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APRESENTAÇÃO

 Os cemitérios são lugares que, a despeito da temporalidade, espacialidade 

e estrutura carregam entre si elementos importantes e de interseção. Podemos 

destacar alguns destes elementos, quais sejam, as condições que resultam em 

seu nascimento e inserção na paisagem urbana ou rural, no qual emergem. 

São, neste sentido, tradutores de desejos que perpassam por sentimentos de 

vaidade, poder, glória e múltiplas histórias.  Podem, também, serem depositários 

de artefatos que dialogam com a cultura material e a cultura artística de uma 

dada época e sociedade.

 Assim compreendemos os cemitérios.  E é objetivo deste e-book colocar 

em destaque os estudos nacionais que estão sendo realizados no tocante a 

este tema. Isto é, o propósito é reunir pesquisas que apresentem em seu cerne 

questões tocantes aos espaços cemiteriais no Brasil, revelando sua multiplicidade 

e abrangência.

	Muito	 significativo,	 nos	 parece,	 18	 (dezoito)	 anos	 após	 a	 fundação	 da	

Associação	Brasileira	de	Estudos	Cemiteriais	(ABEC),	possamos,	por	meio	desta	

publicação, ainda que modesta e incompleta, apontar os progressos e relevância 

dos estudos voltados para os cemitérios no cenário nacional.1

 São 09 capítulos que compõem esta coletânea e, ainda que sejam 

atravessados	 pelo	mesmo	 tema	 norteador,	 nos	 propõem	 debates	 e	 reflexões	

diversas, ressaltando nossa hipótese relativa ao caráter multifacetado dos estudos 

cemiteriais.

1	 	 A	 Associação	 Brasileira	 de	 Estudos	 Cemiteriais,	 ABEC,	 é	 uma	 entidade	 sem	 fins																	
lucrativos e encontra-se sediada no Memorial Funerário Mathias Haas, em Blumenau, SC. 
Fundada por ocasião da realização do 1º Encontro sobre Cemitérios Brasileiros, sob a 
organização da Profa. Dra. Maria Elizia Borges, o geógrafo Me. Eduardo Coelho Morgado 
Rezende e o mestre historiador Harry Rezende Bellomo, tem como objetivo incentivar, promover 
e divulgar pesquisas que tenham a morte, os mortos e o morrer como temas norteadores, 
obviamente com destaque para o culto dos mortos, por meio dos estudos cemiteriais.
https://www.estudoscemiteriais.com.br/



 São abordados temas que apontam para os cemitérios poloneses e 

israelitas,	nos	possibilitando	enxergar	práticas	e	rituais	diversos,	para	além	do	

culto cristão. A engenharia urbana, patrimônio, a educação patrimonial e as 

potencialidades	 turísticas	 também	 são	 exploradas	 nos	 capítulos,	 bem	 como	

as	ritualísticas	e	simbologias	que	estão	 impressas	e	expressas	nestes	 lugares	

complexos	e	múltiplos.

	É	 lugar	 comum	 entre	 pesquisadores	 e	 pesquisadoras	 afirmar	 que	 os	

cemitérios reproduzem a cidade dos vivos. Entretanto, somos impelidos a crer 

que o contrário também é uma possibilidade, tal qual Eusápia, que é descrita por 

Ítalo Calvino, em seu livro “As Cidades Invisíveis”.

	Ao	nos	falar	de	Eusápia,	ele	relata	sobre	uma	cidade	que	cria	uma	experiência	

paralela, uma cópia idêntica, uma moradia dos mortos, contudo aprimorada, onde 

estes	governam	e	vivem	existências	semelhantes	àquelas	que	possuíam	antes	

de morrer, ou optam por realizar desejos que não alcançaram e que podem ser 

concretizados neste mundo etéreo, de sonhos, porém perfeito.

 Em Eusápia, as transformações se realizam depois de planejamento e 

método, e o modelo é tão bem sucedido que a cidade dos vivos,invejosa desta 

organização copia a cidade dos mortos e “[...] assim a Eusápia do vivos começou 

a copiar a sua cópia subterrânea” e “[...] dizem que não é só agora que isso ocorre: 

na	realidade,	foram	os	mortos	que	construíram	a	Eusápia	de	cima	semelhante	à	

sua	cidade.	Dizem	que	nas	duas	cidades	gêmeas	não	existe	meio	de	saber	quem	

são	os	vivos	e	quem	são	os	mortos.”	(CALVINO,1990,	p.102).

