morte, ficando claro quais eram os lugares destinados a cada
segmento social; ou seja, tendo em vista que tratava-se de uma sociedade
fundamentalmente católica – que tinha seus ritos fúnebres baseados na escatologia
cristã –, podemos entender a aceitação da hierarquia construída tanto na vida
quanto na morte, se levarmos em conta que a explicação para tal se fundamentava
em uma explicação religiosa, a qual apresentava uma ideia de que as
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“desigualdades” sociais existiam “por vontade de Deus” e deveriam ser aceitas como
se fosse o “destino” de cada pessoa.
A questão social da morte – como citada anteriormente – também se
apresenta na espacialidade dos enterros. Parafraseando Durkheim, a representação
espacial fundamenta-se em uma coordenação entre os dados da experiência
sensível, e

para

organizar espacialmente

as coisas,

é preciso

situá-las

diferentemente (DURKHEIM, 1989, p. 40). Assim como as coisas, os corpos dos
indivíduos ocupam um lugar e este pode se caracterizar por sua posição em relação
aos outros lugares e também, pela distância que os separa. A partir deste ponto,
cabe discorrer mais a fundo sobre a questão dos enterros.
Até a emergência dos cemitérios públicos extramuros, a partir de 1850, nas
diferentes cidades do império brasileiro – como parte das políticas de salubridade
pública em decorrência principalmente de surtos epidêmicos –, a maioria absoluta
dos mortos era sepultada no interior ou em torno dos templos católicos (GUEDES,
1986; REIS, 1991; RODRIGUES, 1997; ARAÚJO, 2002; CYMBALISTA, 2002;
PAGOTO, 2004; SIAL, 2005; CARVALHO, 2005; COSTA, 2007; dentre outros). Com
esta prática, surgida por volta do século V no Ocidente cristão, buscava-se na
proximidade com os túmulos dos santos e mártires uma garantia de salvação da
alma tendo em vista que estes já possuiriam seu lugar garantido no céu e poderiam
interceder pelos mortos ao seu redor; além de as almas dos mortos ali sepultados
poderem se beneficiar das orações destinadas aos santos e mártires. Tal
preferência pelo modo como se daria a inumação dos cadáveres deu início ao
chamado sepultamento ad sanctos apud ecclesiam (ARIÈS, 1989, p. 34-37),
nomenclatura e tipo de sepultura que vigoraram desde o início da Época Medieval,
atravessou a Época Moderna e se fez presente na América portuguesa, sendo
amplamente praticado nas igrejas, capelas e nos terrenos pertencentes a elas, numa
sociedade que era predominantemente católica. Seguindo estes costumes, o interior
e/ou entorno dos templos passaram a ser os locais mais buscados para
sepultamento no Brasil colonial e imperial até cerca de 1850 (REIS, 1991;
RODRIGUES, 1997; dentre outros).
No interior das igrejas do Rio de Janeiro existiam dois tipos de sepulturas: as
covas (cavadas no chão e numeradas para evitar uma abertura precoce) e as
catacumbas (construídas posteriormente nas principais cidades do século XIX, em
formas de nichos abertos em grossas paredes, nos quais o caixão era encerrado e
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depois, tapado com tijolos). A partir de meados do século XVIII, algumas igrejas
mais ricas começaram a utilizar carneiros, onde as sepulturas passavam para o
subsolo e os mortos deixariam de ser pisados pelos fiéis. No entanto, para além
desta tipologia, as sepulturas ad sanctos apud ecclesiam da maioria das cidades do
Brasil de outrora estavam distribuídas hierarquicamente segundo as condições
sociais do morto. O corpo (parte interna da igreja) era o espaço onde eram
enterrados indivíduos de maior prestígio e quanto mais importante, mais próximo do
altar e consequentemente, segundo a crença da época, da salvação na vida eterna.
O adro (espaço em torno da igreja) era destinado aos mais pobres (REIS, 1991, p.
178- 180).
Segundo dados de João José Reis (1991, p. 175), é possível observar que
nos enterros realizados na Igreja da Penha em Salvador, entre os anos 1834-1836,
dos 29 cadáveres enterrados no corpo, 20 eram de indivíduos livres e apenas 9 de
escravos; e dos 18 sepultados no adro, 2 eram livres e 16 eram escravos. Estes
dados demonstram que, de fato, o adro era o lugar dos que tinham menos posses já
que a maioria dos corpos lá enterrados era de escravos. O que chama a atenção é
que apesar de em menor número, escravos também foram inumados no corpo da
igreja. No Rio de Janeiro, este fato também ocorria, na medida em que alguns
conventos cediam terrenos de sua propriedade para o enterro de escravos, como os
franciscanos do Convento de Santo Antônio e os carmelitas (RODRIGUES, 2003, p.
146). Isto demonstra que mesmo certos escravos conseguiam em alguns casos ter
seus corpos levados para dentro dos templos.
Muito embora alguns que tenham sido ali sepultados, pudessem ter sido os
escravos dos próprios conventos, outros escravos poderiam ter sido ali
abandonados. Há relatos que nos contam sobre o abandono de cadáveres de
escravos na porta de igrejas para que fossem sepultados “pelo amor de Deus” (i.e.
gratuitamente). Vieira Fazenda relata que, no Rio de Janeiro, em uma noite três
homens de braços dados aproximaram-se da porta da Igreja de Santa Rita e se
ajoelharam. Algum tempo depois dois deles se levantaram e apenas um continuou
na mesma posição. Quando um soldado aproximou-se e mandou que ele se
levantasse, constatou que estava morto (FAZENDA, 1921, p.350).
Foi justamente para tentar coibir esta prática que, em fins do século XVII
(1696), o governo metropolitano entrou em acordo com a Santa Casa da
Misericórdia para que ela desse sepultura aos escravos mediante o pagamento de
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400 réis por parte dos senhores, objetivando diminuir e evitar a prática de abandono
dos cadáveres dos cativos por parte dos proprietários. Não se pode deixar de
lembrar que, com o tempo, a Santa Casa possuiria o monopólio do serviço funerário,
do sepultamento e do transporte de cadáveres, no Brasil colonial e imperial, como
contrapartida da assistência que prestava aos pobres e escravos (RUSSELLWOOD, 1981, pp.153-154 e 175-176; SÁ, 1997, pp.242-245; FAZENDA, 1921,
pp.347-348; QUINTÃO, 2002, p. 157).
Este tipo de preocupação em relação aos funerais e sepultamentos dos
escravos também se fez presente na legislação eclesiástica, como foi o caso das
Constituições Primeiras do Arcebispado da Bahia, que exortavam os senhores que
haviam se servido de seus escravos em vida que não se esquecessem deles em
sua morte, mandando dizer missas pela sua alma. No caso dos escravos maiores de
14 anos, pedia que lhes fossem rezadas missas de corpo presente, pagando-se a
esmola costumada (VIDE; 1720, Título 51, no. 838). Em outra passagem, para
“atalhar a impiedade” e coibir o fato de algumas pessoas mandarem “enterrar seus
escravos no campo e mato como se fossem brutos animais”, o texto determinava
que nenhum defunto batizado “de qualquer estado, condição e qualidade” fosse
enterrado fora do sagrado (VIDE; 1720, Título 53, no. 844).
Alguns anos mais tarde, uma pastoral relatou a continuidade destas práticas
afirmando que, muitas vezes, os escravos mortos eram abandonados por seus
senhores nos cemitérios e em alguns casos tinham seus corpos despedaçados
pelos cães (ACMRJ, 1754 Apud PEREIRA, 2012, p. 8). Objetivando que tal costume
fosse extinto e evocando o texto das Constituições Primeiras do Arcebispado da
Bahia, D. Fr. Antonio do Desterro ordenou “em tom de súplica” que dali por diante
qualquer senhor que tivesse escravo falecido “lhe desse sepultura ecclesiastica com
aquela caridade e possibilidade que devia”. Se “o senhor fosse pobre e, por esse
motivo, não pudesse satisfazer as suas obrigações, a encomendação do escravo e o
sepultamento do seu corpo seriam feitos de graça”. Em 1765, D. Antonio do
Desterro voltou tratar deste assunto, segundo Ana Margarida Pereira, censurando
vigorosamente aqueles senhores que “a coberto da noite mandavam abandonar os
corpos dos seus escravos mortos em monturos e nos adros das igrejas,
embrulhados em palhas, ‘como se foraõ de brutos, animaes’” (ACMRJ, 1765 Apud
PEREIRA, 2012, p.9).
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Avançando no tempo, Debret descreve o caso de uma negra pobre, na
cidade do Rio de Janeiro das primeiras décadas do século XIX, cujo cadáver foi
depositado por seus conhecidos na frente da igreja da Lampadosa para se arrecadar
esmolas a fim de ser sepultada no mesmo templo (DEBRET, 1989, p. 177). A
pobreza em vida poderia acarretar dificuldades ou obstáculos na hora da morte. O
relato de Debret reflete bem esta realidade. Se não pudesse contar com as esmolas
dadas pelos passantes, como seria o funeral da negra descrito por ele? Se havia a
possibilidade de conseguir um enterro gratuito, por que pessoas sem posses
“mendigariam” para conseguir sepultar seus mortos? Possivelmente, porque este
tipo de enterro não era para todos! Estas reflexões nos levam a crer que é provável
que houvesse algo de indesejado nos locais comuns de sepultamento para que
estes fossem evitados. Leia-se aqui como locais comuns de sepultamento os
cemitérios descolados dos templos.
Com base nos autores aqui citados, podemos concluir, pois, que os
sepultamentos ad sanctos apud ecclesiam certamente eram os mais almejados
pelos diferentes segmentos sociais, muito embora nem todos pudessem ter acesso
a eles. Aprofundando mais esta questão, verifica-se que além da diferença entre ser
sepultado dentro ou fora dos templos também existiam outras formas de
hierarquização, como, por exemplo, a das igrejas mais ou menos procuradas,
conforme os grupos sociais.
As pesquisas realizadas pelos estudiosos do assunto até o momento, nos
fazem ver que seriam os espaços em geral, descolados dos templos católicos, os
destinados àqueles a quem podemos chamar de “desprivilegiados” que não
conseguiam ter na hora da morte as condições de sepultamento que a maioria da
sociedade buscava, por pertencerem aos segmentos considerados socialmente
inferiores na hierarquizada sociedade da época, que tinha na escravidão, na “pureza
de sangue”, no ser católico, dentre outros atributos, os critérios de distinção social.
Afinal, o Brasil escravista era hierarquizado enquanto uma sociedade típica do
Antigo Regime e a existência de segmentos com mais prestígio e outros com menos
era algo presente naquela sociedade que apresentava não só funções e discursos,
como lugares específicos para aqueles não privilegiados (SCHWARTZ, 1988;
FARIA, 1998; GUEDES, 2008, dentre outros).
Considerado como sinal de grande infortúnio, o sepultamento fora do interior
ou do entorno dos templos podia ocorrer nos matos, terrenos baldios, praias ou, no
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melhor, nos cemitérios destinados seja aos interditados de terem sepultamento
dentro dos templos por terem sido excomungados ou não se enquadrarem no seio
católico, a exemplo dos judeus, heréticos, cismáticos, apóstatas, blasfemos, suicidas
(VIDE, 1720; REIS, 1991, p. 172-174); seja aos situados em certas posições sociais
e econômicas que não lhes permitiam ou possibilitavam pagar por aquele
sepultamento – ou obtê-lo de graça, “pelo amor de Deus” – como pobres, indigentes,
alguns escravos, justiçados, a maioria dos “pretos novos”.
No Rio de Janeiro, podemos citar como principais espaços dos
“desprivilegiados” na hierarquia fúnebre, o cemitério da Santa Casa da Misericórdia,
localizado atrás do seu hospital junto ao Morro do Castelo (na praia de santa Luzia);
o chamado “dos mulatos”, no Campo de São Domingos/Rocio da cidade e o dos
“pretos novos”. Apesar de poucos, já foram feitos estudos sobre este último
cemitério (RODRIGUES, 1997 e 2003; PEREIRA, 2007). Até meados do século
XVIII, os cadáveres dos “pretos novos” eram sepultados no Cemitério da
Misericórdia. Com o aumento do tráfico africano, já não havia mais espaço para
tantos mortos e a solução encontrada pelo governador da capitania foi a criação de
um cemitério destinado exclusivamente a estes africanos, o qual fora erigido em
1722, no Largo de Santa Rita e mais tarde transferido para a região do Valongo
devido à mudança, em 1769, do mercado de escravos para esta região. O objetivo
da aproximação do cemitério do mercado de escravos era facilitar a remoção dos
corpos dos pretos que morriam antes de serem vendidos (RODRIGUES, 1997;
PEREIRA, 2007). O viajante G.W. Freireyss relata as condições deste cemitério:
Sobre o cemitério dos mulatos, sua localização seria no terreno em frente à
igreja de São Domingos. Segundo Vieira Fazenda, o cemitério do Largo de São
Domingos ou “dos mulatos” remontava pelo menos a aproximadamente 1706,
quando a irmandade de São Domingos utilizou parte do terreno em frente à sua
igreja para fazer um “campo santo” e enterrar seus irmãos; dando sepultura também
aos escravos e “prejudicando”, com isso, a Santa Casa de Misericórdia. Ainda
segundo o memorialista, o referido cemitério só foi extinto em 1820 (FAZENDA,
1921, p.431). Segundo Antonia Quintão, o seu desaparecimento estaria relacionado
a um conflito pela posse do terreno do qual a Irmandade de São Domingos saiu
derrotada, tendo que transferir seu cemitério para outro lugar, fora da cidade
(QUINTÃO, 2002, p. 161-163). Mais pesquisas se fazem necessárias para saber o
destino deste cemitério.
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Dos três, o cemitério da Santa Casa era o local mais utilizado para sepultura
dos segmentos menos privilegiados, tendo sido um dos primeiros a serem instalados
na cidade logo nos primórdios da sua fundação. Ainda estamos investigando sobre a
sua origem, mas alguns dados sugerem ter sido criado logo no início do
estabelecimento da Santa Casa da Misericórdia pelo Padre José de Anchieta, em 24
de março de 1582, no intuito de socorrer a esquadra espanhola de Diogo Flores
Valdez, que havia sido contaminada pelo escorbuto, sendo os mortos sepultados
num terreno ao lado do Hospital que havia sido erigido com palhoças (ZARUR,
1978, p. 8). Ao que parece, este terreno era o que viria a ser mais tarde, o Cemitério
da Misericórdia. Em 1827, o terreno foi ampliado, mas não parece ter sido suficiente
para dar conta do aumento do número de cadáveres nos anos 1830, principalmente
com o fim do Cemitério do Valongo, como citado anteriormente, tendo sido
transferido para os arredores do Caju, em 1839, onde funcionou até por volta de
1851, quando do surgimento do cemitério público de São Francisco Xavier
(FAZENDA, 1921; COARACY, 1965; RUSSEL-WOOD,1981).
Este foi o cemitério que mais reuniu os cadáveres dos segmentos
desprivilegiados da cidade do Rio de Janeiro, não se restringindo aos escravos.
Indigentes, justiçados, pacientes, em geral pobres, que morriam no Hospital da
Misericórdia e não eram requeridos por amigos e parentes eram ali enterrados.
Embora fosse considerado um campo santo e, por conseguinte, ser bento –, o tipo
de sepultamento oferecido era daqueles em relação aos quais, muitos indivíduos
buscavam fugir, segundo alguns relatos de viajantes referentes à primeira metade
do século XIX. De acordo com John Luccock, um viajante inglês que esteve na
cidade do Rio de Janeiro entre 1808 e 1818, aqueles que iam até o Campo Santo da
Misericórdia assistiam a “cenas repugnantes”, sendo fortíssimo o “cheiro” que os
cadáveres exalavam. Este relato remetia a um tipo de enterro que fugia dos
parâmetros do que se considerava uma “boa morte” (RODRIGUES, 2005). Embora
não estivessem em um local pagão – já que há referência à existência de um preto
sacristão –, os defuntos lá enterrados pertenciam a uma realidade mortuária bem
diferente daquela em que se encontravam os cadáveres inumados dentro ou em
torno das igrejas.
Reforçando esta descrição, o viajante alemão Carl Seidler também cita as
condições deste cemitério, no Rio de Janeiro, do qual ele dizia ter lembranças que o
arrepiavam. Segundo ele, o corpo era atirado no buraco como um cão morto e como
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se colocava pouca terra sobre ele, por vezes, alguma parte ficava para o lado de
fora. Além disso, socavam-no com pesados tocos de madeira, formando assim o
que o viajante chamou de horrível mingau de terra, sangue e excrementos. Em seu
relato, também consta que caso houvesse uma forte chuva, era possível que alguma
pessoa se deparasse dentro dos limites do cemitério com um pedaço de braço ou
perna esmagado (apud PAGOTO, 2004, p. 63).
Analisando todos estes cemitérios e as práticas fúnebres neles adotadas, é
possível observar que praticamente não havia diferença entre um e outro no modo
como os cadáveres eram tratados: os relatos afirmam que seriam poucos – ou
nenhum – os cuidados destinados a eles, o que feriria os conceitos e crenças do
bem-morrer e facilitaria a exposição dos corpos a profanações e ao ataque de
animais.
Tendo em vista que tais cemitérios eram terrenos eclesiásticos e que alguns
relatos indicam a possibilidade da existência de algum tipo de rito fúnebre nestes
espaços (embora com menos pompa e riqueza de detalhes como no caso dos mais
afortunados), podemos entender que a hierarquização da morte não se resumia
apenas à questão física, que poderia ser uma espécie de representação da
organização social. Isto pode ser melhor compreendido se nos remetermos à ideia
de que o espaço físico, segundo Bourdieu, se define pela exterioridade mútua das
partes, e o social, pela exclusão mútua (ou a distinção) das posições que o
constituem, isto é, como estrutura de justaposição de posições sociais. Todo espaço
em uma sociedade hierarquizada assim como tal, reflete as hierarquias e as
distâncias sociais (BOURDIEU, 1997, p. 160).
Na divisão do espaço social reificado – fisicamente realizado ou objetivado –,
é possível perceber uma supressão dos mais carentes, tendo em vista que existem
locais de concentração dos mais abastados e/ou privilegiados socialmente, onde
estes se sobrepõem aos demais (BOURDIEU, 1997, p. 163).
O espaço social é o espaço mental colocado em prática e um dos lugares
onde o poder se afirma e se exerce. Estes locais são também, um meio de afastar
ou excluir qualquer pessoa ou coisa indesejada e ao mesmo tempo, criar uma
aproximação com aqueles que são desejáveis. Os indivíduos que não possuem
capital são distanciados – mesmo que apenas simbolicamente – e são condenados
a estar ao lado das pessoas ou dos bens mais indesejáveis e menos raros
(BOURDIEU, 1997, p. 163- 164). Talvez esta distância simbólica explique a
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ausência ou número reduzido de rituais para os pobres. Bourdieu, afirma que nada é
mais intolerável que a proximidade física de pessoas socialmente distantes
(BOURDIEU, 1997, p. 164- 165). Isto pode explicar o motivo da existência de
espaços destinados exclusivamente para os cadáveres dos menos privilegiados.
Ao se inserir (ou ser inserido) em um dado espaço, é necessário ao indivíduo
que este cumpra uma série de condições, já que se pensarmos em um bairro
chique, por exemplo, entenderemos que este consagra simbolicamente seus
habitantes (BOURDIEU, 1997, p. 166). No caso dos enterros, as condições exigidas
podem ser vistas em relação à preparação do moribundo para a morte e à
encomendação da alma do morto. No que tange ao “bairro chique”, podemos
relacioná-lo com os enterros, que eram uma forma de representar a condição social
do morto – quando elevada – e também, de buscar uma aproximação com a forma
de sepultamento dos mais privilegiados socialmente – quando se tratava de um
indivíduo de poucas posses e prestígio social.
Segundo Bourdieu, o mundo social também pode ser entendido como
representação e vontade e o fato de existir socialmente implica em ser percebido
como distinto (BOURDIEU, 2006, p. 118). Isto pode explicar porque um grupo quer
recorrer a um determinado ritual, para se distanciar da sua realidade e se aproximar
de outra, inclusive no âmbito da morte.
Em relação ao status dos cemitérios supracitados, acreditamos que estes
seriam desprivilegiados não necessariamente por serem, segundo os relatos, “mal
conservados”, com ausências de rituais/cerimônias religiosas ou por sua localização,
mas principalmente pelos segmentos sociais que lá estavam sepultados, ou seja, os
grupos e indivíduos em posição nas escalas mais inferiores da hierarquia social, a
exemplo dos aqui já mencionados. Afinal, tratava-se de uma sociedade inserida na
ambientação do Antigo Regime e seriam os lugares sociais ocupados pelos
cadáveres neles sepultados que pareciam conferir àqueles cemitérios a posição e
imagem que possuíam nas diferentes cidades, tais como a aqui citadas.
Pensamos que justamente por isso é que o desdobramento desta posição
poderia ser o cuidado diferenciado na sua manutenção e na infraestrutura, em
comparação com os demais locais de inumação da cidade; a localização inicial em
espaços menos centrais e/ou privilegiados e possivelmente com um número menor
de “funcionários” encarregados de seu funcionamento e, ao que parece, não ter
sacerdote mas, pessoas que faziam as vezes de sacristão – segundo os relatos. Ou
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seja, é preciso compreender o sentido das características destes cemitérios segundo
as concepções hierárquicas da época, mais do que nos limitarmos a dizer –
repetindo os relatos dos viajantes – que eram mal conservados.
Um aspecto significativo neste sentido é o fato de que as alegadas
condições de conservação do Cemitério da Misericórdia, no Rio de Janeiro, não
impediram de ele ter sido escolhido, nos séculos XVIII e XIX, por pelo menos dois
indivíduos com situação social um pouco melhor do que a dos demais ali sepultados
como local de sepultura, conforme o pedido que fizeram em seus testamentos: um
marinheiro português e um crioulo forro, respectivamente. O que parece ter
motivado esta escolha foi a busca por demonstrar/vivenciar humildade no momento
da morte, como parte das práticas visando a obtenção da salvação da alma após a
morte (REIS, 1991; RODRIGUES, 2005; dentre outros).
Em suma, a organização social do Brasil no período colonial – neste caso,
especificamente o Rio de Janeiro – não se restringia somente à riqueza e nem se
explicava exclusivamente por fatores econômicos; tratava-se de uma sociedade
complexa e bastante hierarquizada, e tais divisões se refletiam inclusive no âmbito
da morte.
Para compreender como se dava a hierarquia fúnebre, é possível analisar as
fontes (banco de dados de registros de óbito e testamentos) buscando nelas,
indícios de diferenciação nas encomendações, cortejos e enterros. O caminho
escolhido aqui foi cruzar os tipos de rituais recebidos pelos diversos segmentos
sociais com os espaços em que eles foram inumados, já que os lugares da morte e
os ritos eram elementos de grande relevância em tal sociedade.
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RESUMO: Nos últimos anos, historiadores brasileiros vêm se dedicando ao tema da interdição de
enterros de protestantes no Brasil. A ritualidade da morte no Brasil e suas transformações ao longo
do tempo também vêm constituindo boa parte das problemáticas dos estudos de História da Morte.
Neste estudo de caso, Robert Walsh, viajante/escritor/reverendo anglicano, nos permite uma reflexão
sobre ambas as temáticas, quando se envolve no caso de um operário germânico que, em 1828, teve
seu enterro negado pelo pároco da freguesia de São José Del Rei/MG. Ao mesmo tempo em que
narra o caso, um vislumbrar de Walsh também se faz possível, quando este deixa a posição de mero
observador, e suas crenças e pensamentos são expostos.
Palavras chave: sepultura, alteridade, protestantes, morte.

Um estrangeiro, um acidente, uma morte, um enterro improvisado. Assim
poderia ser resumida a história trágica do falecimento de um minerador germânico,
em 1828, na vila de São José Del Rei (atual Tiradentes-MG). Empregado da General
Mining Association (G.M.A) – empresa inglesa de mineração fundada anos antes
para a exploração de minérios no Canadá –, o operário luterano se defrontou com o
último suspiro em uma trágica queda na mina2. Não bastasse o infortúnio da morte,
teve o enterro de seu corpo negado pelo vigário, que administrava a paróquia local.
A empresa, então, cedeu os jardins de sua sede em São José Del Rey para o
enterro.
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administrativamente -, em visita ao seu conhecido Mr. Milward foi confrontado com
essa história e ficou ciente da atitude do principal representante católico da cidade
de negar ao falecido um local abençoado, as palavras próprias e as bênçãos
necessárias. Enfim, os rituais voltados para os afortunados na morte. Vejamos a
narrativa de Walsh sobre o caso:
Todos os homens contratados pela companhia são protestantes, à exceção dos negros,
sendo a maior parte deles pertencente à igreja luterana alemã. Um deles, ao descer de
elevador para uma das minas, caiu no fundo do poço e morreu. Foi a primeira morte
ocorrida na companhia, tendo sido requisitada permissão para que o homem fosse
enterrado no cemitério local. Contudo, o vigário não consentiu que um herege fosse
sepultado em solo consagrado. As principais figuras do lugar desaprovaram sua atitude,
mas não havia nada que pudessem fazer, e o homem foi enterrado no jardim da companhia.
À minha chegada, seus amigos mostraram desejo de que eu consagrasse o local de sua
sepultura; ordenei, então, que fosse aberto o túmulo para esse fim. Os mineiros reuniram-se
às nove horas num salão, que transformamos em uma capela. Após os serviços religiosos,
seguimos em procissão até a sepultura. Cada um dos presentes apanhou um punhado de
4
terra e, com as palavras ‘terra para a terra’, lançou-o sobre o caixão.

Como podemos perceber, diante da interdição, o reverendo organizou uma
procissão fúnebre, a qual contou com a presença de outros mineradores. Foi ao
local de enterramento do defunto “alemão”, mandou que se abrisse a sepultura
mostrando que não se deixava incomodar com as ideias miasmáticas da época e
realizou a benção própria segundo sua crença. Apesar das diferenças entre as
crenças e ritos fúnebres católicos e luteranos, assim como as diferenças relativas à
visão sobre o significado de um sacerdote - representante de Deus - e do local de
3
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enterramento, tanto o padre (católico), quanto os operários (luteranos) e o reverendo
(anglicano) provavelmente sabiam que havia importância naquilo que fora negado
ao falecido.
Na fala do reverendo Walsh, há passagens nas quais ele demonstra certa
emoção diante do fato de os luteranos terem se deixado levar pela cerimônia dirigida
por um sacerdote anglicano. Em que pese as diferentes concepções e rituais
fúnebres entre luteranos e anglicanos, todos ali pareciam estar unidos em torno da
necessidade de se ritualizar a morte. Caso contrário, porque abrir uma sepultura,
principalmente diante da vigência à época das ideias miasmáticas divulgadas por
médicos afinados com as doutrinas higienistas?
Nos momentos finais do serviço fúnebre, Walsh deparou-se com um grupo
grande de moradores locais – os quais, em tese, seriam católicos – que também
simpatizaram com a causa, mas não fizeram parte da cerimônia por terem se
atrasado.
Ao voltarmos à casa, encontramos o capitão-mor e todas as personalidades
locais reunidos ali. Haviam sido informados de nossa intenção de realizar o
serviço fúnebre e tinham vindo sancioná-lo com a sua presença, mostrando
a sua aprovação ao ato. Entretanto, por um engano com relação à hora,
5
tinham chegado tarde demais para a cerimônia.

Com base neste relato, podemos perceber que, por alguns momentos, as
diferenças religiosas que separavam esses três grupos cristãos – católico, luterano e
anglicano – pareciam não importar tanto, ou não ser tão relevantes quanto a morte
de um operário estrangeiro numa vila no interior do Brasil. No que tange às relações
geradas pelo evento da morte de um estrangeiro perante a questão da interdição
dos sepultamentos dos “não-católicos”, o que é possível de se perceber a partir da
análise deste caso isolado, no contexto do aumento da imigração estrangeira ao
Brasil, no início do século XIX? O objetivo desta comunicação é apresentar as
reflexões iniciais no sentido de responder a esta questão. Para tal, objetivamos
situar a questão da alteridade no contexto da morte estrangeira, mostrando sua
particularidade de provocar atitudes de identificação, diferentemente de outros
momentos ocorridos na zona de contato entre indivíduos de culturas diferentes.
Ao dizer isso, gostaríamos de ressaltar algumas questões em torno da forma
como compreenderemos o termo estrangeiro nesta nossa análise, que terá como
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base as afirmações de Tzvetan Todorov, sobre alteridade. Todorov distingue três
eixos da problemática da alteridade que permeia as relações com o outro, o que
também está presente nas representações sobre a cultura americana, produzidas
pelos viajantes em suas obras. O primeiro gira em torno do julgamento de valor; ou
seja, aquilo que o viajante julga como inferior ou igual à sua cultura/àquilo que ele
está acostumado/que ele julga normal. Todorov identifica em produções textuais de
viajantes esses tipos de percepção sobre o “outro” (americano), no gostar ou não de
determinadas coisas e no julgar se algo é bom ou mau. O segundo diz respeito à
aproximação ou distanciamento daquilo que o viajante presencia: “adoto os valores
do outro, identifico-me a ele; ou então assimilo o outro, impondo-lhe minha própria
imagem”6. Ainda no plano da prática, entre submeter o outro e se submeter ao outro,
está o terceiro eixo: a neutralidade, o ignorar a identidade do outro, a indiferença
para com o outro. Há que se ressaltar que, diferentemente do distanciamento
cultural e religioso mostrado por Todorov nas relações entre espanhóis e nativos, o
caso deste trabalho se dá em um espaço de conflitos culturais menos díspares, o
que torna as coisas diferentes da relação de Las Casas com os indígenas – forte
base para sua reflexão. Não havia canibalismo ou sacrifício humano7: a natureza da
alteridade era outra. Os outros em questão, eram os germânicos e os brasileiros.
A dinâmica da alteridade que permeia o texto de Walsh acerca do Brasil é
enriquecida por manifestações culturais funerárias desconhecidas ao viajante – as
dos germânicos. Além disso, partimos do princípio que o ambiente do funeral cristão,
neste caso, representa um potencializador de “neutralidade” – conforme a
concepção de Todorov – e também de aproximação, considerando a similaridade
das idéias de salvação e condenação nas linhas do cristianismo abarcadas por este
recorte.
Para além da reflexão sobre a temática do estrangeiro e da alteridade, o fato
de lidarmos com um tipo específico de documentação, que é o relato de viagem, nos
conduz a perceber ainda a necessidade de compreensão do contexto da produção
do relato, bem como de questionar o público alvo deste tipo de publicação, conforme
Miriam Moreira Leite, Amilcar Torrão Filho e Carollina Lima8. Por meio dos dois
6
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primeiros estudiosos, ressaltamos a importância de se questionar a produção do
relato – quem fez, quando fez, onde fez, sobre quem fez – não aceitando sem crítica
as informações contidas no relato, bem como os juízos de valor emitidos pelo
viajante. Por meio da terceira, percebemos um dos ambientes de reverberação do
relato de viajante – os jornais e periódicos –, os quais, juntamente com o público
alvo da produção do relato, representavam o público consumidor dos escritos. Estes
poderiam ser, e muitas vezes eram, considerados pelo viajante-escritor antes da
entrega do produto final: a obra para publicação, como chegava às tipografias.
Em tempo, é importante ressaltar que enxergamos os relatos de viajante
como uma fonte histórica, dotada potencialmente de aspectos fictícios: as fontes
representam uma ferramenta de produção da história, as quais, quando dotadas dos
indícios buscados pelo historiador, instrumentalizam este a produzir uma
representação sobre o passado. E é no sentido de buscar estes elementos na
análise sobre o relato aqui estudado que passamos a analisar o caso em mais
detalhes.
A vila de São José – atual cidade de Tiradentes, no Estado de Minas Gerais
– teve sua fundação muito ligada ao esforço paulista dos séculos XVII e XVIII de
atender aos interesses da coroa (e os seus próprios) por metais preciosos. Algo
bastante discutido nas produções nacionais de André João Antonil9, Francisco
Iglesias10, Sérgio Buarque de Holanda11, Afonso Alencastro12, Silvia Brugger13, e por
brasilianistas como Charles Boxer14 e Russell-Wood15. Segundo Eduardo Canabrava
Barreiros16, não somente esse interesse contribuiu para a fundação dos arraiais e
vilas ou para a concessão da sesmaria definidora da fundação da atual São João del
Campinas, 2008; LIMA, Carollina Carvalho Ramos de. Os Viajantes estrangeiros nos periódicos
cariocas (1808-1836). Dissertação (Mestrado em História) - UNESP, Franca, 2010.
9
ANTONIL, André João. Cultura e Opulência no Brasil. Belo Horizonte: Itatiaia, 1982.
10
IGLESIAS, Francisco. Minas e a imposição do Estado no Brasil. Revista de História, 50(1), 1974.
11
HOLANDA, Sérgio Buarque de. Metais e pedras preciosas. In: HOLANDA, S.B. de (org.). História
Geral da Civilização Brasileira. A época colonial. 7ª. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1993. T. 1,
vol. 2.
12
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registros de casamento: o caso de São José do Rio das Mortes, 1743-1850. Vária História,
23(37):184-207, 2007.
13
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São Paulo: Annablume, 2007.
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de Janeiro: Nova Fronteira, 2000.
15
RUSSELL-WOOD, A.J.R. A outra escravidão: a mineração do ouro e a “instituição peculiar”. In:
Escravos e libertos no Brasil colonial. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2005.
16
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Rei, mas também o fato de a região ser um importante entroncamento de estradas
as quais ligavam a Capitania de São Paulo à Capitania de Minas Gerais e a mesma
à Capitania do Rio de Janeiro.
A comarca do Rio das Mortes, no século XIX, representava para o viajante
estrangeiro um importante ponto de ligação entre as regiões portuárias fluminenses
e as regiões auríferas do interior brasileiro. Essa importância se mostra, em Robert
Walsh, pela representação cartográfica da região, presente na edição original,
marcando inclusive o caminho percorrido por ele. A caminho de Vila Rica, o viajante
deixara o Rio de Janeiro, passando pelas atuais Barbacena, Tiradentes e São João
Del Rei, provavelmente usando o chamado "caminho novo".
Walsh iniciou sua jornada com ajuda de dois mulatos, dos quais ele se
perdeu temporariamente ainda nas proximidades da atual Serra de Petrópolis.
Episódios como esse, descrições detalhadas de paisagens e juízos de valor são
comuns ao longo da obra do viajante. Afinal, comuns, nas obras de viajantes, os
floreios e a subjetividade acompanhavam a narrativa. Comprometido com a
recepção de sua obra pelo público17, o autor se utiliza desses recursos para atrair a
atenção e entreter o leitor. Dessa forma, inclusive, para produzir uma narrativa
coerente e contínua tornava-se imprescindível o uso de recursos que aproximam o
documento de uma natureza ficcional. Como destaca Míriam Moreira Leite 18, o
estudioso de viajantes deve se preocupar com a crítica ao documento - o que esta
denomina de filtros -, antes de extrair deste o que lhe interessa.
O interesse pela questão dos enterramentos de estrangeiros advém da
percepção da provocação efetuada por Rodrigues, em 2008, para quem um estudo
sobre as concepções e práticas fúnebres dos protestantes no Brasil era algo que
ainda merecia estudos específicos e mais aprofundados, dado o predomínio de
abordagens acerca do morrer dos católicos.
São José, na Comarca do Rio das Mortes, não possuía um cemitério público
e o de São João del Rei estava ainda por fazer em 1828, quando o evento da morte
do minerador ocorreu19. Ou seja, os sepultamentos ainda ocorriam no âmbito das
17

Ver: LIMA, Carollina Carvalho Ramos de. Os Viajantes estrangeiros nos periódicos cariocas (18081836). Dissertação (Mestrado em História) - UNESP, Franca, 2010. P.48-75
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LEITE, Miriam Lifchitz Moreira. Op.cit.
19
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Silêncio dos Túmulos: fim dos enterros nas igrejas e construção do cemitério geral na vila de São
João Del Rei (1820-1858). Dissertação (Mestrado em História) – Instituto de Filosofia e Ciências
Sociais, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2005.
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igrejas católicas. A Constituição de 1824 era bastante clara ao afirmar que a religião
do Estado era a Católica Apostólica Romana, porém os artigos 5º, 6º e 179º
garantiam o culto a outras religiões por brasileiros (naturalizados ou não) e
estrangeiros sem que houvesse perseguição, desde que obedecidos alguns
critérios, como a não externalização de templos, dentre outros. Na prática, contudo,
evidenciava-se uma contradição entre estes artigos e a realidade cotidiana, que
limitava os direitos constitucionais dos indivíduos, tendo em vista o controle
eclesiástico de uma série de atribuições de natureza civil, a exemplo dos registros
dos nascimentos, casamentos e mortes e do fato de ser o catolicismo um dos
critérios de reconhecimento da cidadania20. Assim, os protestantes não podiam ter
atuação político-partidária, não tinham direito à transmissão de heranças devido aos
entraves burocráticos causados pela inexistência do registro civil de nascimentos,
casamentos e óbitos, dentre outros.21 Mesmo após a criação de cemitérios públicos,
a partir dos anos de 1840 e 1850, cabia à Igreja a benção e (informalmente) a
administração destes22. O que dificultava a adoção dos ritos fúnebres protestantes
nos locais nos quais não houvesse cemitério não católico. Como destaca Elisiana
Castro:
o Governo Imperial não pareceu preocupado, com o fato da Igreja ter controle sobre
as diferentes etapas da vida e da morte e com os conflitos advindos deste fato.
Estabeleceu normas religiosas para os não católicos, mas não garantiu, de forma
efetiva, um de seus direitos básicos: o de sepultar os mortos e professar os seus ritos
fúnebres. (...) Pelo Brasil, vários grupos de protestantes sofreram as mesmas
sanções e tiveram que resolver, por sua conta, o problema de seus mortos. Em
Salvador, os imigrantes alemães fundaram em 1851 seu próprio cemitério,
atualmente conhecido pelo nome de Sociedade Cemitério Federação (BARRETO,
2003). Em São Paulo, a Associação Cemitério dos Protestantes foi criada em 1844
23
para atender os praticantes de outras religiões.”

20

BASTOS, Ana Marta Rodrigues. Católicos e cidadãos: a Igreja e a legislação eleitoral no Império.
Rio de Janeiro: Lumem Juris, 1997 e LORDELLO, Josette Magalhães. Entre o reino de Deus e o
dos homens: a secularização do casamento no Brasil do século XIX. Brasília: Editora Unb, 2002,
pp.65-66.
21
RODRIGUES, Cláudia. Sepulturas e sepultamentos de protestantes como uma questão de
cidadania na crise do Império (1869-1889). Revista de História Regional. V.13, n.1, 2008.
22
Ver: REIS, João José. A Morte é uma Festa: Ritos fúnebres e revolta popular no Brasil do século
XIX. São Paulo: Cia das Letras, 1995; RODRIGUES, Cláudia. Nas Fronteiras do Além: O processo
de secularização da morte no Rio de Janeiro, séculos XVIII e XIX. Rio de Janeiro: Arquivo
Nacional, 2005; __________. Sepulturas e sepultamentos...; CASTRO, Eliana Trilha. Cemitérios
protestantes: marcas de um outro sagrado em outra terra. In: Fazendo Gênero 9: Diásporas,
Diversidades, Deslocamentos, Universidade Federal de Santa Catarina, 23 a 26 de agosto de
2010.
23
CASTRO, Elisiana Trilha. Para Cada Morto a sua Cova: algumas restrições para o sepultamento de
protestantes no Brasil, Século XIX. Revista inter-legere. Janeiro a junho, 2013, p.160-161.
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Pode ser percebido, então, que a morte, nas sociedades cristãs englobadas
nesta análise, era dotada de ritos de passagem e agregação previamente
estabelecidos, e de grande importância24. Representava uma preocupação do fiel
cristão quando este se encontrava fora de sua terra de origem, principalmente pela
questão da intolerância religiosa vigente na época, em que predominavam no
Ocidente as monarquias confessionais nas quais a religião do rei devia ser a religião
dos súditos: os ritos da tradição do fiel poderiam ter sua realização comprometida
quando estivesse em um local de outra fé; levando, portanto, a mortes consideradas
'ruins'. Mesmo aqueles estrangeiros falecidos no Brasil, de fé não declarada,
poderiam ter enterro não digno, caso se especulasse que fossem “não-católicos”.
Esta impressão do Brasil como um local de mortes 'ruins', pela falta de
amparo, aparece em outros relatos25; alguns dos quais acarretaram problemas
locais e em situações quase diplomáticas, como no caso do Conde Dirk van
Hogendorp – que havia sido general de Napoleão –, narrado por Maria Graham26.
Segundo ela, após a morte do general, o enterro não se realizou em cemitério
comum visto que era protestante. Além disso, Durante as preparações do corpo para
o enterro, descobriu-se que ele tinha desenhos (tatuagens) no corpo como os
nativos das Eastern Islands27.
Em decorrência da política joanina de imigração estrangeira para o Brasil, o
surgimento de situações polêmicas relacionadas ao enterramento de protestantes
não foi raro. Casos como o de um carpinteiro sueco, ocorrido em Sorocaba, no ano
de 181128, atraíram a atenção das autoridades estrangeiras e contribuíram para a
fundação de cemitérios de protestantes em diversos locais no país. Diante de tais
impedimentos, a iniciativa da Coroa britânica de construir cemitérios de ingleses se
24

25

27
28

Acerca dos rituais de passagem ver, dentre outros, o clássico: GENNEP, Arnold van. Os ritos de
passagem. Petrópolis: Vozes, 2011.
Por exemplo: STEWART, Charles Samuel. A visit to the South Seas in the U.S. Ship Vicennes,
during the years 1829 and 1830; with notices of Brazil, Peru, Manulla, the Cape of Good Hope, and
St. Helena. London: Fisher, Son, & Jackson, 1832, p.81; GRAHAM, Maria. Journal of a voyage to
Brazil, and residence there, during part of the years 1821, 1822, 1823. London: A&R Spottiswoode,
New Street Square, 1824, p.172.
GRAHAM, Maria. Op.cit., p.172.
O sueco Jonas Bergman, carpinteiro imigrante, morador de Sorocaba, faleceu em fevereiro de
1811. O enterramento de seu corpo foi motivo de discussão e tensão na cidade, devido ao fato
deste ser protestante e o único local de enterramento ser controlado por católicos. A solução
encontrada para o caso acabou sendo a fundação de um cemitério de protestantes. Ver: COSTA,
Heraldo Batista da. Criação do Cemitério dos Ingleses no Rio de Janeiro (1808-1811). Dissertação
(Mestrado em História) – Programa de Pós-Graduação em História, Universidade Salgado de
Oliveira, Niterói, 2010.
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intensificou a partir da segunda década do XIX, no Brasil, nas diversas cidades que
receberam ingleses, após os tratados de 1810. Assim, os ingleses foram os
primeiros a erguer seus cemitérios – presentes em diferentes cidades, tais como:
Rio de Janeiro, Natal, Recife, Mariana – e acabariam servindo também para o
enterramento de outros estrangeiros, na segunda metade do século XIX, diante da
intensificação das interdições de sepultamento de não católicos nos cemitérios
públicos por parte das autoridades eclesiásticas, no contexto das disputas entre
liberais e ultramontanos29. O que sugere a viabilidade de se diferenciar os processos
de interdição do sepultamento protestantes do período anterior e posterior à
conjuntura de crise do Império brasileiro, a partir de 1869; muito embora não
possamos aprofundar este assunto aqui devido aos limites de página deste texto.
Tais questões nos conduzem a retomar o caso narrado por Robert Walsh,
cujo relato nos aponta para algo importante no caso da interdição de sepultura do
germânico, que é a questão da “tolerância”. No texto do viajante, ao comentar o fato
de ser visitado pelas “personalidades locais” da vila de São José, após o cerimonial
por ele realizado junto à sepultura do operário, ele teceu considerações sobre o que
considerou ser uma “tolerância” do catolicismo no Brasil, quando afirmou:
Esse exemplo de liberalismo e bom senso, que os havia levado a
comparecer a um serviço religioso da igreja protestante, é uma prova de
que os preconceitos contra os heréticos se estão desvanecendo, mesmo
nos lugares mais distantes, e que a religião católica no Brasil não possui um
caráter intolerante e preconceituoso. É também uma agradável mostra da
boa-vontade e harmonia reinantes entre os estrangeiros e as pessoas
30
respeitáveis do país.

Walsh foi um dos únicos e primeiros, entre os viajantes analisados, que
apresenta uma visão otimista em relação à questão da tolerância a outras religiões
reformadas no Brasil31 e Portugal32. Em sua narrativa, percebe-se uma noção
discrepante do comportamento do 'gentleman' brasileiro, que seria tolerante,
comparativamente ao do pároco, a quem ele reputou como menos tolerante:
o povo do lugar encara os forasteiros com hostilidade, não tendo ainda
vencido o preconceito surgido com a invasão de seu isolado e recôndito
povoado [ele se refere ao fato de a companhia inglesa mineradora ter
29

Ver: RODRIGUES, Cláudia. Op.cit., 2005 e 2008; CASTRO, Eliana Trilha. Op.cit., 2010 e 2013.
WALSH, Robert. Op.cit., p.58.
31
Ver a edição original: WALSH, Robert. Op.cit. p.95;p.290; WALSH, Robert. Op.cit. v.1. p.328-330
32
Ver a edição original: Idem. Ibidem. v.1. p.64
30
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“interrompido a marcha de decadência” do de São José e ter mudado a face
das coisas] por um bando de estrangeiros de uma outra fé. Esse
preconceito foi grandemente alimentado pelo atual vigário, um sacerdote
pertencente à velha escola. Está agora com mais de noventa anos, mas
ainda guarda toda a intolerância que lhe foi incutida, há quase um século,
como parte de sua educação. (...) Além do vigário, já outros dois sacerdotes
33
na cidade, os quais não parecem compartilhar de seus preconceitos.

Tais afirmações nos remetem para a abordagem de Stuart Schwartz acerca
da relação dos portugueses para com outras religiões, que nos remetem à questão
da ideia de “tolerância”. Referindo-se especificamente a atitudes de populares e não
de religiosos, o historiador apresenta uma versão da existência de um senso de
universalismo e tolerância por parte de alguns portugueses. Um relativismo religioso,
para ser mais específico, poderia ocorrer quando se tratava de um contato com
religiosos monoteístas como os judeus e islâmicos34.
Segundo o autor, poderia haver uma consciência da relatividade dos aspectos
ligados à salvação. Desse modo, o discurso católico estrito que buscava orientar o
cotidiano do português poderia ser reinterpretado em momentos de contato cultural,
exatamente devido às contradições da doutrina católica35. Algo que pode ter
acompanhado o "leque de supertições, crenças, dúvidas, críticas e ironias" 36 dos
colonos que vieram a terras brasileiras. Especificamente se tratando de luteranos, o
autor seleciona passagens em que, apesar das graves tensões religiosas entre
católicos e protestantes, os luteranos poderiam ser julgados individualmente por um
católico, considerando suas atitudes cristãs e não necessariamente pelas escolhas
litúrgicas e doutrinárias de seu grupo religioso37.
Essa observação em conjunto com a questão destacada pelo autor de que os
clérigos católicos tendiam à intolerância, ajuda a explicar a referida tolerância por
parte da população de São José - especificamente daquela população que Walsh
classifica como 'gentlemen' - para com os ritos funerários realizados por ele, ao
defunto germânico. Entretanto, esta noção não se reflete na impressão do viajante
sobre os outros dois clérigos da cidade de São José citados, um dos quais, em

33

WALSH, Robert. Op.cit. p.58.
SCHWARTZ, S.B. Op.cit., p.149.
35
Idem. Ibidem. p.206.
36
Idem. Ibidem. p.274.
37
Idem. Ibidem. p.219-220.
34
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sendo negro e músico, reproduzira em suas missas músicas “pagãs”, pelos quais ele
parecia nutrir certa admiração.38
Julie Rugg aponta que o Iluminismo teria influenciado a visão sobre Deus e
os ensinamentos sobre morte39. Segundo ela, o Deus do Iluminismo seria um Deus
mais benevolente e tolerante. Walsh, reverendo irlandês da, então, unida Igreja
anglicana da Inglaterra e Irlanda, demonstraria, neste sentido, um comportamento
tolerante com os modos de morrer de outras culturas religiosas no Brasil, neste e em
outros momentos de sua visita40.
De forte influência puritana e calvinista, o norte estadunidense, por exemplo,
dedicava ao corpo aspectos simbólicos que variavam da completa repulsa à
completa admiração. A requisição feita por Walsh para que se abrisse a cova,
provavelmente, seria vista com choque caso ocorresse naquela região norteamericana41, já que a abertura de covas e a noção de doenças circundavam as
crenças populares no norte da América. Em sua análise sobre a Inglaterra, Julie
Rugg42 também comenta sobre os horrores da abertura de covas e do sequestro de
corpos para a alma do falecido. Esse isolamento do corpo, nas crenças cristãs, se
dava por uma noção dúbia da separação entre o corpo e a alma. Não se tinha
certeza se a alma saía do corpo com a morte ou se permanecia no corpo para o dia
da ressurreição, quando renasceria juntamente com o corpo.43 Walsh, entretanto,
aparentemente não muito preocupado com isso, ou com os gases miásmicos,
abençoou de seu modo o jardim da empresa, com a cova do trabalhador aberta.

38

WALSH, Robert. Op.cit., p.59.
RUGG, Julie. From Reason to Regulation In: JUPP, Peter C.; GITTINGS, Clare. Death in England:
An Illustrated History. New Jersey: Rutgers University Press. 2000, p.204.
40
Ver
também:
Glossário
online
da
Unicamp
(http://www.histedbr.fae.unicamp.br/navegando/glossario/verb_b_robert_walsh.htm)
e
SELA,
Eneida Maria Mercante. Robert Walsh e uma parábola da escravidão. Anais do XIX Encontro
Regional de História: Poder, Violência e Exclusão. ANPUH/SP – USP. São Paulo, 08 a 12 de
setembro de 2008.
41
LADERMAN, Gary. The Sacred Remains: American attitudes toward death. New Haven: Yale
University Press, 1996, p.20.
42
RUGG, Julie. Op.cit. p.225.
43
A concepção de que o destino da Alma tem forte ligação com o tratamento que se dá ao corpo,
possui grande força na história do catolicismo português e se mostrou igualmente importante no
Brasil. A sacralidade do corpo. Essa concepção causou confusão acerca da ligação da alma
imaterial com o corpo físico; o primeiro era considerado destrutível e degradável, enquanto o
segundo eram indestrutível e sublime, e entretanto uma doença do corpo era também considerada
doença da alma. Ver: RODRIGUES, Cláudia; FRANCO, Maria da Conceição Vilela. O corpo morto
e o corpo do morto entre a Colônia e o Império. In: PRIORE, Mary Del; AMANTINO, Márcia
(orgs.). História do Corpo no Brasil. São Paulo: Editora Unesp, 2011, p.174-183.
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Os miasmas, gases pútridos considerados causadores de doenças,
passaram a ser uma preocupação do homem britânico após a forte influência dos
discursos sanitaristas e devido a eventos esparsos de coveiros mortos devido ao
contato com os temidos eflúvios, do fim do século XVIII, na Europa, nos Estados
Unidos – não devemos esquecer que o mesmo se passava em Portugal também 44.
Tanto em relação à Inglaterra, quanto ao Brasil, podemos identificar nos estudos
históricos acerca da morte, um temor frente a esses gases considerados
'assassinos'. Na palavra "Cemetery" (aumento do uso da palavra cemetery em lugar
de churchyard) do The Edinburgh encyclopaedia, de 1830, podemos identificar uma
afirmação direta do afastamento dos cemitérios do centro das cidades, e o temor
associado às evaporações. Porém, no Dicionário Webster (1907), os termos
"Cemetery" e "Miasma" não possuem associação alguma, o que demonstra um
afastamento da relação direta demonstrada nas fontes anteriores do início do
mesmo século.
Na cultura luso-brasileira, o termo “miasma” não estava ainda dicionarizado
nas décadas iniciais, visto sua ausência no Vocabulario Portuguez & Latino, de
Raphael Bluteau45. Somente no nas últimas décadas que ele apareceria no
Diccionario da Lingua Portugueza, de Antonio Moraes e Silva, de 1789. No
Diccionário da Língua Brasileira, de Luiz Maria Pinto, de 1832, o termo aparece
descrito como um gás emanado do corpo pútrido, venenoso.
Retomando o relato de Walsh, identificamos que não há citação do termo ou
mesmo referência a ele no contexto da abertura da cova do operário germânico, em
1828. O que sabemos que não significa que ele não tivesse conhecimento das
teorias. Acreditamos que a leitura de sua obra completa pode nos ajudar a identificar
em outras passagens se e de que forma ele teria lidado ou utilizado o conceito em
outros momentos.
No Brasil, a preocupação com o corpo morto enquanto fonte de doenças
começou a tomar força a partir do momento em que o cheiro podre passou a ser
associado à insalubridade. Três momentos se destacaram aí, antes da década de
1830 do século, não somente pela percepção do perigo da proximidade do vivo com
o corpo morto, mas principalmente pelas ações tomadas: a referência aos cemitérios
44

45

CATROGA, Fernando. O céu da memória: cemitério romântico e culto cívico dos mortos em
Portugal (1756-1911). Coimbra: Livraria Minerva, 1999.
Disponível
em:
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e
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na investigação requisitada pelo conde de Resende para que se investigasse as
causas de insalubridade no Rio de Janeiro em 179846; o questionamento por parte
de cidadãos sobre o enterro de escravos no Campo da Pólvora por ser perto de uma
fonte de água47 (1785); e a mais próxima ao caso analisado, a lei de 1828 e o alerta
emitido por meio de ofício da Câmara à Santa Casa de Misericórdia, para que
houvesse grande cuidado com a profundidade do enterro, para que não exalassem
odores que incomodassem os vizinhos48.
A vila de São João del Rei, localizada a aproximadamente 10km de São
José, detinha quantidade incomum de médicos na década de 183049. Por sua
origem

ser

principalmente

estrangeira,

os

médicos

da

região

analisada

demonstraram grande preocupação com as condições de salubridade da vila. Sua
influência (e de seus companheiros brasileiros de profissão) pode ser demonstrada
pelo fato de muitos deles terem exercido cargos na Câmara Municipal da região.
Entretanto, Walsh não comenta qualquer resistência à sua iniciativa de desenterrar o
corpo por parte de nenhum setor da sociedade de São José que pudesse ser
associada ao discurso “miasmático” contemporâneo.
Se, por um lado, os miasmas associados à sepultura não pareciam
incomodar os envolvidos no caso, a natureza profana parece ter sido o motivo
principal de todo o cerimonial. Percebe-se pela fala de Walsh que havia nos
trabalhadores luteranos, uma expectativa de que o local de enterro daquele
trabalhador - o jardim da empresa - se tornasse "consecrated" por meio do serviço
fúnebre. Desse modo, o local deixaria de ser profano, comum, passando a ser
dotado de importância simbólica, religiosa, para aqueles envolvidos na cerimônia e
para o público. A grande importância de se sacralizar um local de enterramento
advém, no cristianismo, do ideal de enterro ad sanctos no qual o corpo era enterrado
nas proximidades de igrejas e, desse modo, na ressurreição, estaria mais próximo
da casa de Deus e dos seus santos.50 Significativo para a compreensão deste
aspecto é o caso ocorrido em Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, em 1824, quando o
46

EDMUNDO, Luiz. O Rio de Janeiro do meu tempo. Rio de Janeiro: Ed. Conquista, 1857, v.2. p.8990. APUD: CARVALHO, Consuelo de Azevedo. Op.cit., p.84 e RODRIGUES, Claudia. “Manoel
Vieira da Silva” in: VAINFAS, Ronaldo e BASTOS, Lúcia Bastos Pereira das (orgs). Dicionário do
Brasil Joanino. Rio de Janeiro: Objetiva, 2008.
47
REIS, João José. A Morte é uma Festa: Ritos fúnebres e revolta popular no Brasil do século XIX.
São Paulo: Cia das Letras, 1995, p.273.
48
CARVALHO, Consuelo de Azevedo. Op.cit., p.85.
49
Idem. Ibidem., p.85-96.
50
Cf: ARIÈS, Philippe. História da Morte no Ocidente. Rio de Janeiro: Ediouro, 2003.
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sepultamento do cadáver do filho de um imigrante luterano, que acabara de chegar à
região na qual a comunidade seria instalada, num lugar ermo passaria a conferir
sacralidade ao lugar, ao ponto de ele se transformar no cemitério luterano da
localidade.51
Neste sentido, os fiéis das Igrejas reformadas, pelo que se percebe também
nas leituras de outros viajantes, demonstravam grande preocupação em enterrar
seus conterrâneos em locais abençoados. Portanto, o fato de terem discordâncias
profundas com relação à escatologia e aos ritos fúnebres católicos e de a arquitetura
de seus cemitérios apresentarem-se diferentes daquelas dos cemitérios católicos do
Brasil – seja dos localizados dentro ou em torno das igrejas, sejam os públicos
extramuros construídos após as décadas de 1840/1850 –, não significava que os
protestantes não demonstrassem preocupação com o local de sepultura de seus
mortos52.
O que explica a fundação de Cemitérios de Ingleses em diversas cidades do
Brasil. Estes, inclusive tinham a tradição de receberem outros estrangeiros, como o
Conde relatado por Graham. Além disso, diversas são as citações de viajantes
ingleses e estadunidenses os quais relatam preocupação própria e de outros
compatriotas quanto à morte no Brasil, temendo a recusa da Igreja Católica em
enterrá-los em cemitérios locais e a não realização dos ritos próprios53. No Brasil,
esse ideal também se manifestava no XIX, na prática do enterro dentro de Igrejas,
entretanto, o ideal de morte inglês vai além, não apenas se preocupando com o local
- como se enfatizando comumente quando se escreve sobre o 'católico brasileiro' -,
mas também em se morrer e durante o enterro não ter ninguém conhecido para
dispensar palavras e exaltar a memória do morto.54
Considerações Finais
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Ao fim, concluímos nesse estudo de caso, que aquilo que envolvia a cultura
funérea, as definições de local de enterro e os ambientes de conflito de interesses
relacionados à morte, era rico e complexo. Em uma demonstração de tolerância,
tanto os populares brasileiros de São José, quanto o pastor anglicano Robert Walsh
compactuaram com atitudes e rituais possivelmente considerados hereges pela
liderança católica local.
Este caso permite perceber como a natureza da alteridade relacionada à
morte poderia favorecer à tolerância religiosa, tanto pelo histórico tolerante do lusobrasileiro quanto pela natureza excepcional da morte e enterro, como essenciais
para a salvação da alma: o fim último do cristão. Considerando ainda o
desenvolvimento das ideias sanitaristas e das teorias miasmáticas na Europa
continental dos operários alemães e no Reino Unido de Walsh, bem como a grande
presença de médicos estrangeiros na região, lança-se a questão: seria o ideal
religioso da salvação mais forte do que o temor miasmático, mesmo entre os
luteranos e anglicanos, que, em tese, não viam a santificação do local de enterro e a
benção como tão definidores da salvação?
Ainda considerando que, apesar do apelo das elites locais, o operário não foi
enterrado no cemitério católico e que o único esforço de um religioso para uma
benção no local de enterro teria partido de um religioso estrangeiro, como outros que
tiveram atuação importante no Brasil55; seriam os religiosos estrangeiros
(missionários ou não) pervertedores da lógica de resistência dos líderes católicos às
leis mais liberais de culto e enterramento de protestantes? Tais questões ficam para
outro momento oportuno, e ajudam a fortalecer o valor do relato de Walsh para os
estudos cemiteriais no Brasil.
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A Morte e o morrer aproximações: Luteranismo e o caso da região
de Nova Friburgo (1824 a 1857)
Ronald Lopes de Oliveira *

Resumo: Essa comunicação trata-se de uma aproximação teórica e analítica dos estudos realizados
que abrangem o campo da Religião e religiosidades no Brasil e a questão da morte atrelada à busca
de uma compreensão da historiografia que analisa a implementação do Luteranismo no Brasil, na
colônia de Nova Friburgo - Cantagalo - Rio de Janeiro. Por isso essa comunicação busca apreender
sobre a construção do arcabouço teórico e metodológico para entender a contribuição da morte no
processo de organização do espaço administrativo da citada região, através de um estudo de caso, o
da implantação da Igreja Luterana de Nova Friburgo durante a primeira metade do século XIX.
Palavras-chave: Morte, Igreja Luterana, Nova Friburgo.

INTRODUÇÃO
No século XIX, o Brasil exerce uma política incorporadora abrindo suas
fronteiras às primeiras imigrações e que subsequentemente poderiam trazer
inversões de ordem social-religiosa.
Tal fenômeno pode ter sido umas das condições de possibilidade para a
formação de um Brasil multicultural. Diante disto, pretende-se problematizar o
estudo do processo da organização do espaço administrativo do Brasil Império, sob
outra lógica; isto é, privilegiando o campo cultural-religioso de sua formação e
construção em um estudo de caso. Assim, esse projeto de pesquisa, discutirá e
investigará a implantação dos Luteranismos no Brasil Império durante a primeira
metade do século XIX, como um viés da afirmação cultural religiosa da identidade
dos colonos alemães, por meio de um estudo de caso na cidade de Nova Friburgo.
Além de detectar a contribuição da morte e do morrer com o estudo do cemitério
luterano como base para o estabelecimento da Igreja Luterana, supostamente a
primeira da América Latina, cujo pastor Sauerbronn (seu fundador), um colono, que
estava sob as leis do Império Português a respeito dos imigrantes e que conseguiu,
de certa maneira, delinear a todo esse anseio e empreendimento. Somando-se a
isso, um acontecimento em especial, marcaria intensamente a chegada dos
alemães em Nova Friburgo: a morte do filho do pastor luterano Sauebronn e líder
*
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dos colonos vindos da Alemanha. Um mês após a chegada destes imigrantes, em
13 de maio de 1824, às oito horas da noite faleceu Peter Leopold, filho do pastor
protestante Friedrich Sauerbronn. De acordo com a certidão de óbito Peter Leopold,
nasceu no dia 17 de novembro de 1823, durante a viagem para a América, perto
das ilhas de Cabo Verde e em consequência deste parto sua mãe, Charlotte, veio a
falecer.
Deve-se deixar claro que, buscaremos não a definição de verdade como
correspondência que garante propriamente a verdade, mas sim o seu fundamento,
neste viés o real só se mostra real através do desvelamento do ente, nesta leitura
heidegueriana, investigaremos as condições de possibilidade para que aquele
determinado evento ocorresse. Voltando a pesquisa, deste modo, a morte de seu
filho constitui em si a fixação de uma memória e identidade em terras imperiais na
capital do Brasil mesmo que se tenha certa rigidez nas relações entre imigrantes e
população local. Uma vez que, de acordo com Pagoto “... Porém onde buscar este
lugar, já que a Igreja Católica se tornara intolerante na concessão de sepulturas às
ovelhas pertencentes a outros rebanhos...” (PAGOTO, 2004, p. 64), ou seja, neste
caso a região negada era São Paulo, entretanto era usual negar enterramentos a
outros que não fossem da religião católica.
Para além da problemática dos enterramentos de não católicos e na
tentativa de compreender as tensões e conflitos das diferentes vertentes das
religiões cristãs ocorridos no Brasil no século XIX, é importante ressaltar que foi
neste contexto que também foi criada uma das primeiras Igrejas Protestantes no
Brasil, antes mesmo da construção do templo católico na Colônia de Nova Friburgo,
erguido de pau a pique pelo próprio Sauerbronn, que de acordo com J. E. Schlupp:
"em 1827, construíram o seu primeiro Templo, na então 'Praça
do Pelourinho', mas as autoridades locais mandaram demolir o
mesmo. Somente em 1857 foi possível construir uma igreja
perto do local da anterior. Obedecendo as leis vigentes, não
tinha torre, nem sinos e nem nada que a diferenciasse de
outras casas”.

COMO ALGUNS HISTORIADORES VÊM TRABALHANDO O ASSUNTO
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Posto isso, faz-se necessário dialogarmos com a historiografia protestante
no Brasil do século XIX. Dentre os poucos trabalhos nesta área, abordaremos
somente aqueles que contribuem para a formação de um quadro teórico produzido
sobre o protestantismo e sua inserção no Brasil. A princípio analisaremos
rapidamente as obras de Boanerges Ribeiro e Émile Leonard no que tange a
questão de como esses autores trabalharam diferentes métodos sobre o mesmo
tema. Um artigo de Cláudia Rodrigues pontuará a problemática dos enterros de não
católicos, exemplificando tensões e duelos de força que geram influências nas
diferentes vertentes do cristianismo. E por fim, será apresentada uma proposta
dentro desse cenário historiográfico protestante.
Dentre os estudiosos que mais se engajam para analisar de forma mais
completa sobre o protestantismo no Brasil, Boanerges Ribeiro tem pioneirismo, pois
sendo de família presbiteriana e pastor da mesma denominação pública em 1973 a
obra “Protestantismo no Brasil Monárquico 1822-1888” onde apresentam investidas
inglesas para penetrar nas muralhas do sistema religioso católico do Brasil
oitocentista, ele ainda lembra que no período da Independência não havia igreja
protestante estabelecida no Brasil. Por outro lado, Émile Leonard prefere abordar
em sua obra, “O Protestantismo Brasileiro: Estudo de eclesiologia e História Social”,
por um viés de esgotamento do acompanhamento espiritual dos fiéis católicos
explicada pela formação de um “clero político” e deficiência numérica por parte da
Igreja Católica, esse autor também analisa por uma abordagem mais factual quando
sua obra é permeada pelos principais momentos das primeiras missões, as
perseguições sofridas e a colaboração de D. Pedro II, intentando garantir a
presença dos estrangeiros protestantes, fundamentais para realizar os objetivos de
branquear a população, ocupar as fronteiras, e realizar melhoramentos técnicos
(como as ferrovias) que exigiam mão-de-obra especializada, inexistente no Brasil.
Essa análise contribui para a contextualização social e política para implementação
do protestantismo no Brasil, entretanto não adota uma proposta feita pela Nova
História

que

argumenta

o

protestantismo

no

Brasil

como

um

processo

historicamente construído levando a ser inserido no campo da História Cultural.
Boanerges Ribeiro segue outros parâmetros e outros caminhos quando
procura mostrar como o sistema jurídico-político do Brasil tentou se ajustar
gradativamente as perspectivas de inserção de uma massa não católica no país.
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Observando a seguinte afirmação “(...) a abertura do país ao protestantismo foi
consciente e deliberadamente projetada, assim como a manutenção do catolicismo
romano sob tutela e administração estatal (...)” (RIBEIRO, 1973, p. 27-33) vemos
que a inserção do protestantismo no Brasil foi historicamente produzindo,
permeando, então, a Nova História. Entretanto, ao considerar a afirmação anterior
percebemos que:
“(...) após a Constituição de 1824, a desagregação do monasticismo
nacional contribuiu para arrefecer a oposição ao protestantismo no Brasil.
(...) conventos e mosteiros despovoados e desmoralizados, sem liderança
efetiva – e ausência de monges e freiras convictos e numerosos, para se
oporem ao Protestantismo. (...)” (RIBEIRO, 1973, p. 44)

E assim foi um auxílio indireto, prestado pelo enfraquecimento da Igreja
Católica, por isso, podemos considerar este fator como uma das condições que
possibilitaram o estabelecimento de uma liderança protestante com sua comunidade
em terras brasileiras. É muito provável que os luteranos que vieram em 1824 já
encontrassem tais condições.
Tanto Leonard quanto Ribeiro analisaram o desenvolvimento das primeiras
comunidades protestantes. As diferenças aparecem quando o primeiro prefere
abordar os conflitos advindos das frequentes trocas de denominações pelos fiéis
brasileiros, e os “acordos de delimitação de zonas” de evangelização, que
constituíram uma alternativa, nem sempre bem-sucedida, para este problema. Já,
Ribeiro se aproxima de nosso trabalho, pois avalia as medidas legislativas tomadas
em favor das comunidades protestantes, quais sejam a de separar um espaço nos
cemitérios para os enterramentos de católicos, e o direito de celebrar casamento
com efeitos legais e registrar os nascimentos. No que tange aos cemitérios
podemos até evocar Pagoto, pois, “... O cemitério muita das vezes é visto como um
espaço que provoca mais receio do que admiração; oferece aos historiadores, no
entanto,

inúmeras

possibilidades

de

investigação

acerca

de

produções

historiográficas (iconográficas) epitáfios, testamentos e os mitos que constituem o
próprio imaginário relativo a morte nos diferentes períodos históricos...” (PAGOTO,
p. 26 apud RIBEIRO, 1995, p.13)
Finalmente,

Cláudia

Rodrigues

publicou

um

artigo

discutindo

a

problemática dos sepultamentos e explica que o fenômeno da romanização,
ocorrido em meados do século XIX, foi também responsável pela extinção da
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"tolerância" havida para o enterro de não católicos, o que no caso para este trabalho
em questão, veremos que o enterro de não católicos é uma solução encontrada
pelas autoridades católicas da época em terras friburguenses do século XIX.
Porém, ela mostra que não parecia mais ser consenso que os cemitérios fossem de
domínio eclesiástico, ou seja, já havia um processo de secularização da morte em
andamento. Iniciava-se, assim, um longo e tenso debate conduzido por políticos e
intelectuais da chamada Geração 1870 a respeito da natureza da jurisdição que
deveria haver sobre os cemitérios públicos, se eclesiástica ou civil. Rodrigues (IBID,
p. 31) menciona ainda que o governo passou a perceber os riscos que as medidas
católicas representavam para os projetos de imigração "frente ao iminente fim da
escravidão; sem contar, é claro, a questão racial que também estava por trás deste
projeto."; solicitou, então, que a Igreja Católica separasse em todos os cemitérios
públicos um espaço para o não católico, o que não ocorrera em Nova Friburgo, pois
aqui já havia separado desde 1824, assim cada luterano que morria se enterrava
num cemitério a parte até o dia de hoje. Há de se considerar que o recorte da
referida historiadora é além deste projeto, entretanto serve de subsídio para uma
reflexão mais amiúde da instalação do cemitério luterano em Nova Friburgo no que
tange o duelo de forças empreendidas entre a Igreja Católica e o Estado. Por outro
lado, como ela deixa claro nesta mesma passagem também, o governo percebe os
riscos que a falta desse espaço trazia para o projeto colonizador imigrante e que
neste caso, alemão/luterano.
Após esse breve debate, assim sendo, é dessa maneira que essa temática
vem sendo abordada por alguns dos estudos históricos e de outras ciências. Com
base neste referencial que pretendo, neste projeto de pesquisa, analisar algumas
questões sobre a instalação de um cemitério Luterano em Nova Friburgo, Rio de
Janeiro no ano de 1824.
QUADRO TEÓRICO
Para estabelecermos um quadro teórico adequado é preciso pontuar os
trabalhados de alguns clássicos perpassando as conotações sociais e contextos
históricos.

Primeiramente,

representação

social

segundo

elaborados

Durkheim,

pelo

homem

os
são

primeiros
de

sistemas

origem

de

religiosa,

caracterizando a religião com sentido eminentemente social. Assim haveria contato
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de sistemas culturais diversos e como resultado modificações nas estruturas
internas das sociedades decorrentes de troca e padrões culturais, gerando harmonia
ou tensões.
Por outro lado, trabalharemos com o conceito de religião de Pettazoni; pois
para ele a religião é construto Histórico, portanto qualquer definição estaria
diretamente ligada à experiência particular e por consequência sujeita à
modificações. Por isso, a religião nunca é metafísica ou ética, mas é vista como
produto histórico e cultural condicionado pelo contexto e, por sua vez, condicionante
do próprio contexto o qual está inserido.
Em detrimento da busca de se adotar a religião como um elemento
intrínseco que se inter-relaciona com a sociedade, o estudo de Geertz em sua obra
Interpretação das Culturas permitirá embasamento prévio, pois em sua ótica, a
religião como um sistema simbólico e de representação configura um acontecimento
social, que pode ser responsável por um ajuste nas relações humanas. Forma-se
assim, uma rede de signos que implicam no ethos de um povo. Pretendemos seguir
o raciocínio de que a religião inserida num contexto forma a cultura religiosa, pois:
"[...] denota um padrão de significados transmitidos historicamente,
incorporado em símbolos, um sistema de concepções herdadas expressas
em formas simbólicas, por meio das quais os homens comunicam,
perpetuam e desenvolvem seu conhecimento e suas atividades em relação
à vida.[...]" (GEERTZ, 2008)

No entanto, para isso precisamos averiguar que no sistema religioso com
seus ritos e aspectos míticos configura uma fantasia social fomentada pelo gênio
cultural. Dessa forma, além do ritual proporcionar conexões capazes de expressar o
sentimento e emoções de um povo também é necessário ter uma dimensão social
implicando numa dinâmica histórica. Assim, se a função aparente dos ritos consiste
em reforçar: “[...] os vínculos que unem um indivíduo à sociedade de que é membro,
porque o deus não é senão a expressão figurada da sociedade [...]” (DURKHEIN,
1912, p. 249)
Sobre a relação de sociedade e religião, nas palavras de Durkheim (1912,
p. 329) “[...] se a percepção que a sociedade tem de si mesma (espécie de código
coletivo) precede a percepção da natureza, é porque as estruturas comuns a
natureza e a sociedade seriam mais fáceis de aperceber na sociedade [...]“ por isso,
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a religião pode ultrapassar o mundo dos fatos tornando-se um processo histórico.
Consequentemente, a religião legitima instituições existentes e modos de distribuir
poderes enquanto que a igreja enxerta a fantasia na política sem desintegrar visões.
(HARVEY COX, 1974).
Ainda nessa abordagem sócio-antropológica, o homem multidimensional,
enquanto religioso, criará espaço sagrado e não sagrado assim como a primeira
experiência humana é estar no mundo, desta maneira a manifestação do sagrado se
funde ontologicamente (MIRCEA, 2005). Ainda segundo esse autor, o espaço
sagrado é aquele que permite que se obtenha um ponto de referência a sua
existência se recusando a viver no presente histórico e através dos mitos “fixar” os
modelos exemplares de todas as atividades humanas significativas, enquanto o
espaço profano mantém-se homogêneo e não goza de nenhum plano ontológico
por não se constituir como realidade ou orientação vivencial.
Desta forma, o cemitério luterano, suas concepções e seu processo de
implantação durante a segunda metade do século XIX em Nova Friburgo precisam
ser analisados como espaço do sagrado que santifica o real. Considera-se também
que o Sagrado, em qualquer manifestação, exige obrigações morais, compromisso
emocional e aceitação intelectual (GEERTZ, 2008) porque a religião ordena o todo
através de símbolos sagrados interelacionando grupos sociais.
Expondo mais uma vez o projeto de pesquisa O processo de implantação
do cemitério luterano em Nova Friburgo com o quadro teórico acima descrito dá
embasamento para uma reconfiguração da mentalidade e engajamento em uma
sociedade colonata agrária, tendo em vista que, qualquer mudança cultural-religiosa
numa determinada sociedade traz impactos em todos os aspectos dimensionais do
ser humano, inclusive para a formação embrionária das hierarquias sociais da
cidade em questão.
Portanto, poderemos raciocinar da seguinte forma: Se o mundo profano
(não religioso) se vincula à política; e, os cemitérios assim como as igrejas, são os
espaços de manifestação do sagrado, não há um muro intransponível entre elas.
Assim o mundo profano da política se veste, com determinadas indumentárias do
sagrado; e, por sua vez, o mundo sagrado instrumentalizado nas religiões revela
manifestações políticas de competência do espaço não religioso, observamos que,
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por exemplo, como a política gera os “profetas” cheios de carisma à maneira
religiosa, assim os líderes eclesiásticos também geram os “políticos” à maneira não
religiosa. Percebemos como em certos contextos históricos, ideologias seculares se
manifestam religiosamente, com a presença de determinados “ritos” e o culto à
personalidade.
Finalmente, se as religiões têm como função legitimar e manter o mundo
social e historicamente construído, as ideologias seculares tem dupla função:
manter e transformar a sociedade existente. Para que efetivem essas funções, estas
também precisam se revestir de aspectos políticos e religiosos. Assim, por exemplo,
as ideologias conservadoras se alimentam de valores morais vinculados à tradição,
aos costumes e à religião. Já as ideologias críticas, por sua vez, também não
podem simplesmente desconsiderar estes fatores. Para serem eficazes, precisam
convencer e arrebanhar seguidores. Seu caráter, porém, não será definido pela
religiosidade e sacralidade, mas por um apego a um discurso que produz
“verdades”. A ideologia, então, fundamentará a sua utopia em argumentos
pretensamente inquestionáveis, sem, no entanto, abrir mão de, como toda religião, a
crença.
Para complementar, Roger Chartier nos instiga a pensar que a morte é
tanto uma representação como também uma realidade, quando:
“ (...) As estruturas do mundo social não são um dado objectivo, tal como o
não são as categorias intelectuais e psicológicas: todas elas são
historicamente produzidas pelas práticas articuladas (políticas, sociais,
discursivas) que constroem suas figuras. São essas demarcações, e os
esquemas que as modelam, que constituem o corpo de uma história cultural
levada a repensar completamente a relação tradicionalmente postulada
entre o social, identificado com um real bem real, existindo por si próprio, e
as representações, supostas como reflectindo-o ou dele se desviando. (...)
(CHARTIER, 1990: 27)

Esta afirmação de Roger Chartier ajuda-nos a pensar o protestantismo
brasileiro sob outras perspectivas. Ele é como os demais, historicamente construído,
porém suas partes constitutivas e seus elementos nos permitem observar que houve
a construção também de diferenças específicas que no caso de Nova Friburgo a
morte esteve sempre como representação e santificação do real. Foi por meio dessa
delimitação diferenciadora que empreendemos a coerente interpretação do tema em
questão.
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A MORTE E O MORRER TEUTO-FRIBURGUENSE: UMA PROPOSTA
No arcabouço que foi exposto, a produção de tensões sociais ocorridas
dentro das práticas religiosas e culturais durante o ano de 1824 na região de Nova
Friburgo pertencente até então a comarca de Cantagalo, foram culminadas na
manifestação de uma religião protestante luterana, assim, mesmo tendo legislações
e práticas predominantemente católicas e supostamente rígidas, foram capazes de
se tornar fluidas na medida em que houve necessidade de convívio com outras
práticas culturais e religiosas por interesse tanto do Estado como da Igreja Romana.
Assim a morte com seus sepultamentos e enterramentos foi responsável
não só pelo estabelecimento da comunidade teuto-friburguense como também o
desencadeamento de disputas sócio-políticas na região.
Para além da problemática dos enterramentos de não católicos e na
tentativa de compreender as tensões e conflitos das diferentes vertentes das
religiões cristãs ocorridos no Brasil no século XIX, é importante ressaltar que foi
neste contexto que também foi criada uma das primeiras Igrejas Protestantes
Luteranas no Brasil que de acordo com Mendonça (2002) constituem um
Protestantismo de Imigração sendo mais ajustável a cultura brasileira.
E será justamente dentro desta perspectiva de análise que conduziremos o
estudo da temática da religiosidade protestante no Brasil a partir da instalação da
Igreja Luterana em Nova Friburgo no processo de assentamento desses colonos
através da morte e do morrer em 1824 e a instalação de seu cemitério. Como
resultado desta pesquisa, contribuiremos para a preservação da identidade cultural
no âmbito da história regional.
FONTES
ACERVO DA IGREJA LUTERANA DE NOVA FRIBURGO/RJ.
- Relato do Pastor Sauerbronn enviado à comunidade de Becherbach em 1824
- Registro do primeiro óbito protestante em Nova Friburgo. 13/05/1824
-Sínodo Evangélico do Brasil Central. Boletim Informativo, n.16. Rio de Janeiro, 1º/06/1964.
(AHIECLB – SBC 20/1)
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A VITÓRIA DA MORTE SOBRE AS INDIVIDUALIDADES: UMA
PERCEPÇÃO NA POESIA ROMÂNTICA

Alessandra Navarro Fernandes; Prof. Dr. Alamir Aquino Corrêa (Doutorado
UEL/Universidade Estadual de Londrina) anavarro_fernandes@hotmail.com
Resumo: O objetivo deste estudo é analisar a noção da morte individualizada na poesia romântica
brasileira de forma a evidenciar atitudes literárias e sociais vigentes a partir de um rompimento lento
com a familiaridade, ou antes, com a naturalidade da morte nas sociedades ocidentais, segundo a
conceituação de Ariès. A presença de uma estética sublimadora dos aspectos desagradáveis
envolvendo as tônicas amorosa e nobilitadora, oriunda de um erotismo in(consciente?) denota a
elaboração de um imaginário coletivo a lidar com o aspecto de estranheza que a morte passou a ter
no século XIX. Pretende-se examinar as representações literárias de um “eu” poético oitocentista que
dramatiza e dimensiona para a beleza a perda dos entes queridos e a ideia da própria morte,
revelando uma atitude de comprazer-se, entre angústia e comoção, valorizando as individualidades
mortas.
Palavras-chave: Poesia; Mentalidades Culturais; Beleza da Morte.

Interesse literário de todos os séculos, no período romântico a morte é
ostensivamente tematizada por ter se tornado “sensibilidade” na sociedade
oitocentista, para além do exercício estético dos contrastes tão caro ao espírito da
época.