 A metáfora das cidades e cemitérios construída por meio da narrativa de 

Calvino incita-nos a pensar os cemitérios não apenas como reprodução das 

cidades das quais fazem parte, mas como espaços que se constroem mutuamente 

e se interagem, intercambiando modelos e organização. 

 Os edifícios, túmulos, álbuns, pessoas, fotos, heróis, heroínas, bilhetes, 

epitáfios,	recordação,	fragmentos,	memórias	e	esquecimentos	compõem	a	trama	



e o enredo entre cidade e cemitério e cemitério e cidade. Na verdade, o e-book 

nos conta como convivemos com o morrer e os mortos. É a tarefa mais árdua da 

humanidade conviver com o além da vida, é ofício dos pesquisadores das Ciências 

Humanas se debruçarem nas tessituras das estruturas físicas, sentimentais e 

históricas sobre os cemitérios. 

 Esperamos que a leitura nos permita encontrar as múltiplas Eusápias que 

emergem dos estudos que se realizam no cenário brasileiro e sirvam de estímulo 

para novas produções.

Referência

CALVINO, Ítalo. As Cidades Invisíveis. São Paulo: Cia das Letras, 1990.
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Marcelina das Graças de Almeida 
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Estudos Cemiteriais no Brasil: itinerários, abordagens e perspectivas

INTRODUÇÃO

 “Caíam gotas de água benta sobre aqueles jazigos, sobre aquelas 
cruzes salientes, e o povo batia no peito e recitava preces pelos faleci-

dos. E a procissão fúnebre seguiu para todos os lados do cemitério. Um 
coral de vozes, preces e suspiros elevava-se acima do reino da morte.” 

(POSADZY,	2018,	p.	296).

Ao	 relatar	 impressões	de	suas	visitas	às	colônias	polonesas	na	América	

do	Sul	(em	1929	e	em	1930-31)	Padre	Ignacy	Posadzy	(POSADZY,	2018)	narra	

uma procissão a um cemitério catarinense descrevendo velas acesas, vozes 

chorosas, sinos ressoando, estandartes se agitando e a Cruz de Cristo abrindo 

caminho.	Em	outro	trecho,	se	referindo	às	terras	do	Paraná,	descreve	o	finamento	

do	 colono	 João	 Litwin,	 cujo	 corpo	 colocado	 em	um	caixão	 feito	 de	 tábuas	 foi	

enterrado, caindo sobre ele torrões de argila vermelha paranaense, concluindo: 

“Sepultaram-no com o rosto virado para a Polônia. [...] Valentim Sawiniec talhou 

a cruz do Senhor. Um outro escreveu na Cruz as palavras: Dorme, ó polonês, em 

tumba	estranha,	sonha	nela	com	a	tua	Polônia”	(POSADZY,2018,	p.47)1.

Entrelaçando	a	premissa	de	Camara	Cascudo	(1971,	p.93)	de	que	“morre-

se em qualquer parte do Mundo, sob a condição preliminar de estar-se vivo” 

à	inegável	constatação	do	Padre	polonês	Ignacy	Posadzy	(2018,	p.66)	de	que	

“também sob o lindo céu brasileiro as pessoas morrem” nos propomos a discutir o 

discreto encanto dos cemitérios nas antigas colônias polonesas do Sul do Brasil. 

Intentamos defender esses campos santos enquanto lugares de memória que, 

alimentados	constantemente	por	uma	rede	de	significados,	devem	transcender	

sua função utilitária se tornando um bem cultural, repositório tangível de identidade 

e espaço privilegiado de Educação Patrimonial. 

1	 	Swierczek	(1980)	ao	versar	sobre	a	febre	imigratória	brasileira,	utiliza-se	de	uma	frase	
de A. V. Stawinski, muito emblemática: “Nunca se insistirá bastante em frisar que a vinda dos 
imigrantes poloneses foi, antes, uma espécie de fuga do que uma imigração propriamente 
dita”.
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Isso porque acreditamos que o cemitério entrelaça tempo e espaço e é 

resultado da sociedade que o originou e o molda, notadamente, quando associado 

a um grupo com características étnico-culturais comuns, visto que o “discurso 

patrimonial	 se	 funda	 com	 frequência	 sobre	 o	 apelo	 à	 sobrevivência	 de	 uma	

tradição,	de	uma	identidade	local,	regional	ou	nacional”	(CANDAU,	2010,	p.	45).	

Neste	sentido,	Tavares,	Ribeiro	e	Brahm	(2019)	nos	convidam	a	refletir	sobre	o	

limbo	existente	entre	o	lembrar	e	a	amnésia.

Testemunho histórico e elemento marcante na paisagem, o cemitério é 

para além da territorialidade dos mortos, ferramenta tensionadora que contribui 

significativa	 e	 singularmente	 na	 reconstrução	 da	 gênese	 dos	 lugares,	 das	

linhagens, das origens2.	Objeto	de	mediação	perante	a	finitude	da	vida,	revela	

contextos,	é	artefato,	documento	e	campo	teatral	onde	se	projetam	e	comunicam	

valores	pessoais,	expressões	coletivas	e	manifestações	sagradas.	A	partir	deste	

entendimento, situamos a presente proposição de diálogo acerca dos cemitérios 

poloneses	no	Brasil	em	quatro	perspectivas	de	interlocução:	i)	a	valoração	do	direito	

à	memória	ancestral	e	ao	fazer	recordar;	ii)	a	simbologia	cemiterial,	arte,	linguagens,	

mensagens	 e	 esquemas	 interpretativos;	 iii)	 a	 urgência	 do	 reconhecimento	 da	

patrimonialização	do	espaço	e	das	práticas	rituais/performativas	do	bem	cultural;	

e,	 iv)	a	proposição	da	 reciclagem	simbólica	do	campo	santo	por	meio	de	sua	

turistificação.	

Dessa maneira, os defendemos enquanto campo de representação simbólica 

que	dá	sentido	à	espacialidade	da	morte	e	 lócus privilegiado de enraizamento 

territorial,	portador	de	significados	e	atributos,	cenário	propício	à	lembrança,	ao	

reconhecimento	e	à	valorização	cultural,	devendo	ser	inscrito	enquanto	elemento	

potencial ao se referir ao fator nacionalidade, ou seja, tomamos o cemitério polonês 

enquanto objeto de investigação no Sul do Brasil, partindo da representação 

espacial e dos aspectos intangíveis para considerá-lo para além do repositório 

2 	Ressaltando	que	o	“conhecimento	de	qualquer	comunidade	ficará	sempre	incompleto	
se	não	incluir	seu	cemitério”	(COELHO,	1991,	p.	8).
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de restos humanos, sobrepondo, ainda, o embaraço do assombro, da fobia e do 

temor. Propomos, por meio de um diálogo interdisciplinar, reconhecê-lo enquanto 

lugar	de	memória,	vivência,	sociabilidade,	âncora	tangível	de	identificação	étnica,	

na maioria dos casos em despercebido esquecimento. 

OS CEMITÉRIOS POLONESES NAS ANTIGAS COLÔNIAS 
BRASILEIRAS – a seleção teórico-metodológica e a definição 
dos cemitérios pesquisados

Na diversa literatura que versa sobre a formação/evolução das colônias 

polonesas	 na	 região	 Sul	 do	 Brasil	 encontramos,	 comumente,	 textos	 e	 textos,	

páginas e páginas, retratando com detalhes a construção de igrejas, casas, 

escolas, galpões e armazéns. Da mesma forma são enriquecedoras as menções 

ao cultivo, roças, recursos da natureza, vida social comunitária e religiosidade. 

São	muitos	os	relatos	das	dificuldades	de	adaptação	ao	ambiente,	enfermidades,	

moléstias e até narrativas de despedida e luto, entretanto, são custosas e raras as 

referências	minuciosas	acerca	da	espacialidade	e	do	significado	dos	cemitérios.	

Mas,	e	o	cemitério?	Quais	motivos,	 intencionados	e/ou	 ignorados,	 justificam	a	

ausência deste elemento no discurso migratório, colonizatório e cotidiano das 

colônias? Se trata de real ou aparente invisibilidade?