O romântico sente a decadência do mundo e seu estilo espontâneo e

apaixonado é decadente: tudo o que vê pode ser associado ao definhamento, um
definhamento que é sentido como belo e verdadeiro. As coisas são breves, têm fim,
apodrecem, são dolorosas e fogem ao conhecimento do homem. Tal sensibilidade
que se apresenta com a marca da individualidade – em oposição à noção de
experiência coletiva das coisas como acontecia nos primeiros períodos medievais –
inicia-se por volta do século XIII e atinge um forte grau de desenvolvimento no final
do século XVIII. E esta individualidade, no que diz respeito à morte, colide com a
noção de resignação – o enfrentamento da morte como um fato natural e esperado.
A consciência romântica, portanto, já não é resignada, ao contrário, tenta proteger a
individualidade da violência que representa uma interrupção repentina e definitiva.
Esta revogação de familiaridade ocorre também no campo da sensibilidade; o olhar
científico para o corpo morto, a prática de manipular cadáveres se confunde com o
deleite de observadores: é quando ocorre a espetacularização da morte. Interesse,
vertigem, curiosidade... com aquilo que desliga a vida e faz apodrecer; não é mais a
morte percebida como mais um dos fatos cotidianos, mas como fato especial: nela
se pode salvar a alma, nela há o mistério do findar, nela o homem se interrompe,

nela ele perde suas outras individualidades amadas. É a noção dramática da morte:
ela é algo notável, que desperta emoções e fantasias nas quais culmina a
complacência humana, basicamente o desejo de experimentar sua insurgente
beleza – a libertação do mundo insatisfatório, a aparência nobre do cadáver, a
eternização do irrealizável em vida (juventude e plenitude amorosa, entre outros) – e
a fixação pelo perecível, tornado sensibilidade e estética – fala-se bastante na morte
e ela se torna inclusive a imagem que melhor descreve o sentimento decadente
sobre quaisquer assuntos (a lua macilenta, a crença pálida, a glória moribunda).
O “eu” romântico, que sente o mundo para compreendê-lo, vem de uma
trajetória histórica bastante anterior ao século XIX, em que a descoberta da
individualidade e do valor da biografia particular tornou tensa a relação do homem
com a morte. A descoberta da individualidade que morre, a familiaridade e a recusa
da morte são conceitos detalhados por Philippe Ariès. O historiador postula que até
o século XVIII o homem morria com certa resignação e tranquilidade porque a morte
era uma experiência coletiva em que todos participavam e partilhavam mais ou
menos das mesmas angústias. A partir de então, a morte passou a ser vista como
uma força violenta que interrompe a vida, o que Ariès chama de “morte selvagem”.
Esta descoberta se conflitou com a antiga noção de familiaridade em que
morrer era um ato esperado1, sabido e vivenciado, uma vez que o grupo social
tomava parte em todas as solenidades do morto desde a condição de moribundo. A
percepção da morte individualizada, aquela que marca o fim da biografia, e
consequentemente das ações humanas, foi, portanto, um dos fatores que
enfraqueceram a familiaridade e contribuíram para a recusa da morte assumida, na
primeira metade do século XVIII. Ariès examina que certas alterações nas atitudes
sociais da Idade Média para com a morte desencadearam a noção de que se tem
algo pessoal a perder com o fim da vida e que por isso “convinha pensar nela mais
particularmente”2. Trata-se de alterações formadoras de uma consciência individual
sobre a morte, na qual o homem se viu, em um primeiro momento histórico, diante
1

Mesmo que se possa concluir que na atualidade o homem também sabe que vai morrer e espera
pelo seu dia, na verdade esta conclusão já não é tão nítida e assumida assim. Mediante a
possibilidade de uma vida mais prolongada e da abreviação do contato do vivo com seus mortos –
notável, por exemplo, no curto período de luto oficial e no fato de que o moribundo já não morre na
presença do seus entes – a sociedade passou a evitar o pensamento sobre a morte, deslocando-o
para a vida e suas realizações. Também se deve considerar o avanço científico que oportuniza cada
vez mais a conservação, a saúde e o bem-estar do homem.
2
Ariès, 2003, p. 65

de um ajuste de contas religioso, a revisar mentalmente sua história de vida, e num
segundo momento, diante da noção de que a morte significava um fracasso
individual.
Até o século XI, acreditava-se que os mortos filiados à religião
ressuscitariam no fim dos tempos, sem a necessidade de um julgamento particular
sobre a história de cada um. No século XII começou-se a considerar a existência de
legiões do bem e do mal que na hora da morte deliberavam sobre o destino da alma
do morto segundo suas ações registradas no livro divino. Mas a partir do século XV,
confiava-se que estas mesmas legiões se reuniam em torno do leito do moribundo
para testá-lo na hora final: ele conseguiria abdicar de seus bens terrenos, de seus
talentos, seus prazeres, mesmo revisando toda a sua vida naquele instante? A
conclusão da biografia humana, a que se refere Ariès, permitiria ao homem a
salvação de sua alma ou acusaria ainda a grande angústia em ter que se separar
das coisas que amava. Sublinham-se aqui a noção de que cada história individual
estivesse registrada no suposto “livro celeste” aguardando a deliberação; e a ideia
de que existisse uma provação pessoal derradeira a definir o destino daquela
personalidade: noções que levavam em conta o indivíduo e sua biografia e não mais
apenas a coletiva confiança do corpo morto à Igreja3.
A grande ruptura segundo Ariès se deu na segunda metade do século XVIII,
quando se desenvolveu uma nova sensibilidade erótica, cujas origens estão na
percepção do corpo morto como possibilidade de estudos4, o que tornou a morte
espetaculosa. Sendo algo marcante, destacável, ela já teria perdido o caráter de
acontecimento trivial, comum a todos. Mas ela teria sido levada para além da mesa
de anatomia, para as artes, onde foi retratada com erotismo – que a tornaria, nas
palavras de Ariès, uma “ruptura ao mesmo tempo atraente e terrível”5. Atraente
porque erótica, terrível porque não era a morte naturalizada do dia a dia; esta
percepção, saída das artes para a mentalidade comum, teria levado a sociedade a
3

Antes de ter-se instalado a ideia do juízo particular no leito de morte, acreditava-se que no tempo
final não se julgaria pessoa por pessoa, mas que já estariam eleitos para o despertar, os que
estivessem enterrados em solo agraciado com os restos dos mártires e santos. Entende-se aqui que
os maus talvez não tivessem acesso a este passaporte, sendo enterrados em solo comum e não
ressuscitando.
4
Ariès analisa que junto à curiosidade da ciência desenvolveu-se também um fascínio pelo corpo
morto, tanto que havia dissecações públicas com grande audiência e, segundo o historiador, indícios
de que havia colecionadores de cadáveres para apreciação pessoal.
5
Ariès, 2003, p. 157

distanciar-se dela, a vê-la separada da vida. A ruptura seria o início das angústias
provenientes da rejeição romântica da morte.
O historiador analisa que, tendo partido das representações artísticas, “o
erotismo macabro não deixou de passar para a vida cotidiana, naturalmente sem
suas características perturbadoras e brutais, mas de forma sublimada, difícil de
reconhecer – através da atenção dada à beleza física do morto”6. Entende-se aqui
que o novo olhar é voltado também para a beleza de morrer, a beleza de encontrar
um além-morte religioso, a beleza da libertação da matéria, menos nobre que a
alma, todas encontráveis nos poemas românticos brasileiros que exprimem as
imagens da morte noiva, da morte feliz, da morte apaixonante, da morte sensual,
características sentimentais sugeridas por Ariès. O espírito de complacência com a
morte é marcante na poesia romântica brasileira; a condescendência embelezadora
pode ser ilustrada nos seguintes versos de Casemiro de Abreu, “No Leito”:
Morte virgem, bela e amorosa:
Que tem a morte de feia?!
– Branca virgem dos amôres

Morte feliz, apaixonante e amiga nos versos de Junqueira Freire, “Morte”:
Amei-te sempre: – e pertencer-te quero
Para sempre também, amiga morte
(...)
Morte feliz, – eu quero-te comigo.

Morte noiva e voluptuosa na poesia de Fagundes Varela, “Morte”:
Vem! Oh quero nos meus braços
Cerrar-te em meigos abraços
Sôbre o leito mortuário!
(...)
Pobre noiva tão formosa
Que nos espera amorosa
No têrmo da romaria.

Morte sensual do moribundo que, delirante, tem seus últimos momentos com
uma prostituta no cemitério no poema de Álvares de Azevedo, “Glória Moribunda”:
6

Ariès, 2003, p. 158

Nessa esponja da vida inda uma gota
Talvez reste a meus lábios anelantes
Que me dê um assomo de ventura
E um leito onde morrer amando ainda.

Ariès definiu o encanto (do qual se pôde ter exemplos poéticos acima) como
uma espécie de “complacência”7 (termo por ele cunhado) com a morte, sendo que
os possíveis significados8 da palavra remetem ao conceito de uma aparente
conexão emocional em que paire um gosto, um abandonar-se ao deleite. A
complacência neste sentido pode ser entendida como mais um aspecto da afloração
do “eu” sensível como quer Mário Praz: o romântico é complacente porque
realmente sente atração pelo perturbador, pela “beleza atormentada”9.
Segundo Praz, para o romântico a morte é retratada na expressão de um
“eu” profundo que a sente e a experimenta em seu âmago afetivo e a devolve como
uma experiência própria desta relação de sensibilidade. Assim, nos séculos
anteriores ao XIX, as expressões eloquentes da morte que figuraram originaram-se
no desejo de exercitar uma emoção sobre ela, não significando como no romantismo
um movimento inevitável do poeta sensibilizado pelo tema, deixando-se capturar
diluvianamente. Entende-se aqui não haver uma divergência entre as noções de
Ariès – a complacência, sem dúvida, fruto de uma sensibilidade, mas passível de ser
analisada como atitude diante da morte – e de Praz – o gosto da decrepitude e da
tristeza como categoria sensível. Ambos se detêm diante de uma nova atitudesensibilidade que traz à morte um interesse obsessivo, bastante revelador das
inquietudes românticas: o lidar com a feiura e com a descontinuidade (a separação
inaceitável que a morte impõe entre vivos e mortos e o sentimento de incompletude
da vida).
A primeira inquietude, a que traz em si o espírito nobilitador da morte, é
frequente no discurso sobre a perda dos entes queridos e de personalidades
célebres; trata-se das imagens apaziguadoras do corpo sem vida e de sua
fragilidade. No seguinte poema de Gonçalves Dias, “Epicédio”, nota-se claramente a
7

Ariès, 2003, p. 68
“Disposição de atender os desejos de outrem para agradar; boa-vontade; voluntariedade;
condescendência”. Grande Dicionário Larousse Cultural da Língua Portuguesa, 1999, p. 249
9
Praz, 1996, p. 46
8

complacência romântica com a morte, retratada como pacífica e bela ainda que o
poeta lamente nas primeiras estrofes a cessação dos detalhes que significavam
vida, como a cor do rosto e a pureza dos olhos, cuja beleza comprometida, é
sublimada pela beleza repousante da morte:

Seu rosto pálido e belo,
Já não tem vida nem côr!
Sôbre êle a morte descansa,
Envolta em baço palor.
(...)
Que o anjo belo da morte
A par dêsse anjo baixou!
Trocaram brandas palavras,
Que Deus sòmente escutou.
(...)
Depois o corpo engraçado
Deixou a terra sem vida,
De tênue palor coberto,
– Verniz de estátua esquecida.
E bela assim como um lírio,
Murcho da sesta ao ardor,
Teve a inocência dos anjos,
Tendo o viver de uma flor.
(...)
Sai da larva a borboleta,
Sai da rocha o diamante,
De um cadáver mudo e frio
Saí uma alma radiante.

A moça teve o viver de uma flor, ou seja, uma existência frágil, sujeita ao fim;
ao se referir ao corpo, considera-o apenas como uma matéria “engraçada”,
estranha, sem a presença da alma (a personalidade) da moça. A alma (que para o
romântico é a própria pessoa) permanece bela e viva em outro plano espiritual. Tudo
acerca desta morte é belo: a aparência, a entidade mortífera (anjo), o corpo-estátua;
a ausência vital (flor que murcha); o cadáver adjacente à beleza da alma. Outra
imagem bastante utilizada para consolar a perda dos inocentes – crianças, jovens,
virgens e religiosas – é a de que estes morrem atendendo a um chamado divino que
requer a volta de seus anjos – a volta destas existências, muito mais etéreas do que
terrenas:
Não chorem! que não morreu!
Era um anjinho do céu
Que um outro anjinho chamou!
Era uma luz peregrina,
Era uma estrêla divina

Que ao firmamento voou!
(...)
Um anjo d’asas azuis,
Todo vestido de luz,
Sussurrou-lhe num segrêdo
Os mistérios de outra vida!
E a criança adormecida
Sorria de se ir tão cedo!
(...)
Não chorem! Lembro-me ainda
Como a criança era linda
No frio da facezinha!
Com seus lábios azulados,
Com seus olhos vidrados
Como de morta andorinha!

Como no poema anterior, nestes versos de Álvares de Azevedo, do poema
“Anjinho”, ocorre a sublimação da aparência cadavérica que, não sendo rejeitada, é,
ao contrário, sentida como bela; e a elevação da entidade mensageira a uma
imagem resplandecente e enigmático-espiritual. O caráter complacente privilegia a
ideia de que não houve uma morte, mas uma continuação angélica de viver. Devese insistir ainda em como são apresentadas as inquietudes: o findar-se da vida e o
definhamento são o murchar das flores; a vida “emprestada” ao corpo é a dos anjos;
o corpo deixado é apenas o aspecto material de uma vida que se pretende eterna e
provisoriamente “descorporificada”. A fragilidade é um problema que se apresenta
subjacente à beleza da morte, por exemplo, nas questões relativas à presença do
cadáver (importantíssima, ainda que considerada matéria, apenas) e ao triunfo da
morte sobre a graça. O seguinte poema de Maciel Monteiro, “No Cenotáfio de D.
Luísa De França Arcanjo Ferreira”, inscrito num cenotáfio, revela a perturbadora
ausência do corpo:
De greda formada,
A carne perece,
Mas a alma no céu
Eterna esplendece.
Por isso da Virgem
Só o pó nos resta,
E o Pai interroga
Minha filha é esta?
E Deus lhe responde
Com brando sorriso:
Isto é pó, – Luísa
Stá no Paraíso.

Percebemos que a permanência da filha morta se dá por meio de um marco
físico – o monumento – por meio da inscrição tumular feita pelo poeta e pelo
imaginário de uma alma que “eterna esplendece”. É relevante como o “eu” poético a
presentifica: ela “está”, mesmo depois da morte. A fragilidade da vida é revelada nos
versos que comparam a vida que se foi à “flor” que se abre para morrer, e nos
versos que afirmam a fácil dissolução da carne. Semelhante inquietude ocorre diante
da beleza interrompida precocemente como se nota no poema “À Morte Prematura
(Da Ilma. Sra. ....)”, de Gonçalves Dias:
E ela morreu no viço de seus anos!...
E a lajem fria e muda dos sepulcros
Se fechou sôbre o ente esmorecido
Ao despontar de vida
Tão rica de esperanças e tão cheia
De formosuras e graças!...

A complacência, não é somente a felicidade compreendida na morte;
também é a “disposição do espírito em ceder aos sentimentos” 10, o que leva ao
grande derramamento emocional, principalmente no que se refere à “morte do
outro”11 teorizada por Ariès. A morte dos entes amados tornara-se tão dolorosa que
o luto adquiriu dimensões semelhantes às medievais, exacerbadas e livre de regras,
guiadas apenas pela emoção. O morto era lamentado em sua individualidade
insubstituível, recebendo copiosas demonstrações de um “eu” poético mortalmente
ferido. Na poesia brasileira há muitas representações de como se tornou inaceitável
a perda do ente querido: “Entre êle e mim era partida a vida: / Meia vida perdi co’ a
morte dêle!”, revela a lira de Junqueira Freire em “Canto Fúnebre Recitado na
Ocasião de Sepultar-se o Cadáver do Meu Amigo Luís da França Rebouças a 16 de
abril de 1853”. Só não sofreria tão apaixonadamente aquele que já deixou a vida,
considerado venturoso por não poder sentir: “Fôste feliz – morreste”, o poeta do
claustro declara em outro poema, “Ai!: Pelo Falecimento do Venerando Ancião Frei
Marcelino ....”.
Ariès explica que a complacência romântica tornou o moribundo uma figura
sublinhável cuja vontade deve ser ouvida; deve-se lembrar que o passamento
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Condescendência, um sinônimo para complacência, é definida como “disposição do espírito que
faz ceder aos sentimentos, aos desejos de alguém”. Grande Dicionário Larousse Cultural da Língua
Portuguesa, 1999, p. 253
11
Ariès, 2003, p. 64; 232

reafirmava a individualidade descoberta e por isso era um momento de grande
“atração e ruptura”. A esta sensibilidade pessoal que buscava organizar-se na hora
derradeira, Ariès une outro fator: a transformação dos sentimentos familiares, em
que os membros da família adquirem uma proximidade e um elo afetivo antes
inexistente. A exemplo da sensibilidade exacerbada a poesia transparecia o gosto
do arrebatamento: “Oh! porque não – porque êste gôsto extremo / Em lhe chorar a
morte hão de tolher-me?” reflete Junqueira Freire no poema “Canto Fúnebre
Recitado na Ocasião de Sepultar-se o Cadáver do Meu Amigo Luís da França
Rebouças a 16 de abril de 1853”.
A morte romântica, no que tange à natureza retórica, voltava-se cada vez
mais para o sentimento lutuoso: “o homem das sociedades ocidentais tende a dar à
morte um sentido novo. Exalta-a, dramatiza-a, deseja-a impressionante e
arrebatadora. Mas, ao mesmo tempo, já se ocupa menos de sua própria morte” 12,
afirma Ariès. O grande emblema da dor romântica da separação, segundo a crítica
brasileira, teria sido o poema “Cântico do Calvário” de Fagundes Varela, a narração
da solidão e desespero do pai pela morte de seu filho. O pai, ocluso em seu
sentimento fúnebre, admite que sua existência seja o próprio abrigo da dor: “Torneime o eco das tristezas todas”.
Retomando o pensamento de Ariès de modo a compreender a atitude
complacente ou voluntária que inspirou uma literatura de obsessão, mas também se
exprimiu na prática cultural comum13, é preciso considerar o aparecimento de um
elevado número de obras em que o escritor descreve suas aflições quanto à ideia da
própria morte. Ele costuma se colocar seja na posição de moribundo agonizante a
se questionar “como ficarei depois de morto?” (numa atitude bastante comovente e
mobilizadora da piedade) seja numa posição meditativa (daquele que analisa tudo o
que viveu e o que lhe espera após a morte). As seguintes preocupações
evidenciam-se neste tipo de poema: a da efemeridade, quando o “eu” poético
analisa dolorosamente que os dons terrenos são perecíveis; a da brevidade da vida,
numa época em que a “fatalidade” de morrer jovem se tornou mítica; a do
esquecimento do morto, ou seja, do comprometimento de sua memória entre os
12

Ariès, 2003, p. 64
Basta pensar que algumas tônicas do discurso poético romântico sobre a morte estão presentes no
discurso cotidiano: a ideia do morto que descansa, do morto que se torna anjo ou luz, a ideia de que
o morto parte para um lugar melhor já que abandonou o suplício terreno etc...
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vivos; a de que a morte representa uma perda, uma interrupção, uma incompletude
da vida; a de que a plenitude só possa existir na terra, sendo duvidosa a ideia de
uma sobrevida além-morte. São questões que se exprimem segundo a consciência
exacerbada do homem individualizado que desejaria perpetuar um pouco de si na
morte; para tanto sua morte tem que ser especial, conter aquilo que o romântico
internalizou enquanto sensibilidade aguda: a beleza unida à dor, a beleza do triste
momento e a tristeza do belo momento. Faz-se aqui alusão à “beleza meduséia” de
que fala Praz, em que a “dor parecia dar relevo à beleza” e o “martírio dá notas à
comoção”14. Praz a exemplifica com o enlevo que alguns românticos europeus
sentiam diante da górgone: ela representava o drama daquele que se sente atraído
pela morte, daquele que assombrado pela ideia da morte, assim mesmo não pode
deixar de olhá-la. Os poetas românticos sentiam o momento derradeiro como um
momento especial, um momento atraente, digno de ser cantado, mesmo que este
canto consistisse na tragédia de morrer jovem. E eis aí a complacência a esconder a
vertigem de morrer, a sensibilidade aliada à consciência dolorosa.
Percebe-se a sensibilidade romântica da agonia – o gosto, ou antes, o
interesse, pelo que está fadado a morrer – nos seguintes versos: “Bem! – êste som
diz – morte! – e apraz aos tristes, / Apraz a nós, minh’harpa”, escreve Junqueira
Freire em “Aos Túmulos”, meditando sobre sua missão de entoar canções aos que
morrem no monastério. Outro interesse, no mesmo poeta, é o momento da
transição, compreendido como um momento de excepcional beleza e volúpia:
E’ uma cena inteiramente nova.
Como será? – Como um prazer tão belo,
Estranho e peregrino, e raro e doce,
Vem assaltar-me todo?

A complacência consiste na ânsia idealista de “libertar a beleza das
impurezas da agonia”15 e isso revelava um implícito mal-estar romântico diante da
morte. Idealizá-la seria já a recusa de sua face natural – a de morrer como se morria
antigamente, com certa aceitação e moderação comportamental. Subentende-se
aqui que o enobrecimento da morte visava diminuir o impacto de sua violência sobre
uma sociedade profundamente inquieta e angustiada com a fragilidade da vida, a
vida que não foi suficientemente vivida. Remete-se aqui à estética do “morrer jovem”
14
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Praz, 1996, p. 50
Ariès, 2003, p. 254

presente nos poetas românticos “complacentes”: elogiavam a morte, enredavam
núpcias com ela, porque na verdade era insuportável ter o “eu” interrompido.
Quando se pensa no “eu”, há muito por perder na morte, mas principalmente está
em jogo o gênio poético: a ideia do espírito refinado que se esvai. “Sob diversos
eufemismos (doença do século, melancolia etc.), a angústia já adquirira a dignidade
literária e poética”,16 analisa Edgar Morin, a propósito dos diferentes status
intelectuais que a angústia do indivíduo deslocado no mundo alcançou
gradativamente. O deslocamento devido a razões histórico-sociais, pelas quais se
modificou a relação do homem para com o mundo (crises, revoluções, guerras), se
refletiu na literatura e posteriormente na filosofia. Ronald de Carvalho observa que o
romântico caminha para uma situação histórica tumultuada – entre reformas,
revoltas e ceticismo – e que isto teria causado “melancolia” e “nevrose”17: para este
“eu” abalado, “a vida era, por definição e fundamento, triste, irreparàvelmente
triste”18. Antonio Soares Amora reconhece nesses sintomas o “mal do século” que,
para ele, é a “crise moral” que originou, além da melancolia, “egocentrismo”,
“pessimismo”19 e desespero. O sentimento de declínio da alma do romântico pode
ainda ser depreendido da “indecisa religiosidade, a atração pelos aspectos dolentes
da natureza (...) uma vaga piedade por tôdas as misérias da terra e, ao mesmo
tempo, um descontentamento permanente de tudo quanto existe (...)” 20. Para Alfredo
Bosi, a sintomatologia advinha de uma “existência doentia e artificial”21 inspirada na
voga de Alfred de Musset, que escreve uma obra bastante emblemática da incerteza
que se alastrou pela Europa e abalou todos os valores sociais: A Confissão de um
Filho do Século.
O homem gostaria que o que ele produz, fruto de sua individualidade,
durasse e deixasse rastros. Nas representações poéticas, nota-se a oscilação do
poeta entre a contemplação da morte como venturosa e o agudo lamento pela
interrupção das conquistas da vida. A ideia de uma perda desesperadora se
encontra no poema “Se eu morresse amanhã” de Álvares de Azevedo, onde o poeta
declara que “perderia chorando as coroas” ao morrer ainda jovem, sejam elas a
16
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glória e o amor pela natureza bela. Nesse sentido ocorre ainda a ideia de que todas
as coisas da vida passam e não há qualquer vitória possível contra a fugacidade:

E contudo eu sonhava! e pressuroso
Da esperança o licor sorvi sedento!
Ah! que tudo passou! Só tenho agora
O sorriso de um anjo macilento!

O lamentável aqui, nos versos de Álvares de Azevedo, “Virgem Morta”, é o
triunfo da morte sobre o amor e a beleza; o poeta interioriza este golpe sobre a
juventude como um sinal de seu próprio definhamento: ele afirma ser tarde também
para ele, eleito pela fatalidade que o abaterá em breve. Não havendo tempo para
vivenciar o amor, não podendo deliberar sobre a vida, o poeta sugere que se possa
deliberar ao menos na morte reunindo na campa o amor separado. A morte triunfa
também sobre o gênio literário, revelando que o tempo é o inimigo da duração. Não
há tempo para a concretização em vida e os poetas gostariam de viver ainda;
contudo, se muitos “devem” morrer, eles gostariam que o poeta pudesse então durar
na memória. Dar-se conta do tempo é dar-se conta da contingência da morte como
no poema “Elegia” de Fagundes Varela:
“Oh! tudo vai passando, e tudo morre!
Tudo sufoca a vil mediocridade!
O Panteon da pátria está deserto!
(...)
Quantos vultos não faltam? quantos vates
Cujos hinos o mundo encantariam
Não dormem deslembrados sob a relva
Do cemitério de remota aldeia?
(...)
Tempo, tempo voraz, pára um momento!
(...)
E nós vamos também, musa querida,
(...)
– E quem de nós se lembrará, meu anjo?

A preocupação – além da morte sempre precoce do escritor (precoce, seja
de que idade for porque tem seu talento encerrado) – é a memória destes mortos
que se perde com o tempo: este passa tão rápido, o ceifar é tão incessante, que mal
se pode conhecer um gênio, ele morre, é esquecido e outros bons ou maus
escritores surgem todos os dias. O poeta se ressente que este também será seu
destino, a morte e logo após o esquecimento. Um pouco mais otimista é a noção de

que ao menos a obra pode resgatar o morto: no poema “O Fantasma e a Canção”
de Castro Alves, o espectro de um rei morto que fora célebre em vida e se encontra
esquecido depois de morto pede abrigo a uma personificação da canção, cuja “casa”
é modesta. No diálogo insólito, a canção afirma ser o poema o “último trono” dos
exilados da vida e da morte – dos que morreram e dos que, esquecidos após a
morte, sofrem de uma “segunda morte”. O fantasma confessa que nem todo o seu
poder e dinheiro o salvaram do esquecimento; mesmo o “abismo” da morte não foi
seu obstáculo derradeiro, restando ainda o além desconhecido onde “se abismam
mesmo os abismos / E o morto morre outra vez!”. Subtende-se aqui uma noção de
que nem as construções cemiteriais garantem a memória do morto depois de
séculos e de que apenas a obra pode fazer o poeta durar na memória.
O esquecimento, a brevidade da vida, a interrupção e a efemeridade das
coisas humanas levam à formulação de que talvez só haja uma plenitude possível
na terra, ou seja, de que se deva esgotar a vida antes que ela acabe. Quando o
poeta dita, num célebre poema-testamento –“Lembrança de Morrer” de Álvares de
Azevedo – as atitudes que gostaria que tivessem diante de seu corpo morto, ele
concentra boa parte de suas cláusulas em tudo o que viveu ou poderia ter vivido: as
pessoas que amou, as esperanças e sonhos que teve, as saudades que sentirá, o
amor que não viveu. Ele opta em dizer que “deixa a vida” e não que “morre”,
sugerindo uma derradeira afirmação da vida que se repete ainda nos dizeres que
deverão ser gravados em sua cruz: “foi poeta, sonhou e amou na vida”. Trata-se de
um exigente registro de que mesmo brevemente viveu intensamente o pouco que
lhe foi permitido. O poeta lamenta o fim da vida e não o instante da morte, pela qual
anseia. Em outro poema de tom testamental, revela-se a inquietude com o
desapossamento da individualidade em meio à indiferença dos corpos mortos:
Quando eu morrer... não lancem meu cadáver
No fôsso sombrio de um cemitério...
Odeio o mausoléu que espera o morto
Como o viajante dêsse hotel funéreo.
(...)
Ei-la a nau do sepulcro – o cemitério...
Que povo estranho no porão profundo!
Emigrantes sombrios que se embarcam
Para as plagas sem fim do outro mundo.
(...)
Ali ninguém se firma a um braço amigo...
(...)
Como deve custar ao pobre morto
Ver as plagas da vida além perdidas,

Sem ver o branco fumo de seus lares
Levantar-se por entre as avenidas

O imaginário do além-morte da poesia de Castro Alves, “Quando eu Morrer”,
consiste numa viagem de navio onde todas as circunstâncias são impessoais – o
morto perde sua identidade já que todas as ossadas são iguais; não encontra
solidariedade e longe do lar tudo o que lhe resta são solidão e esquecimento. Todo o
poema indica a dor de separar-se das coisas “da vida” e estar só num mundo que
não é mais o dos vivos. Ao afirmar o quanto custa “ver as plagas da vida além
perdidas”, o hipotético morto revela que os homens só podem “ser” (existir enquanto
individualidades) na terra (na vida), não sendo propriamente “vida” a sobrexistência
sepulcral.
Só na morte é possível permanecer de algum modo, por isso, sejam quais
foram as atitudes e práticas sociais históricas para com a morte – a preocupação
com a salvação, a angústia da vida extinta, a ansiedade com o que pode
permanecer da história pessoal na terra – tudo aponta para uma individualização;
tudo quer afirmar um “eu” que morre. A beleza do morto sensibiliza o espírito
romântico aberto às coisas tristes e também consola a dor da morte ao salvaguardar
uma imagem do ente perdido. A ideia de que o ente adentra o além também
ameniza a dor por ser uma ideia de permanência (o morto continua sua jornada em
algum lugar). A complacência com a ideia da própria morte (transformando-a num
encontro especial com a entidade bela), onde o “eu” talvez siga para o além de
modo a continuar-se, valorizado na sua finitude única, é também o desejo de
permanência de algum aspecto pessoal. Quando há um esgarçamento da
complacência na consciência da incompletude, seja a impossibilidade de ser pleno
estando morto precocemente, ainda assim resta o problema da duração, que
poderia ser expresso nas seguintes questões: “Como posso durar se morro antes?
Se meu corpo é o único lugar onde posso exercer a breve plenitude, como deixá-lo
para “pasto” sem inquietação? Se a sobrevida é duvidosa, como me manterei vivo
mesmo depois da morte? Serei visitado no sepulcro, serei lembrado?”. Esquecendose ou lembrando-se da morte, o homem não se adapta à morte, vivendo como
individuo e não como espécie e para amenizar seu despreparo, ele “humaniza
miticamente a morte”22 afirma Morin, através dos imaginários de imortalidade. Tal
22
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angústia também coincide com a sensibilidade – a reelaboração imagética da morte
nas mentalidades artísticas e cotidianas – na qual a morte erotizada ou bela arrebata
os sentidos, tornando-se interessante vê-la.
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RESUMO
Este Trabalho tem por objetivo analisar como a morte é regulamentada a partir de práticas judiciárias
de assentamento e retificação do registro de óbito. Utilizou-se como estratégia metodológica a
pesquisa em documentos de domínio público. As fontes foram 25 processos judiciais para
assentamento da certidão de óbito: quando uma pessoa entre em óbito e sua família não realiza o
registro no prazo legal dos cartórios (15 dias após o óbito); e, os processos cíveis para retificação no
assento da certidão de óbito: quando é necessária a correção de alguma informação no referido
documento. Os resultados da pesquisa apontam que enquanto prática judiciária, o assento tardio da
certidão de óbito parece uma das formas pelas quais a sociedade define tipos de subjetividade, formas
de saber e relações entre o homem e a verdade. Se o óbito não for realizado dentro do prazo legal dos
cartórios é necessário que a família entre na justiça com uma petição para que esse registro seja feito.
Palavras-chave: Morte; Certidão de óbito; Biopoder.

Este estudo faz parte do projeto de pesquisa “Biopoder, gênero e pobreza em
contextos rurais: a regulamentação da morte e as práticas de resistência no Sertão
de Pernambuco”, e refere-se a uma pesquisa de mestrado em andamento. Temos
por objetivo analisar como a morte é regulamentada a partir de práticas judiciárias
de assentamento e retificação do registro de óbito no município de Santa Cruz da
Baixa Verde.1
Baseados em Michel Foucault (2000), analisamos a morte como um
dispositivo inscrito numa rede de práticas discursivas e não discursivas, que podem
ser presentificadas em instituições, decisões regulamentares, leis, medidas
administrativas, práticas judiciárias etc.
Partimos do pressuposto que os regimes de verdade, constituídos pela
relação poder-saber, são vetores de força que regulamentam e desregulamentam,
restringem ou permitem um dispositivo (Foucault, 2003). Dessa forma, esta pesquisa
problematiza como as práticas judiciárias e como o assento da certidão de óbito,
operam como dispositivo de produção de verdades sobre a morte, em contextos
1

Santa Cruz da Baixa Verde é um dos municípios pernambucanos localizado na microrregião do
Sertão do Pajeú. Administrativamente, o município é formado pelo distrito sede e pelo distrito de
Jatiúca. De acordo com o Censo 2010 do IBGE, o município possui um total de 11.768 habitantes.
Desse total, 5.271encontram-se na área urbana e 6.491 na área rural.
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rurais.

Delimitou-se como objeto

de estudo

os processos judiciais para

assentamento e retificação de registro de óbito.
O interesse deste estudo está nas pessoas que morrem e seus familiares não
realizam o registro do óbito dentro do prazo legal dos cartórios, que é de 15 dias.
Assim como, o processo de retificação de algumas informações na certidão de óbito.
De acordo com Ricardo Dip (2003), a perda dos prazos legais para um registro civil
não caracteriza um fato de relevância penal. Contudo, essa perda dos prazos não é
isenta de sanções jurídicas e não retira desse atraso seu caráter ilícito de ação
reprovável para o direito.
Anualmente, são divulgadas, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE), o resultado da pesquisa das Estatísticas do Registro Civil. A
pesquisa utiliza como fonte, informações repassadas trimestralmente, pelos oficiais
dos cartórios de registro civil ao IBGE. Os dados são referentes aos assentos de
nascimentos, óbitos, casamentos, separações e divórcios. De acordo com a própria
instituição, o objetivo da pesquisa do registro civil é fornecer informações que
subsidiem os estudos demográficos, assim, propiciando indicadores de estatísticas
vitais do país. (IBGE, 2009)2.
De acordo com o relatório das Estatísticas do Registro Civil de 2008, a
redução dos índices de subregistro de óbito é o maior desafio para qualificar as
estatísticas vitais do país3. Conforme informação do relatório, são raras as situações
em que o óbito ocorrido e não registrado no próprio ano venha a ser computado em
anos posteriores. Comparando o número de registro em cartórios durante 2008 e as
estimativas do IBGE, observa-se uma queda no subregistro entre os anos de 1998
(17,7%) e 2008 (11%). Os dados apontam que as regiões Norte e Nordeste são as
que apresentam os maiores índices de subregistro de óbito.
Esses índices atuam como instrumento que permitem aos governantes
legislarem medidas administrativas, jurídicas e econômicas; e, através deles, são
planejadas e executadas políticas públicas. Contudo, diante das análises de Michel
Foucault (2005), eles também funcionam como dispositivos políticos de poder que
permite o Estado conhecer as regularidades da população.

2

Informação disponível em: http://www.registrocivil.ibge.gov.br/. Acessado em 13/02/2013.
Por subregistro de óbito, entende-se o conjunto de óbitos ocorridos no ano de referência da
pesquisa Estatísticas do Registro Civil e não registrados no próprio ano ou até o fim do primeiro
trimestre do ano subsequente. (Relatório do Registro Civil–IBGE, 2008)
3

4

O presente estudo utiliza como estratégia metodológica a pesquisa em
documentos de domínio público. As fontes foram os processos judiciais do Fórum da
Comarca de Triunfo, comarca que Santa Cruz da Baixa Verde faz parte 4. Foram
pesquisados os processos cíveis para assentamento da certidão de óbito: quando
uma pessoa entre em óbito e sua família não realiza o registro no prazo legal dos
cartórios (15 dias após o óbito); e, os processos cíveis para retificação no assento da
certidão de óbito: quando é necessária a correção de alguma informação no referido
documento. Optou-se por fazer um recorte temporal na busca equivalente aos anos
de 1998 e 2012. A escolha levou em consideração o ano de 1998, pois foi nesse ano
que se deu a instauração da gratuidade do registro civil. Ao todo foram encontrados
25 processos.

A morte, o morrer e os mortos
Denise Combinato (2006) ao realizar um estado de arte do campo de estudos
sobre a morte, a âmbito nacional e internacional, contribui, a partir de uma perspectiva
psicossocial, para a ampliação de investigações sobre esse tema. A autora considera
que o morrer não se caracteriza apenas como um fenômeno biológico natural, mas
comporta uma dimensão simbólica que deve ser campo de investigação tanto da
psicologia como das ciências sociais.
O estudo de Combinato (2006) ressalta que a morte é um fenômeno que, de
acordo com sua complexidade, deve ser compreendida através de uma perspectiva
multidisciplinar. Para a autora, as pesquisas realizadas no campo da psicologia
precisam reintroduzir os aspectos emocionais e simbólicos que a morte e o morrer
comportam.
Dessa forma, tomamos por referência a autora citada anteriormente e
propomos desenvolver um estudo que considere as dimensões emocionais e
simbólicas que o registro de óbito circunscreve no morrer. Compartilhamos do
seguinte posicionamento da autora Rachel Aisengart de Menezes (2004, p. 24):
Como outros fenômenos da vida social, o processo do morrer pode ser
vivido de distintas formas, de acordo com os significados
compartilhados por esta experiência. Os sentidos atribuídos ao
processo do morrer sofrem variações segundo o momento histórico e
os contextos sócio-culturais. O morrer não é então apenas um fato
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biológico, mas um processo construído socialmente, que não se
distingue das outras dimensões do universo das relações sociais.

Em seu livro “Em busca da boa morte: antropologia dos cuidados paliativos”,
Menezes (2004), faz um panorama da produção sobre a morte no campo das ciências
sociais. Para a autora, foi a partir dos anos 1960 que pesquisadores abordaram os
estudos sobre a morte e o morrer de forma mais sistemática, sobretudo, após a
segunda guerra mundial. Menezes também situa, através de autores clássicos como
Philippe Ariès, Norbert Elias e Elizabeth Kubler-Ross, a vivência da morte na
sociedade tradicional, as transformações que ocorreram no longo da história e como a
sociedade moderna lida com esse tema.
No clássico “A história da morte no ocidente”, Ariès (2012) disserta sobre as
atitudes que a sociedade ocidental tem perante a morte, desde a idade média. O
autor estabelece quatro momentos na evolução do sentido coletivo da morte: 1)
Momento da morte aceita (primeira Idade Média) na qual havia uma familiaridade com
a morte. Os mortos eram sepultados juntos sem identificação pessoal, na mesma
fossa, dentro ou ao lado das igrejas. 2) Morte vista de forma dramática e
individualizada (segunda Idade Média). As sepulturas passam a conter inscrições com
o objetivo de conservar a identidade do túmulo e a memória do morto. 3) O
romantismo do século das Luzes e do Barroco enfatiza a beleza da morte, contudo,
nesse período a morte assume o sentido de ruptura. A morte passa a compor um
cenário de choros e gestos dramáticos. Surge o culto aos mortos e aos túmulos
individuais ou familiares. Os cemitérios são tomados como parte necessária das
cidades. 4) Por fim, a morte torna-se vergonhosa e objeto proibido. Não é mais a
ocasião de uma cerimonia ritualizada, a morte passa a ser um fenômeno técnico. É
importante que a sociedade, a vizinhança, os amigos, as crianças percebam o mínimo
possível a sua existência. O luto passa a ser solitário e envergonhado, devendo ser o
máximo abreviado.
De acordo com Menezes (2004), no século XX a medicina passa a administrar
a morte com o objetivo de diminuir algumas taxas de mortalidade, exercendo ao
mesmo tempo a função de afastar a morte das consciências individuais através de
suas medidas de prevenção e controle social. De acordo com o pensamento de
Michel Foucault, a autora cita que passa a existir um governamento da morte. Assim
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que a população passa a ser um problema de governo, é necessário que seus índices
de natalidade e mortalidade sejam notificados e controlados.
No cerne do debate sobre a morte e o morrer pouco se discorre a respeito do
morto. Para Roberto DaMatta (1997), em sociedades tribais e tradicionais o problema
não é a morte, mas o morto. O seu argumento é que a morte como algo isolado é
fruto das sociedades modernas e está relacionada ao individualismo que orienta as
condutas e as instituições sociais. A tese que DaMatta (1997, p. 98) sustenta em seu
texto, “A morte nas sociedades relacionais: reflexões a partir do caso brasileiro”, é a
seguinte:
Todas as sociedades têm de dar conta da morte e dos mortos, mas há um
padrão visível quando se lança os olhos sobre a questão. De um lado há
sistemas que se preocupam com a morte, de outro há sistemas que se
preocupam com o morto. É claro que não se pode estabelecer um corte
radical, mas há uma tendência para ver a morte como importante,
descartando o morto; e uma outra que tende a ver o morto como básico,
descartando obviamente a morte.

Diferente das sociedades modernas, em que a palavra de ordem é: “deixai que
os mortos enterrem seus mortos”, DaMatta considera que nas sociedades tribais e
tradicionais, em que se prevalece as relações entre os indivíduos, é dada grande
ênfase ao mundo dos mortos, em que esses são sistematicamente invocados,
chorados, relembrados, homenageados e usados sem cerimônia pela sociedade.
No município lócus da presente pesquisa, cujas características são das
sociedades tradicionais, são esses aspectos ressaltados por DaMatta que
predominam na cultura local. Em contextos rurais a evidência não é dada ao morrer,
mas sim ao morto. É a este que a comunidade prepara o corpo para que seja velado,
entoa cantos religiosos, leva flores e velas ao cemitério no dia de finados, prepara a
documentação para o sepultamento, etc.
Documentação e registro civil5
No Brasil, há poucas discussões que focam como objeto de estudo a
documentação civil. Essas estão inseridas, em geral, no campo da antropologia e dos
estudos jurídicos. Nos estudos antropológicos, Roberto DaMatta e Mariza Peirano se
5
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destacam com reflexões sobre

o papel que a documentação civil adquire na

sociedade. DaMatta (2002, p.39) defende que a emissão dos documentos para o
Brasil está intrinsecamente relacionada com o conceito de cidadania:
A consciência de que a cidadania está indissoluvelmente ligada a uma
representação múltipla da capacidade jurídica, social, profissional e familiar
da pessoa por meio de documentos escritos, padronizados, universais e
copiados em arquivos controlados pelo Estado revela, sem dúvida, a
distância existente entre a “cidadania antiga” (grega ou romana) e a moderna.

DaMatta (2002) afirma que, para o Brasil, os documentos são oficiais, federais
e nacionais. Isto significa que, mesmo sendo emitidos em órgãos locais, municipais
ou estaduais, são oficiais e possuem validade em todo o território nacional. Para os
brasileiros, falar em documentos remonta a uma série de papéis que atestam sua
existência e a posse legal de determinados bens. Para tanto, todos eles são emitidos
no âmbito de órgãos federativos, como o Ministério da Justiça, o Ministério da
Fazenda, do Exército, Educação, Trabalho, entre outros.
Mesmo que não haja nenhuma lei exigindo as pessoas a portarem os
documentos no seu dia a dia, acredita-se que tê-los sempre consigo é obrigação.
Neste sentido, vive-se, de acordo com DaMatta (2002), uma ‘cidadania regulada’, em
que, aquele que possui sua documentação civil pode ser considerado um ser social
exclusivo e singular. Os documentos não podem ser trocados, emprestados, dados ou
vendidos. Nos dizeres de DaMatta (2002, p. 57),
Tudo isso faz com que os documentos sejam muito valiosos. Como se eles
fossem, de fato, a expressão cívica e profissional das pessoas que tendem
perdê-los, porque isso significa perder a sua máscara cívica e, ao mesmo
tempo, terem que percorrer uma verdadeira via cruxis burocrática. Uma
espécie de penalidade cívica que, no Brasil, revela poder pouco discutido,
mas revelador do controle e do arbítrio do Estado junto a todos e a cada um
dos seus cidadãos.

Na mesma linha de argumento de DaMatta, Peirano (1986) afirma que os
documentos são para o Brasil os símbolos de identidade cívica. Esses “são fornecidos
por órgãos públicos para aqueles que preenchem determinados requisitos estipulados
por lei” (p.52). Portanto, os documentos estão alocados no campo sócio-jurídico e de
acordo com a autora, possuem a função de identificar e regular esse indivíduo seja
qual for o espaço que ele ocupe profissional, acadêmico, político ou social.
Ainda de acordo com Peirano (1986), a posse da documentação favorece, por
um lado, vários privilégios e direitos, principalmente o de ‘ir e vir’ com relativa
‘liberdade’, e por outro, a permissão que o Estado tenha controle sobre seus
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membros. Para esta autora, os documentos burocratizam o viver em sociedade e
estimulam a hierarquização das pessoas.
No âmbito das produções do campo jurídico destaca-se o trabalho do
desembargador Ricardo Dip sobre “Registros Públicos”. Para este autor, o registro
público é um sistema organizado pelo direito para dar publicidade a situações que o
direito exige sejam públicas. O mesmo considera que o registro é não toda, mas,
parte da forma que dá existência à sociedade contemporânea.
Dip(2003), define o registro de pessoas físicas (comerciais ou civis) como “um
sistema, organizado pelo direito, para dar publicidade a situações pessoais (da
pessoa natural) que o direito exige que sejam públicas.” (p. 31) De acordo com essa
linha de pensamento, o direito exige que a morte seja publicitada e por isso ela deve
ser registrada civilmente.
O artigo 1º da Lei nº 8.935, de 18 de novembro de 1994 (Lei dos Cartórios),
afirma que: “serviços notariais e de registro são os de organização técnica e
administrativa destinados a garantir a publicidade, autenticidade, segurança e eficácia
dos atos jurídicos.” Para as legislações brasileiras, o registro dá veracidade às
informações, sem ele, o fato só existe.
Os estudos sobre os registros civis enfatizam que nem sempre os registros de
nascimento, casamento e óbito foram de responsabilidade do Estado. Segundo
Pessoa (2006), no Brasil, durante o período colonial até o final do império, era
obrigatório para os católicos o uso dos registros de batismo, casamento e óbito
emitidos pela Igreja. Estes eram os únicos documentos de identificação que a
população possuía, tendo validade jurídica. Substituir os assentos paroquiais por
registro civil foi um processo demorado, apenas em março de 1988, por meio do
Decreto nº. 9.886, que os registros de nascimento, casamento e óbito foram
instituídos exclusivamente civis.
A pesquisadora Maria Luiza Marcílio (1983), ao realizar um estudo sobre a
morte no século XVIII, aponta que os registros eclesiásticos de óbito eram realizados
para aqueles que eram batizados na fé católica, independente da riqueza ou posição
social.

De
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com

a

autora,

esses

registros

permitiam

caracterizar

demograficamente a população, identificavam o lugar, o tempo e a frequência das
mortes,
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epidemias.
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sistematizações era possível identificar o elevado quantitativo de mortes entre
crianças e jovens, bem como sua intensidade nos grandes centros urbanos6.
No registro civil brasileiro o assento do óbito descreve e qualifica a morte de
uma pessoa física. Esse registro é precedido pelo atestado de óbito, que, via de
regra, deve passar por um médico. De acordo com a Lei nº. 6.015, de 31 de
dezembro de 1973, a chamada Lei dos Registros Públicos (LRP), o registrador deve
observar a ordem das pessoas obrigadas a declarar o óbito, considerando algum
motivo justificável para que essa ordem não seja seguida. Por exemplo, no caso da
morte da esposa é seu esposo quem deve registrar seu óbito e vice e versa7.
Não obstante, a referida Lei estabelece que no momento da declaração uma
série de informação deve ser apresentada ao tabelião, a saber: hora, dia, mês, ano e
local do óbito; prenome, sexo, idade, cor, estado civil, profissão, naturalidade e
domicílio do falecido; se era casado e com quem; em qual cartório; os nomes,
prenomes, profissão, naturalidade e residência dos pais do falecido; se deixara
testamento; se deixara filhos, se sim, com quais nomes e idades e se deixara bens.
(art. 80, LRP).
Consideramos que a sistematização de todas essas informações, no
documento chamado certidão de óbito, conforma para os juristas e para o aparelho
estatal uma forma de regulamentar a morte.
No campo da psicologia social, Rosineide Cordeiro (2004, 2007 e 2008) vem
investindo em estudos sobre a documentação civil. A autora toma como referencial
teórico Michael Foucault, quando discorre sobre governamentalidade e biopoder.
Segundo esta autora, os documentos funcionam como estratégia de governo, poder e
controle; portanto, fazem parte da arte de governo cultivada através de táticas
governamentais, jurídicas e institucionais.
De acordo com Cordeiro (2008), os documentos são tecnologias de
individualização que dão visibilidade a uma pessoa, permitindo sua identificação,
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Os referidos dados encontram-se na obra “A morte e os mortos na sociedade brasileira” de José de
Souza Martins. O presente livro reúne trabalhos apresentados no Seminário interdisciplinar sobre “A
morte e os mortos na sociedade brasileira” organizado pelo referido autor, realizado nos dias 22 e 23
de novembro de 1982, na Universidade de São Paulo.
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Como defende Elias (2001), na sua obra “A solidão dos Moribundos”, “a morte é um problema dos
vivos. Os mortos não têm problemas.” (p. 10) Se a família não registrar a morte, o morto não tem
implicação nenhuma com essa situação. Isso acontece também se caso a pessoa que veio a óbito
não possuía nenhuma documentação civil, o problema será dos familiares que encontrará inúmeras
dificuldades para realizar o funeral e o sepultamento.
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caracterização e diferenciação ante os demais. Os mesmos operam como regimes e
instrumentos de “objetivação e sujeição” para o Estado em seus sistemas de governo.
Os documentos possibilitam que o governo conheça a população em profundidade.
São eles que permitem a inclusão ou exclusão do cidadão nos espaços públicos e
privados. É por meio dos documentos também que as pessoas são ou não inseridas
nas políticas públicas e sociais.
Compartilhamos da mesma perspectiva teórica de Cordeiro, e, nesse estudo,
compreende-se o registro civil de óbito como um elemento do biopoder exercido sobre
as vidas individuais e coletivas que permite o Estado conhecer detalhadamente as
regularidades da população, possibilitando o seu controle e regulamentação. Desde o
nascer até a morte à vida do ser humano é marcada por acontecimentos, e esses, em
sua maioria, são comprovados através de documentos civis.

Biopoder e governamentalidade

Considerando as análises de Foucault sobre biopoder, nas suas obras
“Segurança, território e população” (2008) e “Em defesa da sociedade” (2005),
percebe-se que este tem sua matriz no poder pastoral. Esse poder, diferente do poder
soberano, que tinha por objetivo fazer morrer e deixar viver, tem por obrigação fazer
viver. De acordo com a lógica de que o pastor é aquele que é responsável pela vida
do seu rebanho, chegando até a se sacrificar por ele, estabelece-se uma relação de
co-responsabilidade entre pastor e ovelhas, pois as ovelhas confiam no pastor e este
tem a tarefa de cuidar de cada uma em particular, saber o que elas fazem e desejam,
tendo, ainda, a obrigação de dar unidade à pluralidade do seu rebanho. É nessa
perspectiva, segundo Foucault, que a partir do século XVII é desenvolvido um poder
que passa a se organizar em torno da vida, mas diferente do poder pastoral, esse
passa a ser justificado racionalmente, como um poder exercido sobre seres vivos e
não sobre o território, seguindo a mesma lógica do poder pastoral: individual e
massificado ao mesmo tempo.
O biopoder pode ser considerado como um conjunto de relações de poder
instituídas na modernidade. Para Foucault, ele é um poder exercido sobre vidas
individuais e coletivas, poder este considerado vital, que, ao se nutrir da vida,
possibilita a sua perpetuação. Fazem parte dessas relações de poder a disciplina e a
biopolítica. Na obra “Em defesa da sociedade” (2005), Foucault afirma que a
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biopolítica se detém, dentre seus campos de intervenção, com a proporção de
nascimentos, óbitos, taxas de reprodução, fecundidade da população. Enquanto
tecnologia biopolítica, os documentos são indispensáveis no mundo, são instrumentos
de poder sobre a vida, que possibilitam o Estado garantir o equilíbrio e a manutenção
da vida da população.
Ao discorrer sobre a biopolítica, Foucault (2005, p. 297) afirma:
[...] temos uma tecnologia que, por sua vez, é centrada não no corpo, mas na
vida; uma tecnologia que agrupa os efeitos de massa próprios de uma
população, que procura controlar a série de eventos fortuitos que podem
ocorrer numa massa viva [...]

Enquanto tecnologia biopolítica, os documentos são indispensáveis no mundo.
Servem como atestado da veracidade, da autoidentificação das pessoas, pois a
palavra não é suficiente. Observa-se que os registros e as estatísticas são estratégias
que possibilitam o Estado garantir o equilíbrio dos eventos vitais e assim, manter
estável a vida da população.
De acordo com Foucault (2005), no momento em que a população passa a ser
o objeto principal do Estado emergem táticas que permitem que seja estabelecido um
governo sobre esta população. O autor considera essa tática como uma
governamentalidade, uma arte de governar que incide tanto sobre a dimensão
política, como sobre a vida da população.
A respeito da governamentalidade, Foucault (2000, p. 291) ressalta que esta
palavra assume três significados:
1- o conjunto constituído pelas instituições, procedimentos, análises,
reflexões, cálculos, e táticas que permitem exercer esta forma bastante
específica e complexa de poder, que tem por alvo a população, por forma
principal de saber a economia política por instrumentos técnicos e essenciais
– os dispositivos de segurança. 2- a tendência que em todo o Ocidente
conduziu incessantemente, durante muito tempo, à preeminência deste tipo
de poder, que se pode chamar de governo, sobre todos os outros –
soberania, disciplina, etc. – e levou ao desenvolvimento de uma séria de
aparelhos específicos de governo e de um conjunto de saberes. 3- o
resultado do processo através do qual o Estado de justiça da Idade Média,
que se tornou nos séculos XV e XVI Estado administrativo, foi pouco a pouco
governamentalizado.

A partir desse conjunto de elementos, o Estado busca legitimar-se e fortalecerse, e para isso cria mecanismos que possibilitam desenvolver indicadores, como, por
exemplo, os registros e as estatísticas dos números de mortos e nascidos. Além do
fomento de aparelhos específicos, como o poder judiciário, para legitimar ou não um
acontecimento, como a morte, por meio do assento da certidão de óbito. Esses são
12

instrumentos que funcionam numa estratégia de controle e poder, permitindo o Estado
conhecer as regularidades da população e controlar a sociedade por meio de
dispositivos de segurança.

Morte enquanto dispositivo

Cordeiro (2011b), baseada em Foucault (2000), afirma que os documentos, a
legislação e os procedimentos exigidos para a realização dos funerais fazem parte do
dispositivo biopolítico. De acordo com Foucault (2000, p. 244), o dispositivo é:
(...) um conjunto decididamente heterogêneo que engloba discursos,
instituições, organizações arquitetônicas, decisões regulamentares, leis,
medidas administrativas, enunciados científicos, proposições filosóficas,
morais, filantrópicas. Em suma, o dito e o não dito são os elementos do
dispositivo. O dispositivo é a rede que se pode estabelecer entre estes
elementos.

Para Foucault (2000), o dispositivo também possui uma estratégia dominante.
Latente no funcionamento de um dispositivo existe um imperativo estratégico. Dessa
forma, podemos considerar o aparato documental exigido pelo aparelho do Estado
como uma das estratégias do dispositivo biopolítico para equilibrar as taxas de
eventos vitais, como o nascimento e a morte.
A leitura que Deleuze (2005) faz da noção de dispositivo em Foucault analisa o
dispositivo como “(...) um conjunto multilinear, composto por linhas de natureza
diferente.” (p. 83). A partir da noção de Deleuze, consideramos a morte como um
dispositivo composto por linhas de naturezas diferentes.
Deleuze também apresenta que o dispositivo comporta quatro dimensões:
curvas de enunciação e curvas de visibilidade; e, linhas de força e linhas de
subjectivação. A morte enquanto dispositivo pode ser analisada a partir dessas quatro
dimensões.
Os rituais fúnebres podem ser considerados máquinas de fazer ver a morte.
Assim como, os atestados e certidões de óbito operam como regimes de enunciado e
como

dispositivos

de

inscrição

de

si

na

realidade

(Cordeiro

2011b).

Concomitantemente, linhas de força vão atuando de um ponto a outro. Por um lado há
os aparelhos estatais que exigem o registro da morte e definem como os mortos
devem ser enterrados e por outros há pessoas que não registram a morte de seus
parentes, e encontram estratégias diferenciadas para burlar as exigências
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governamentais, como por exemplo, enterrando os corpos nos arredores da sua
residência.
O registro de óbito, como uma das linhas do dispositivo morte, funciona
estrategicamente como um produtor de verdades. Uma de suas funcionalidades é
conter as ameaças do anonimato que apresentam perigo eminente aos mecanismos
de controle governamental. Para Ricardo Dip (2003), a segurança é o objetivo
primordial do sistema jurídico registral. Segundo o autor, “o fim do registro é
exatamente a certeza e a estabilidade do direito” (p.29). Dessa forma, ele movimenta
regimes e práticas normalizadoras, como o saber médico que declara o óbito e as
práticas judiciárias que registram esse acontecimento.

A verdade produzida pelas formas jurídicas

A partir do que Foucault (2000) discorre sobre a governamentalidade, podemos
identificar que o objetivo desta é tornar o espaço do Estado como governo da vida.
Assim, eventos vitais como nascer e morrer passam a ser regulamentados, sobretudo
por meio do registro civil. Considerando que toda regulação está inscrita num jogo de
poder e produz verdade, os discursos do Estado e do campo jurídico enfatizam que
uma morte ou nascimento só deve ser validado se forem registrados civilmente.
Em sua obra “A verdade e as formas jurídicas”, Foucault considera que em
nossas sociedades existem alguns lugares que podem ser considerados como
formadores de verdade. Nesses lugares, são definidas regras de jogo, certos
domínios de objetos, certos tipos de saber. Podemos considerar como um desses
espaços o campo jurídico.
Para Foucault (2003, p. 11), as práticas judiciárias se configuram como:
A maneira pela qual, entre os homens, se arbitram os danos e as
responsabilidades, o modo pelo qual, na história do Ocidente, se concebeu e
se definiu a maneira como os homens podiam seu julgados em função dos
erros que haviam cometidos, a maneira como se impôs a determinados
indivíduos a reparação de algumas de suas ações e a punição de outras,
todas essas regras ou, se quiserem, todas essas práticas regulares, é claro,
mas também modificadas sem cessar através da história.

O discurso jurídico legitima o poder existente nas práticas judiciárias por meio
dos serviços notariais e de registros. São os magistrados, ou os oficiais de cartórios
delegados pelo poder judiciários, quem registram os nascimentos, os casamentos e
as mortes e tornam esses acontecimentos verídicos perante a sociedade. A definição
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legal dos serviços notariais e registrais já enumera suas finalidades principais:
“Serviços notariais e de registro são os de organização técnica e administrativa
destinados a garantir a publicidade, autenticidade, segurança e eficácia dos atos
jurídicos.” (art. 1º da Lei 8.935, de 18 de novembro de 1994). Além disso, no fim da
página de todas certidões é assinado pelo operador da lei: “Isto é verdade e dou fé”.
Considerando que toda regulação está inscrita num jogo de poder e produz
verdade, o discurso ligado ao campo de saber jurídico pressupõe que só ocorre um
nascimento, um casamento e uma morte, se estas passarem pelo crivo das práticas
judiciárias e forem registradas.
As análises preliminares dos processos judiciais para assentamento e
retificação do registro de óbito apontam que para retificar uma informação ou suprir a
certidão de óbito os requerentes se munem de provas testemunhais e documentais.
Em geral, as testemunhas são parentes ou vizinhos que, por intimação da
promotoria, devem comparecer ao fórum para audiência de ouvida. Os documentos
(civis, pessoais, institucionais) que compõem os processos são os mais diversos, a
exemplo, certidão de casamento, procuração, declaração de pobreza, certidão de
nascimento, declaração de óbito, identidade, CPF, título de eleitor, carteira de
trabalho, carteira de filiação ao Sindicato de Trabalhadores Rurais (STR), declaração
da associação de moradores.
Os processos mostram que o maior número de provas evidencia uma maior
probabilidade da questão em juízo ser sentenciada favoravelmente. A palavra por si
só não é suficiente. Uma certidão de óbito só será retificada ou lavrada se existirem
provas concretas que convençam os operadores da lei que tal documento deva ser
averbado ou suprido.

Considerações
A partir de Foucault (1993), quando o mesmo discorre sobre o dispositivo
sexualidade e a regra de polivalência tática dos discursos, o que se fala a respeito da
morte não deve ser analisado como simples projeções de mecanismos de poder.
Devem ser analisadas as articulações entre poder e saber e seus efeitos recíprocos,
entendendo essas relações como descontinuas e instáveis.
Enquanto prática judiciária, o assento tardio da certidão de óbito parece uma
das formas pelas quais a sociedade define tipos de subjetividade, formas de saber e
relações entre o homem e a verdade. Se o óbito não for realizado dentro do prazo
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legal dos cartórios é necessário que a família entre na justiça com uma petição para
que esse registro seja feito. São também os magistrados que autorizam o
sepultamento de uma pessoa caso ela venha a óbito sem possuir nenhuma
documentação civil. A verdade é considerada lei e produz um discurso que legisla e
regulamenta eventos vitais.
Contudo, dentro da própria lógica da governamentalidade é possível considerar
a existência de práticas cotidianas que questionam os ordenamentos de controle e
verdade. O próprio Foucault afirmava que onde havia poder, havia resistência. Dessa
forma, o jogo de poder-saber possibilita resistências e estratégias diferenciadas para
driblar as exigências documentais. Os resultados da pesquisa apontam que há
pessoas que encontram táticas e tencionam os efeitos do poder discursivo do
judiciário, como famílias de comunidades rurais que sepultam seus parentes nas
imediações das suas residências. Para essas pessoas não é um registro em órgão
público ou o sepultamento num espaço legitimado pelo Estado que vai dizer que
ocorreu um óbito.
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Resumo: A presente comunicação busca apresentar a pesquisa antropológica realizada no vilarejo
conhecido como Cemitério do Peixe. O pequeno vilarejo – com algumas casas, uma pequena igreja e
um cemitério – atualmente conta com apenas dois moradores, mas todos os anos, na primeira
quinzena de agosto, recebe milhares de pessoas que vão celebrar e festejar o jubileu de São Miguel
e Almas. As celebrações se iniciam na quarta-feira atingindo seu ápice no final de semana – com a
chegada de cavaleiros, o levantamento do mastro e a procissão – a festa representa a religiosidade e
o catolicismo “popular” trazendo peculiaridades nas suas formas de manifestação da fé. A partir do
trabalho etnográfico vamos acompanhar romeiros, turistas e festeiros na preparação do cemitério e
no desenvolvimento da festa, nos momentos sagrados e profanos.
Palavras-chave: cemitério, festa, religiosidade

INTRODUÇÃO
“Nós fomos nascidos da terra e nós seremos o
esterco da terra”.
Romeiro do Jubileu de São Miguel e Almas

Durante a realização de outra pesquisa que envolve o ritual funerário no Vale
do Jequitinhonha, escuto os relatos sobre a festa no cemitério do peixe, um Jubileu
que ocorre num cemitério ou pode-se dizer num vilarejo fantasma, em homenagem a
São Miguel Arcanjo e as almas. A falta de pesquisas acadêmicas sobre a festa
motivou a realização desse trabalho, decidimos então participar dos cinco dias do
Jubileu e acompanhar a dinâmica do cemitério do peixe durante a festa.
Nesse artigo vamos apresentar a etnografia realizada no vilarejo conhecido
como Cemitério do Peixe, local cercado por fazendas e que pertence à cidade de
Conceição do Mato Dentro. O pequeno vilarejo – com algumas casas, uma pequena
igreja e um cemitério – atualmente conta com apenas dois moradores, mas todos os
anos, na primeira quinzena de agosto, recebe milhares de pessoas que vão celebrar
e festejar o jubileu de São Miguel e Almas. As celebrações se iniciam na quarta-feira
atingindo seu ápice no final de semana – com a chegada de cavaleiros, o
levantamento do mastro e a procissão – a festa representa a religiosidade e o

catolicismo “popular” trazendo peculiaridades nas suas formas de manifestação da
fé.
Utilizaremos a descrição densa, realizada a partir da observação participante
unida ao registro visual e audiovisual como método de pesquisa. No presente artigo,
trabalharemos a dinâmica do Jubileu e suas decorrências no movimento do vilarejo a
fim de, posteriormente, interpretar os significados atribuídos ao próprio Jubileu pelos
devotos de São Miguel e Almas.
Ao longo do texto apresentaremos as diferentes versões sobre a história do
local e do surgimento da festa e da devoção às Almas e a São Miguel Arcanjo. Em
seguida, será exposta a descrição densa divida pelos dias de observação seguindo
as atividades institucionalizadas pela Igreja bem como as atividades de festeiros.

1. HISTÓRIAS DO CEMITÉRIO

Existem diferentes histórias sobre a criação do Cemitério do Peixe, estas
viraram “causos” e mitos que rondam o imaginário dos habitantes da região, o
vilarejo situado às margens do rio Paraúna e cercado pela Serra da Mantiqueira era
uma importante rota de tráfico de Diamantes, durante os séculos XVIII e XIX.
Próximo ao vilarejo existia um quartel de soldados do governo na intenção de coibir
o contrabando que saia da região de Diamantina. Por ser até hoje uma área de
acesso complicado, durante o ciclo do ouro soldados e escravos que morriam eram
enterrados por ali mesmo. Dessa história surgem diversos mitos sobre a fundação
do cemitério, durante os dias em que estivemos no vilarejo escutamos os relatos de
alguns deles.
Nos mitos de origem três personagens aparecem em destaque: soldados,
escravos e peixes (que estão em todas as versões). Em relação aos soldados duas
narrativas diferentes são contadas: na primeira versão os primeiros a serem
enterrados ali seriam soldados que comeram peixes estragados, na segunda versão
os peixes estariam na verdade envenenados. Em relação aos escravos as histórias
são um pouco diferentes entre si. A primeira conta de um escravo de nome peixe,
este foi morto pelo seu dono, outra narra sobre um escravo que teria morrido
engasgado com o espinho de um peixe e a última narra a história de um escravo
que morreu com um peixe envenenado.
O local onde esses soldados e escravos eram enterrados se transforma em

cemitério quando, no início do século XX – sem data - o fazendeiro dono das terras,
conhecido por Canequinha, resolve cercar e criar o cemitério do peixe – antigamente
os túmulos eram cercados apenas por pedras. Anos depois após seu falecimento,
Canequinha doou as terras em testamento para as almas.
O culto as almas do peixe possivelmente está relacionado ao sofrimento e a
pobreza dos que morreram, prática semelhante a que é realizada para os santos.
Segundo FREITAS (2003), o culto de santos no Ocidente teve início como uma
espécie de culto funerário. Era o culto aos mártires, pessoas que morriam de um
modo tão sofrido que causava comoção na opinião pública local. Era isso que os
tornava “mortos especiais”, sagrados, santificados e redimidos. No catolicismo
popular1 e principalmente no meio rural, pessoas com mortes consideradas trágicas
e que envolvem grande sofrimento, passam a ser lembradas e relacionadas a
santidades. As pessoas observam na vida dos que morreram características
semelhantes à delas próprias, mas a almas destas pessoas já se encontram em
outro patamar, mais próximo de Deus. Podendo assim realizar milagres para os seus
semelhantes. O milagre proferido pelas Almas ou pelo santo é uma mostra da
relação de troca entre devoto e divindade, com a ajuda ou não de uma igreja e de
mediadores humanos ou sobrenaturais. A rotina do milagre faz com que, em
qualquer área confessional do domínio popular, uma grande parte dos momentos de
oração pessoal, familiar ou comunitária seja para pedi-lo ou para agradecê-lo
(BRANDÃO, 1980). A doação de canequinha representa bem essa religiosidade e
devoção as Almas.
É importante destacar que o culto as almas é uma marca da religiosidade
popular. As pessoas já frequentavam o lugar na intenção de visitar os mortos e para
pedir alguma graça as almas, mas no final do séc. XX a instituição católica interfere
no local, construindo uma pequena Igreja e criando o Jubileu de São Miguel e
Almas.
A partir de então começa a ocorrer o culto não apenas para as Almas, mas
também a São Miguel Arcanjo. Essa introdução serve apenas para situar o leitor em
1

O catolicismo popular ou tradicional é aquele que se entrelaça com a formação cultural do
brasileiro. Sistema religioso marcado pelo culto aos santos, tendo características festivas e
“milagreiras”, sendo os leigos seus principais agentes religiosos. O catolicismo popular se define pela
autoprodução religiosa, segundo Cruz(2010) a compreensão do catolicismo popular é uma
empreitada ampla e inesgotável, não é um fato coisificado, mas um processo histórico, onde se
desenvolvem expressões de fé e de organização, agregando assim, expressões características
específicas e elementos universais do Catolicismo.

relação a história do local, que não conta com um acervo histórico datado, mas com
a lembrança dos frequentadores que relatam como os fatos aconteceram. Tendo
uma prévia noção de como surgiu o cemitério do peixe, apresentaremos a
metodologia do trabalho para em seguida descrevermos sobre como acontece o
Jubileu de São Miguel e Almas.

2. METODOLOGIA
2.1 O tempo em campo
Acreditamos ser de imensa relevância para o presente artigo ressaltar
brevemente nossas condições de inserção em campo. Chegamos no vilarejo do
Cemitério do Peixe na quarta-feira dia 15-08-2012, dia em que começaria o Jubileu,
segundo a programação impressa em cartazes feitos pela Igreja. Procuramos uma
dos três moradores do local, nosso primeiro contato, em seguida, depois da primeira
missa do Jubileu conversamos com o Padre responsável pela capela –
descreveremos em detalhes mais adiante no item “Etnografia”. Fomos embora no
último dia, domingo dia 19-08-2012, logo após a última atividade, a procissão. É
importante ressaltar que não tivemos nenhum contato anterior nem posterior com os
devotos de São Miguel e Almas, o que justifica a escolha de nossos métodos, a
seguir traçados.

2.2 O registro fílmico e outras considerações metodológicas
Como já foi descrito no tópico referente ao processo de inserção, não tivemos
condições de realizar uma análise prévia, impedindo-nos de utilizar a observação
diferida2, tal como foi concebida por Claudine de France, como postulado
metodológico. Também não nos foi possível seguir passo a passo a outra proposta
metodológica da autora, o método exploratório3, que sugere uma análise conjunta –
2
Postulado metodológico “segundo o qual a observação direta, imediata, permanece sendo o
ponto de referência, o padrão universal de qualquer outro modo de observação. A reprodução fílmica
existe para simular, à sua maneira, a observação direta da qual constituirá uma montagem dos
momentos mais significativos. A entrevista oral e os dados que esta permite obter intervêm em grande
parte na escolha desses momentos privilegiados, guiando a observação direta, até mesmo
substituindo-a, e fornecendo os pontos de referência para a reprodução fílmica.” Caludine de France,
Cinema e Antropologia, Campinas, SP, Editora da Unicamp, 1998, p.305.
3
Seguem os dois princípios fundamentais do método exploratório: “O primeiro é a substituição
do observado imediato, objeto da apreensão direta, pelo observado diferido, porque filmado. O

sujeitos e objetos de pesquisa – das imagens, a posteriori, visto que precisávamos ir
embora ao último dia das celebrações, assim como a maioria dos festeiros ali
presentes. Propomos, então, uma junção dos dois métodos contidos na
epistemologia da Antropologia Visual para o presente trabalho.
Sabendo que não disporíamos de tempo suficiente para uma inserção e
análise prévia aprofundada, entendemos que o primeiro princípio colocado por
Claudine de France para a definição do método exploratório caberia de maneira
eficaz para atingir nossos objetivos: substituímos então a observação diferida pela
observação imediata, utilizando a câmera de vídeo como mediadora da relação
sujeito/objeto. Iniciamos as entrevistas não diretivas com os envolvidos no ritual já
com a câmera em punho. A partir das entrevistas, percebemos que os depoimentos
nos serviriam como guia para a filmagem dos momentos rituais, bem como para a
posterior edição do vídeo etnográfico, privilegiando os momentos mais relevantes,
apreendidos nos discursos dos fiéis, para a compreensão dos significados do Jubileu
de São Miguel e Almas em suas vidas. É necessário ressaltar a institucionalização
do Jubileu, por parte da Igreja Católica, nos proporcionou um esboço de roteiro
anterior ao início das celebrações, já que o material de divulgação, por meio de
cartazes, continha a programação do Jubileu.
O fato de o Jubileu ter acontecido em um período de cinco dias eliminou a
possibilidade de os registros serem feitos em tempo real, alguns cortes nas
filmagens são devido às dificuldades instrumentais que enfrentamos principalmente
no que se refere à falta de iluminação em alguns momentos em que as celebrações
aconteciam durante a noite. Entendemos que estas dificuldades não interferem no
resultado final da pesquisa, desde que esclarecidos e pontuados, visto que nossa
abordagem metodológica une o tradicional caderno de campo aos registros
imagéticos. Para superar as dificuldades de disposição dos pesquisadores e seus
instrumentos de pesquisa no espaço ritualístico, o esboço preliminar do roteiro,
orientado pela programação do Jubileu foi de extrema importância.
segundo, que resulta do anterior, é a supressão da observação direta como etapa preliminar
indispensável para a pesquisa; ou, o que dá no mesmo, a instauração do registro fílmico precedendo
qualquer observação aprofundada. Doravante a observação diferida substitui a observação imediata
no exame aprofundado do processo; o registro cinematográfico, suporte da observação diferida,
torna-se o primeiro ato da investigação. O filme abre a pesquisa. A entrevista com as pessoas
filmadas e a inquirição dos informantes apoiam-se no exame do registro e deixam de ser uma etapa
preliminar da filmagem, sendo eles próprios diferidos”. Caludine de France, Cinema e Antropologia,
Campinas, SP, Editora da Unicamp, 1998.

Todo o vilarejo do Cemitério do Peixe era nosso espaço de pesquisa,
portanto, nosso espaço fílmico, várias unidades rituais4 do Jubileu aconteciam o
deslocamento de pessoas neste espaço, como por exemplo, o levantamento do
mastro e a procissão, o que nos exigiu o equipamento de fácil mobilidade. O que
facilitaria também transitar pelo vilarejo e visitar e registrar as casas das pessoas
envolvidas com o Jubileu, pois muitas vezes elas estavam realizando atividades que
expressam sua devoção em suas próprias casas, compondo o cenário ritual que por
não estarem na rua, poderiam ter ficado um tanto obscuras ou mesmo
desconhecidas. É o caso da preparo de alimentos oferecidos à Igreja, que será
detalhado mais adiante no item Etnografia.
O filme etnográfico ou o cinema etnográfico entendido no sentido mais amplo
abarca uma grande variedade de utilização da imagem animada aplicada ao estudo
do Homem na sua dimensão social e cultural. (RIBEIRO, 2007). Os métodos do
cinema etnográfico podem ser associados a tradições teóricas diferenciadas como
os meios e procedimentos utilizados. Assentam, no entanto, em alguns princípios
fundamentais: uma longa inserção no terreno ou meio estudado, frequentemente
participante, uma atitude não diretiva fundada na confiança recíproca valorizando as
falas das pessoas envolvidas na pesquisa, uma preocupação descritiva baseada na
observação e escuta aprofundadas independentemente da explicação das funções,
estruturas, valores e significados do que descrevem, utilização privilegiada da
música e sonoridades locais na composição da banda sonora
A fim de compreender os valores e significados atribuídos por aqueles que ali
estavam, buscamos como referência teórica para a etnografia, os pressupostos da
Antropologia Interpretativa, claras nesta passagem de Clifford Geertz:

E isso é verdade em todos os níveis de atividade do seu trabalho de campo,
mesmo o mais rotineiro: entrevistar informantes, observar rituais, deduzir os
termos de parentesco, traçar as linhas de propriedade, fazer o censo
doméstico... escrever seu diário. Fazer a etnografia é como tentar ler (no
sentido de "construir uma leitura de") um manuscrito estranho, desbotado,
cheio de elipses, incoerências, emendas suspeitas e comentários
tendenciosos, escrito não com os sinais convencionais do som, mas com
exemplos transitórios de comportamento modelado. (GEERTZ,1989, p. 13)

4
Pontos de referência, segundo Victor Turner, noção desenvolvida em seus estudos sobre o ritual
Ndembu.

Neste trabalho, são destacadas tanto as referências teórico-metodológicas
como também a etnografia, contudo, posteriormente e partir deste primeiro artigo,
procuraremos ver e rever imagens, ler e reler cadernos de campo e, associando-os
às nossas teorias guias, poder realmente interpretar os gestos, valores, significados
para concluir, de fato, um etnografia como define Geertz.
A seguir, será exposto nosso primeiro esforço de interpretação, que em outra
ocasião será mais bem trabalhado. Ainda assim insistimos em separar esse
momento

da

pesquisa

como

“Etnografia”,

ressaltando

sua

incompletude,

incompletude esta que pretendemos superar nos debruçando de maneira mais
dedica e mais munidos de tempo sobre ela.

3. ETNOGRAFIA
1º dia – Quarta-feira 15.08.2012

O primeiro dia do Jubileu marca também a nossa chegada, nos deparamos
com um belo vilarejo – um cemitério, uma centena de casas e uma Igreja – todo
cercado por cruzes e banhado pelo Rio Paraúna. Nossa inserção em campo é feita
através do meu tio, que nos guia pelo local e nos apresenta Dona Lotinha que junto
de seu filho Zezinho, são os únicos moradores que ficam no “peixe” durante todo o
ano. Segundo ela a festa começou há alguns dias: “A festa começou no dia que o
Padre chegou, na quinta-feira passada”. Importante ressaltar que o Padre Carvalhais
não é do local, pertence à congregação redentoristas e já viveu em diferentes
cidades, mas é ele o representante da Igreja e durante anos vem organizando o
Jubileu de São Miguel e Almas.
Caminhando pelo vilarejo observamos que este ainda encontra-se com poucas
pessoas, na rua do fogo, as barraquinhas ainda estão sendo montadas para a
comercialização de comidas e bebidas, a música – funk e sertanejo – já se faz
presente. As 19h dá-se início ao Jubileu, uma missa com cerca de trinta pessoas é
celebrada na pequena Igreja, esta conta com a presença de três padres, com muitos
cantos e muita conversa, busca reforçar a religiosidade dos ouvintes em torno de
São Miguel, que se encontra no centro do altar. Todo o vilarejo é cercado por cruzes.

2º dia – Quinta-feira – 16.08.2012

Começamos nosso segundo dia visitando o cemitério, este pequeno, mas
muito bem cuidado, cercado por um muro branco repleto de coroas de cristo, tem na
entrada uma porta de grade azul. Dentro do cemitério, diversos túmulos, alguns mais
antigos e outros muito recentes – houve um enterro 15 dias atrás – Uma grande cruz
azul no centro do cemitério, com um cofre para depósito de dinheiro e no meio da
cruz uma placa que dizia: “Os devotos do cemitério do peixe, aos seus entes
queridos, cujos corpos aqui se encontram, se pudessem nos falar assim os diriam: Ó
tu que vens a este cemitério, medita um pouco nessa campa fria: Eu fui na vida o
que tu és agora, eu sou agora o que serás um dia. Pe. Carvalhais. O cemitério conta
também com uma pequena capela, durante o Jubileu, um dos padres ficava durante
todo o dia recebendo fieis que fossem confessar.
Lá encontramos com Firmino e Adriano que estavam cuidando de um dos túmulos.
Firmino é funcionário de Conceição do Mato Dentro. Adriano é de certa forma o
quebra galho do lugar, sempre estava ajudando alguém seja o padre ou um devoto,
no cemitério, na Igreja e nas casas. Eles nos dizem que todos da região tomam
conta do cemitério, falam também que o cemitério já foi ampliado e nos mostram a
marca do antigo muro que o cercava, nos relatam também sobre uma das histórias
da fundação do Peixe. Ainda segundo Adriano e Firmino todo ano que passa a festa
aumenta. Saindo do cemitério, nos encontramos com o Padre Carvalhais, que
contradisse esta última afirmação, lamentando a presença cada vez menor de fiéis
durante o Jubileu. Observamos um movimento de pessoas não ligadas à devoção,
muitas delas mais jovens estavam ali apenas voltadas para a festa da Rua do Fogo.
Enquanto conversávamos com o Padre, um homem bicudo – termo da região
para designar pessoas embriagadas - nos pediu que tirássemos uma foto sua e de
sua família, fomos então até sua casa – é um exemplo que retrata a maioria das
casas do peixe esta tem três cômodos: cozinha, banheiro e quarto, tendo uma porta
e duas janelas – conhecemos o Sr. Mário, sua esposa, Dona Belosina, Simone sua
filha e outros membros da família. Todos nos deixaram muito a vontade para filmar e
fotografar além de nos oferecerem café, cerveja e refrigerante. São moradores da
região (vilarejo conhecido como Ouro Fino) e frequentadores do Peixe desde que
nasceram, fazem da visita ao lugar uma tradição de família, sendo que os jovens
não acompanham as celebrações, participam apenas das festas profanas, enquanto

os mais velhos e as crianças mantêm os costumes religiosos, estão ali para cuidar
dos túmulos dos parentes, rezar pelas Almas e São Miguel e também para se divertir
– beber cachaça, cerveja, encontrar familiares e amigos, além de ser o momento em
que saem da sua rotina de trabalho. Em nenhum momento encontramos as
mulheres mais velhas bebendo cachaça ou cerveja, na maioria das vezes estavam
realizando trabalhos domésticos. É importante notar que essa família frequenta o
peixe durante todo o ano, cerca de uma vez por mês. Segundo o Sr. Mário esse é o
único Jubileu das Almas no Brasil.
No final da tarde fomos a casa do Sr. Graciliano e a Dona Rosário, assim com
a família do Sr. Mário são moradores da região, segundo Dona Rosário vêm para o
peixe “desde a barriga da mãe”. Muito simpáticos, quando chegamos ela estava
depenando uma galinha que seria levada para o jantar do Padre. Dona Rosário nos
disse que algumas famílias se sentem responsáveis por oferecer algum tipo de ajuda
para a casa paroquial durante o Jubileu. Descreveram-nos algumas transformações
que ocorreram no peixe ao longo do tempo, como a mudança na estrutura das
casas, a chegada da luz elétrica, água encanada e banheiros. Também nos
contaram sua versão da história do peixe. Chegam todos os anos de carro de boi e
tem uma relação íntima com o lugar, querem ser enterrados ali, estão
profundamente envolvidos com as tradições do Jubileu tanto que o Sr. Graciliano
toca viola no levantamento do mastro.
Até o final de tarde o movimento já estava mais intenso, muitas barracas já
tinham sido montadas, tanto de acampamento quanto de vendas. Como no primeiro
dia, o único ato religioso foi uma missa celebrada às 19 horas.
3º dia – Sexta-feira – 17.08.2012

Durante a manhã fomos ao quartel do peixe, local onde supostamente havia
uma base do exército para fiscalizar o contrabando de diamantes – umas das
possíveis origens do cemitério.
Na parte da tarde nos deparamos com um enorme som na porta da Igreja,
que é utilizado para chamadas, lembretes, músicas religiosas – na sua maioria em
ritmo sertanejo – e também para amplificar pregação das missas. O som da Igreja
parecia ter como objetivo competir com as musicas da rua do fogo que não
cessavam um só instante. Foi neste momento que Maria das Dores começou a

conversar conosco e, espontaneamente nos falou muito sobre o peixe e sua vida.
Mora em Gouveia, mas vem para o peixe desde a época que “estava no ventre da
sua mãe” – está é uma expressão comum usada pelas pessoas com quem
conversamos. Faz parte da pastoral dos idosos e há quatro anos auxilia na
organização do jubileu como ela mesmo se define é uma “devota do senhor”. Esse
trabalho voluntário foi motivado quando escutou em uma conversa alheia ofensas ao
padre Carvalhais por uma suposta desorganização na subida do mastro, ela
interveio na conversa e discordou dessas pessoas, a partir de então começou a
ajudar o padre na organização da festa, seja limpando a Igreja, organizando tarefas
de outras pessoas ou mesmo ao final do Jubileu quando recolhe a roupa de cama
da casa paroquial e leva para sua própria casa para lavar. Enquanto conversávamos
ela demonstrou um grande apego ao lugar e se disse apaixonada por São Miguel: “A
devoção à São Miguel e Almas é, assim, um paixão”. Maria das Dores reza e pede
por seus filhos, já que eles “são do mundo”, para que sigam sempre o caminho
certo, além de rezar por sua doença e por seus familiares ali enterrados. Como
todos com quem conversamos até agora, Maria das Dores também quer ser
enterrada no Cemitério do Peixe, pois “no peixe você está mais perto de Deus”. Já
ao final de nossa conversa, sua prima, Maria José chegou e também começou a nos
falar sobre suas lembranças e sua relação com o lugar, tanto Maria das Dores como
Maria José contaram a mesma versão sobre a história do peixe e, assim como Maria
das Dores não perde um jubileu, “desde criança”.
Andamos bastante pelo vilarejo, vimos muitas pessoas chegando e armando
suas barracas de acampamento, o movimento no cemitério se mostrou ainda mais
intenso. Enquanto o sol se punha, ouvimos o badalar do sino, corremos, então para
conversar com o sr. responsável por essa atividade. José Maria toca o sino há cinco
anos, mora na região (Camelinho- distrito da cidade de Gouveia) e veio pela primeira
vez ao peixe “no bucho da mãe”, toda sua família está enterrada ali. Ao se referir à
São Miguel e sua importância, diz: “Dai a nós todos vida, saúda e felicidade”, sempre
retirando o chapéu ao falar da santidade. Relata como era a festa nos anos
anteriores, “sofrimento” é um termo recorrente na fala de quem relembra os anos
passados, apesar dessa fala sempre terminar com a satisfação geral das pessoas
envolvidas. José Maria costuma vir de tropa, com toda sua família, a água era só do
rio e a iluminação era à base de querosene, agora, com a luz elétrica, melhorou
muito, de acordo com José Maria.