Quem	sabe	se	deva	ao	 ressentimento	da	perda,	 às	dolorosas	 vivências	

da	despedida	sem	assistência,	às	 inconformidades	com	a	finitude	precoce,	às	

dificuldades	de	socorro	e	amparo	no	“Novo	Mundo”,	à	dissolução	de	esperançosos	

sonhos,	à	não	aceitação	da	morte,	ou,	a	composição	de	todas	as	razões.	Talvez	

o cemitério tenha sido o espaço material escolhido, inconscientemente, para 

abrigar	 todas	as	 frustrações	e	mágoas	de	um	processo	migratório	desafiador,	

árduo	e	aflito,	 tornando-o	campo	santo	onde	foram	sendo,	ao	 longo	dos	anos,	

materialmente depositados os corpos sem vida dos primeiros que se dispuseram 

a, corajosamente, transpor fronteiras.   
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Arquivo testemunhal, é elemento difusor que alimenta o imaginário ao ser 

arquitetado individual e coletivamente, revelando a intimidade das práticas culturais, 

em especial, religiosas, familiares e comunitárias. As reminiscências associadas 

aos	 primeiros	 campos	 santos	 das	 colônias	 polonesas	 no	 Brasil	 os	 elevam	 à	

condição de cenários de encontro e sociabilidade, espaços de homenagem, 

saudosismo, distanciamento e ausência. Neste sentido, os cemitérios, espaços 

de mediação concreta perante a morte, são vivíssimos em práticas sociais, 

nos apresentam a territorialidade dos mortos enquanto elemento agregador da 

identidade étnica polonesa e, por isso, os compreendemos enquanto artefatos 

materiais, campos teatrais e de memória com forte vigor identitário-nacionalista. 

A construção desta propositiva de enfoque acerca dos cemitérios de origem 

polonesa no Brasil foi elaborada a partir de várias leituras interdisciplinares em 

diversas	 áreas	 além	 da	Geografia,	 como	 a	 História,	 Sociologia,	Antropologia,	

Museologia, Turismo, Arquitetura, Arte, Semiótica, Educação, entre outras. No 

paralelo desta composição, foram sendo desenvolvidos inúmeros trabalhos de 

campo nos três estados do Sul do Brasil entre os anos de 2017 e 2022 buscando 

identificar,	agrupar	e	enquadrar	as	quatro	perspectivas	de	interlocução	propostas.	

Portanto,	a	fim	de	discutir	memória,	simbolismo,	patrimônio	e	turismo	percorremos	

o	caminho	da	investigação	geográfica	em	seu	aporte	cultural3 e interdisciplinar 

apoiados pela Pesquisa Qualitativa 4 e pelos Trabalhos de Campo5.

Objetivando	 ilustrar	 alguns	 elementos	 significativos	 dos	 cemitérios	

pesquisados apresentamos a seguir as Figuras de 01 a 08.

3	 	Claval	(2014);	Rosendahl	(2003	e	2012).
4	 	Banks	(2007);	Alves	(2008);	Costa	(2016);	Denzin	e	Yvona	(2006);	Duarte	(2004);	Har-
vey	(2017);	Meyhi	(2000).
5	 	Heidrich	(2016);	Pessôa	(2012);	Suertegaray	(2002).
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Figuras 01 a 08: Cemitérios nas antigas colônias polonesas no Sul do Brasil.                
Municipios de Mallet/PR, Cruz Machado/PR, São Mateus do Sul/PR, São José 
dos Pinhais/PR e Itaiópolis/SC.

Fonte: Trabalho de campo da autora entre os anos de 2017 e 2022. 
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Dessa maneira, após relacionar as proposições teóricas construídas com 

as realidades encontradas em campo nos cemitérios, discutimos na sequência 

as	 perspectivas	 de	 diálogo	 propostas	 buscando	 propor	 uma	 “Uma	 geografia	

da	morte”	(PEGAIA,	1967,	p.	103)	alimentada	por	bases	interdisciplinares	com	

vistas	a	analisar	a	complexidade	do	cemitério	em	sua	riqueza	de	possibilidades	

investigativas, para além de uma zona cinzenta na memória.

O DIREITO À MEMÓRIA ÉTNICA ANCESTRAL – o cemitério 
enquanto elemento difusor do “fazer  recordar”

“Durante uma semana, começaram a preparar o terreno para o cemité-
rio. Derrubavam o mato, queimavam as árvores. E o cemitério era ne-
cessário, pois também sob o lindo céu brasileiro as pessoas morrem”.