Voltamos para a casa em que estávamos para jantar, lá encontramos o casal
dona Anita e sr. Luís. Fazendeiros da região e herdeiros de Canequinha representam
o papel de administradores do peixe. Não se mostram muito acessíveis para contar
a história do lugar, mas quando perguntamos especificamente sobre os terços e
imagens quebrados no cemitério, dona Anita se dispõe a explicar que possivelmente
são objetos bentos e após quebrados, segundo a religiosidade popular, não devem
ser jogados em qualquer lugar, sendo sempre depositados em locais sagrados como
cemitérios e cruzeiros. Contudo, dona Anita parece não se importar com essa visão,
pois retira esses objetos do cemitério para mantê-lo limpo e bonito. Questionamos
então, o porquê dos grãos e alimentos deixados ao pé da cruz central do cemitério,
ela esclarece que os alimentos são uma forma de agradecimento às Almas pela boa
colheita, representam a graça atendida. Para que outro fiel obtenha a graça da boa
colheita ou mesmo se estiver somente precisando do alimento deixado ali, ele pode
pegá-lo e deve deixar sempre uma quantia em dinheiro na urna do cemitério ou
mesmo fazer uma troca de alimentos. Dona Anita ainda afirmou que não existe um
valor fixo, o fiel pode deixar somente um real, mas ele sempre vai contribuir com
alguma oferta.
Ainda na sexta feira é possível notar uma diferença entre “o peixe da manhã”
e “o peixe da noite”, um dos motivos é pela cidade não estar completamente cheia,
mas já podemos destacar a distinção marcante entre o sagrado e o profano. O som
do funk e o som da Igreja disputam força, entretanto um não impede o outro, mesmo
no horário da missa, a música profana continuava. Percebemos um maior fluxo de
carros e ônibus na estrada de acesso ao Peixe.
Até o momento em que fomos dormir, a festa na Rua do Fogo não parou,
podíamos escutar durante toda a madrugada muitos fogos de artifício estourados
assim que chegava uma nova caravana de romeiros.
4º dia – Sábado – 18.08.2012

A programação do Jubileu começa cedo no sábado, 5:30 da madrugada o
Padre convocava os fieis através dos amplificadores da Igreja para comparecerem a
celebração da Via Sacra, que se iniciaria a 6:00 da manhã. Dizeres como “coragem”
era recorrentes nesta convocatória. Ao chegarmos notamos que havia pouquíssimas
pessoas, número insuficiente até mesmo para segurar os quadros – quatorze - que

representam o trajeto de Cristo do Pretório até o Calvário, tendo padre que chamar
alguns ‘bicudos’ que estavam saindo da rua do Fogo para terminar de compor a
cena da Via Sacra. Além dos padres e dos fiéis que participavam da encenação, não
havia nenhum espectador.
Logo em seguida, fomos ver o que acontecia na Rua do Fogo. Havia ainda
um grupo tocando instrumentos e cantando pagode, algumas pessoas bebendo e
outras trabalhando nas barraquinhas. Conversamos com Maria do Kobu, ambulante
da cidade de Gouveia que frequenta a festa do peixe desde criança motivada pela fé
e agora também para ganhar “um dinheirinho”. Maria do Kobu comercializava
salgados e quitutes em geral, inclusive o kobu, que consiste em uma broa de fubá
enrolada em folha de bananeira, alimento típico da região. Sua fala reforça as
lembranças de sofrimento durante o Jubileu e as melhoras que apresenta hoje.
Maria do Kobu nos conta que a partir de hoje (sábado) as pessoas começam a
chegar cada vez mais, e até domingo o movimento iria aumentar muito. Ao lado da
barraca de Maria do Kobu, encontramos com dois festeiros que nos pediram que os
filmássemos, diferente de todos com que conversamos até agora, esse homem e
essa mulher não possuem nenhuma ligação com o peixe, ele veio pela primeira vez
há nove anos à convite de um amigo e ela há sete anos, vieram juntos em uma
caravana de Belo Horizonte. A festa para eles se resume a Rua do Fogo.
O movimento de carro foi intenso durante todo o dia, ao final da tarde
chegaram as cavalgadas de diversas cidades, oriundas de diferentes lugares,
algumas vieram pela estrada de terra outras atravessaram o rio. Sempre que uma
nova cavalgada chegava era recebida pelo berrante de Madalena – anunciado pelo
padre – por devotos e familiares que já os aguardavam. Após desfilarem com seus
cavalos entre as pessoas, os cavaleiros perfilaram em frente a igreja, depois um a
um receberam a benção.
A noite ocorreu a missa com o maior número de participantes, está foi
realizada do lado de fora da Igreja e foi celebrada pelo quarto padre que havia
chegado nesse dia para celebração. Depois da missa acenderam a fogueira, que
ficou rodeada de pessoas se esquentando do frio, logo em seguida ocorreu uma
curta procissão, com o estandarte de São Miguel, esta saiu ao lado do cemitério,
chegando em frente a igreja onde o estandarte foi benzido, em seguida a procissão
continuou, parando em frente ao cemitério onde o mastro foi erguido sendo
acompanhado pela explosão dos fogos. O interessante é notar que o ritual estava

cheio – nos arredores da igreja e do cemitério – mas a rua do fogo também estava e
ainda contava com o som muito alto. O sagrado e o profano convivem juntos ou,
melhor dizendo, são separados por poucos metros.

5º Dia – Domingo – 19.08.2012

O Domingo começa logo cedo às cinco horas da manhã com a Alvorada, a
primeira missa das quatro do dia. A programação segue e às sete horas inicia-se
outra missa. A cidade está cada vez mais cheia de romeiros e de comerciantes
ambulantes vendendo toda a sorte de produtos – de brinquedos luminosos até
roupas íntimas, expostos sobre grandes pedaços de tecido deitados no chão. Às
onze horas da manhã é realizada a terceira missa do dia, em intenção aos romeiros,
benfeitores e devotos de São Miguel. O ápice das atividades de domingo é a
celebração de encerramento do Jubileu, que acontece as três horas da tarde com a
última missa e, em seguida, a procissão. Muitos devotos seguem a procissão, em
filas como ordenou o Padre, carregando dois estandartes e uma imagem de São
Miguel Arcanjo e outra imagem de Nossa Senhora, a banda do distrito de
Tombadouro acompanha a procissão tocando alguns dobrados. O trajeto da
procissão consiste em uma volta por todo o vilarejo saindo da Igreja e retornando
para o ponto de partida onde acontece a bênção das sementes e aos devotos.
Observamos durante o trajeto da procissão uma falta de coesão na hora de rezar o
terço, parte rezava Ave Maria enquanto, concomitantemente outra parte rezava o Pai
Nosso ou mesmo não demonstravam estar rezando. Não conseguimos acompanhar,
mas ouvimos relatos de uma briga que acontecera na Rua do Fogo em função de
uma pessoa que insistia em manter o som de seu carro bem alto no momento da
procissão. Ao final da procissão, as bênçãos finais e um grande movimento de
partida do vilarejo. Ficamos somente até o final da tarde, pois nossa carona chegou
e tivemos que ir embora.

Considerações Finais

No presente artigo trabalhamos a dinâmica do Cemitério do Peixe durante os
cinco dias de Jubileu. Pudemos acompanhar as transformações que o vilarejo

sofreu, os rituais de fé e as atividades dos devotos e dos festeiros assim como
recolher dados informações que nos permitiram constituir um grande arcabouço
essencial para este tipo de pesquisa.
A partir deste primeiro momento de esforço intelectual para interpretar nossos
dados, pretendemos ao longo de novos trabalhos, abordá-los de maneira mais
consistentes em

torno

dos

temas

sagrado/profano,

ritual, performance

e

religiosidade. Trazendo à tona autores e teorias fundamentais para nossa formação,
bem como para nosso recorte como Richard Schechner, Victor Turner e Clifford
Geertz. Temos ainda uma grande quantidade de material imagético para ser
explorado, a fim de conseguirmos editar um vídeo etnográfico que apresente os
significados do Jubileu na vida de seus devotos.
O Jubileu é uma celebração caráter anual, o que nos possibilitará a
oportunidade de volta e, consequentemente, de maior inserção e conhecimento
acerca dos frequentadores e do Cemitério do Peixe.
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ORAÇÕES DA BOA MORTE PELAS BENDITAS ALMAS DO PURGATÓRIO: OS
RITUAIS CATÓLICOS DE MORTE NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS (SC) NA
CONTEMPORANEIDADE
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RESUMO: Procura-se analisar com este artigo os diversificados rituais católicos de morte na cidade
de Florianópolis (SC), no decorrer do século XX, através de variadas fontes, como escritas,
imagéticas e orais. Dentre tais fontes históricas, são elencados os jornais de circulação local do
século XX, sobretudo os vinculados à Igreja Católica, documentos presentes em arquivos pessoais
de moradores de Florianópolis, como fotografias de rituais de morte, além de entrevistas com tais
moradores. Pretende-se, assim, destacar as diferentes formas de celebrações católicas de morte
transmitidas entre os florianopolitanos de geração a geração, como as missas realizadas em intenção
ao morto e o dia de finados, no transcorrer do século XX.
PALAVRAS-CHAVE: Rituais funerários; Catolicismo; Contemporaneidade

Ninguém era enterrado sem ser lavado, não na cama, no leito, com esponja
ou pano molhado, mas na banheira, banho geral, de corpo inteiro. Era
horrível de assistir – e, neste século, por volta de 1912 ou 13, tive a
oportunidade de espiar, sendo garôto, uma cerimônia destas – o pobre
defunto, todo mole, a cabeça pendendo para cá e para lá, para a frente e
para os lados, os braços caídos, as pernas largadas, cercado por três ou
quatro almas caridosas, de ambos os sexos, que se incumbiam da tarefa –
agarra aqui, segura lá – um horror! À família poupava-se o espetáculo, tão
chocante era – mas era preciso ser feito, os costumes o exigiam...
(Oswaldo Rodrigues Cabral, 1972)

A citação acima transcrita, do historiador Oswaldo Rodrigues Cabral, destaca
a lavação do corpo de um falecido, um dos rituais de morte presentes na cidade de
Florianópolis no decorrer do século XX. Este era um dos primeiros rituais postmorten, que costumava ser realizado logo após a extrema-unção. Conforme ressalta
Cabral (1972, p. 242), a tarefa de lavar o corpo do falecido era feita por pessoas de
ambos os sexos, cuidados estes praticados, especialmente, por alguém próximo ao
ente morto, como parentes, vizinhos ou amigos. Mas, o ato de levar o corpo do
falecido não era encontrado apenas na cidade de Florianópolis, conforme destaca
Mary del Priore (1997, p. 318). Para a autora, o cuidado de banhar e vestir o falecido
com sua mortalha era feito em diversas regiões do Brasil por parentes próximos ou
por alguém da comunidade, já durante o período colonial.
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Além de lavar o corpo do ente, pode-se elencar uma diversidade de rituais de
morte católicos encontrados na Ilha de Santa Catarina, no decorrer do século XX,
alguns deles bastante peculiares e incomuns em outras localidades do Brasil, como
a celebração do natal das almas do purgatório e a coberta d’alma. Assim, realizar a
extrema-unção, tocar os sinos de morte, velar o corpo durante 24 horas,
encomendar o morto na igreja, posteriormente enterrá-lo, avisar a comunidade sobre
a morte através do obituário no jornal e entregar a lembrancinha de missa de sétimo
dia1 (ver imagem 1) são alguns exemplares dos rituais fúnebres, que se
caracterizam, em grande medida, pela estreita relação com a religiosidade, em
especial com o catolicismo, bastante difundido entre os florianopolitanos2.

Imagem 1– Lembrancinha de morte, do ano de 1950.
FONTE: Acervo pessoal de Cely Côrtes Galloti Peixoto (2012)

Alguns destes rituais supracitados já eram praticados nas Freguesias de
Desterro, muitos deles transmitidos hereditariamente, conforme se observa em
1

Conforme constatei na cidade de Urussanga (SC), através da minha monografia intitulada “Morte à
italiana: os ritos funerários no município de Urussanga (SC) no decorrer do século XX”, as
lembrancinhas de morte, santinhos ou cartões de recordação, eram, até o final do século XX,
entregues nas missas de sétimo dia. Nesse “cartão, o conteúdo é bastante diversificado, possuindo
informações, como por exemplo, nome completo do ente, data de nascimento e morte, foto do
falecido, frases que ‘sintetizem’ o que o morto foi em vida, poesias, fragmentos bíblicos, orações ou
imagens sacras” (TOMASI, 2010, p. 90).
2
Em Florianópolis, as Irmandades desempenhavam funções essenciais no catolicismo, sendo que
durante o período colonial, muitos rituais fúnebres eram controlados por elas, como, por exemplo, o
aluguel dos ataúdes.
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registros encontrados em noticiários de jornais da época, ou mencionados por
alguns pesquisadores, em especial pelo historiador Oswaldo Rodrigues Cabral
(1972), que descreve a prática de determinados rituais fúnebres na Ilha de Santa
Catarina no transcorrer dos séculos XIX e XX.
Logo após a morte do ente, muitos rituais tinham início, começando, quase
sempre, pela extrema-unção, conforme enfatiza o florianopolitano Nadir João
Nicolau (2012), através de uma entrevista por mim realizada. Em muitas localidades
da ilha, em especial nas mais distantes do centro, como nos bairros do Pântano do
Sul e da Lagoa da Conceição, a ausência do padre não impossibilitava a
administração da unção do enfermo, visto que os capelães a faziam, sendo eles
extremamente importantes nesse ritual, ungindo quase sempre o doente. Segundo
João José Reis (1991, p. 106), havia um ritual pré-estabelecido pela Igreja Católica,
uma vez que eram ungidas as partes do corpo do doente, como suas mãos, olhos e
boca.
Depois de realizada a unção do enfermo, variados rituais de morte iniciavam,
como o toque dos sinos da igreja, a lavação do defunto, os velórios em casa, os
extensos cortejos, a missa de encomendação da alma do morto, o enterro, a missa
de sétimo dia, a coberta d’alma, o natal das almas, dentre outros. A ordenação e a
realização de cada ritual no transcorrer do século passado, segundo Nicolau (2012)
ocorriam conforme a localidade da ilha e a religião da família do morto 3, sendo que
os rituais católicos eram os mais frequentes, em especial, no interior da cidade.
Entre eles, destacam-se as missas de encomendação e de intenção ao falecido e a
bênção do padre ou capelão ao morto, antes do enterro.
Outro rito fúnebre bastante encontrado na cidade era o comunicado da morte
através dos toques dos sinos e da publicização nas rádios e nos jornais locais, por
meio dos obituários, conforme observado na notícia a seguir, extraída do jornal “A
Fé”, de 31 de julho de 1906: “Necrologia - Falleceram: [...] O negociante Sr.
Francisco José Pereira, cunhado do consocio Sr. José da Costa Ortiga. A exma. sra.
D. Olivia Amalia de Oliveira, irmã do Sr. Christovão Candido de Oliveira. Aos
distinctos parentes dos finados apresentamos pesames.”
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Além do catolicismo, muitos moradores da cidade de Florianópolis pertenciam a outras religiões,
como o protestantismo e o candomblé, possuindo ambas rituais particulares de morte.
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Mas, alguns ritos fúnebres presente em Florianópolis no decorrer do século
XX caracterizam-se pela peculiaridade, por serem virtualmente desconhecidos em
outras regiões do país, além de ainda não terem sido constatados em pesquisas
locais. Dentre eles está a celebração do “Natal das Almas”, uma prática difundida
entre os florianopolitanos católicos, conforme constatado em diversas reportagens
de jornais locais, sendo que o Natal das Almas era praticado através de “Orações,
Missas, sacrifícios, etc. em sufragio pelas benditas Almas do Purgatório. [...]
Socorrer as Almas é uma necessidade e uma caridade” (O APOSTOLO, 1947).
Desta forma, no mês de dezembro, eram realizadas missas, orações e sacrifícios
em intenção aos entes mortos. Além do natal das almas, outro rito sui generis que
se pode destacar é a coberta d’alma, uma celebração bastante antiga, já realizada
no século XIX, na cidade de Desterro, que consiste na doação das roupas do
falecido para alguém da comunidade, em especial para os mais pobres, conforme
salientado no depoimento de Nadir Nicolau (2012).
Ambos os rituais ainda não foram constatados em outras localidades, sendo
provavelmente celebrados apenas na Ilha de Santa Catarina. Além destes, uma
dezena de outros ritos eram realizados na cidade. Mas, afinal, qual o significado
para a palavra rito? Esta carrega consigo diferentes sentidos e representações,
podendo perpassar os diversos âmbitos, como celebrativo, religioso, de passagem,
de memória e de separação. Praticados por um só indivíduo ou coletivamente, os
ritos são constituídos “de seqüências ordenadas e padronizadas de palavras e atos,
em geral expressos por múltiplos meios” (PEIRANO, 2003, p.11), não sendo
definitivos e fossilizados. Portanto, os ritos são transformados com o passar dos
anos, em um produto das sociedades que os inscrevem, de forma que alguns rituais
podem desaparecer e depois de algum tempo ressurgir, como destaca Martine
Segalen (2002, p. 148).
Para os pesquisadores da metade do século passado, em especial os
antropólogos que discutiam densamente os ritos por meio dos estudos das
sociedades “exóticas e primitivas”, não havia uma definição fixa e reconhecida para
os rituais (SEGALEN, 2002, p. 14). No entanto, para os pesquisadores de hoje,
muitos são os sentidos que a palavra rito pode trazer, já que estão presentes em
variadas fases de nossas vidas, desde o momento em que “amamos e fuzilamos,
quando nascemos e morremos, quando noivamos ou casamos, quando ordenamos
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e oramos. Os rituais revelam os valores mais profundos do comportamento humano”
(CARVALHO, 2010).
Entre esses diversos rituais, estão os relacionados com a morte de uma
pessoa. Preparar o corpo do morto, realizar um cortejo fúnebre, velar, enterrar ou
cremar o falecido e visitar o cemitério no dia de finados são alguns dos variados
rituais funerários presentes no decorrer dos séculos. O ato de ritualizar o falecido é
um meio criado para dar sentido à morte do ente querido, e também a nossa própria
morte, sendo o ritual funerário próprio do ser humano, não existindo outro animal
que ritualize seus mortos, de modo que sua ausência total é uma falta de
humanidade, conforme apontam Hannezel e Leloup (1999, p. 128).
Presentes desde a Antiguidade, como as cerimônias de oferenda aos
defuntos na China e Egito, os ritos funerários foram posteriormente introduzidas
pelos árabes no século VIII, e levados à Península Ibérica. Mas, anteriormente a
isso, segundo Delci Torres (2006), os neandertais já praticavam os rituais fúnebres,
sendo os primeiros homens a realizá-los através de suas crenças na idéia de que a
morte não se caracterizava como o fim, mas sim era uma transição entre o mundo
dos vivos e o reino espiritual. Percebe-se, então, que a história dos ritos fúnebres é
tão antiga quanto à própria aparência do homem na terra (TORRES, 2006).
Porém, no decorrer da história, os ritos de morte modificaram-se. Segundo o
historiador Philippe Ariès (2003, p. 34-35), a morte no ocidente era até o final do
século XVIII, uma cerimônia pública e bastante organizada. O quarto do doente era
um espaço visitado por todos, tanto adultos quanto crianças, não havendo
“representação de um quatro de moribundo até o século XVIII sem algumas
crianças”,

característica

esta

bastante

diferente

se

comparada

à

contemporaneidade. O momento antecedente à morte era familiar, sendo
fundamental a presença dos parentes e amigos no quarto do moribundo.
Adentrando o século XIX, vemos uma mudança bastante significativa
relacionada aos rituais de morte ocidentais, em especial nos de separação entre
morto e sobrevivente. A simples ideia da morte comovia, de maneira que a dor e a
emoção dos que ficavam eram demonstradas por choros, gritos e súplicas (ARIÈS,
2003, p. 67). Com isso, para as pessoas que perdiam o ente, os rituais fúnebres
eram bastante importantes, como o contato e interação com a comunidade no
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momento do velório ou enterro, que acabavam, em grande medida, amenizando a
dor causada pela perda.
Já no século XIX, e ainda no XX, os rituais de morte nos países católicos do
ocidente se faziam presentes em diferentes lugares, como se pode observar em
Florianópolis. Conforme já mencionado anteriormente, o rito iniciava, quase sempre,
pela extrema-unção, que é o sacramento administrado pelo padre ao moribundo. Em
seguida, costumava-se repicar os sinos da morte, enquanto o corpo já era preparado
em casa, para posteriormente ser velado. O velório em casa era um rito longo,
durando aproximadamente um dia, de modo que parte da comunidade comparecia a
tal ritual, sendo servidas refeições em muitas ocasiões. Este era, sobretudo para os
florianopolitanos católicos, um momento de orações e preces ao ente morto.
Depois de realizado o velório, o corpo costumeiramente era levado à igreja
mais próxima ou diretamente ao cemitério, através dos extensos cortejos a pé, ou
em carro de boi, para serem realizadas as celebrações na igreja, como a
encomendação ou missa de corpo presente. Posteriormente, costumava-se iniciar a
ritualização do enterro nos cemitérios secularizados 4 de Florianópolis, que estão
localizados, principalmente, ao lado das igrejas, como o cemitério de Santo Antônio
de Lisboa. No cemitério, era aberta uma cova ou construída uma sepultura para
receber o corpo do falecido, local este quase sempre sagrado pelo padre, sendo
proclamadas juntamente as orações da boa morte5. No enterro, era dado o último
adeus ao ente querido, de forma que os choros e comoções eram habituais nesse
ritual.
Após o enterro, ocorriam os rituais post-mortem, como as práticas de luto, a
coberta d’alma e as missas em intenção ao falecido, como de sétimo dia e a de um
ano de morte. Nos primeiros meses, as visitas dos familiares e amigos à casa do
enlutado eram frequentes, como também a utilização das vestimentas pretas e a
intervenção na vida social dos florianopolitanos enlutados, pois os familiares mais
próximos não costumavam participar de festas locais.
4

Os cemitérios secularizados, também conhecidos como convencionais, caracterizam-se,
geralmente, pela “presença de sepultamentos realizados em construções funerárias, como túmulos
ou mausoléus, podendo também aparecer na forma de cova simples, fora do espaço interno das
igrejas” (CASTRO, 2008b, p. 4).
5
Dentre as orações da boa morte que o padre e a comunidade costumeiramente rezavam, estão: a
“Oração pelas Almas do Purgatório”, a “Oração pelos falecidos”, a “Oração por uma morte feliz” e o
“Salmo 50 (Miserere).
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Além das práticas do luto, era comum a visitação à sepultura do falecido,
ritual presente no ocidente desde o século XVIII. Costumam-se levar flores e velas,
visitando-se a sepultura do ente morto como se fosse “a uma casa própria, cheia de
recordações. A recordação confere ao morto uma espécie de imortalidade [...] Aí se
recolhem, ou seja, evocam o morto e cultivam sua lembrança” (ARIÈS, 2003, p. 75).
Em suma, durante o século XX, muitos eram os rituais de morte, variando
suas práticas conforme a região da ilha e o período, além da religião dos familiares
do morto, sendo que os adultos e as crianças costumavam participavam dessas
práticas fúnebres, tanto familiares como amigos do ente. Uma característica que se
pode salientar é que muitos destes ritos fúnebres estão estreitamente relacionados
com as benditas almas do purgatório6, sendo que alguns deles são realizados para
auxiliar as almas do purgatório, visto que estas, segundo reportagem do jornal O
Apostolo, de 1º de novembro de 1947, “Dependem de nós, da Caridade de nossos
sufrágios.

[...]

quem

coração...condenadas

ouve
a

seus

sofrer

gemidos?

talvez

longos

Longe

da

vida,

anos.”

Assim,

longe

para

do

muitos

florianopolitanos católicos, rezar uma missa pelos mortos e visitar o cemitério no dia
de finados eram meios de interceder pelas almas dos entes, que ainda
encontravam-se no purgatório.
Entretanto, na segunda metade do XX, muitos dos ritos funerários sofreram
alterações ou deixaram de ser praticados em Florianópolis, como se observa
também em diversas partes do mundo. A variedade de rituais, tão presente na vida
dos florianopolitanos, foi se perdendo, juntamente com o sentido da morte, que se
tornou, em grande medida, inominável. Tal atitude de interdição diante da morte,
segundo Ariès (2003, p. 91), iniciou-se nos Estados Unidos7 após a Primeira Guerra
Mundial, sendo um meio para os que ficavam, como os familiares do falecido, de
preservarem sua felicidade, e desviarem do sofrimento que a morte causa. A morte
acabou, em muitos casos, “reprimida”, e a sociedade (como amigos e vizinhos) que

6

O purgatório caracteriza-se, para o catolicismo, como um estágio que os mortos passam, antes de
chegarem ao céu ou inferno, sendo raros os mortos que não passam pelo purgatório e que são
conduzidos diretamente ao céu. Segundo Jacques Le Goff (1995, p. 18), o Purgatório foi instaurado
entre 1150 e 1250, sendo um lugar de punição, de modo que as almas lá presentes passaram a
depender da eficácia e intensidade das orações dos vivos.
7
Nos Estados Unidos, segundo Queiroz (2008, p. 50), o morrer deve ser banido do viver social,
sendo que “estar doentes é apenas uma ocasião para demonstrar que se pode sarar, e, nesse país, a
morte não tem sentido”.
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anteriormente estava ao lado da família do morto, se ausentou em quase todas as
práticas.
Alguns dos antigos rituais ainda persistem em localidades do interior, como o
toque dos sinos de morte e os velórios dentro de casa, porém, a variedade antes
existente, como realizar um cortejo fúnebre, foi na expressão de José Carlos
Rodrigues (2006, p. 163) negligenciada, transformando-se a morte e seus rituais em
verdadeiros tabus.
Juntamente

com

a

interdição

da

morte

íntima,

percebe-se,

na

contemporaneidade, um afastamento dos rituais fúnebres. Mesmo que muitos ritos
tenham perdurado no final do século passado e início do XXI, deve-se salientar que
muitos deles “foram esvaziados de sentimento e significado; as formas seculares
tradicionais de expressão são pouco convincentes” (ELIAS, 2001, p. 36), como se
percebe com o momento do enterro. Anteriormente, tão importante para os
familiares e amigos do falecido, visto ser o momento mais extremo de separação
entre os que ficavam e o falecido, como antes descrito, o enterro cessou de ser um
“espetáculo familiar” no transcorrer do século XX.
Outra transformação dos ritos funerários a partir da metade do século XX é o
fato de que muitos adoentados passaram a morrer nos hospitais e clínicas e não
mais em casa, junto dos familiares e amigos, como nos século passados. Tal
característica representa um deslocamento do lugar da morte, já que ela sai da
casa, espaço “onde sempre vivera o moribundo, lá onde estavam as suas raízes, as
suas lembranças, os seus familiares e os seus pertences, para um espaço de
anonimato, para um ambiente frio, vazio e desconhecido: a solidão do quarto de
hospital" (CORRÊA, 2008, p. 23).
Mas, no final do século XX e na primeira década do XXI, alguns dos antigos
rituais de morte ainda persistiram na cidade de Florianópolis, como o dia de finados8,
também conhecido com dia dos mortos. Nos países ocidentais católicos, esse é um
dia de intensa visitação ao cemitério, e de ritualização nas sepulturas dos falecidos,
como no México, país que mais cultua essa data. Para os mexicanos, o “dia dois de
8

O dia de finados (02 de novembro), que se caracteriza pela visitação aos cemitérios, é um rito
fúnebre que teve início apenas no século XIX, sendo bastante comemorado no Ocidente Católico.
Esta data, no entanto, foi derivada de um evento que já acontecia há séculos, conhecido como dia de
todos os mortos, que eram orações realizadas para as almas do purgatório (REZENDE, 2007, p. 16).
Segundo Michel Vovelle (2010, p. 27), a celebração do dia 02 de novembro como comemoração dos
mortos foi instaurada pela Igreja, sob influência da ordem de Cluny, entre os anos de 1024 e 1033.
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novembro é consagrado aos defuntos fiéis, que são os mortos adultos” (REZENDE,
2007, p. 16).
No Brasil, tanto nas áreas rurais quanto urbanas, os cemitérios tornam-se, no
dia de finados, um ambiente movimentado, enfeitado e colorido, com a variedade de
flores e velas. Nos dias que antecedem a data, muitos familiares e amigos dos
falecidos costumam visitar o campo-santo para arrumar a sepultura9, lavando-a,
pintando-a e depositando os ritos, como as flores naturais e artificiais e as velas. Os
cemitérios de Florianópolis recebem pessoas de variadas religiões e localidades,
sendo que muitos cemitérios da ilha tornam-se no dia 2 de novembro um espaço de
sociabilidade e de reencontro com amigos e parentes distantes há anos, como
ocorre no Cemitério do Itacorubi.
Vê-se, portanto, que o dia de Finados foi e permanece sendo extremamente
importante para muitos dos florianopolitanos, em especial para os católicos, já que
novembro é considerado o mês das benditas almas do purgatório, conforme
apresentado em uma publicidade do jornal “O Apostolo”, de 1º de novembro de
1947:

Imagem 2 – Propaganda no jornal “O Apostolo”,
do ano de 1947, sobre o mês das benditas almas
do purgatório.
FONTE: JORNAL O APOSTOLO (1947)
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Imagem 3– Dia de finados no cemitério do Itacorubi,
em Florianópolis, no ano de 2011.
FONTE: NAUI UFSC (2012)

Nos últimos anos, esses ritos de preparação da sepultura do falecido, como limpar, lavar e pintar o
túmulo, estão saindo do âmbito familiar e sendo realizados por pessoas pagas para tais funções, de
modo que muitos indivíduos estão se especializando na execução de tais serviços no interior dos
cemitérios.
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Enfim, conforme salienta Roberto DaMatta (1997, p. 146), o dia de Finados ou
dia dos mortos, é uma data que no Brasil tem imensa popularidade,
ocasião em que, todas as família visitam o cemitério e lembrar os ‘seus
mortos’ mais queridos ou mais recentes. Vivemos em um universo onde os
vivos têm relações permanentes com os mortos e as almas voltam
sistematicamente para pedir e ajudar, para dar lições de humildade cristã
aos vivos, mostrando sua assustadora realidade.

Entretanto, no restante do ano, o cemitério, de local para sepultar e ritualizar o
ente falecido, tornou-se um espaço invisível, bastante esquecido, como se observa
no Cemitério do Itacorubi. Assim, mesmo “situados ao lado ou no limite de
aglomerado [...] ou circundados por vias de tráfico, linhas de ônibus, os cemitérios
passam quase sempre despercebidos à população urbana de nossos dias”
(CORRÊA, 2008, p. 16-17, grifo do autor).
Além das modificações e permanências dos antigos rituais fúnebres, novos
foram introduzidos nas cidades ocidentais, no final do século XX, como se percebe
na cidade de Florianópolis. O morto é a partir de então, em muitos casos, maquiado,
disfarçando seu aspecto e aparência mórbida, através da toalete fúnebre, que tenta
de alguma forma conservar no corpo do morto a sua fisionomia familiar e alegre que
tinha durante a vida10. E o falecido, raramente velado em casa durante 24 horas,
pode agora ser exposto por algum tempo, como algumas horas, nas casas e capelas
velatórias.
Outra especialidade relacionada aos rituais de morte na contemporaneidade é
que estes deixaram de ser realizados pelos familiares e amigos do morto, e
passaram a ser feitos por pessoas e empresas especializadas, sobretudo as
funerárias. Tais empresas promovem, em muitos casos, um discurso de
eufemismos, que tenta neutralizar as palavras que suscitem a lembrança da morte e
de seus rituais, como “‘ataúde’ no lugar de caixão, ‘caixão’ ou ‘féretro’ significando
corpo, ‘corpo’ no lugar de cadáver” (RODRIGUES, 2006, p. 179).
O mesmo afastamento da morte e de seus rituais ocorreu no final do século
XX nos cemitérios, como nos cemitérios jardins, também conhecidos como
10

Nos Estados Unidos, segundo Roberto DaMatta (1997, p. 138), “o cadáver tem que ser disfarçado
(maquiado, embalsamado e colocado num caixão acolchoado e acetinado que lembra uma cama
confortável)”, pois, para tal autor, a sociedade contemporânea é intensamente egoísta, com um credo
individualista.
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cemitérios parques11, que contiveram os traços mórbidos, dando a impressão ao
visitante de estar em um parque, sem a presença das ornamentações, como as
esculturas de anjos e cruzes, tão comuns nos cemitérios secularizados. Nestes
cemitérios, como o Jardim da Paz, de Florianópolis, as sepulturas trazem pouca
identificação de quem é o falecido, como apenas uma lápide com seus dados e, às
vezes, um epitáfio12, isto quando as sepulturas não são totalmente “anônimas”. E as
variadas formas de ritualizar e homenagear os mortos são proibidas em alguns
cemitérios jardins, como depositar objetos pessoais do falecido sobre a sua
sepultura, os conhecidos cultos populares.
Além

do

ato

de

sepultar

o

corpo

do

morto

nos

cemitérios,

contemporaneamente e no decorrer da história, outros destinos foram dados ao
corpo do ente querido, depois de realizado o ritual de velório. Entre eles, pode-se
destacar a cremação, o enterro e o embalsamamento, sendo as duas primeiras os
mais presentes contemporaneamente nos países ocidentais. A cremação foi
condenada por séculos entre os cristãos, por ser considerada uma prática realizada
apenas por bárbaros pagãos, sendo inclusive um castigo especial para alguns
criminosos (RODRIGUES, 2006, p. 102). Porém, nas últimas décadas, a cremação
vem ganhando espaço, como se verifica através da criação de crematórios em
Santa Catarina, com fornos importados da Europa, quando não produzidos no Brasil,
como o forno do Crematório Ecumênico de Blumenau, produzido pela empresa
Fornos Jung, também de Blumenau13.
Pôde-se então perceber que os rituais fúnebres transformaram-se em
Florianópolis e em diversas partes do Brasil no final do século XX. Anteriormente, a
morte era para os indivíduos, fossem crianças, jovens e idosos, mais familiar e
presente, o que não significa dizer que ela era mais pacífica, como enfatiza Norbert
Elias (2001, p. 21). Os mortos e a morte eram temas presentes no cotidiano das

11

Os cemitérios jardins ou parques são caracterizados pela “concepção cemiterial com túmulos
praticamente ocultos na paisagem, cercados de verde e flores, como em um jardim” (CASTRO,
2008a, p. 52). Os cemitérios jardins foram criados nos Estados Unidos, sendo que o primeiro
cemitério parque do Brasil foi o Cemitério da Paz em São Paulo, no bairro do Morumbi, criado em
1965, de origem protestante (REZENDE, 2007, p. 24-25).
12
Os epitáfios são frases que sintetizam o que o morto foi em vida, mensagens de saudade deixadas
pelos familiares e amigos, como também fragmentos bíblicos. Essas inscrições, como “Saudades
eternas” e “Descanse em paz”, costumam estar presentes na lápide, junto dos dados sobre o
falecido.
13
Para saber mais ver: <http://www.cemiteriosaojose.com.br/forno/historia>. Acesso em 10 set. 2012.
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pessoas,

como

nas

rodas

de

conversas

e

na

literatura 14.

Contudo,

contemporaneamente, com as inovações da medicina e a expectativa de vida cada
vez maior, a morte e seus rituais foram sendo adiados, de forma que o “espetáculo
da morte não é mais corriqueiro” (ELIAS, 2001, p. 15), sendo criada, inclusive, no
ano de 1949, a “máquina de parar a morte”, conforme lembra Edgar Morin 15 (1997,
p. 325).
Logo, para Zygmunt Bauman (1998, p. 194), vive-se tão ocupado que
“tentando observar todas as prescrições e proscrições que a medicina moderna
propõe, pensamos menos, se tanto, na vaidade suprema dessa observância. O
resultado da desconstrução é que o inimigo invisível, a morte, desapareceu de vista,
e do discurso”. Como destaca François Hartog (2003, p. 27), notamos, nas últimas
décadas, a extrema valorização da juventude e o retardamento dos sinais da velhice
com plásticas, particularidades essas do presente, que se caracteriza como
hipertrofiado e alargado16. E o medo da morte foi intensificado no século passado,
de modo que os vivos, mesmo os idosos, se identificam menos com o adoecer,
idealizando, em muitos casos, a imortalidade e a ideia de que a morte está distante.
Enfim, observou-se uma diversidade de abordagens da temática dos rituais
de morte na contemporaneidade em Florianópolis, como sua diversidade e a visível
transformação no transcorrer do século XX, aqui expostas brevemente. Entretanto,
essas ainda são pouco estudadas, vistas como tabu por muitos pesquisadores,
tendo o historiador pouco se ocupado destes assuntos. Assim, mostra-se necessária
uma atenção especial do historiador, para que os temas e as fontes aqui destacados
possam ser levantados e pesquisados, já que, como bem sintetiza Albuquerque
14

A morte e os mortos eram temas de obras inteiras, “como as de Barrès, Loti, Maeterlinck, Mallarmé,
Rilke, [...] marcadas pela obsessão da morte”, conforme destaca Edgar Morin (1997, p. 286). Já na
contemporaneidade, escrever sobre a morte ou mesmo pesquisá-la é visto como tabu por muitos
leigos e pesquisadores.
15
Ainda, segundo Edgar Morin (1997, p. 325-327), esta famosa máquina de “parar a morte” é apenas
um exemplo dos variados caminhos da ciência, que vão contra as ideias de que o paciente pode ou
vai morrer, de modo que todos “os métodos de luta contra a enfermidade se prolongam em métodos
de luta contra a velhice.”
16
Essas são características do presentismo, o atual regime de historicidade, conforme conceitua
François Hartog (2003, p. 27). Segundo tal autor, o ocidente vivencia uma ênfase crescente no
presente, de modo que o futuro, anteriormente tão evocado, ocupa cada vez menos lugar quando
comparado ao presente: é o presente e nada além do presente. Este presente se caracteriza como
“massivo, invasor, onipresente, que não tem outro horizonte além dele mesmo, fabricando
cotidianamente o passado e o futuro do qual ele tem necessidade. Um presente já passado antes de
ter completamente chegado. Mas, desde o fim dos anos 1960, este presente se descobriu inquieto,
em busca de raízes, obcecado com a memória.” (HARTOG, 2006, p. 270). Enfim, como bem sintetiza
Hartog (2006, 272), vivemos em um presente que, por não ter passado e futuro, ele os gera.
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Junior (2009, p. 9), o historiador na pós-modernidade é alguém que “de posse das
latas e garrafas vazias das grandes promessas da história, agora atiradas num
canto, amassadas, enferrujadas, chutadas sem cerimônias pelos passantes, as
submete a um trabalho de reprensagem, de releitura, de redefinição de sentido e
utilidade”.
Portanto, pesquisar a morte na contemporaneidade pode parecer mórbido
para muitos leigos e pesquisadores, como se verifica através de um questionamento
bastante presente aos historiadores desse campo de pesquisa: por que estudar um
tema ainda tão tabu e distante das linhas habitualmente pesquisadas na
historiografia brasileira? Aliás, como se pôde perceber, das pesquisas sobre a
temática da morte, como em congressos nacionais e internacionais nas áreas de
história, sociologia e antropologia, sobretudo os estudos a respeito dos rituais de
morte, esses são escassos, quando não ausentes nas abordagens de pesquisa.
Compreende-se, então, que os rituais fúnebres católicos possuem distintos
caminhos a serem estudados nas diversas áreas de conhecimento, englobando esta
pesquisa apenas algumas abordagens dos ritos mortuários católicos presentes em
Florianópolis, na contemporaneidade.
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MORRER EM BELÉM NO FIM DO SÉCULO XIX: O CASO DAS POMPOSAS
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RESUMO O nascer, viver e morrer na Belém do século XIX não pode ser considerado apenas
um dado histórico ou demográfico. A tradição lusitana barroca de sentimentos e cerimônias que
regiam o momento da morte revela a maneira como o homem da época encarava o encontro
derradeiro com sua finitude. A inauguração do primeiro Cemitério Público da Cidade em 1850 –
o Cemitério da Soledade – vai possibilitar o enfrentamento de tradições, ritos, costumes e
crenças, que enriquecem o imaginário da população e revelam descrições preciosas destas
manifestações. Nesse contexto, destaca-se o caso da pompa fúnebre do Maestro Antônio
Carlos Gomes, permeado de simbolismo positivista e do romantismo, que reuniu milhares de
pessoas nos idos de 1896.

PALAVRAS–CHAVE: Morte, Cerimônias, Carlos Gomes

A morte, por si só, é um tema impactante. Ao mesmo tempo em que o
homem moderno parece não querer confrontar o seu derradeiro momento, ele
se sente instigado a descobrir o sentido da morte. A passagem inexorável do
tempo, simbolizada pela ampulheta alada, recorda a todos a finitude do corpo.
Desde a antiguidade e ao longo dos séculos, se percebe a busca da
“imortalidade”, seja através de monumentos, seja através de rituais. Estas são
formas de elaboração à memória de um falecido.1
Quando os enterramentos foram transferidos das igrejas para os campos
santos, em meados do século XIX, foi inaugurado o primeiro cemitério público
da cidade de Belém: O Cemitério Nossa Senhora da Soledade, tombado pelo
IPHAN como Patrimônio Paisagístico e que funcionou dos anos de 1850 a
1890. Ali estão depositados muito mais que restos mortais. As grades de ferro
inglesas guardam memórias de vidas da sociedade do século XIX, que se
deixam conhecer através de uma rica simbologia funerária.
O Cemitério Soledade surgiu quase que em paralelo com os cemitérios
monumentais europeus: Pére-Lachaise, Paris (1804), Highgate Cemetery,
Londres (1839), Cimitero Staglieno, Gênova (1851) e o Monumentale di Milano
1

RODRIGUES, Paula Andréa Caluff. O Tempo e a Pedra. Belém/PA, 2003

1

(1866), dentre outros. Marca o momento histórico de mudanças urbanísticas e
culturais que iriam repercutir nas maneiras do homem encarar a morte.

Fig.01: Cemitério da Soledade (Fonte: Edição F. A. Fidanza – Álbum de Belém -1902)

A Belém de fins do XIX era uma cidade de apenas dois bairros,
Freguesias da Sé e da Campina, com algumas poucas “rocinhas” afastadas.
No ano do início da construção do cemitério, a população era de
aproximadamente 75.000 habitantes, sendo quase 20.000 de escravos, já que
a abolição da escravatura ocorreria apenas em 1888.2
Naquela época, o Igarapé do Piri já tinha sido aterrado, mas ainda se
andava de canoa por partes alagadas da cidade. Os principais meios de
locomoção eram cavalos, charretes e carruagens. O bonde elétrico só seria
instalado em 1868 e o primeiro carro a entrar no Brasil data do ano de 1898,
trazido justamente pelo “pai da aviação”: Santos Dumont.3
A morte costumava bater mais cedo na porta das pessoas,
especialmente em função de epidemias que rapidamente se alastravam em
cidades de porto movimentado como era Belém. A cidade sofreu epidemia de
2

SILVA, Érika Amorim. O cotidiano da morte e a secularização dos cemitérios em Belém na
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Varíola (1850), de Chorela Morbus (1855) e Peste Negra (1899).4 Até então era
época da “morte domesticada”, ou seja, dentro das casas, com os parentes
cercando o moribundo e com tempo para despedidas e testamentos.
Era comum a presença de um Sacerdote para ministrar os últimos
Sacramentos5 e confortar a família enlutada.

A igreja oferecia rituais de

extremo valor para o momento da morte e sua aceitação. Estavam presentes
na despedida desta vida os parentes, incluindo crianças, os amigos e os
religiosos, que cantavam e oravam em vigília. Por educação e costume, os
donos da casa deveriam providenciar comida e bebida para os presentes.6

Os cerimoniais realizados durante o velório como a reza do
Terço, a Missa de corpo presente, a bênção do padre, eram
rituais indispensáveis ao consolo dos que choravam a perda de
um ente querido; esses ritos se prolongavam com a Missa de
sétimo dia, de mês e de ano de falecimento. Todos esses
elementos integram os costumes funerários e evidenciam a
função dos ritos, visto aqui como ponto de conexão entre vivos
7
e
mortos.

Após a morte, era feito o “tratamento” do defunto, que consistia em
cortar as unhas, cabelos, fazer a barba e vestir a mortalha por ele escolhida. O
testamento era uma tentativa de organizar a vida econômica e até social da
família enlutada. De uma maneira geral, os testamentos dos paraenses
seguiam os mesmo padrões preconizados pela Igreja Católica, no intuito de
orientar os fiéis a obter uma boa morte.8
As estruturas testamentárias se iniciavam por uma saudação no
“prólogo” com a invocação à Santíssima Trindade (Sinal da Cruz), seguida do
nome, estado civil e local de residência do testador. Era comum um “preâmbulo
religioso” com invocações a devoções particulares, seguidas de considerações
sobre o estado de saúde, vida e morte. Neste ponto eram feitas as “disposições
espirituais ou bem da alma”, que indicavam a mortalha escolhida, disposições
4
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sobre sepulturas, cortejo fúnebre, número de Ofício e Missas desejados, uma
Capela de Missas,9 bem como legados religiosos e de caridade.10
Depois dos assuntos religiosos, os testamentos enumeravam as
“disposições materiais ou heranças”, onde eram listados os herdeiros e
legatários, a repartição dos bens entre eles, alforria de escravos fiéis,
“pagamento e cobrança de dívidas, reserva de usufrutos, estipulação de
encargos e pensões e nomeação do testamenteiro.” Ao final do documento, no
que era denominado de “escatocolo” eram indicados testemunhas, o escrivão,
lugar de redação e data.11
Certos costumes faziam parte dos cuidados no velório, especialmente
quando estes eram de bebês e inocentes. Era preciso evitar as lágrimas para
“não molhar as asas dos anjos que vinham buscar a alminha.” Aos adultos, era
certo que o corpo deveria ficar em exposição para as pessoas o verem. Quanto
mais importante o sujeito, mais demorava esta exposição e mais solene
deveriam ser as exéquias. Outro costume frequente era a presença de pedintes
nas procissões, quando era praxe receberem esmolas dos vivos. 12
As procissões denotavam o grau de importância do morto. Pela manhã e
tarde, estavam sujeitas aos rigores climáticos da região, permeados de sol
causticante e chuvas de verão vespertinas. Contudo, os horários do entardecer
e início da noite eram reservados àqueles que seriam levados ao seu último
repouso com requintes das solenidades fúnebres, inspiradas no modelo
lusitano de religiosidade barroca e exagerada.13 Era a pompa na morte,
iluminadas por tochas e velas, bandas de músicas fúnebres e sinos que
tocavam o dobre monótono dos finados.
Por algum tempo, os escravos carregavam os caixões até o Cemitério.
Mas a partir da monumentalização dos sentidos da morte, os corpos dentro dos
esquifes passaram a ser transportados em carruagens fúnebres. Um digno
exemplar deste carro dos mortos, ainda pode ser visto nos dias de hoje, no
9
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Museu Histórico do Estado do Pará (MHEP). É a carruagem que conduziu o
corpo do Maestro Carlos Gomes em uma das memoráveis celebrações de
exéquias que a cidade de Belém já contemplou.

A BELA MORTE DE CARLOS GOMES
“Carlos Gomes não deixará esperanças dessas.
‘Talvez ao chegarem estas linhas ao Rio de Janeiro, já não
exista o inspirado compositor, que entrou em agonia’, diz uma
carta do Pará publicada ontem no jornal do Comércio. Pois
existe, está ainda na mesma agonia em que entrou, quando
elas de lá saíram. Hão de lembrar-se que há muitos dias um
telegrama do Pará disse a mesma cousa, foi antes dos
protocolos italianos. Os protocolos vieram, agitaram, passaram,
e o cabo não nos contou mais nada. O padecimento, assim
longo, deve ser forte; a carta confirma esta dedução. Carlos
Gomes continua a morrer. Até quando irá morrendo? A ciência
dirá o que souber; mas ela também sabe que não pode crer em
14
si mesma.” (ASSIS, 1994, Obras Completas p.142)

É desse modo que, no dia 6 de setembro de 1896, Machado de Assis,
em um artigo da revista "A Semana", escreve sobre a doença que vitimava
Carlos Gomes e que o levou à morte catorze dias depois. As linhas de Assis
nos mostram como o país acompanhava a doença que acometeu o mais
importante músico brasileiro da segunda metade do século XIX. Um
padecimento público em torno de um “homem mito”.
A caminho do ostracismo, Carlos Gomes, 57 anos, morreu em Belém do
Pará, onde ocupava a direção do Conservatório de Música. Sua história
caberia numa ópera: os dias difíceis da infância, o apogeu como compositor
aclamado na Itália e a dor da desilusão daquele que foi considerado o grande
acontecimento da nossa música naquele momento, até então rendida à
imitação dos moldes europeus.

14
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Fig.02: Carlos Gomes em seu leito de morte (Fonte: Revista Brasileira de Música, n
Especial Consagrado ao Primeiro Centenário de Nascimento de Antônio Carlos Gomes)

Carlos Gomes se projetou na Itália como a primeira manifestação de
uma música genuinamente brasileira. Embora não tenha atingido amplitude,
principalmente em visitas do predomínio das óperas de Giuseppe Verdi. A
expressão lírica da sua obra, contudo, revela vários e significativos indícios da
música nacional, nos impulsos nativistas que lhe dão um sabor todo especial.
Como em O Guarani, sua principal referência.
Este estudo faz uma reflexão sobre a morte no século XIX, de maneira
específica a morte de um mito e como as comoções populares eram ligadas ao
sofrimento e a romantização. Investiga-se o importante artefato da construção
do mito “gomesiano”, apresentando imagens desta morte a partir de fotografias
e da grande homenagem que este homem recebeu das diversas autoridades
da época, como a encomenda da tela “Últimos dias de Carlos Gomes” aos

6

italianos Domenico De Angelis (1852-1904) e seu assistente Giovanni
Capranesi (1852-1921)15, finalizada e exposta em 1899.
O momento da trajetória de Carlos Gomes aqui apresentado começa
quando o músico desembarca em Belém do Pará, no dia 14 de maio de 1896,
para presidir o futuro Conservatório de Música, a convite do então governador
do Estado Lauro Sodré. O compositor vinha da Itália, onde passou uma longa
temporada e colheu grandes sucessos com a apresentação de óperas como “O
Guarani” (1868, estreia em 1870, no Teatro Alla Scala de Milão), “Fosca”
(1872, estreia em 1873, no Teatro Alla Scala de Milão) e “Salvador Rosa”
(1874, estreia no Teatro Carlo Fenice de Gênova).16
O músico chegou a Belém já doente e com o diagnóstico de câncer,
proferido em Portugal no ano anterior. Ele saiu da Europa com muitas dívidas,
e o convite de Sodré lhe cabia mais como uma homenagem do que
propriamente como uma oportunidade de continuar sua carreira. O retorno do
compositor ao Brasil fora lido, a partir de sua enfermidade e morte, como
regresso do filho genial à pátria. Segundo Coelho, a presença de Carlos
Gomes foi, à sua medida, mais uma “conquista” da emergente elite da
borracha, à época das folies du látex.17 Uma elite devotada a consumir um
estilo de vida urbano importado dos grandes centros europeus.
A importância da ópera para a elite local pode ser avaliada pelo número
de peças encenadas no Teatro da Paz e pelo minucioso comentário dos jornais
sobre esses eventos e o desempenho dos artistas. A favorável condição
econômica possibilitou que fossem trazidas algumas companhias teatrais e
musicais, especialmente da Itália, França e Espanha.
A corrente de bom gosto e de civilização artística levou a parte
intelectual e abastada da população a fundar, na capital paraense, por meio da
Sociedade Propagadora das Belas Artes, cujo presidente era o Dr. Pedro
Chermont, o Conservatório de Música e a Academia de Bellas Artes que,
depois da do Rio de Janeiro, foi a segunda organizada no Brasil.

15
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Após esta contextualização é possível afirmar que Carlos Gomes não
fora uma criação apenas do momento da sua chegada a Belém, mas o
acúmulo de sucessivas representações anteriores que emanavam sobre sua
figura. Os intelectuais diziam não haver cidadãos cultos sem ouvir os grandes
compositores clássicos; a música era parte da formação de quem estivesse em
busca de conhecimento e cultura. Por isso a música recebeu um considerável
desenvolvimento no Pará, principalmente na formação de plateias.
A primeira tentativa de trazer Carlos Gomes a Belém, deu-se em 1880,
quando a Companhia Lírica Italiana, que apresentou “O Guarani” no Theatro da
Paz, na sua ausência, colocou, “no palco, o seu retrato, envolto pela bandeira
imperial, durante todo o espetáculo”.18 Em 1882, o músico vem acompanhado
da mesma Companhia para nova apresentação de “O Guarani” e, sob sua
regência, uma apresentação da ópera “Salvador Rosa”.
No ano seguinte, Carlos Gomes volta à cidade acompanhado de uma
companhia lírica milanesa formada por ele, ocasião em que apresentou
“Fosca”.19 A partir dessas duas experiências e com a benevolência da
imprensa e dos artistas da cidade, quando retorna, em 1896, Carlos Gomes
encontra um ambiente em que seu prestígio não fora abalado, distante das
dívidas e das oscilações de popularidade europeias.
A Belém encontrada por Gomes, em 1896, pululava de artistas vindos da
Europa e que aportaram na cidade. Entre as dezenas de músicos, pintores,
escultores, fotógrafos e atores que chegaram a Belém na última década,
estavam os italianos Domenico De Angelis e Giovanni Capranesi.
Os dois artistas se conheceram na Academia de San Luca, em Roma, e
começaram a trabalhar juntos em 1882, dedicados a projetos de criação de
caráter sacro, o que lhes rendeu o primeiro convite para vir ao Brasil em 1883.
Na ocasião, Dom Antônio de Macedo Costa, Bispo do Pará, os convidou, por
intermédio do Vaticano, e com apoio direto do imperador brasileiro, para

18
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remodelar a Catedral de Belém, onde ambos executaram, inicialmente, as
pinturas da abóbada e mais três telas, hoje presentes nos altares laterais.20
O sofrimento do maestro não foi casual, pois seus meses de agonia
sintetizam, muito mais que sua morte, as operações simbólicas desenvolvidas
para a constituição do mito “gomesiano”. Os artistas foram, certamente,
influenciados por essa atmosfera, que criará em torno desse sofrimento e
morte, uma série de imagens poéticas e apaziguadoras. De Angelis e
Capranesi deixaram sobre a tela uma visão que estava em consonância com o
que, segundo Coelho e Marques,21 esculpiu uma cena bela para sua morte.
Clovis Moraes Rego22 relata a comoção que se abateu sobre a cidade
no dia da morte de Carlos Gomes, com seu triunfante féretro. Naquele dia,
Belém acordava como em um domingo: “um lindo dia de sol e o ar tinha um
perfume de rosas e raízes aromáticas”, prenunciando dias festivos. Então, vem
da rua uma onda humana gigante de pessoas, que desciam dos bondes e
carruagens, enchendo as calçadas. Muitas glórias, alegorias, grinaldas florais e
carros cobertos de flores passavam pelas ruas em uma direção única.
Por toda noite trabalhara-se em Belém, os armarinhos e armadores não
tinham dado conta de atender a todas as encomendas. Era grande a agitação,
entre os clubes e a sociedade que rivalizavam, numa digna disputa, para
oferecer produtos inéditos do seu engenho e bom gosto, em honra ao sublime
espirito ausente. Os altos corpos do Estado, com o Governo à frente,
esperavam já no Conservatório de Música. Lá fora, em um vasto trecho de rua,
a multidão ondulava paciente, aguardando a hora da partida processional.
Às 07 horas da manhã, a cidade em todos os seus âmbitos já se achava
completamente abalada. E não era só a Praça Saldanha Marinho, onde
formara o Esquadrão de Cavalaria do Estado, que estava repleta de gente. A
Travessa São Mateus, a Rua Riachuelo, a Praça da Republica, a Avenida
Serzedelo Correa, a Soledade, tudo ficara alastrado de numerosas famílias e
cidadãos de todas as classes. A população inteira vestia luto. As janelas das
20
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casas e edifícios, ornadas de colgaduras negras, eram ocupadas por senhoras.
Até pelos tetos havia gente. Era um burburinho incessante, mas que não
alterava a ordem pública e as respeitosas atitudes. Antes de sair o préstito, os
pintores Domenico de Angelis e Giovanni Capranessi, de Kodak em punho,
registraram estes momentos para posteridade.

Fig.03: Enterro de Carlos Gomes - Foto de Felipe Fidanza (Fontre: Arquivos do MABE)

Estavam presentes no Conservatório O Dr. Lauro Sodré, governador do
Estado, e representação de muitas autoridades, inclusive do Presidente da
Republica. O Cemitério estava regurgitando de gente e o povo se espremia,
procurando penetrar enquanto era possível. Era uma onda humana indomável.
Todos queriam estar presente naquele último momento do grande Maestro.23
Quando o féretro adentrou ao cemitério, uma corte de senhoritas o
cobriu totalmente de rosas brancas e açucenas. Era a última homenagem das
discípulas do Conservatório, que ofereciam sua candura. Com muito custo, a
multidão abria estreita passagem, que logo em seguida se fechava em refluxo.

23
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Todos queriam ocupar as melhores posições estar mais perto do querido morto
e achar-se em lugar favorável para ouvir os oradores, que foram muitos.
Após horas de discursos, onde só falaram oradores renomados, em vez
de tristonhos hinos de cantochões, ouviu-se uma protofonia do “Guarany”.
Ressoavam nas mentes as palavras finais do discurso do Marques de
Carvalho: “Ele ali descansava solenemente e imutável para todo o sempre
sereno e vencedor!” Glória a Carlos Gomes! Glória ao Imortal!24
A TELA: “OS ÚLTIMOS DIAS DE CARLOS GOMES”

Fig.04: A Tela “Os Últimos dias de Carlos Gomes”, 1899 - Óleo sobre tela 224 x 484m,
Domênico de Angelis e Giovanni Capranesi (Fonte: Propriedade do MABE)

Tais como os monumentos mortuários dos túmulos do Cemitério da
Soledade, a tela “Os Últimos dias de Carlos Gomes” cristaliza o olhar atento da
sociedade da época, principalmente das elites dominantes. No ano de 1896,
sob a influência dos ideários do positivismo e com nítidas afeições aos padrões
estéticos do romantismo europeu, o Intendente de Belém do Pará, Antônio

24
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Lemos, encomenda esta grande obra, permeada de elementos fictícios, não
obstante, serem seus personagens reais e amplamente conhecidos de todos.25
Artistas acadêmicos, mesmo dentro de uma formação versátil como a de
De Angelis e Capranesi, preocupam-se com o valor histórico da obra e suas
ressonâncias no que se pode denominar como real. Eles buscavam a síntese
de cenas que comportassem não apenas a realidade como julgavam ter
acontecido, mas a ideia da história que deve ser “retocada” por meio de
elementos simbólicos. Sendo assim, não parece casual que os dois artistas
estejam retratados ao lado do jornalista, numa indicação implícita da
proximidade dos deveres de suas profissões.
Um fato importante a mencionar foi o que ocorreu quando da
apresentação da primeira versão do trabalho, intitulado “A Morte de Carlos
Gomes”, pintada pelos referidos artistas no ano da morte do músico. Esta
versão chocou os paraenses, por retratar o Maestro em agonia, com o rosto
desfigurado, cabelos cortados pelos médicos e “mãos esquálidas, magreza e
dor extrema”. Na época, a obra desapareceu e o Governador encomendou um
segundo quadro, com um retrato menos cruel da morte.26
As exéquias do Maestro se estenderam do dia 16/09/1896 a 08/10/1896,
quando seu corpo foi levado no Navio Itaipu, partindo do Porto do Lloyd
Brasileiro com destino a São Paulo. Por solicitação da Câmara Municipal de
Campinas, Campos Sales requereu o corpo de Carlos Gomes para ser
sepultado na cidade onde nasceu, entristecendo toda a sociedade paraense.27
Sua partida encerrava uma longa jornada fúnebre. Em procissão noturna
seu corpo havia saído de sua casa, à Rua Quintino Bocaiuva esquina com a
Trav. Tiradentes, para o Conservatório de Música, na Av. Gentil Bittencourt,
realizada na noite de 18 de setembro. Durante dois dias permaneceu exposto
para visitação, saindo em direção ao Cemitério da Soledade na manhã do dia
20 de setembro, quando chegou a reunir mais de 10.000 pessoas. Seu ataúde
permaneceu na capela do Cemitério por mais de duas semanas, quando
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finalmente se dirigiu a Catedral em novo cortejo, para receber as solenes
exéquias religiosas e partir, em seguida, para uma longa viagem rumo a sua
morada final.28
O caso das pomposas exéquias do Maestro Carlos Gomes reflete bem a
teatralização da dor como “manifestação da afetividade coletiva, mas, também,
como representação necessária e socialmente hierarquizada no sentido da
perda, no processo simbólico que foi o da glorificação do herói”. Estes rituais,
gestos, e atitudes revelam as relações entre o indivíduo e a coletividade o
humano e o sagrado, a vida e a morte.
FONSECA (2012) defende que a identificação de referências culturais
de um patrimônio vai além das considerações históricas e artísticas de um
bem, não podendo ser esquecido a dimensão simbólica, plural e diversificada
do espaço para seus habitantes. Relatos como estes, contando sobre a morte
e funerais do Maestro Carlos Gomes, se revelam como um registro cultural de
uma

sociedade

e

suas

relações

com

a

morte

de

um

ilustre.

Trata-se de levar em conta um ambiente, que não se constitui
apenas de natureza (...) e de um conjunto de construções, mas
sobretudo de um processo cultural – ou seja, a maneira como
determinados sujeitos ocupam esse solo, utilizam e valorizam
os recursos existentes, como constroem sua história, como
produzem edificações e objetos, conhecimentos, usos e
29
costumes.

O patrimônio cultural, de natureza material ou imaterial, também é
constituído socialmente. Pensar as formas religiosas e diversidades de cultos
em torno da morte, permite uma melhor percepção do dinamismo da memória
social e o mapeamento das diversidades e compreensões além do palpável.

28

Idem.p.144-166
FONSECA. Maria Cecília Londres. Referências Culturais: Base para Novas Políticas de
Patrimônio. In: O Registro do Patrimônio Imaterial: dossiê final das atividades da Comissão e
do Grupo de Trabalho do Patrimônio Imaterial. Brasília: IPHAN, 2012 (Edições do Patrimônio).
p. 38
29

13

REFERÊNCIAS
ARIÈS, Philippe. História da Morte no Ocidente. Prefácio de Jacob Pinheiro Goldberg. Rio de
Janeiro: Ediouro, 2003
ARRAES, Jonas “Os Últimos Dias de Carlos Gomes” - Revista PZZ, edição Janeiro 2010 p. 32
ASSIS, M. Obras completas. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1994. v.3.
BAENA, Antonio Ladislau Monteiro. Ensaio Corográfico sobre a Província do Pará. Brasília:
Edições do Senado Federal, v. 30, 2004 [1839],
COELHO, Geraldo M. O brilho de supernova: a morte bela de Carlos Gomes. Rio de Janeiro:
Agir, 1995
FERNANDES, J. Do sonho à conquista: revivendo um gênio da música - Carlos Gomes. São
Paulo: Fermata do Brasil, 1978.
FONSECA. Maria Cecília Londres. Referências Culturais: Base para Novas Políticas de
Patrimônio. In: O Registro do Patrimônio Imaterial: dossiê final das atividades da Comissão e
do Grupo de Trabalho do Patrimônio Imaterial. Brasília: IPHAN, 2012 (Edições do Patrimônio).
LE GOFF, Jaques. Memória; Documento/Monumento. In: __________.História e Memória.
Campinas: Editora da Unicamp, 2003.
LEMOS, Antônio. O Município de Belém: Relatório apresentado ao Conselho Municipal. Belém:
Tipografia A. Silva, 1900.
_____. O Município de Belém: Relatório apresentado ao Conselho Municipal. Belém: Tipografia
A. Silva, 1903.
_____. O Município de Belém: Relatório apresentado ao Conselho Municipal. Belém: Tipografia
A. Silva, 1905.
_____. O Município de Belém: Relatório apresentado ao Conselho Municipal. Belém: Tipografia
A. Silva, 1906.
_____. O Município de Belém: Relatório apresentado ao Conselho Municipal. Belém: Tipografia
A. Silva, 1907.
_____. O Município de Belém: Relatório apresentado ao Conselho Municipal. Belém: Tipografia
A. Silva, 1908.
Modinha: raízes da música do povo – Um projeto cultural das empresas DOW / (Coordenação
Editorial e Textos José Rolim Valença). São Paulo, Empresas DOW, 1985.
NEEDELL, J. Belle-époque tropical: sociedade e cultura de elite no Rio de Janeiro na virada do
século. SãoPaulo: Cia das Letras, 1993.
NOGUEIRA, L.W.M. Infância de Carlos Gomes. Revista Centro de Memória da Unicamp,
Campinas, n.13, p.49-60, 1996.
OLIVEIRA, Emerson, “Últimos dias de Carlos Gomes”: do mito “gomesiano” ao “nascimento” de
um acervo Revista CPC, São Paulo, n.4. maio/out. 2007, p.87-113
PREFEITURA Municipal de Belém. Fundação Cultural do Município de Belém, PA. Museu de
Arte de Belém (MABE). Catálogo de Conservação do Museu de Arte de Belém: memória e
inventário. Belém: MABE, 1996. (Série Caminhos da Cultura)

14

___________________________. Museu de Arte de Belém: museu e acervo. Belém: MABE /
Ministério da Cultura, 2001. CD-ROM.
___________________________. Tempo passado, tempo presente: acervo do Museu de Arte
de Belém (Organização ARRAES, Rosa) Belém: MABE/ Ministério da Cultura, 1997.
____________________________. Theodoro Braga e a história da arte na Amazônia. In:
PREFEITURA Municipal de Belém. Museu de Arte de Belém. A Fundação da Cidade de Belém.
Belém: MABE, 2004, p. 31-87
REIS, J.J. A morte é uma festa: ritos fúnebres e revolta popular no Brasil do século XIX. São
Paulo : Cia das Letras, 1991.
RODRIGUES, C. Nas fronteiras do além: a secularização da morte no Rio de Janeiro (séculos
XVIII e XIX). Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 2005.
RODRIGUES, Paula Andréa Caluff. O Tempo e a Pedra. Belém/PA, 2003
SALLES, V. Carlos Gomes na Itália: pesquisa de Gaspare Nello Vetro. A Província do Pará,
Belém, 11, fev. 1996.
SILVA, Érika Amorim. O cotidiano da morte e a secularização dos cemitérios em Belém na
segunda metade do século XIX (1850 – 1891). São Paulo: 2005. Dissertação (Mestrado) –
PUC, SP.
VIANNA, Arthur. As Epidemias no Pará. 2ª ed., Belém: UFPA, 1975 [1908];
_____________. A Santa Casa da Misericórdia Paraense – notícia histórica 1650-1902. Belém:
Secult, 1992
ZOCCHI, Arnaldo. Opere e corredo artístico di Giovanni Capranesi. Reimpressão. Roma:
Galeria de Arte Giacomini, 1991.

INFORMAÇÕES OBTIDAS VIA INTERNET:
CASTRO, F. A representação da cidade de Belém no imaginário da literatura de seus
espectadores
ao
longo
do
século
XX.
Disponível
em:
<http://www.geocities.com/CollegePark/Field/2776/artig4.htm>. Acesso em: 19 mar.2007.
FIGUEIREDO, Aldrin Moura de. Memórias dos tempos de Landi: arte colonial e história
republicana na Amazônia, 1888-1918. In: SEMINÁRIO LANDI E O SÉCULO XVIII NA
AMAZÔNIA, 2003, Belém. Anais eletrônicos... Belém, 2003. Disponível em
<http://www.landi.inf.br/anais>.
http://carros.peugeot.com.br/historia/1810-1900
http://repositorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/3364/1/testamentos.pdf
http://www.dhi.uem.br/gtreligiao/pdf10/14.pdf

15

Sementes de Cristandade: mártires jesuítas e a conversão do território da
América, século XVI a XVIII

Renato Cymbalista
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo - USP
rcymbalista@hotmail.com

Resumo: O texto explora a vasta e variada documentação jesuítica que relaciona as ocorrências de
martírios de padres da Companhia de Jesus à conversão, para a Cristandade, do território onde ocorreu o
martírio. Trata-se de reedição da máxima de Tertuliano construída no século III, que associa o sangue dos
mártires a sementes de cristãos, imagem que revelou-se extremamente resiliente e duradoura, passível de
adaptação nos mais diversos contextos de missionação jesuítica, entre os séculos XVI e XVIII. O texto
mostra a notável coerência do discurso martirológico jesuítico mesmo exposto a distâncias avassaladoras, e
busca restituir os nexos espirituais que orientaram a produção de documentos relacionados e tempos e
espaços muito distintos.

Introdução: somente com o sangue de mártires…
Em 1583, Pedro Berna, após três anos de difícil trabalho de cristianização no Salsete,
nas imediações de Goa, reclamava que um terreno tão estéril “não demandava apenas o
suor, mas também o sangue de seus agricultores”.1 Afirmava que o Salsete "nunca
produziria flores de Cristandade, se não fosse regado com o sangue de Mártires, cuja
auréola havia esperado em algunas ocasiões".2 Diego de Torres lembrava em carta ânua
de 1612 que Horácio de Vecchi havia previsto "que no se convertirian aquellos Gentiles,
hasta que se regasse aquella tierra con sangre de Martyres, y que deseaba el ser el
primero".3 Em 1646, com muita dificuldade na cristianização dos Hurones no Canadá,
Jerome Lalemant afirmava: “Acreditamos que os planos que temos contra o Império de
Satã para a salvação desse povo só dará frutos se ensopado com o sangue de alguns
mártires”4
Os trechos acima convergem para um mesmo sentido recorrente na narrativa jesuítica
dos séculos XVI a XVIII: para alguns territórios particularmente difíceis para a penetração
do cristianismo, não haveria a possibilidade de conversão sem o apoio do sangue dos
1

Segni Maravigliosi co’quali si é compiacuito iddo di autorizzare il martírio de’ vener. Servi di Dio
Ridolfo Acquaviva, Alfonso Pacheco, Pietro Berna, Antonio Franceschi, e Francesco Araña Della
Companhia di Gesu. In Roma, Per Antonio de Rossi, 1745, pp. 39-40.
2

Los cinco martires de Salsete de La Companhia de Jesus (1701), p.182. BNP H.G. 2761 P, 1701.

3

Reproduzida em Pedro Lozano, Historia de la Compañia de Jesus de la Provincia del Paraguay, vol II,
p. 528.
4

The Jesuit Relations and allied documents, vol. 29, p.44. Cleveland: The burrows Brothers Company,
1898.
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mártires. Tratava-se da reedição da máxima de Tertuliano, 'o sangue dos mártires é
semente de Cristandade", aplicada ao contexto da missionação da Alta Idade Moderna.
Tal imagem mostrava uma notável resiliência: mais de um milênio após ter sido cunhada,
a ideia do "batismo de sangue" expressava-se com todo o seu vigor em várias partes do
mundo.

Rega, semente, fruto, flores: o jardim da cristandade em crescimento
As mais recorrentes imagem associada ao martírio remetem ao florescimento de uma
jardim ou de árvores, viabilizados pelo sangue dos mártires regando o território.
Em 1549, o jesuíta italiano Antonio Criminale foi morto pelos badegás na costa da
Pescaria, na Índia, inaugurando a série de mais de 300 jesuítas sacrificados e celebrados
como mártires. Sua morte foi comparada à de Santo Estevão e reiteradas vezes
associada à frutificação da empreitada cristã:
[...] sendo santo, conservou e aumentou a santidade entre bárbaros, infiéis, maus e pecadores dando
claro testemunho de suas heróicas virtudes e constancia no bem nos areais e praias da Pescaria, nas quais
liberalmente derramou seu sangue por defensam da fé católica, oferecendo a Deus a vida como primícias
da fecunda árvore de mártires (da Companhia de Jesus digo), sendo o primeiro que, em toda ela, assim
como na primitiva Igreja S. Estevam, ofereceu a sua [vida] em testemunho de fé a Christo N. Redemptor e
5
Senhor.

De Trento, onde participava da última sessão do Concílio, o geral da Companhia Diego
Lainez escreveu ao Padre Provincial da Índia tratando os jesuítas mortos como parceiros
na conversão das almas:
De Francisco Xavier, que morreu nesta empresa, é de esperar que ajudará do céu com sua intercessão
para o bom sucesso dela. E o mesmo digo do bem-aventurado Padre Don Gonzalo [da Silveira], cujo
sangue naquele reino esperamos será como semente, da qual se há de colher muito fruto pelos que lá
depois forem, na conversão daquelas almas. Com isto V.R. deverá olhar para estas, assim como para as
demais partes, [para] que se empreguem os nossos poucos operários onde se crê […] será deles mais
6
servido Deus N.Senhor.

Aos jesuítas em missão na África, Lainez envia mensagem semelhante:
Soubemos da mercê que fez Deus N.S. nessas partes ao P.e Dom Gonçalo, coroando seus trabalhos e
virtudes com um fim tão ditoso. E entendendo que se enviava de novo gente a este reino, onde ele
derramou seu sangue pela ajuda das almas, nos alegramos in Domino esperando que os enviados hão de
7
colher muito copiosos frutos do que ele começou a semear.
5
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Em 1612 o Padre Provincial do Chile Diego de Torres, em Santiago, e o Padre Luis de
Valdivia, no Forte de Paycaví, simultaneamente e sem contato entre si, designaram os
padres Horácio, juntamente com Martin de Aranda e o Irmão coadjutor Diego de
Montalvan, à missão em Arauco onde seriam martirizados. Tal fato foi interpretado por
Pedro Lozano em meados do século XVIII como:
indício claro de la voluntad de dios, que los movia à ambos con un mismo espiritu, zelo, y caridad
para la consecucion de sus eternos designios. Essos eran, que aquellos sus fieles siervos
fecundassen con el riego se su sangre el esteril campo de la infidelidad Chilena, para que a su tiempo
8
rindiesse copiosos frutos.

O relato da vida e martírio de Cipriano Barace associa o seu sangue à rega:
[o céu teve o] cuidado de confirmar a doutrina do Padre Cypriano, a quien premiò Nuestro Señor
dexer la ver una Christandad florida, regada con ;agrimas de sus ojos, con el sudor de sus trabajos, y
9
por ultimo con el caudal de su sangre.

Antonio de Orellana conclui o relato do martírio de Cipriano Barace na Bolívia em 1702
com raciocínio similar:
Fue el V. P. Cypriano uno de los dos primeros Padres, que como perimeros Apostoles Evangelizaran en
aquellas Provincias, y el primero que sellò su predicacion, y regò aquel campo de la Iglesia con su sangre, y
esperamos que ha de quedar tan fecundo, que de ciento por uno, y que no solo se conviertan los Baures
10
sus queridos patricidas, sino otras muchas Naciones de las q˜ registrò, y descobriò.

Em dedicatória ao rei Filipe IV de um livro em que narra os martírios de Roque
Gonzáles, Alonso Rodrigues e Juan de Castillo, ocorrido no Paraguai em 1628, o
procurador da Província do Paraguai, Juan Baptista Ferrusino, chama os três mártires
como “tres plantas de gloriosissiomos martyres”,“primer fruto de aquellas vegas”.11
O Padre Antonio Vieira refere-se à Ilha dos Joanes (Marajó), em 1654, onde haviam
sido martirizados treze padres da Companhia de Jesus: “Eu vi de longe a ilha, e confio em
Nosso Senhor que cedo se há-de colher nela o fruto, que de terra regada com tanto
sangue e tão santo se pode esperar”.12

8

Pedro Lozano, Historia de la Compañia de Jesus de la Provincia del Paraguay, tomo segundo. En Madrid:
En la Imprenta de la Viuda de Manuel Fernandez y del Supremo Consejo de la Inquisicion, 1755, vol II, p.
515.
9

Relacion Summaria de la vida, y dichosa muerte del V.P. Cpriano Baraze de la Compañia de Iesus, muerto
á manos de Barbaros en la Mission de los Moxos de la Provincia del Peru. Lima, en la Imprenta Real de
Ioseph de Contreras, 1704, fl. 46v.
10
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del Perù.Lima, 1704, fl. 64v.
11
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Gonçalo da Silveira, de família nobre portuguesa, pregou em Portugal e foi mandado a
Goa em 1555 como Provincial da Companhia. Ao cabo de alguns anos decidiu ir como
missionário ao lendário reino do Monomotapa, correspondente aos atuais territórios de
Moçambique e Zimbábue. Após converter o rei e sua família, teria sido vítima de uma
conspiração. Mouros que viviam na região inspiraram a ira do rei contra o padre, e este
mandou matá-lo. Sobre ele relata o seu biógrafio Bernardo de Cienfuegos: “Dexò su
pátria como otro Abrahão, passo a las Índias Del Oriente por sembrar la Fe, labrò los
cãpos de la infidelidad con su própria sangre, y remato su Carrera co glorioso martírio”.13
O primeiro jesuíta martirizado na Etiópia nas mãos dos mouros, o padre André
Gualdanes, morto em 1562, foi associado por Baltasar Telles a "estrela do jardim da
Etiópia, [que] subia para ser trnasplantada no céu":
mataram-no atraiçoadamente de noite, como se o sol não quisesse com suas luzes ver e alumiar tão
horrendo sacrilégio; em falta do sol, assistiram as estrelas para acompanhar esta nova estrela que do jardim
da igreja que se fundava em Etiópia, subia para ser transplantada no céu, que assim chama São Basílio aos
mártires, dizendo que são estrelas do céu e flores da igreja. Grande foi a crueldade dos mouros, maior era a
caridade do padre, eles deram muitas feridas, porque desejavam dar-lhe muitas mortes, ele suspirava por
oferecer infinitas vidas, porque nos consta que a tudo vinha oferecido, com ânimo mui liberal, pelo bem
daquela cristandade. E estas foram as primícias que a missão desta Etiópia mandou ao céu, este o primeiro
religioso da Companhia que em serviço daquela cristandade acabou a vida e com a finíssima escarlate de
tão precioso sangue começou a sair mais brilhante e a ser mais apetecida esta missão, desejando muitos
dar as vidas para alcançar tal morte, a qual, por ser morte por obediência em serviço e bem daquelas
almas, como principalmente por ser em ódio de Cristo dada a ferro, traçada e executada por inimigos de
Cristo, podemos com muito fundamento piamente crer que aquele Senhor, por cujo amor o padre se
ofereceu a perigos tão evidentes, o premiaria no céu entre aqueles que, por derramar seu sangue,
14
mereceram as mais preciosas auréolas [grifos meus].

O Padre Antonio Francisco Cardim comparava o martírio de Paulo Miki, crucificado, ao
de Cristo, tendo seu sangue da mesma forma semeado o território:
Diríamos se levantássemos os olhos, que no monte de Nagasaki Christo outra vez fora crucificado, &
alanceado, pera de novo resgatar os Japões [...]; morrendo com os olhos pregados no Céu, já que o corpo
estava pregado na cruz, com seu sangue precioso borrifou as penedias vizinhas a aquele monte, como
espalhando semente de Cristãos, que daquele sangue e daquella morte sua haveriam de nascer
15
gloriosamente.

Os algozes do Padre Marcelo Mastrilli, martirizado no Japão em 1637, esforçaram-se
por desmaterializar seu corpo e dispersá-lo, mas o discurso do Padre Antonio Francisco
Cardim busca provar que esses esforços foram em vão:
Os algozes executaram sua crueldade ainda contra seu corpo morto, provando cada um nele os fios de
suas catanas; nem foi muito mostrarem-se crueis nas espadas, porque se mostraram mais bárbaros ainda
no fogo, porque desfizeram em cinzas aqueles despojos sagrados, que deixou sua tirania, e a estas cinzas
13
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espalharam pelos campos, e pelos rios caudalosos. Bem está Marcello glorioso, jazeis por lugares diversos,
e apartados, porque estas cinzas vossas não cabem em um só sepulcro; jazeis desenterradas pelas praias,
pera que vos sepultem em si corações humanos: sois espalhados como semente, pera que esperemos que
hão de nascer daqui tantos Marcellos, quantas gotas de vosso sangue foram derramadas, e quantas cinzas
16
foram semeadas de vossa fogueira [grifo meu].

Ao tomar conhecimento do martírio dos padres Horacio Del Vechi e Martin de Aranda
em Elicura, na região de Arauco, no Chile em 1612, o padre superior Luis de Valdívia
animou-se ainda mais a catequizar a região:
No desistió el generoso i esforzado pecho del padre Luis de Valdivia por la muerte de los padres de
proseguir los intentos de proponer los médios de paz a las províncias como cosa que lês estaba tan bien.
Antes, teniendo estas muertes i martírios por gran dicha i principio de mayor felicidad, sabiendo que la
sangre de los mártires siempre habia sido Riego que fecundaba la tierra de los infieles, confiado en que
desde el cielo ayudarian mas con sus oraciones e intercesión a sus santos intentos i al buen deseo del rei
nuestro señor que predicando con su viva voz a los índios, llamó luego para sí al padre Modolell, que estaba
en Buena-Esperanza, que era misionero fervoroso i de espírito apostólico, para que con otro compañero
17
quedase en Arauco [grifo meu].

Eusébio Kino, após listar seis diferentes motivos do martírio de Francisco Javier Saeta
pelos índios no México, afirma:
Alguns malfeitores serviram-se de uns motivos, outros de outros. Muitos serviram-se de todos os motivos
[para matar o Padre]. Os males ocorreram por permissão de Deus com sua santíssima providencia, que do
mal sabe extrair o bem, como é a coroa celestial dos santos mártires: ut sanguis martyrum sit semen
christianorum.

Sobre Pedro Correa e João de Souza, mortos pelos Carijós no sertão de São Vicente
em 1554, Simão de Vasconcellos comenta em meados do século XVII:
Oh almas ditosas! Oh mártires felizes! Primícias do Brasil, espelho de missionários, lustre de
confessores, esmalte dos que pregam, honra dos Irmãos, glória da Companhia: com vosso sangue
fertilizastes aquelas matas, com vosso exemplo ficam apetecíveis; e virá dia, em que este sangue brote em
18
grandes colheitas d’esta gentilidade.

Louis Richeome constrói explicitamente a relação entre o martírio do grupo e a
missionação no Brasil ao referir-se ao martírio de Inácio de Azevedo e seus 39
companheiros, nas Ilhas Canárias a caminho do Brasil em 1570:
O mesmo Deus pode reparar o estrago que eles fazem, e no lugar de um justo morto, ele coloca dois, ou
mais, que farão o que os caídos deveriam fazer, como ele realizou após o ano deste massacre, quando
mais de oitenta vestiram a batina em Roma, e recuperaram à Companhia aquilo que os bárbaros tentaram
destruir. Nos tempos antigos, a cristandade crescia à medida que os cristãos eram perseguidos e
martirizados, como um doutor antigo disse, o sangue dos mártires é a semente da cristandade e do campo
da Igreja de Deus. E quem pode duvidar, meus caros irmãos, que as preces e méritos desses mártires fará
surgir muitas quarentenas de outros operários para o Brasil, e que não tirarão tanto proveito de suas
19
intercessões naquele país em que não chegaram a se fazer presentes? [grifo meu]

O mesmo desejo expressa Joseph Cassani em relação ao Orinoco, onde quatro padres
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da Companhia haviam sido martirizados pelos Caribes e pelos Salivas entre 1684 a 1693:
Quiera Dios darnos el felìz dia, en que veamos defendido este estendidissimo terreno, y que se logre el
fruto de la Sangre de Christo en las desgraciadas almas de los Salivas, de cuyos genios podemos esperar
muchas conversiones , si cae el grano del Evangelio, quando no aya hombre enemigo [os holandeses, que
20
segundo Cassani aliaram-se aos nativos], que sobresiembre zizaña para sufocarle.

Pedras: o edifício da cristandade em construção
Em menor quantidade do que as metáforas que remetem ao jardim da cristandade, os
mártires foram também associados à construção do edifício físico da Igreja Católica.
Uma carta de Anchieta a Inácio de Loyola escrita em março de 1555 relata os primeiros
martírios de jesuítas ocorridos no Brasil. Em 24 de agosto de 1554, Pedro Correia
despediu-se de seus colegas de Piratininga com lágrimas de alegria “que parece
adivinhava-lhe o coração a boa ventura que por aquelas matas lhe tinha guardado o céu”.
Acompanhado do Irmão João de Souza, chegando a uma aldeia Tupi em Cananéia,
logrou libertar alguns prisioneiros, já prestes a serem sacrificados, entre eles um
castelhano. De lá, rumou à terra dos Carijós, onde foi bem recebido e obteve a promessa
de paz e até mesmo conversão à fé cristã. Mas entrou em cena o Demônio, “invejoso de
tão grandes princípios”: sob a liderança do espanhol que o Padre havia libertado dos
Tupis, os Carijós amotinaram-se contra os padres, terminando por matá-los, flechados
“qual outro mártir, São Sebastião”.21 Na carta, Anchieta refere-se aos dois mártires:
Sofreram a morte estes bem-aventurados Irmãos pela santa obediência, pela pregação do Evangelho,
pela paz, e pelo amor e caridade dos seus próximos, a quem foram prestar auxílio [...]. Agora sim
acreditamos que o Senhor há-de estabelecer aqui a Igreja, tendo já lançado nos alicerces duas pedras
banhadas em sangue tão glorioso […] serão inundados da maior suavidade ao verem a Igreja de Deus
começar a edificar-se, nestas partes de infiéis, sobre o fundamento dos Apóstolos e sobre duas pedras
22
banhadas no sangue de dois Irmãos que viviam na mesma profissão de vida que eles.