(POSADZY,	2018,	p.	66).

A	primeira	passagem	acima,	 trecho	 retirado	do	 livro	de	Posadzy	 (2018),	

descreve o início da construção de um cemitério polonês na Colônia de Águia 

Branca/ES comprovando o fato de que a morte é constante em todos os lugares 

e, naturalmente, acompanhou o processo de colonização polonesa no Brasil. O 

autor, assim continua:

Estão aqui há tão pouco tempo, e já são tantos os túmulos... Até ago-
ra, os falecidos eram sepultados em qualquer lugar. O jovem Casimiro 
Duda,	de	Wagrowiec,	sepultou	o	seu	filho	primogênito	bem	ao	lado	da	
casa, porque era esse o desejo da esposa, para que estivesse perto do 
túmulo	do	seu	filhinho.	Outros	sepultavam	seus	mortos	na	colina,	além	
da área desmatada, na orla do mato. Em uma semana o cemitério já es-
tava pronto. Realizou-se uma benção solene desse cemitério e daquele 
cruzeiro de Cristo que foi colocado no seu centro – e dessa estrangeira 
terra brasileira, na qual tantos ossos poloneses ainda descansarão. 
(p.	66-67	–	destaque	nosso).

A narrativa evidencia preocupação idiossincrática tanto com o espaço 

destinado ao sepultamento quanto com a sacralização dos lugares destinados a 

este	fim.	Nesta	proposição,	defendemos	que	o	cemitério,	significativo	elemento	

cultural identitário polonês, deve ser valorizado para além do repositório de restos 
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humanos	(sucata?6)	por	se	se	tratar	de	um	espaço	de	referência	à	ancestralidade,	

às	trajetórias,	aos	percursos.	No	caso	das	colônias	do	Sul	do	Brasil,	abriga	e	guarda	

os corpos dos primeiros imigrantes e dos que contribuíram para a construção das 

comunidades, se tornando lugar de memória. 

Compreendemos a memória enquanto testemunho histórico construtivo da 

origem e identidade étnica dos lugares ao consolidar o enraizamento territorial 

e	 explicar	 (e	 justificar!)	 contextos	 sociais.	 Enquadramos	 o	 cemitério	 enquanto	

“lugar de memória” que reforça o sentimento de patriotismo, nacionalidade 

e analisamos os frontispícios, a localização nas antigas colônias, histórias de 

família,	personagens	imortalizados,	mortos	não-santificados,	iconografias	e	seus	

valores artísticos, a memória linguística por meio do bilinguismo, as memórias 

de tragédia, mortos anônimos, visitações e datas comemorativas. Neste sentido, 

Catroga	 (2010)	 coloca	 que	 “o	 valor	 do	 culto	 dos	mortos	 para	 a	 formação	 da	

cidadania,	ideal	que,	como	palco,	exigia	prioritariamente	o	reconhecimento	dos	

cemitérios enquanto espaços públicos e a sua encenação como lugares de 

memória”	(CATROGA,2010,	p.182).	Acrescentamos	que	o	“cemitério	carrega	a	

memória	social	de	determinada	época”	(RICHTER,	2005,	p.	57)	se	esculpindo	

como espelho da sociedade que o cria. Isso combinado com o fato de que a 

memória, de certa forma, precisa se enraizar no concreto, concebemos os campos 

santos como lugares de memória, ou seja, lugares que “nascem e vivem do 

sentimento	de	que	não	há	memória	espontânea”	(NORA,	1993,	p.	13).