Um auto foi composto por Anchieta para celebrar o martírio de Pedro Dias nas Ilhas
Canárias a caminho do Brasi em 1571, o Diálogo do P. Pero Dias Mártir. O terceiro ato do
Diálogo é cantado durante a introdução de uma imagem na igreja. No auto, escrito em
forma de diálogo entre Cristo e o Mártir, o martírio apresenta similaridade com a
referência bíblica ao apóstolo Pedro (Mateus 16:18). Anchieta atribui ao mártir o atributo
de ser uma pedra, sobre a qual se edifica a Igreja Católica. No diálogo, Cristo afirma:
“Pedro Dias pedra é / membro da pedra viva / de onde o edifício deriva / de toda divina
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fé”.23
O relato da vida de Cipriano Barace, logo após seu martírio na missão de Mojos
(Bolívia) em 1702, também o assemelhava a pedra, jntamente com um outro padre que o
acompanhava. Ao ser enviado de Lima à missão, Barace:
...se puso en Santa Cruz de la Sierra: Ciudad, que mediando entra la Christandad, y Gẽtilismo, la mirò
nuestro Cypriano, como puerta por dõde pensaba introducir el biẽ en aquellas bastas regiones. Dieronle por
compañero los Superiores à otro Sacerdote de nuestra Compañia, de igual vocacion, y espiritu, y juntos
dieron principio y fueron las piedras fundamentales de aquel nuevo, y grande edificio de las Missiones do
los Moxos: y llevados del divino espiritu penetraron aquellos desiertos incultos, y los mudaron en Paraiso de
24
deleites, para recreo del Esposo celestial de las almas.

Ivan Garcia Infanzon associa o mártir Padre Diego Luis de San Vitores, morto em 1672
nas Ilhas Marianas, com os antigos apóstolos, que com seus exemplos edificaram a
antiga igreja em diversas partes do mundo, na apresentação do livro que dedica à vida e
morte do mártir:
El Señor Omnipotente, y misericordioso […] no cessa de embiar al mundo, en todos los siglos, Varones
Apostolicos imitadores de los primeros Apostoles, que con su santidad edifiquen la Iglesia con su exemplo,
afervoricen los Fieles, y conviertan los pecadores. Uno de los que ha dado en este siglo [XVII] à la
Companhia de Jesus, fecunda madre de semejantes hijos […] es el V. P. Diego Luis de Sanvitores, […]
verdaderamente un nuevo Apostol de barbaras gentes, un glorioso Martyr, un insigne Doctor, un purissimo
Virgen, à quien adornò el Señor de tantas gracias, y prerrogativas, para que fuesse digno vaso de eleccion,
25
que llevasse su nombre à nuevas islas, y pueblos, donde nunca avia sonado la trompeta da la verdad.

Efeitos espirituais do martírio
Após a ocorrência de martírios, os jesuítas esforçaram-se em associar posteriores
processos de cristianização e conversão com o poder do sangue dos mártires, como
profecias que se realizavam.
Em 1552, o Irmão Luiz Mendes, foi martirizado na mesma região em que Antonio
Criminale havia sido martirizado havia três anos. Sobre esses dois mártires, Antonio
Criminal e Luis Mendes, refere-se o Padre Sebastião Gonçalves:
Diz o santo Job que hum sangue toca outro sangue. E o real profeta David que hum abismo chama outro
abismo. O sangue que o bem-aventurado P. Antonio Criminal derramou [...] tocou ao Irmão Luis Mendes de
nossa Companhia pera que liberalmente vertesse o seu pello augmento e defensão da christandade; o
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abismo da misericordia, de que Deos usou com o primeiro martyr de nossa Companhia, chamou o segundo
26
na mesma Costa da Pescaria.

No fim de 1561, uma carta de um padre de Goa aos irmãos portugueses em que
implora por operários para as missões aos irmãos portugueses – “os clamores de Japão e
as necessidades de Maluquo, estrago da China, os suspiros de Timor e Solor, e
necessidades de Camboja, Sião, Panaruqua, Java, e todas as mais da banda do sul,
desejar o lume e conhecimento de seu Criador” – refere-se à África como mais bem
atendida: “[a] Cafraria, onde o grão da palavra do Senhor já está começado de semear,
regado com o sangue do nosso bendito Padre Dom Gonçalo.”27
O Padre Francisco Cardim relata centenas de martírios de cristãos no Japão em seu
livro "Elogios e Ramalhete de Flores", de 1650, em que identifica efeitos do sangue dos
mártires na resiliência da cristandade no Japão:
Fico por isso mesmo cheio de esperanças de vindouras felicidades, pois a uma noite escura sucede o
dia alegre, e formoso; ao inverno rigoroso o verão aprazível: vejo com esperança, que os olhos de Deus se
dobram já, e inclinam cheios de misericórdia pera o Japão; vejo que os muros de diamante, com que
aqueles Reinos se cercam, vêm caindo obrigados da força divina, e se abrem as portas ao Evangelho, o
comércio se restitui àquela cidade afligida, a Fé desterrada se torna a chamar, os campos regados com
sangue de Mártires se desfazem em copioso fruto. Esta única esperança me sustenta, esta consolação me
28
dá alentos de vida [grifo meu].

O obituário do jesuíta inglês George Gilbert, patrono das pinturas de mártires do
colégio inglês de Roma morto em 1583, explicava porque havia tomado a iniciativa de
promovê-las, em meio às intensas perseguições de jesuítas (e de católicos em geral)
naquele reino:
Ele costumava dizer que não apenas havia procurado isto [realizar a série de pinturas de
martírios] por honra daqueles gloriosíssimos mártires e para manifestar ao mundo a glória e o
esplendor da Igreja [católica] da Inglaterra, mas também para que os estudantes naquele colégio se
espelhassem nos exemplos de seus predecessors. E, além disso, que com aquelas imagens dos
novos martírios o estado miserável de sua pátria [Inglaterra] seria colocado ante os olhos de todos,
29
movendo-os a rezar a Deus em favor dela.

O poeta Henry Walpole esteve presente no martírio do jesuíta Edmund Campion,
quando foi respingado com gotas de sangue do mártir, teria sido profundamente tocado
pelo episódio e escrito o poema “why do I use my paper, ink and pen”, que foi a ele
atribuído e circulou na forma impressa e também em versão musicada por William Byrd. O
poema argumenta: “você pensou que talvez após a morte de Campion / sua pena
cessaria, sua língua adocicada silenciaria / mas você esqueceu como a sua morte é
26
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lamentada / muito além do som da língua e da pena / Você não sabia que era um imenso
privilégio / ter seus talentos preciosos escritos em sangue”. O impressor do poema teve
suas orelhas cortadas e Walpole teve que fugir da Inglaterra, filiando-se posteriormente à
Companhia de Jesus, sendo ele também martirizado em 1595.30
O Padre Henrique Henriques, superior da Costa da Pescaria após a morte do Padre
Criminal, também associa a morte e as virtudes do padre ao crescimento da cristandade
na região:
Foi mui grande a vida do Padre Antonio, integerrimo e castíssimo, [...] nunca vi menosprezo do mundo,
nem obediência, como a que elle tinha; assim como em vida foi pobre, assim na morte quis Nosso Senhor
que o fosse, que nem um lençol houve para o enterrarem. Cá temos para nós que morreu martir, e pelo
serviço que ao Senhor Deus tinha feito mereceu que o Senhor o agalardoasse de tal morte, porém ficamos
os Padres e Irmãos muito sés e órfãos sem ele. Nele tinhamos exemplo de todas as virtudes. Os cristãos o
sentiram muito: tinhão eles nele pai [...] as novas dos christãos desta Costa, Deus seja louvado, são boas:
vão eles em crescimento. Cada vez mais vão conhecendo mais as mentiras dos gentios e a verdade de
31
nossa fé.

Dali a três anos, outro jesuíta, o Irmão Luiz Mendes, foi também martirizado na mesma
região, motivando novas associações entre o martírio e o crescimento da cristandade no
Cabo de Comorim, como o relato do estado das missões na índia dos padres Francisco
Henriques e André de Carvalho:
El Cabo de Comorin es una costa de setenta leguas poco más o menos [...] y en Punicale, que es uno de
los principales lugares della, situaron los portugueses su habitación, en que nunca uvo más de hasta
sessenta dellos, y de alli, con dos catures por la mar y algunas pieças de artellaria que tenian en tierra,
hizieron tributaria la principal parte de la costa. Y por tiempo casi toda ella se convertió, a principio por
ministerio de aquellos dos y otros sacerdotes, y despues en el año de 542 empeçó el P.e Maestro Francisco
[Xavier] con un compañero [...] y siempre continuaron hasta agora los de la Compañia en aquel menisterio;
y dizesse que es ésta la más y mejor christiandad que hasta agora ay en las partes de la India, por ser de
continuo ayudada y doctrinada. En esta costa han ya martyrizado dos de la Compañia, scilcet, el Padre
32
Antonio Criminal, a lançadas, y al Hermano Luis Méndez, degollado.

Com efeito, após o martírio dos cinco jesuítas a cristandade começou a florescer no
Salsete, e milhares de pagãos converteram-se:
Ed egli dunque, ed i Compagni ve lo sparsero abbondantemente; e non passò un’ anno, che di que’
Barbari vennero Allá Feder oltre a mille e cinquecento. A questi si aggiunsero nel 1586, e 1587 cinque
Popolazioni intere, e quatro altre nel 1588, battezzandovisi mille e novecento; e lasciandovi per essere
istruiti duemila Catecumeni: con gran giubilo, e maggiore maraviglia de’ Fedeli, poichè tra quelle Popolazioni
una ve n’era si ostinata nell’idolatria, che il parlavi alcuno di farsi Cristiano, ed esser subito ammazzato, era
tutt’uno.
In Coculin apertasi già Chiesa, un giorno, mentre vi si celebrava il divin Sacrificio, vennero in truppa i
Nobili tutti di un Aldea, e protesti avanti l’Altare domandarono d’essere istruiti nella Fede di Cristo, e
battezzati. Nel 1590 il numero de’ nuovamente battezzati fu di tre mila ottocensessantacinque, facendovisi
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Christiane alcune altre Aldee, e con tan fervore, che in una d’esse cinquecento in un giorno battezzaronsi.

33

O Padre Andrea Budrioli, autor do depoimento acima, afirmava em meados do
século XVIII: “E é coisa notável que as cartas, que ano após ano mandavam-se daquela
província, e ainda se conservam em Roma, quase todas ao relatarem de tantas
conversões adicionam sempre que são fruto do sangue daqueles benditos mártires
derramado naquele terreno”.34 A água do poço onde os mártires foram atirados foi
considerada sagrada, e em 1635 foi edificada por um nobre local uma pequena igreja,
com um altar sobre o poço onde foram colocadas imagens dos mártires. 35
O Padre Antonio Francisco Cardim, procurador do Japão, celebra os milhares de
convertidos à cristandade no Japão, após o seu solo ser regado dos sangue dos jesuítas
Paulo Miki, Jacob Kisai e João de Goto, martirizados com outros 23 religiosos em 1597
pelo imperador Taicosama:
Do ano de mil quinhentos e noventa e oito, no qual morreu o tirano Taicosama, até o ano de mil seiscentos
e quatorze, em que a Igreja do Japão tomou alento, e respirou das perseguições passadas, se escreveram
nas listas de Cristo cento cinquenta e dois mil novecentos e nove japoneses. Nem vos espanteis do Japão
acudir com tão dobrados ganhos e frutos, porque no ano de mil quinhentos e noventa e nove, quarenta mil
almas receberam água do santo Batismo, e no de seiscentos mais de trinta mil. É de crer que as searas de
Cristo no Japão saíram com esta fertilidade, e abundância, por serem regadas com o sangue dos Mártires,
que o tirano Taicosama no ano de mil quinhentos noventa e sete coroou com o título de verdadeiros
mártires, tomando para si por gloriosa empresa aquelas palavras, que da primitiva Igreja afirmou
gloriosamente Tertuliano: Plures efficinur quoties mettimur à vobis, semen est sanguis Christianorum. [...]
Que valem o mesmo que dizer: Mais crescemos quando mais somos perseguidos, porque o sangue dos
36
Cristãos é semente, que dá fruto [grifo meu].

Após o martírio de Isaac Jogues no Canadá em 1646, a cristandade começou a
florescer naquelas terras, conforme celebra o jesuíta Paul Raguenau em 1649:
Aceitamos todos esses eventos e dificuldades, pois eles nos fornecem abundantemente aquilo que
viemos buscar neste canto remoto do mundo. Muitas vezes os selvagens nos repreendem com a afirmação
de que a nossa fé era a única causa de suas calamidades. É verdade que essa crença sem fundamento nos
causou muito sofrimento, e despertou em muitos desses bárbaros as hostilidades contra os Padres que
foram assassinados recentemente, ainda assim vemos claramente que a Cruz que causou a morte do Filho
de Deus, dá vida a essas pessoas, e que as perseguições geraram a Fé. Desde a morte do Padre Antoine
Daniel, que ocorreu em quatro de julho do ano passado, 1648, até as mortes dos Padres Jean de Brebeuf e
Gabriel Lallemant, que foram queimados e comidos em 16 e 17 do mês de Março do presente ano, 1649,
nós batizamos mais de 1300 pessoas, e depois dos assassinatos até o mês de agosto, batizamos mais de
1400. Assim, a Igreja cristã foi aumentada em mais de 2700 almas em treze meses, sem contar [...] aqueles
que foram feitos cristãos em outros lugares. Então, são verdadeiras aquelas palavras, Sanguis Martyrum
semen est Christianorum, "O sangue dos mártires" – se eles podem ser assim chamados – “é semente e
37
germe de cristãos".
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Segni Maravigliosi..., p. 40-41.
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Segni Maravigliosi..., p. 42.
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Segni Maravigliosi..., p. 145.
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CARDIM, Antonio Francisco. Elogios, e ramalhete de flores borrifado com o sangue dos religiosos
da Companhia de Jesus: a quem os tyrannos do Imperio de Jappão tirarão as vidas. Lisboa: por
Manoel da Sylva, 1650, p.4.
37

Paul Raguenau, “Relation of what occurred in the Mission of the Fathers of the Society of JESUS among
the Hurons, a country of New France, in the years 1648 and 1649 to the Reverend Father Hierosme
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Em carta de 1643, o Padre Diego Rosales atesta o poder do sangue de Martin de
Aranda, Horacio deVecchi e Diego de Montalban, martirizados havia três décadas, na
conversão dos índios de Arauco:
Este año fui à la Campeada con el Campo de Arauco: passamos por la Costa, visitando las nuevas
poblaciones de amigos ... y fuè particular providencia del Señor, que los primeros à quien se predicasse la
Fè, fuessen à los que mataron à los Padres, que V.R. embiò à predicar: que la sangre de aquellos dichosos
Padres, sin duda alcanzò de Dios, en vez del castigo y la venganza, la vida eterna, para esta gente
miserable, y sin conocimiento de Dios... Dos veces he entrado por la Costa à predicarles, y es par aalabar à
Dios vèr una gente, antes tan feròz, tan domestica, y tratable, y quan capaces se hacen de las cosas de
38
Dios, y el gusto con que reciben su Fè.

Um impresso que sistematizava as datas relevantes celebradas pelos jesuítas no
século XVII apontava no dia 24 de setembro:
A 24 De setiembre, el P. Pedro Martinez, Aragones, de la diocesi de Teruel, enbiado por el P.
Francisco de Borja a la Florida, (fl.24v) cõ dos compañeros. Despues de entrados en la Isla, queriendo
predicar la palabra de Dios a los Indios, fue muerto dellos, con un grande golpe que le dieron en la cabeça,
y muerto lo echaron al mar: y fue el primero que passò a la India Occidental, y el que con su sangre echò la
primera semilla del copioso fruto, que alli se à cogido, alcançando ser martyr el año de 1566, que era lo que
39
el cõ grande fervor desseava.

Efeitos políticos e militares
Para além dos próprios padres da Companhia, outros atores sociais da colinização
interpretarma os martírios como elemento fundador da Cristandade e que justificava a
colonização e a dominação do território.
Dom João III mandou celebrar na corte portuguesa o martírio de Antonio Criminal.
Comunicou o martírio ao Papa – “que o festejou com júbilos de alegria” – na mesma carta
que informou a conversão do rei de Tamor. 40 No mesmo ano de 1549, o bispo de Goa
João de Albuquerque, mandou uma carta à rainha D. Catarina comunicando sobre as
atividades dos padres do cabo de Comorim, associando o martírio de Criminali à
conversão de partes da Índia pelos jesuítas, que "Andam em todas estas partes, e as
tingiram com o sangue do cordeiro, com a fé católica convertendo aos infiéis". 41
Lalemant, Superior of the Missions of the Society of Jesus in New France”. In: THWAITES, Reuben Gold
(ed) The Jesuit Relations and Allied Documents, vol. 34. Cleveland: The Burrows Brothers Company,
1898. Disponível em: http://puffin.creighton.edu/jesuit/relations/relations_34.html. Acesso em 13 de maio de
2012.
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Citada em Pedro Lozano, Historia de la Compania de Jesus de la Provincia de Paraguay, vol II, p. 528.

39

“Catalogo de algunos martyres, y otros varoens insignes en santidad, de la Compañia de IESUS, el qual
despues del Martirologio, segun el orden de los dias, se lee en el Refitorio de la Casa Professa de Roma
[BNP H.G. 1857], fl. 24.
40

“Primeira Parte da Historia dos Religiosos da Companhia de Jesus e do que fizeram...”,p.43.

41

Andam em todas estas partes, e as tingiram com o sangue do cordeiro, com a fé católica convertendo aos
infiéis, trazendo-lhes à memória a paixão de Jesus Cristo, que é o verdadeiro cordeiro, as quais doutrinas
em tempos passados eram muito apartadas dos corações dos gentios. Neste ano presente teve por bem
Nosso Senhor que um Padre desta Congregação de Jesus, por nome o Padre Antonio, italiano, foi
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Na África Subsaariana martírio de Gonçalo da Silveira, ocorrido em 1561, transformouse em política de estado, revelando que a relação entre o martírio e a conversão do
território podia ir além de uma figura de linguagem. O martírio de Gonçalo da Silveira
provocou a reação do próprio rei D. Sebastião, que interpretou o evento como ofensa ao
reino e – investido do espírito de cruzada que caracterizou outras de suas ações – iniciou
uma campanha para conquistar o reino do Monomotapa. Em 23 de janeiro de 1569, um
parecer da Mesa de consciência de Portugal declarou que o Rei, tinha como obrigação
defender a sua república e seus vassalos de injúrias, declarando a investida militar como
guerra justa, destacando que com aquela iniciativa D. Sebastião tinha a intenção de
promover a conversão e a salvação das almas, e “não amplificação de império nem honra
própria ou proveito do príncipe, nem outros particulares respeitos”. 42 Três meses depois,
zarpava de Lisboa a armada de Francisco Barreto com a intenção de conquistar o
Monomotapa. A ida de Francisco Barreto foi vista pelo biógrafo de Gonçalo da Silveira
como resposta divina ao martírio:
…viniendo despues cõ grande exercito a aquellas partes de Monomotapa Frãcisco Barreto, Capitã
Portugues, hizo q por decreto del Rey fuessen echados dela Corte de Monomotapa, todos los Moros, que
en ella viviã; y entrado en Sena buscò, por ordẽ del Rey de Portugal, a todos os que avian cõcurrido en
aquella muerte del P. Gõçalo: y cogiendolos a todos, los cõdenò a muerte infame, despues de muchos y
extraordinarios tormentos que les dio para terror y exẽplo de otros.
Y es tan grande la benignidad y misericordia de nuestro Dios, que muchos de aquellos fueron muertos,
conociendo la verdad de nuestra Fê, y mirando por la salvacion de sus almas, pidieron ser baptizados: y
despues de aver recebido el santo baptismo se fuerõ el cielo, como es de creer. El primero destos fue el
Xeque Ampeo, mas noble de todos, y el mas doctor y aficionado a su supersticiõ: a este llamavã los
Portugueses Can Perro, y quãto al parecer de todos era mas cõtrario a la ley de Christo, tãto parece
devemos atribuir a las oraciones y sangre del santo P. Gõçalo, aver recebido nuestra santa ley [...]
Afirmavan todos, y teniase por muy cierto, que la bendita alma del santo P. Gonçalo, dese el cielo avia
alcançado de Dios, que Ampeo se apartasse de la inorancia en que vivia, y fiesse alumbrado con la luz de
43
su verdad, y en fin de la vida le concediesse dichosa muerte, aunqueen la vida avia sido tan malo.

[em 1569, Francisco Barreto] partiu no mês de Novembro de Lisboa para Moçambique com o titulo de
Governador, e Conquistador das minas de Sofala. Além da nau em que vinha, trazia outras duas, [...] muito
bem fornecidas de soldados e dos mais aprestos necessarios para cavar as minas e prosseguir a conquista.
E porque não quis partir sem Religiosos da Companhia, os pediu com instância ao Padre Provincial de
Portugal, que com esperanças de ver cultivado aquele campo regado com o sangue do venerável Padre
Gonçalo da Silveira, lhe concedeu o Padre Francisco de Monclaro, Teólogo e pregador, o Padre Estevão
44
Lopez Coadjutor espiritual, e dois Irmãos leigos, Gonçalo Diniz e Domingos Gonçalves [grifo meu].

martirizado no Campo do Comorin por uns gentios, que se chamam a sua casta os badeguás, vassalos do
Rei de Bisnaguá. Documenta Indica I, “Ioannes de Albuquerque Episcopus Goanus, D Catharinae,
Lusitaniae Reginae, Goa, 25 Octobris 1549”, pp.532-548.
42

“Determinação de Letrados, Almeirim, 23 de janeiro de 1569”. Apud CRUZ, Maria Augusta L. D.
Sebastião. Lisboa: Temas e Debates, 2009, p.180.
43

Vida del bienaventurado Padre Gonzalo de Sylveira, p.72-74.

44

SOUZA, Francisco. “Do Oriente Conquistado” (Lisboa, 1710), in: REIS, João C. (org.) Empresa da
conquista do senhorio do Monomotapa. Lisboa: Heuris, 1984, p.129.
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O martírio de Martin de Aranda, Horácio Vechi e Diego Montalban arriscava
comprometer um difícil tratado de paz construído pelo jesuíta Luis de Valdívia entre
Araucanos e espanhois, acirrando os ânimos entre as duas partes:
Su primera diligencia fuè implorar el auxilio Divino, para que favoreciesse sus industrias, y luego
precaber, que los Indios pacificados no se alterassen, entrando en rezelos, ò desconfianzas de los
Españoles. A este fin juntò sin dilacion los Caciques de Levo [forte de Levo], y les rogò que no se turbassen,
porque aquella novedad no bastaria à romper las paces ajustadas. Embiò tambien al propio intento à Elicura
sus mensageros, encargandoles dixessen à aquella gente de su parte, que perseverassen constantes en la
amistad del Español, porque esta fatalidad, en que no fueron complices no avia de ser poderosa à impedir
el curso de la paz, sino medio para establecerla mas firme. Que antes bien tuviessen por dicha singular el
averse regado su Pais con aquella sangre, que no avia de fructificar sino concordia, y servir de vinculo, que
estrechasse en union constante ambas Naciones, porque esperaba, que avia de clamar el Cielo, para que
les embiasse su luz soberana, que les alumbrasse los corazones, y les hiciesse abrazar la Religion
45
Catholica, que las uniesse para siempre con los fuertez lazos de la caridad christiana.

O bispo de La Paz, Nicolas Urbano, apropriou-se do relato do martírio de Cipriano
Barace, para reivindicar para a sua diocese o território das missões de Mojos, cujos
limites eram parcialmente desconhecidos.46 Embora a missão tenha se originado de
Santa Cruz de La Sierra, outro Bispado, Urbano reivindica que tais missões sejam
colocadas sob a jurisdição de La Paz por conta de um novo caminho que foi descoberto:
Pero entre las grandes dificultades, que su espiritu confortado de la gracia Divina venciò, y avassalò,
no fuè la menos ardua haver, poco ha, descubierto el nuevo camino por Coroyco lugar de mi Diocesi
à penas distante veinte leguas de mi Cathedral, que en siete, ò ocho dias dà breve, y facil passo à las
Naciones Moxas. La importancia de este descubrimiento à mayores progressos de aquella reciente
Christandad, puedela solo percebir quien conciba el ahorro d eun immenso rodeo, q se evita por las
entradas primitivas de S. ta Cruz de la Sierra, embaraço, q˜por la distancia de seisciẽtas leguas, que
ay de Lima à los Moxos por via de dicho Santa Cruz, retardaba no poco los precisos socorros de
estas Sãtas Missiones, debiendose à la industriosa actividad de los Obreros fervorosos, q˜las
mantienen, y cultivan, por el zelo de conquistarle à Dios mas almas, haver hallados industria de
conquistar a un los caminos.
La fortuna de esta nueva invencion de senda en ocasion , que su Magestad (Dios le guarde) me
presẽtò para Prelado de la Paz, y por su Real dignacion, y Cedula se sirviò de elegirme Obispo, me
induce à persuadir, deber mas venerarla, como providencia, que passarla en olvido, como casualidad.
Pues concurriendo en mi, fuera del particular amor, que à la Compañia professo, estrechando en las
grandes deudas de educacion, y enseñanza desde mis tiernos años en el Real Colegio de San
Martin, una tan especial circunstancia, como la de ponerme Dios à la vista con immediacion tan
impensada las gloriosas Missiones de sus hijos, al tiẽpo, que meritos me destina al Pastoral cuydado,
es providencia, que ma avisa debo estender à estas ovejas la sombra del Cayado, y a lo menos,
como à vezinas pobres desvalidas (seãse agenas, ò no sean) hazer quenta, de que me tocan para
ampararlas, como proprias. Por lo qual desde luego manifesto estar en proposito de (quanto fuere de
mi parte) ayudarlas, y fomentarlas, en que pienso servis à Dios muy à su beneplacito, y assi mismo
gratificar en algun modo al Rey nuestro Señor la honra, que me ha hecho, pues quanto en augmento
de la propagació de la Feè en estas Regiones se executa, es tã del Real agrado de su Catholico
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Pedro Lozano, Historia de la Compania de Jesus de la Provincia de Paraguay, vol II, pp. 543.544.
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"Por mission de los Moxos entendemos un agragado de muchas Naciones de Gentiles, q˜ por aver sido la
de los Moxos la primera, que solemnemente recibiò el Sagrado Bautismo, dio la denominacion à todas las
demas, que con ella se continuan. La mayor larte de estas Naciones ocupan espacioso campo de cien
leguas de latitud, y mucho mas de longitud; cuios limites se ignoran, aun q˜ se conjectura." Relacion
Sumaria de la vida, y dichosa muerte del V. P. Cypriano Baraze de la compañia de Jesus. En Lima en la
Imprenta Real de Ioseph de Contreras, ano 1704,fl. 20v.

13

pecho, que lo antepone à todos sus intereses, y se digna su Magestad de colocarlo en la esfera del
47
alivio de su Real conciencia.

Em 1687, em um contexto de exploração do sertão do Cabo do Norte (Amapá) e de
disputas entre portugueses e franceses pelo domínio daquele território, os jesuítas padres
Bernardo Gomes e Antonio Pereira foram deixados na aldeia de Camonixari para
evangelizar os índios. Os índios da aldeia aceitaram bem os padres, mas alguns índios de
aldeias vizinhas revoltaram-se contra a sua presença, Os índios chamados Oivaneca
invadiram a aleia, destruíram e queimaram as casas e mataram os padres com mais
quatro índios, roubando uma canela do Padre Bernardo Gomes para fazer uma gaita. 48
Ao saber do que havia acontecido, o governador Artur Sá de Meneses enviou uma tropa
ao local para conquistar o Cabo do Norte aos índios. A morte dos jesuítas justificaria a
chamada “Guerra Justa”, por ofensa aos súditos do Rei, aos moldes da reação de Dom
Sebastião um século antes daquele acontecimento, ao tomar conhecimento do martírio de
Gonçalo da Silveira. Esse foi o início do processo de ocupação sistemática daquela
região pelos portugueses.49
A morte do Padre Lucas Caballero, evangelizador dos índios Manacicas da Missão de
Chiquitos e fundador do aldeamento de Concepcion na Bolívia, morto em 1711, motivou
uma incursão de soldados vindos de Santa Cruz de la Sierra, aos modos de “Guerra
Justa”. Ao chegarem ao local de martírio do Padre,
En la mayor oscuridad de la noche vieron, no muy lejos de donde se habían acampado, una llama en
forma de antorcha, que muchas veces se encendía y apagaba. Maravillados de esto, apenas amaneció
cuando fueron á reconocer aquel lugar, y hallaron que resplandecía aquella antorcha sobre el cuerpo del
Venerable Padre «que estaba en un pantano en una admirable postura, hincada en tierra la rodilla
izquierda, extendido el pie derecho en un hoyo del pantano, la cabeza reclinada sobre la mano siniestra, y
delante plantada la cruz, como mirándola.» Esta vista les acrecentó el asombro y veneración, y más
hallándole entero, fresco é incorrupto, sin despedir mal olor, que parecía cosa más que natural, habiendo
pasado tanto tiempo de soles ardientísimos, y por otra parte, la humedad del lugar, que como dije, era un
50
pantano; fuera de que los cuerpos de sus compañeros estaban ya corrompidos.

O martírio de Francisco de Figueroa, em 1666 na Missão de Maynas, morto pelos
Huallagas (conferir), que após sacrificarem o Padre, seqüestraram sua cabeça e
47

Relacion Sumaria de la vida, y dichosa muerte del V. P. Cypriano Baraze de la compañia de Jesus. En
Lima en la Imprenta Real de Ioseph de Contreras, ano 1704,fls 7-8.
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BETTENDORFF, João F. Crônica da missão dos Padres da Companhia de Jesus no Maranhão.
Belém: Secretaria da Cultura, 1990 [1698]), p.431.
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CHAMBOULEYRON, Rafael, BONIFÁCIO, Monique S., MELLO, Vanice. “Pelos sertões ‘Estão todas as
o
utilidades’: trocas e conflitos no sertão amazônico (século XVII)”. Revista de História USP 162, 1 semestre
de 2010, pp.13-49.
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Idem, p.110. Uma outra versão da descoberta maravilhosa do corpo incorrupto de Lucas Caballero
encontra-se relatada em carta ânua da década de 1750, trecho reproduzido em PAGE, Carlos A. “El P.
Francisco Lucas Cavallero y su primera experiencia misional” con la reducción de indios pampas”, Revista
de la Junta Provincial de Historia de Córdoba (Argentina), Nº 24, 2007, pp 429-454. Disponível em
http://www.carlospage.com.ar/?page_id=16, acesso em 19 de maio de 2012.
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invadiram um povoado de índios conversos de Concepcion de Xebreros, matando 44
índios e um soldado espanhol, refugiando-se na montanha onde viviam, “levando em
triunfo a cabeça daquele que já vivia na Glória”.
Los Indios que se libraron dieron noticia al Miísionero de Guallaga el qual sin perder tiempo, con algunos
Índios fieles, y unon poços Soldados acudiò à rescatar por relíquia el santo Cuerpo, pero llegando al sitio,
solo encontro la patena del recado de decir Missa, una Summa de Moral, y algunos papeles rotos; porque
los agressores havian arrojado al rio todos los cuerpos: volviò poço satisfeito de su viage, pero consolado
con aquellas relíquias, que por tales estimaba los desperdícios, y sin perder tiempo dió aviso de todo al
Governador de la Provincia Don Juan Mauricio Baca de la Vega Este con celeridad compuso una armada
de bastantes Canoas con algunos Soldados y numero de Indios fíeles de los de Guallaga contra quien
venían y de los de los Xeberos contra quienes executaron fu furia y unos y otros estaban irritados y por
consiguiente se podia fiar en ellos como sucedió porque noticiosos de la tierra registraron con arte las
ensenadas de los Ríos Guallaga , y Apena donde encontraron los agressores rescataron la cabeza del V.
Padre ya Martyr, hicieron prisioneros á otros rebeldes, y con todos volvieron a Boja, donde el Governador
ahorcó a los agressores, y perdonó a todos aquellos, que pidieron perdón con mueftras de algún
arrepentimiento. Este caftigo, este perdon, pero mas que todo la vertida sangre del P. V. Martyr, pacificó
toda la tierra, pues desde entonces cessaron las rebeliones, no se temían los amotinados, no se oyeron
51
quexas, ni aun noticias de Apostatas [...]

Considerações Finais
Entre os mais argumentos da santa igreja católica, com que a sua verdade manifestamente se
demonstra, o principal é o sangue dos mártires constantemente derramado em todo o mundo, pela série
52
continuada dos séculos que foram correndo desde os seus princípios até os tempos presentes.

O trecho acima, apresentado como parte do processo de beatificação de um mártir da
Companhia de Jesus na Sagrada Congregação dos Ritos no início do século XVIII,
expressa a notável resiliência do instrumento do “batismo de sangue” para a Cristandade,
mecanismo em plena vigência mais de 1500 anos após sua cristalização no final da
Antiguidade.
Os muitos exemplos trazidos por este texto revelam os padres da Companhia de Jesus
como protagonistas privilegiados da generalização do instrumento da conversão do
território mediante o sangue dos mártires. A auto-representação dos jesuítas como novos
apóstolos foi, portanto, fortemente lastreada na vocação martirológica da Companhia.
Louis Richeome explicita essas relações ao comentar as imagens de mártires sacrificados
no mundo todo pintadas nas paredes do Noviciado da Sant’Andrea al Quirinale: “Eles
deram suas vidas em nome de Cristo, e tingiram terras e mares com seu sangue, para
que o Sol pudesse nascer e olhar para os diversos lugares do mundo inabitável”53
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Joseph Cassani, Glorias del segundo siglo de la compañia de jesus dibuxadas en las vidas, y elogios de
algunos de sus varones ilustres en virtud, letras, y zelo de las almas que han florecido desde el año de
1640. Tomo terceiro. Madrid: Por Manuel Fernandez, 1736, p. 582.
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GALLERATO, João B, “Compendio do nascimento, vida e martyrio do servo de Deus João de Britto
(Roma, 1714), Em História do nascimento, vida e martyrio do Beato João de Britto da Companhia de
Jesus. Lisboa: Typographya de A. S. Monteiro, 1852, p.197.
53

RICHEOME, La peinture spirituelle, p. 237, apud BAILEY, op. cit, p.66.

15

Os exemplos de martírios evocados neste texto não poderiam vir de contextos mais
diversos entre si, e compreender cada um deles em toda a sua complexidade significa
enfrentar um rosário de desafios que excede em muito a capacidade de um só
pesquisador. Ainda assim, tomados em série a partir da forma como os jesuítas os
trataram, essas histórias tão díspares revestem-se de uma notável coerência, desde que
estejamos dispostos a assumir duas características da ação jesuítica: Em primeiro lugar,
a sua dimensão global, ou seja, agências que não pertencem a um ou alguns contextos
específicos, mas que só podem ser compreendidas como fenômeno que ocorre em todos
os lugares, pressupondo leituras trans-territoriais para as quais estamos pouco treinados;
em segundo lugar, a milenar durabilidade – adaptada por certo, mas preservada em seu
sentido básico – da ferramenta do “batismo de sangue” como instrumento de conversão
de territórios para a Cristandade, situando-se em um campo quase acrônico e desafiando
as nossas formas de representar a passagem do tempo.

16

Cultos, Religiões e Memória
O CEMITÉRIO1COMO TESTEMUNHO DA MEMÓRIA HISPÂNICA
2

Profª. Ms. Elaine Maria Tonini Bastianello
NPHTT (Núcleo de Pesquisas Históricas Tarcísio Taborda)
ABEC
elatonini@gmail.com

Resumo: Examinar o Cemitério da Santa Casa de Caridade de Bagé significa contar parte de
sua história. Compreender suas atitudes cotidianas, suas transformações, seus valores morais,
religiosos e étnicos nos proporcionam o resgate da memória desta cidade. Estudar este espaço
de sepultamento possibilita dialogar com a memória e entender através da cultura material as
manifestações culturais que estão imbricadas nos monumentos sepulcrais que afirmam e
perpetuam a identidade dos espanhóis e de seus descendentes nesse local.
Palavras-chave: Memória, Etnias, Primeira Divisão.

Introdução:
Bagé é uma cidade que se localiza no extremo meridional do Brasil. As
terras deste município fazem fronteira com o país vizinho, o Uruguai. Devido a
essa proximidade territorial,

a presença dos

hispânicos e de seus

descendentes sempre foi muito acentuada nessa cidade.
Além da convivência com os vizinhos uruguaios, a cidade também contou
com a presença de várias outras etnias na povoação de seu território. Para cá
vieram, além dos espanhóis, os portugueses, os italianos e outras etnias, que
contribuíram para o processo de desenvolvimento e de modernização da
cidade. Padrões da arquitetura europeia foram introduzidos na paisagem
urbana por esses imigrantes repercutindo diretamente no espaço funerário.
Na parte mais antiga do Cemitério da Santa Casa de Caridade de Bagé3
(denominada de Primeira Divisão) datada de 18584 foco das minhas primeiras
análises cemiteriais, constata-se o predomínio dos túmulos rubricados tanto no
1

Este artigo aprofunda a memória hispânica no âmbito da pesquisa de mestrado que resultou
na dissertação da autora Elaine Maria Tonini Bastianello (2010), no Programa de Pósgraduação em Memória Social e Patrimônio Cultural (UFPel).
2

Graduada em História pela UFSM. Mestre em Memória Social e Patrimônio Cultural, pela
UFPel. Membro da ABEC (Associação Brasileira de Estudos Cemiteriais), membro do NPHTT
(Núcleo de Pesquisa Histórica Tarcísio Taborda) e Presidente da Associação dos Amigos dos
Museus de Bagé.
3
A partir de agora, poderá ser identificado pela abreviação CSCCB.
4

O CSCCB é datado de 1858 sendo o quinto espaço central de enterramentos desta cidade.
Este cemitério acolhe as ossadas dos outros cemitérios que foram extintos.
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mármore como no granito. Esses jazigos e mausoléus5 apresentam uma
enorme quantidade de artefactos, compondo a área vip desse espaço de
enterramento. Desse modo, a sociedade inventa esses adornos para expressar
seus sentimentos diante da morte. São múltiplos os significados desses
artefactos para os que aqui ficaram e tudo isso contribuiu para que essa
Divisão se tornasse um espaço rico em cultura material.
Nesse sentido a pesquisadora (LIMA, 1994, p. 332) considera que: “Os
espaços destinados aos mortos em uma sociedade refletem espetacularmente
o mundo dos vivos”. Dessa forma, o cemitério em estudo também teve a
mesma lógica de organização citada por Lima, pois encontramos uma
diversidade de elementos fúnebres que, ao longo da história, a sociedade
burguesa da época produziu para expressar seus sentimentos diante da morte.
Nesse âmbito Queiroz (2007, p.01) pontua que,no século XIX, os
principais cemitérios europeus foram concebidos quer para os mortos, quer,
sobretudo, para os vivos.
Os avultados investimentos então realizados em peças de
arquitectura, de escultura e de outras formas de arte sepulcral
justificam-se, sobretudo pelo facto dos grandes cemitérios urbanos
serem locais privilegiados de visita e mesmo de passeio. Ou seja, os
cemitérios criados no período Romântico foram concebidos
precisamente para serem visitadas e admiradas pelas obras de arte
neles contidas, obras essas que eram muitas vezes representativas
do que de melhor se fazia na época. Fenômenos de emulação e de
metaforização da morte deram origem aos mais interessantes,
experimentais, pungentes, grandiosos e pomposos túmulos alguma
vez feitos ao ar livre no mundo ocidental.

Concomitantemente à edificação do CSCCB, arqueólogos europeus
estavam resgatando as civilizações da antiguidade. Assim, as novidades
trazidas por esses escavadores foram sendo apropriadas e aplicadas tanto no
espaço dos vivos, como nos dos mortos.
A sociedade bageense, composta basicamente por imigrantes, não se
portou de forma ambígua a esses desenterramentos arqueológicos. Ela
importava da Europa a maioria de seus bens de consumo, inclusive túmulos e
mausoléus. É o caso do túmulo da família de Amado Loureiro de Souza,
5

A palavra mausoleo segundo a Enciclopédia Universal Ilustrada (Etim. – Del lat. Mansoleum,
sepulcro de Mausolo, rey de Caria, mandado erigir por sumujer Artemisa.) m. Sepulcro
magnífico y suntuoso.
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proprietária de um belo exemplar em art nouveau confeccionado no mármore
de carrara, rubricado6 pelo escultor italiano A. Canessa de 1870 de Genova.
A autora nunca teve a intenção de inventariar todo o espaço de
enterramento do CSCCB, mas percebeu que fora da área denominada Primeira
Divisão ainda é possível se deparar com rubricas estrangeiras, como é o caso
da assinatura de Cerviño de Montevidéu.
Como foi já pontuado Bagé é uma cidade localizada no extremo
meridional do Brasil e contou com a presença de várias etnias nesta cidade.
Podemos constatar no Correio Mercantil7 de 23 de setembro de 1887, da
época da Província de São Pedro do Rio Grande do Sul, que na cidade de
Bagé:
O commercio e officios, de que n’ outro tempo a maioria era de
nacionaes e portuguezes, hoje é de hespanóes, que pela sua união
conseguiram formar uma colônia rica e forte.
Para provar a nossa asserção, fazemos aqui uma relação resumida
de commerciantes e artistas estabelecidos, composta de nacionaes,
portuguezes, hespanhóes e italianos:

Trago a referida prova (Figura 1) da supremacia espanhola na cidade de
Bagé segundo o Jornal Correio Mercantil da cidade de Pelotas, intitulada “Bagé
há 30 anos”, na qual/que relata o que acontecia nesta cidade.

6

Outro caso de rubrica podemos averiguar no mausoléu pertencente a João G. Vieira e família
com a assinatura de J. Azzarini, de Montevidéu. Essa sepultura apresenta uma riqueza
artefactual, com destaque para as lamparinas em mármore, tornando-se únicas neste
cemitério. No Cemitério Central de Montevidéu, capital Uruguaia, é fantástica a obra de
Azzarini, além da quantidade de rubricas deixadas por esse escultor neste cemitério. Azzarini
chegou ao Uruguai entre 1882 e1886, vindo a falecer em 1924 em Montevidéu.
7

Este exemplar de jornal faz parte do acervo em papéis da Biblioteca Municipal da cidade de
Pelotas. Atualmente, encontra-se interditado devido ao seu péssimo estado de conservação.
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Figura 1: Jornal Correio Mercantil da Biblioteca Municipal de Pelotas.
Fotografia: Bastianello, 2012.

Nessa perspectiva, percebemos que o montante de casas comerciais e
oficinas pertencentes aos espanhóis e seus descentes supera com grande
vantagem as outras etnias. Esse fato da grande representação dos espanhóis
no comércio local reflete-se também no espaço funerário, onde se percebe a
presença de suntuosos monumentos funerários.
A presença dos espanhóis nessa região fronteiriça é tão forte que
chegou ao ponto de o nome de empresa funerária ser escrito em idioma
espanhol. Refiro-me à empresa funerária “La Uruguay8-Empreza de Pompas
Fúnebres”, que atuou nesta cidade, na Rua General Osório 86-88.
Pela raridade desse registro, supomos ser uma das mais antigas
empresas funerárias da cidade9, pois a única imagem dessa empresa até o
presente momento encontrada é uma fotografia (Guia Bemporart, p. 606), do
veículo fúnebre movido por tração animal. As outras imagens encontradas que
apresentam carros funerários puxados por tração animal são desenhos,
anteriores ao uso da máquina fotográfica. Portanto, esses indícios levam a
8

A empresa funerária “La Uruguay” era de propriedade do Sr. Bernabé Amorin e oferecia aos
seus clientes tudo o que se relacionasse com o ramo funerário.
9

A autora, em conversas sobre essa temática com seu amigo Mário Nogueira Lopes (90 anos),
filho e neto de proprietários de funerária, chegamos à suposição de ser a La Uruguay do final
do século XIX, pois Lopes nunca soubera da existência dessa empresa funerária, ficando
surpreso com as fontes documentais que lhe apresentei. Nesse sentido, supomos então serem
anteriores aos estabelecimentos comerciais pertencentes aos seus familiares, que remota o
início do século XX nessa cidade.
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autora a supor que essa empresa seja uma das mais antigas a utilizar a tração
animal no deslocamento dos cortejos funerários na cidade de Bagé.

Espanhóis no CSCCB
No início do século vinte, predominava nas marmorarias o emprego de
mão-de-obra formada por estrangeiros e seus descendentes, radicados no
Brasil. Isso explica a quantidade de nomes estrangeiros na inscrição de autoria
de obras tumulares do CSCCB. Entre eles, o que mais rubricou mausoléus e
também as lápides das gavetas do entorno da Primeira Divisão foi e espanhol
José Martinez Lopes (Figura 2) radicado e enterrado em Bagé, na gaveta nº02
do panteón espanhol.

Figura 2: José Martinez Lopes.
Acervo: Rosa Martinez Golarte.

O imigrante José Martinez Lopes10 nasceu em 12 de junho de 1868, em
Almeria, na Espanha e faleceu na cidade de Bagé, no dia 27 de novembro de

10

No dia 4 de abril de 1913, passava a fazer parte da Sociedade Espanhola de Bagé, como
sócio ativo, sob a matrícula nº 519.
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1952. Após passar por Buenos Aires, Rio de Janeiro, Porto Alegre 11 e Pelotas,
escolheu a cidade de Bagé para viver.
No início do século XX, embora a cidade de Bagé possuísse uma
situação econômica privilegiada, seus registros não apontam a existência de
oficinas de mármore que executassem e instalassem esculturas funerárias.
Essa atividade laboral era pouco explorada, até por que as elites
econômicas como já foi exemplificado tinham condições financeiras de
encomendar e importar seus mausoléus.
Supõe-se que a forte presença da etnia espanhola nessa cidade
também tenha sido um dos atrativos para Martinez se fixar por aqui, já que ele
fez parte da diretoria da Sociedade Espanhola de Bagé.
É na Primeira Divisão do CSCCB que encontramos mais de 27 jazigos
rubricados por esse espanhol. O reconhecimento que Martinez desfrutou na
sociedade de Bagé pode ser evidenciado no seu obituário, publicado no Jornal
Correio do Sul, de 27 de novembro de 1952:
Sucumbiu ontem nesta cidade, na idade avançada de 83 anos o Sr.
José Martinez Lopes, natural da Espanha e há longos anos aqui
residente. Portador de altos dotes de coração e espírito, aliados a
reais qualidades intelectuais e morais, o venerado extinto tinha na
escultura o seu veículo de realização artística, sendo considerado um
dos maiores escultores do Estado, em trabalhos em mármore. É de
se destacar que os principais monumentos existentes na necrópole
local foram executados pelo desditoso cavalheiro ontem
desaparecido. Deixa o extinto quatro filhos que são o Sr. José Gago
Martinez e sra. Carmem Martinez Lopes, consorciada com o Sr.
Arnobio Balbuena Lopes e Rosa Martinez Gularte, esposa do sr.
Alberto Vega Gularte. A notícia do passamento do Sr. José Martinez
Lopes causou um movimento de consternação, já que era ele figura
largamente apreciada e estimada em nosso meio. As pompas
fúnebres estão a cargo da Funerária Lopes, e as cerimônias de
encomendação e sepultamento terão lugar às 10:30 horas, saindo o
féretro da casa mortuária a rua Félix da Cunha, 515 (direita) (s.p.).

Acredito que, passadas mais de cinco décadas de seu falecimento,
posso finalmente pontuar que José Martinez Lopes foi o escultor-marmorista
11

A sua passagem pela Casa Aloys, em Porto Alegre, foi marcante tanto para sua trajetória
pessoal quanto para a trajetória deste estabelecimento. Nesta empresa, foi um dos primeiros
escultores e teve como seu aprendiz o espanhol Andre Arjonas que se tornou um renomado
escultor e marmorista. Para saber mais sobre a Casa Aloys e André Arjonas recomendo a
pesquisa de Mestrado em História, Teoria e Critica de Arte do Programa de Pós-Graduação em
Artes Visuais, Instituto de Artes, UFRGS, desenvolvida pela pesquisadora Luiza Fabiana
Nieitzke de Carvalho.
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que mais legou edificações funerárias a essa cidade. Sua produção funerária
constitui um belo conjunto arquitetônico de obras ecléticas, que registram na
pedra de carrara a maneira de essa sociedade ver e sentir a morte.
Através dos feitos desse espanhol resgatamos parte da memória dessa
cidade. Inventariar e catalogar sua obra significa dar vida a essa escultor, isto
é, retirá-lo do anonimato no qual estava sepultado. Por meio das análises da
autora, Martinez12 deixou de ser um artesão sem memória13, enfim, deixou de
ser um ilustre desconhecido, pois seu nome foi retirado do esquecimento e a
ele conferido uma identidade.
A proximidade desta cidade com o país vizinho facilitou que as famílias
uruguaias, aqui residentes, pudessem contratar empresas funerárias no
Uruguai para edificarem aqui seus mausoléus.
Em meados do século XX, na área nobre do CSCCB foi edificado um
dos mausoléus mais requintados desse espaço funerário. Refiro-me ao túmulo
pertencente à família de Tristão Riet, cuja construção mortuária não foi
rubricada, mas afirmo que sua procedência é uruguaia, pois no Cemitério
Central da capital daquele país existe um exemplar tumular idêntico ao de
Bagé, porém pertencente a Miguel A. Sierra e Família.
Um detalhe que causou estranhamento na autora e merece um registro
é a forma de organizar o nome do proprietário na edificação funerária, ou seja,
do sepultado mais importante. Nesses dois casos de túmulos idênticos - o da
família de Tristão Riet e de Miguel A. Sierra e família - percebe-se apenas uma
diferença na grafia. No exemplar de Bagé, a palavra família precede o nome do
morto, enquanto que no de Montevidéu a palavra família está após o nome do
morto.
Esses imigrantes impulsionaram o desenvolvimento da cidade em direção
à modernização em fins do século XIX, contribuindo, assim, para que Bagé se
destacasse no cenário rio-grandense como um polo de desenvolvimento
econômico e cultural, conforme vimos no Correio Mercantil de 1887.
Longe de sua pátria, os imigrantes trataram de se organizar em
associações que os acolhessem, não só por ocasião dos festejos, mas
12

Para saber mais sobre José Martinez Lopes, recomenda-se ler: BASTIANELLO, 2010.

13

“Sem memória o sujeito se esvazia, vive unicamente o momento presente, perde suas
capacidades conceituais e cognitivas. Sua identidade desaparece” (CANDAU, 2011).
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também, nos momentos de agonia, enfermidade para que lhes proporcionasse
o apoio de que precisavam. Dessa forma, para manter e fortalecer a pertença a
uma identidade de origem, as associações de auxílio se caracterizavam por
serem formadas por sujeitos da mesma etnia, tendo por finalidade serem
beneficentes e de auxílio mútuo para com seus compatriotas.
A presença dos espanhóis nesta cidade, segundo Fagundes (2005), é
muito antiga14, pois, a partir da década de vinte do século dezenove, o governo
brasileiro resolveu estimular a vinda de imigrantes europeus para formar uma
camada social de homens livres que tivessem habilitação profissional. Pelo
lugar de destaque que ocupavam e pela representatividade demográfica, a
comunidade espanhola sentiu a necessidade de organizar uma associação.
Assim, em 1º de janeiro de 1869, surgiu a Sociedade Espanhola de Socorros
Mútuos. Fagundes (2005), sobre isso, nos lembra que:
Um sentimento de fraternidade e a necessidade de convivência,
desencadeando, na comunidade, a formação de associações. Em
Bagé, os espanhóis que aqui viviam também sentiram a necessidade
de se unirem em uma associação que os acolhesse, não só por
ocasião de seus festejos, mas também nas horas de aflição. Foi
criada assim, em 1868, a primeira associação de Bagé – a Sociedade
Espanhola (...) a criação desta sociedade partiu da idéia de José
15
Loza, em 20 de dezembro de 1868 . Porém somente alguns dias
depois, em 1º de janeiro de1869, foi efetivamente inaugurada a
Sociedade Espanhola de Socorros Mútuos de Bagé (p.417-418).

Essa associação contou com o número de 66 sócios fundadores e 18
sócios honorários, tendo como seu primeiro presidente eleito o Sr. Ramão
Gallibern. Segundo Fagundes (2005, p.418), sujeitos como Gallibern 16ajudaram
a construir a cidade.
A importância dessa associação está não só na contribuição cultural que
proporcionou num período de imigração, mas também na unidade que
proporciona ainda hoje a essa etnia. Sua longevidade como grupo associativo
atravessou dois séculos e se encontraem plena atividade, contribuindo
constantemente na formação da identidade desse grupo étnico.

14

Embora a cidade tenha sido fundada por portugueses (FAGUNDES, 2005), destaca que aqui
os espanhóis já se faziam presente.
16

Ramão Gallibern trouxe da Espanha e doou para a cidade Bagé os sinos da Catedral de São
Sebastião hoje tombada pelo IPHAN. Para saber mais ver: (FAGUNDES, 2012, p.68).
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Um panteón para os espanhóis no CSCCB
A presença da etnia espanhola no CSCCB já estava configurada na
criação do cemitério, pela participação de espanhóis entre os indicados pela
Câmara Municipal para comporem a comissão responsável pela criação do
cemitério: entre seis cidadãos indicados, três possuem sobrenome espanhol:
Antonio Madariada, Ramão Gallibern e Mariano Moyano. (REIS, 1911, p.21-22)
A 25 de maio de 1924, na primeira Assembleia Geral, sob a presidência
de Bernardino Garicochea, todos os sócios presentes demonstraram a vontade
em construir um panteón17 social (Livro de Registros da Sociedade Espanhola¸
A/1, p.10). Dessa forma, essa/a diretoria mandou edificar no CSCCB, na área
da Primeira Divisão, a pedido de seus associados, um belíssimo monumento
tumular em mármore italiano, eternizando a memória dessa etnia neste espaço
funerário.
O projeto desse monumento foi do arquiteto espanhol Henrique Tobal18, e
a parte de mármore ficou a cargo de José Martinez Lopes. Somente em 29 de
dezembro de 1933, o projeto teve início, sendo executado, porém, pelo
marmorista Severo Carrucio. A parte dos gradis ficou a cargo de Bernardino
Diogo.19
Para

compreendermos

o

significado

desse

monumento

coletivo,

permitimo-nos algumas digressões sobre o conceito de monumento e sobre o
sentido de memória da edificação funerária.
Para Le Goff (2006), a própria origem da palavra monumento traz consigo
o sentido de memória. Desde sua origem a sepultura é considerada

17

No Livro (A/5, p.60), encontramos o registro de compra do terreno do panteón, que custou a
importância de 5:000$000, datado de 11 de janeiro de 1925.
18

Tanto o escultor-marmorista José Martinez Lopes, como o arquiteto Henrique Tobal
responsável pelo projeto e execução do panteón estão nele sepultados.
19

A consulesa espanhola em Bagé, Guillermina Morales Gonzales, recepcionou a pesquisadora
na sede da Sociedade Hespanhola de Bagé, tendo fornecido várias informações sobre a
história da mesma, dando acesso aos documentos institucionais existentes. Nesta biblioteca
existem revistas encadernadas que datam 1872, num total de volumes que vai do nº 498 a 507.
Interessante destacar que estas publicações apresentam todos os acontecimentos do
cotidiano, inclusive os funerais ocorridos na Espanha do século XIX. Devido a raridade deste
acervo é merecido um estudo.
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monumento. Os túmulos são monumentos de perpetuação e rememorização,
tanto individual quanto coletiva. Como toda memória é simbólica, entendemos
que o cemitério, na sua expressão arquitetônica e na sua função de lugar de
memória, evoque significados e ressignificações, motivo pelo qual será preciso
criar lugares para a memória, para que ela esteja em algum lugar.
O monumento tem por finalidade lembrar, rememorar um passado
mergulhado no tempo, e o artefato fúnebre se tornou um suporte de memória,
tendo a responsabilidade tanto de preservar a memória do indivíduo, quanto
também de assegurar a identidade de grupos sociais. Compreendemos que
os monumentos são aqueles objetos materiais produzidos por uma dada
cultura e estão relacionados com a vontade de perpetuar os testemunhos da
sociedade e legados da memória coletiva de um povo.
A etnia espanhola ocupou papel de destaque na formação desta cidade
de fronteira, podendo ser constatada pela edificação de um belíssimo panteón
coletivo onde até os dias de hoje são sepultados seus mortos. Dessa forma,
os espanhóis em Bagé consolidaram sua posição de prestígio social, quando
construíram belos exemplares arquitetônicos para homenagear seus mortos
(Figura 3).

Figura 3: Panteón da Sociedade Espanhola de Bagé.
Fotografia: Bastianello, 2008.

Assim, a construção desse suntuoso túmulo coletivo tem por finalidade
abrigar os espanhóis e descendentes aqui radicados. Sua ostentação evidencia
10

a situação de prosperidade dessa etnia, sendo compreendido como símbolo de
um grupo que ascendeu socialmente. Essa edificação é a certeza simbólica da
sobrevivência de uma etnia que traz consigo sua memória, sua identidade,
ficando assim, perpetuada a memória dos seus mortos neste cemitério.
Sabemos que a catolicidade dos espanhóis supera a maioria do povos
ditos catolizados. Nesse sentido, trago a fotografia de um artefacto que contém
um resíduo, um fragmento do passado, falo do antigo estandarte (Figura 4) que
se encontra, hoje, na sala de entrada da Sociedade Espanhola e que era
utilizado nos rituais de fé, como nas procissões e também nos rituais
funerários.

Figura 4: Antigo estandarte pertencente à Sociedade Espanhola de Bagé.
Fotografia: Bastianello, 2012.

Dessa forma a autora entende que a etnia espanhola vem, consciente ou
inconscientemente, marcando a sua presença ao reforçar a sua religiosidade
através dos zelos com esse estandarte e com o panteón que são suportes de
memória. Essas práticas perpetuam a sua identidade etnica no espaço dos
vivos e nos dos mortos.
Algumas considerações
Em Bagé, a repercussão dessas mudanças introduzidas por esses
estrangeiros, que para cá vieram para povoar e explorar essa região fronteiriça,
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aliadas à expressão de riqueza proporcionada, fez-se sentir na sofisticação do
CSCCB. Com isso, revela-se um imenso valor de patrimônio material,
artefactual, em seus monumentos funerários, simbolizando a memória do
sepultado, no âmbito de seu legado étnico.
Esses monumentos funerários, portadores de memória, merecem ser
preservados para a posterioridade na sua integridade. Sua arquitetura singular
produzida em outro contexto merece ser salvaguardada para que futuras
gerações apreciem a riqueza material encontrada em cada túmulo.
A pertinência em preservar esses túmulos também se dá porque a
técnica de talhar o mármore, na qual o espanhol José Martinez Lopes se
especializou, com o passar dos anos, acabou se extinguindo.
O monumento tumular serve para projetar a memória do falecido, pois
sabemos que a memória não faz ruptura entre passado e presente, ela está
constantemente se renovando. Entendo que o monumento tumular contribui
para o simbolismo do funeral, dando visibilidade à memória de um vazio.
Uma etnia sem um monumento corre o risco de perder o seu passado,
suas lembranças, seus referenciais. A ausência, aos poucos, vai esvaziando a
memória e consequentemente a sua identidade desaparece. Com a edificação
funerária o vazio da perda fica interditado, transformando-se em algo visível.
Nesse sentido, o cemitério se reveste como um espaço de memória, porque faz
rememorar.
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RESUMO Por meio dos estudos já realizados percebemos que os cemitérios secularizados adotaram
uma tipologia de arquitetura funerária que expressa o gosto e as pequenas fantasias sociais.
Encontram-se neles elementos que podem ser considerados no sentido de pensar os cemitérios
como espaços de conservação da memória. Para além da forma, da técnica e do estilo utilizados na
construção, os túmulos são pensados como artefatos que se transformam em documentos que
testemunham uma identidade, mantendo viva a memória do defunto ali enterrado. Este trabalho,
portanto, busca analisar os cemitérios da região do Seridó, pontuando seus elementos culturais e
religiosos, entendendo-os representantes de uma cultura social definida por seus membros.
Palavras-chave: Cemitério. Cultura Popular. Seridó.

Vários são os elementos que podem ser considerados no sentido de
pensar os cemitérios como espaços de conservação da memória. Para além da
forma, da técnica e do estilo utilizados na construção, os túmulos aqui analisados
são pensados como artefatos que se transformam em documentos que
testemunham uma identidade, mantendo viva a memória do defunto ali enterrado.
Percebemos, pois, que a compreensão está além das memórias
estritamente individuais, sendo, por essa razão, lembranças partilhadas. É partindo
dessa lógica que Maurice Halbwachs considera que, a partir da memória, pode-se
(re)viver o passado, notadamente articulando-o com as percepções cotidianas.
Mesmo que Halbwachs avalie que, por meio da memória, se podem organizar as
posições individuais, esse mesmo autor não admite memórias individuais. Nossas
memórias, sem dúvida, são resultado de um processo sócio-histórico.
Considera Halbwachs que “não há lembranças que reaparecem sem que
de alguma forma seja possível relacioná-las a um grupo” 1, logo toda memória
necessita de um referencial. Dentro dessa perspectiva, pontuamos o cemitério como
esse lugar perpetuador da memória, que, mesmo individualizada, passa a ser
coletiva, posto que foi construída no interior de determinado grupo social. Haveria
então uma base na qual se firmam as emoções, as paixões e os sentimentos,
centrada em um grupo social, que orienta essas vivências pessoais.
1

Halbwachs (2006, p. 42 e 78-85).

As noções que a sociedade ocidental vem construindo, ao longo dos
tempos, sobre a morte e o morrer, cooperam no sentido de uma percepção desse
fenômeno a partir de um imaginário coletivo que se desenvolve nos cemitérios por
meio dos monumentos funerários. Ao apreendermos o conteúdo simbólico desses
campos-santos, estamos revelando crenças, valores, elementos socioculturais,
atitudes e modelos peculiares a determinado grupo social e que o sustentam. Desse
modo, os elementos que compõem cada monumento tumular são parte constitutiva
dessa memória e apresentam uma noção que se une à ideia de patrimônio, o que
permite ao lugar a elevação de lugar de memória.
Compreendemos, deste modo, que a definição de lugares de memória
não poderia ser outra senão aquela pensada por Pierre Nora: "os lugares de
memória nascem e vivem do sentimento que não há memória espontânea, que é
preciso criar arquivos, organizar celebrações, manter aniversários, pronunciar
elogios fúnebres, notariar atas, porque estas operações não são naturais". 2 Logo,
Museus, arquivos, cemitérios e coleções, festas, aniversários, tratados,
processos verbais, monumentos, santuários, associações, são os marcos
testemunhas de uma outra era, das ilusões de eternidade. Daí o aspecto
nostálgico desses empreendimentos de piedade, patéticos e glaciais. São
os rituais de uma sociedade sem ritual; sacralizações passageiras numa
sociedade que dessacraliza; fidelidades particulares de uma sociedade que
aplaina os particularismos; diferenciações efetivas numa sociedade que
nivela por princípio; sinais de reconhecimento e de pertencimento de grupo
3
numa sociedade que só tende a reconhecer indivíduos iguais e idênticos .

Os túmulos, com seus epitáfios, estátuas, fotografias, e os demais
símbolos presentes nos cemitérios se constituem em lembrança, em rememoração
de uma vida e de seus atos. Uma lembrança que não é exclusiva do defunto, mas
que se transforma em uma memória coletiva. Entendemos que, por meio da
edificação funerária, é possível manter viva a memória e a identidade do defunto, já
que compreendemos os cemitérios como lugares de preservação de memórias.

4

A propósito de chamar a atenção para os cemitérios como espaços de
perpetuação da memória, Joël Candau observa que “os difusores da memória, por
excelência, são os monumentos aos mortos, as necrópoles, os ossuários, etc. e, de
maneira mais geral, todos os monumentos funerários que são o suporte de forte
2

Nora (1993, p. 13).
Nora (1993, p. 13).
4
BELLOMO, Harry Rodrigues (Org.) Cemitérios do Rio Grande do Sul. A arte funerária. Porto
Alegre: EDIPUCRS, 2000. p. 243.
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memória afetiva”.5 De acordo com Jacques Le Goff, a origem da palavra
monumento6 traz consigo o sentido de memória. Assim, os túmulos, desde sua
origem considerados marcos historiográficos da morte, são aqui elencados como
artefatos da memória.
É assim que o túmulo, como artefato para a memória, traz toda essa
carga de representações. De acordo com Le Goff, essa memória coletiva pode ser
pensada a partir de dois elementos: os documentos e os monumentos, sendo os
primeiros recuperados mediante a escolha feita pelos historiadores, e os
monumentos legados que o passado nos deixou. Na verdade, é devido a essa
aparente condição de inércia que a história se aproveita desses espaços para
deformá-los, transformá-los, sová-los e petrificá-los, tornando-os lugares de
memória. Disso decorre a ideia de que os lugares de memória são essencialmente
espaços de ritualização de um momento histórico, que não deixa de ser memória,
pois o torna sagrado, ressuscita a lembrança, comemora e celebra. Os lugares de
memória são assim definidos: "só é lugar de memória se a imaginação o investe de
uma aura simbólica [...] só entra na categoria se for objeto de um ritual".

7

O monumento rememora um passado imerso no tempo, e o artefato
fúnebre se tornou um importante suporte dessa memória, sendo responsável pela
manutenção da lembrança, além de garantir a identidade de grupos sociais.
Portanto, é fácil compreender porque, na sociedade ocidental, a memória de muitos
mortos é cultuada através de seus túmulos. Jazigos suntuosos ou modestos são
espaços onde se encontram traços pulsantes da memória daquelas pessoas,
verdadeiras obras arquitetônicas que mostram o prestígio dos que lá residem, em
especial dos ilustres da história local.
A construção de túmulos monumentais foi comum no Seridó, no período
em que se iniciaram as construções dos cemitérios convencionais. Notadamente,

5

CANDAU, Joël. Antropologia de La Memória. Buenos Aires: Nueva Visión, 2002. p. 93. (A
tradução e os grifos são nossos).
6
A palavra “monumentum remete à raiz indo-européia men, que exprime uma das funções essenciais
do espírito (mens), a memória (memini). O verbo monere significa fazer recordar, de donde avisar,
iluminar, instruir. O monumentum é um sinal do passado. Atendendo às suas origens filológicas, o
monumento é tudo aquilo que pode evocar o passado, perpetuar a recordação, por exemplo, os atos
escritos [...]. Mas, desde a Antiguidade romana, o monumentum tende a especializar-se em dois
sentidos: 1) uma obra comemorativa de arquitetura ou de escultura: arco de triunfo, coluna, troféu,
pórtico etc; 2) um monumento funerário destinado a perpetuar a recordação de uma pessoa no
domínio em que a memória é particularmente valorizada: a morte”. LE GOFF, Jacques. História e
Memória. Campinas: UNICAMP, 2008. p. 526.
7
Nora (1993, p. 21).

esses mausoléus tinham como principal função mostrar a importância das famílias
na comunidade local. A ostentação do poder econômico e político deveria ser feita
também por meio da última morada, onde se preservaria a memória do morto. Sobre
a construção de túmulos monumentais, Maria Elizia Borges diz que esse tipo de
arquitetura, em geral, é “uma obra funerária com características bastante ecléticas.
Ela parte de uma carneira alta, que sustenta três pedestais agrupados”. 8
Infelizmente, devido à falta de uma política municipal de preservação, a
maioria dos túmulos do Seridó encontra-se em péssimo estado de conservação.
Alguns foram totalmente abandonados pelos familiares e, devido à ausência dessa
cultura de salvaguarda dos monumentos e à própria visão de que o cemitério é
também patrimônio cultural, artístico e arquitetônico, é que alguns dos túmulos
perdem suas características iniciais. Essa carência de uma conduta de restauração
e preservação faz com que algumas famílias, no intuito de embelezar os túmulos,
descaracterizem a construção com pinturas, colocando azulejos e muitas vezes,
fazendo neles lavagens inadequadas.
Refletindo sobre como se constroem os lugares de memória em nossa
sociedade, observamos a importância que os símbolos têm no interior dessa
reprodução, tornando-se portadores da uma história memória. Diante dessa
perspectiva, podemos dizer que os cemitérios contribuem substancialmente para a
análise da historiografia seridoense no sentido de que lá estão inumadas pessoas
que, de certo modo, ajudaram a construir a sociedade local. Nesse sentido,
percebemos que há uma memória coletiva, a qual, segundo Ulpiano Bezerra de
Menezes, “é um sistema organizado de lembranças cujo suporte são grupos sociais
espacial e temporalmente situados [...], melhor que grupos, é preferível falar de
redes de interrelações estruturadas, imbricamente em circuitos de comunicação”.

9

Corroboram esse pensamento as ideias de Clarival do Prado Valladares,
em seu livro Arte e sociedade nos cemitérios brasileiros10, um importante estudo que
investiga alguns dos mais significativos cemitérios brasileiros e suas esculturas. Um
dos principais alvos de sua pesquisa foram as construções arquitetônicas presentes
8
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Conselho Federal de Cultura – Departamento de Imprensa Nacional, 1972. v. 2.

nesses espaços. A partir da leitura de sua obra, pudemos observar que a arte
tumular é uma forma utilizada pela população para a perpetuação da lembrança do
morto, uma memória que necessariamente é construída por grupos sociais.
Se levarmos em consideração a diversidade de artefatos culturais
existentes dentro de um cemitério, sem dúvida tudo isso nos conduzirá à definição
desse espaço como um lugar da lembrança. Esse conjunto de elementos
estruturados e presentes nos cemitérios nada mais é do que um indicativo de que a
família do morto deseja que sua imagem permaneça. É o que pensa o sociólogo
Maurice Halbwachs11 quando ressalta que as memórias são construídas por grupos
sociais e os indivíduos se identificam com os acontecimentos públicos de acordo
com a importância destes para seu grupo, o que torna suas memórias coletivas.
Nesse sentido, podemos observar que as lembranças partilhadas entre
grupos familiares e/ou coletivos dentro dos cemitérios são recordações que se
evidenciam principalmente pela ligação afetiva que existe entre o indivíduo e seu
grupo social, conforme pontuou Halbwachs. As construções tumulares, a
decorações das covas, os epitáfios e as fotografias, além dos elementos sígnicos
religiosos, mostram como a morte e o morto são tratados pela comunidade. A arte
funerária está carregada de expectativas e também, de certa forma, de uma
perspectiva de eternização da existência. Mesmo essa existência sendo particular,
traduz o estilo de vida do grupo.
De qualquer maneira, “não há representação memorial sem traços”

12

.

Nesse sentido, podemos reportar-nos ao pensamento de Pierre Nora quando ele
afirma que a sociedade se apropria de determinados lugares e dos componentes
simbólicos neles presentes no intuito de construir sua identidade e preservá-la
através de um lugar coletivo. A memória, por sua vez, é algo em constante
construção, de modo que os rituais mortuários são elementos utilizados pela família
para perpetuar a imagem do morto. Refletindo sobre a importância dos símbolos
mortuários para a preservação da memória, Regina Abreu, em A fabricação do
imortal, pontua que “os contornos do sujeito são delimitados fundamentalmente a
partir das construções póstumas. Máscaras mortuárias, discursos por ocasião do
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Halbwachs (2006).
CATROGA, Fernando. Memória. História e Historiografia. Coimbra: Quarteto Editora, 2001.
(Coleção Opúsculos). p. 25.
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enterro e biografias são algumas das formas de manter viva a memória do
indivíduo”. 13
Em consequência dessas percepções, ao debruçar-nos na análise do
simbolismo presente nos cemitérios do Seridó, estamos convencida de que lá os
cemitérios convencionais seguem a regra espacial e de esquadrinhamento
observada na maioria das cidades brasileiras e europeias. Comumente constituída
por uma estrutura semelhante àquela presente na distribuição espacial urbana, com
avenidas, quadras e ruas geralmente arborizadas, essa cidade em miniatura
apresenta uma disposição que visa a compor um módulo quadrangular em
repetição. Os túmulos são organizados tendo como base o passeio –, ala central do
cemitério, que geralmente da acesso à capela, sempre alinhada com a porta de
entrada e que direciona as sepulturas à esquerda e à direita.
Quando se entra nos cemitérios seridoenses, a primeira impressão que se
tem é a de que se está em um espaço de características urbanas, todavia eles são
construídos em cidades nas quais, ao contrário de muitas de nossas metrópoles,
não se percebem com força as intervenções capitalistas. O Seridó guarda consigo
características singulares: uma vida diária pensada nos moldes regionais, sobretudo
destacando-se elementos que marcam uma configuração pensada a partir da terra,
do homem e de sua produção.
Especialmente considerando essas características, pretendemos analisar
as cidades dos mortos dentro de uma visão representativa da sociedade urbana, na
qual podemos compreender as estruturas sociais, ainda que estas se apliquem
apenas a uma parte da população, pois a cultura funerária está permeada por
fatores sociais e religiosos, econômicos e culturais. Desse modo, as características
essenciais constitutivas desse processo podem ser analisadas por meio da cultura
material e imaterial presente nos cemitérios.
Os elementos mais encontrados nos cemitérios seridoenses são aqueles
advindos da cultura vernacular. Outros, no entanto, revelam a crença daqueles que
encomendam o túmulo. As representações sacras, seja em formato de pintura seja
de escultura, por exemplo, ocupam lugar especial. Sobre os túmulos ou em
pequenos altares, essas vitrines e instalações sacras se tornam espaços
cenográficos que transmitem temas relativos à religiosidade e à fé daqueles que ali
13

ABREU, Regina. A fabricação do imortal: Memória, História e Estratégias de Consagração no
Brasil. Rio de Janeiro: Rocco, 1996. p. 67.

estão inumados. Os parentes são os montadores e alimentam essa confiança cristã
popular.
As cores empregadas em grande parte dos túmulos bem como o colorido
dado pelas rosas e folhagens das plantas silvestres avivam o espaço dessas
necrópoles, proporcionando ao visitante um ambiente agradável. Assim, a cor é um
grande elemento de impacto social, o que dificilmente ocorre em cemitérios da
região Sul do país. O vasto repertório de design popular compreende desde os
elementos florais de papel e/ou plástico até aqueles confeccionados com ferro e
folhas-de-flandres.
Depositar flores nos túmulos é uma atitude que revela não só a
necessidade de preencher um espaço vazio e embelezar o espaço fúnebre, mas,
principalmente, a de homenagear um ente querido e a ele demonstrar gratidão. De
acordo com Maria Elizia Borges, essa atitude ajuda no processo de elaboração do
luto e contribui para a vivência da perda. Os desejos de determinado grupo social
são expressos por meio de um processo de ação criativa cheio de sensibilidade e de
uma inesgotável invenção formal. A autora frisa que é necessário ajustar nosso olhar
diante desse vasto repertório, que “apresenta uma sobrecarga de signos diversos,
com dados culturais que se entrecruzam, constituindo assim um acervo material de
resistência, pois somente aqui as camadas populares podem expressar seus
sentimentos diante do infortúnio da morte”. 14
Todo material é válido para prestar homenagem ao defunto. Não se
estabelecem regras, tampouco esse material precisa ser uniforme. As cruzes 15 de
madeira e ferro fundido disputam lugar com aquelas confeccionadas com mármore,
com cimento e outras revestidas de azulejo. Algumas buscam inspiração nas
histórias bíblicas – no calvário, na crucificação, na salvação, na libertação – e se
repetem em série. No entanto boa parte delas segue o modelo de cruz latina,
inicialmente utilizada pelos romanos para executar os criminosos. Foi inclusive, a
utilizada no sacrifício que Jesus Cristo ofereceu pelos pecados da humanidade,
porém esse antigo instrumento de suplício também representa, para o cristianismo,
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a ressurreição e a vida eterna. Nos cemitérios que pesquisamos, encontramos a
cruz feita de mármore, de madeira, de cimento armado e, em raros casos, de ferro
fundido. Os modelos são os variados, alem do que eles se estilizam, dando origem a
novos exemplares. Além da cruz latina, encontra-se também a cruz trilobada, ou
trifoliada, e a cruz evangelista, ou do Calvário. De igual maneira, a cruz celta, que
tem seu centro intercepto por um anel, aparece em túmulos desse cemitério. De
acordo com Lexikon, a cruz que se inscreve em um círculo é considerada
intermediária entre o quadrado e o círculo, mostrando simbolicamente a junção entre
céu e terra. 16
Encontramos modelos variados de cruzes nos cemitérios pesquisados.
Porém gostaríamos de chamar a atenção para dois modelos específicos que
localizamos, ambos de cruzes latinas imitando galhos de árvore: a primeira delas
realmente se assemelha a um tronco, inclusive na cor; e a segunda está fincada na
rocha. As fissuras de madeira, por seu aspecto rústico, podem significar humildade e
desprendimento. Esse modelo é comum nos demais cemitérios brasileiros. A árvore
se assemelha ao homem e incorpora sua vitalidade. Tendo em vista o clima seco do
lugar, interpretamos essa representação com esse significado especial de
renovação contínua, ou, segundo o pensamento cristão, de vitória sobre a morte.
Devido à particularidade do clima e da vegetação caatinga 17, a maioria dos
municípios permanece seco, em boa parte do ano, e somente com a estação das
chuvas, a vegetação reaparece, deixando cada espaço cheio de vida, com a riqueza
das folhagens, o colorido das flores e o cheiro dos frutos silvestres, o que nos
permite estabelecer uma relação com o viver e o morrer.
A vivência da fé católica é também percebida nos cemitérios por meio das
representações imagéticas dos santos, especialmente os padroeiros de cada cidade.
Da mesma forma que Birte Pedersen, em suas pesquisas em cemitérios do
Equador, também nos sentimos atraída pelos pequenos altares protegidos por vidro
e fechadura. Veem-se instalações e vitrines para serem contempladas, não para
serem tocadas. Pequenas capelas ornamentadas por flores, paisagens pintadas,
anjos, santos, cruzes e crucifixos, “artefatos de hoje que não precisarão ser
16
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escavados por arqueólogos do futuro, pois não haverá necesidade de pás ou
picaretas para conhecer os rituais do início do século XX. Nos basta apenas uma
pequena chave para abrir a fechadura”. 18
Na realidade, essas gavetas se tornam pequenos altares, espaços
criados cenograficamente para mostrar a devoção e os sentimentos dos familiares
dos mortos. O acabamento varia: alguns são feitos com azulejo, outros com
mármore, e aqueles que são revestidos com cimento armado recebem acabamento
com tinta látex. Por meio dessas gavetas funerárias, podemos fazer uma leitura das
crenças, pois elas contêm imagens devocionais e elementos que falam dos
costumes da população. Lugares guardiões da memória dos mortos, agregam
sentimentos de perda e de dor diante da morte de um ente querido.
Nas imagens retratadas acima, vê-se a representação do Cristo Redentor
– ao centro na parte superior –, com manto vermelho, de braços abertos, o que, para
o cristão, significa acolhida. Logo abaixo, estão três imagens de porcelana, com
reproduções imagéticas de Nossa Senhora, e em duas delas vê-se o crucifixo.
Ademais, há as representações de santos como: São Sebastião, o santo protetor
das pestes e epidemias; Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil; e dentre
outras, Nossa Senhora da Conceição, padroeira da cidade de Acari.
As imagens do Sagrado Coração de Jesus e do Sagrado Coração de
Maria também são bastante presente nos cemitérios pesquisados, isso reflete a
grande presença dessas imagens na cultura brasileira. Geralmente Jesus e Maria
são representados com as mãos apontando para o local do coração, que aparece
em destaque sobre uma auréola, que, para o cristão, simboliza o poder de Jesus e
de Maria. No entanto, nessas esculturas, Jesus está de mãos estendidas, sugerindo
uma atitude de acolhimento do morto ali sepultado.
Em seu livro Arte Funerária no Brasil, Maria Elizia Borges observa que “na
Idade Média os anjos eram vistos nas pinturas das igrejas, enquadrados na
iconografia religiosa. Na Idade Barroca, ele aparece como o cupido das pinturas
profanas. Nos séculos XIX e XX, ele aparece como guardião do túmulo, denominado
então Anjo da Morte”.

19

Os anjos eram geralmente representados com asas e

assexuados. Pouco a pouco eles ganharam características humanas e foram
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perdendo as celestiais. Os anjos da belle époque têm sexo, expressam idade – são
crianças e jovens – e assumem atitudes teatrais melodramáticas. 20
Várias alegorias advindas da fé cristã recorrem à imagem de anjos. Nos
cemitérios em que realizamos a pesquisa, encontramos somente duas dessas
releituras: a Alegoria da Saudade e o Anjo Genuflexo, uma variação do Anjo da
Desolação, que é o anjo orante. Conforme ressaltamos, essas esculturas são
releituras de peças clássicas.
Apesar de terem sido pouco identificados, os trabalhos dos riscadores de
pedra também estão presentes nos cemitérios pesquisados. Fazendo um
levantamento desse tipo de produção funerária no centro-oeste goiano, a
pesquisadora Maria Elizia Borges afirma que “os riscadores de pedra eram artesãos
que trabalhavam nas marmorarias, no sistema de produção, responsáveis por certo
tipo de acabamento em túmulos considerado de modelo simples”.
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Na grande

maioria dos túmulos, não foi identificada qualquer informação sobre a marmoraria
que confeccionou os ornatos lavrados em pedra, por esse motivo não conseguimos
identificar a rubrica dos artesãos responsáveis pela feitura desses ornatos. Em sua
grande maioria esses ornamentos feitos pelos riscadores de pedras se referem ao
pensamento cristão. Os elementos retratados, em sua maioria, têm a cruz ou um
coração, no centro, rodeados por ramalhetes de flores e folhagens. Esses desenhos
são encontrados nas lápides, onde também aparecem dados do morto. São
símbolos cristãos facilmente assimilados pela população local.
Mesmo que alguns jazigos já tenham sido reformados e atualmente
mantenham um estilo moderno em sua arquitetura, encontramos traços tradicionais
da cultura cristã. É possível encontrar túmulos, cuja parte frontal mostra, através de
sua portinhola, a imagem de Nossa Senhora, São José e Jesus Menino diante da
cruz latina, uma estrutura inspirada nas obras religiosas do fim da Idade Média.
Algumas sepulturas estão protegidas por grades de ferro fundido ou
paredes de cimento armado, geralmente com elementos decorativos. Os adornos
apresentam atributos semelhantes àqueles utilizados no art nouveau. Através
desses ornamentos, percebemos a valorização de fazeres artesanais compondo a
estética dos cemitérios. Os trabalhos em ferro fundido são geralmente executados
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em oficina e levados ao cemitério. Apesar de não ser muito comum, esse material é
também utilizado para a feitura de cruzes. Cibele Matos Mendes afirma que “o ferro
fundido foi aos poucos substituindo a pedra, e é geralmente, para torres e
frontispício, como também cruzes sepulcrais. A facilidade para o trabalho no ferro
permite uma execução rica e delicada”. 22
No caso das sepulturas que exibem esse tipo de gradeamento, o que
observamos é a necessidade de proteção, dado que a maioria delas são covas
rasas ou túmulos em base retangular, com formato de sarcófago ou caixão. Do
mesmo modo, os túmulos que são ladeados por cimento armado apresentam essa
forma retangular e têm pouca altura.
A seleção, a classificação e a identificação dos túmulos bem como de
seus elementos decorativos foram realizadas com o objetivo de conhecermos cada
cemitério em suas particularidades e similitudes e as motivações religiosas ou
profanas que o constituíram. Mediante registro fotográfico, nos apropriamos dos
dados e intensificamos as análises na intenção de nos fundamentarmos para
tecermos algumas considerações acerca dos questionamentos do início da pesquisa
e outras que pudessem surgir.
Percebemos que a tipologia dos túmulos presentes nos cemitérios do
Seridó é comum nas necrópoles das cidades brasileiras de pequeno e médio porte,
especialmente no período considerado de transição (1889-1900), fase marcada por
fortes crises econômicas e sociais.
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Apesar da mentalidade recorrente, no período,

de afastar a morte do cotidiano, percebemos que os cemitérios secularizados se
transformaram em santuários dos mortos e, por assim dizer, das vivências. Os
túmulos, como moradas perpétuas dos mortos, foram construídos de acordo com as
posses e as concepções das famílias, não se desprezando o pensamento vigente.
O contato com as crenças populares faz surgir uma tradição vernacular
de grande riqueza. Dentro desse universo comportamental, parecem estar presentes
as convicções que orientam o sentido das relações simbólicas nos cemitério,
especialmente o sentido dado à morte e/ou à vida após ela. É nos cemitérios que se
comprovam as crenças, e os rituais que acompanham o morrer estão contidos nas
práticas cotidianas. Nesses lugares, observam-se as cruzes e os crucifixos com
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imagem de Jesus Cristo, dos anjos, da Virgem Maria – em seus mais variados
nomes –, entre outros santos. Esse espaço é ornado com flores silvestres e outros
acessórios, produzidos especialmente para atender as aspirações dos familiares dos
mortos. Todos esses artefatos são testemunhas de uma cultura popular que não se
inscreve, mas que encontra no silêncio das necrópoles uma forma possível de
expressar a crença, os desejos, os medos e os afetos da população.
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