Catroga	(2010)	em	seu	discurso	versa	sobre	uma	questão	importantíssima	

aos	descendentes	dos	grupos	étnicos:	o	“direito	à	memória”	(p.	170),	colocando	

que,	em	especial,	todo	signo	funerário	“tem	uma	significação	monumental”	(idem),	

6  “Está chegando a avaria do mundo. Mas por ora ainda dormita preguiçosa entre os 
arbustos.	Ronronam	os	violoncelos	de	capins	desafinados.	O	céu	já	desarmado.	O	relâmpago	
finge	ser	luminária	na	noite.	Ainda	o	trovão	ao	longe.	Esperamos	que	passe	longe	da	nossa	al-
deia. Vamos tomar cerveja no boteco vizinho. Ainda a lua jogada no rio. Ainda nada acontece. 
Comemos amor. Cuspimos sementes. Olhamos para a sucata do cemitério. Mais ou menos 
mortos. Mas nada mais” – destaque nosso no poema “A avaria do mundo”, da polonesa Ewa 
Lipska.	Tradução	de	Piotr	Kilanowski,	texto:	“A	polonesa	Ewa	Lipska	e	poemas	sobre	as	lições	
não aprendidas da história”, publicado no Jornal Literário da Companhia Editora de Pernam-
buco.
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acrescentando que o túmulo, ou o “monumento tumular se torna lugar de memória, 

sua	edificação	oportuniza	o	direito	à	memória,	à	imortalização	do	sepultado	na	

terra”	 (BASTIANELLO,	 2010,	 p.	 98).	 Partilhando	 deste	 entendimento,	 Santos	

(2011)	coloca	ainda	que	os	campos	santos	são	considerados	“hoje	como	lugares	de	

memória, como um cenário composto por jazigos-capelas, túmulos monumentais, 

esculturas	e	símbolos	que	ultrapassam	sua	função”	(SANTOS,2011,	p.187).

Tendo isto considerado, acreditamos que os cemitérios são concebidos 

estrategicamente para celebrar a memória, em especial, considerando sua 

dimensão	identitária.	Esta	última	reflete	o	investimento	que	a	coletividade	faz	ao	

longo do tempo na construção da memória, reforça o sentimento de pertença, 

garante unidade, coesão e continuidade histórica e, quando há reconhecimento, 

podemos	 dizer	 que	 somos	 “seduzidos	 pela	 memória”	 (HUYSSEN,	 2000).	

Certamente, os primeiros cemitérios poloneses no Brasil surgiram, de fato, da 

necessidade primordial de enterrar os falecidos, mas representam muito mais do 

que	o	repositório,	constituem	locais	de	memória	étnica,	auxiliaram,	ao	longo	do	

processo	de	colonização	na	fixação	de	várias	 famílias	nos	 lugares.	Figueiredo	

(2013)	conclui	que	o	“dever	da	memória	é	o	dever	dos	descendentes,	e	tem	sobre	

ele	dois	aspectos:	a	recordação	e	a	vigilância”	(FIGUEIREDO,2013,	p.37).

SIMBOLOGIA CEMITERIAL – o cemitério comunica e dialoga

Acreditamos que o cemitério dota de linguagem comunicativa e o 

percebemos enquanto grandioso teatro que retrata cenas da vida humana nos 

dispondo a compreender a simbologia presente neste espaço de sociabilidades. 

Para	 tanto,	 é	 necessário	 calibrar	 o	 olhar	 para	 o	 campo	 dos	 significados,	 dos	

sentidos e dos valores percebendo o caráter funcional e simbólico que não está 

na materialidade, mas sim no espetáculo performativo intangível.

Neste sentido, investigamos nos cemitérios poloneses do Sul do Brasil a 

representação tumular e o altar: a arquitetura, o estilo construtivo, o jardim funerário, 
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discutindo	protestos,	expressões,	regionalismos	neste	palco	de	consagração	e	

prestígio. E, ainda, analisar as habitações familiares e a nuclearização do espaço 

após	a	morte,	discutimos	o	retrato	mortuário,	as	 fotografias	e	a	representação	

da	 imagem	ideal	por	meio	da	personificação	visual.	Percebemos	as	oferendas	

e	 os	 presentes	 “do	 outro”	 para	 os	 falecidos,	 suas	 expressões	 e	 significados	

que se sacralizam aos serem presenteadas e evidenciam a diversidade cultural 

étnica presente nesses espaços. Isso inclui apreciar a botânica funerária, viva ou 

representada, sua linguagem cromática e sensível esconde a morte na beleza 

do túmulo, são afetos sensoriais para além de elementos decorativos com 

papel	essencial	de	significado	e	mensagem.	Por	fim,	notamos	os	recordatórios,	

despojos e relicários cujas recordações guardam valor afetivo dos falecidos, são 

informações	dos	ofícios	em	vida,	referências	ao	passado	vivido,	significações	de	

notoriedade.

Compreendemos que a memória dos objetos está em seu valor identitário, 

emocional, informacional e documental, uma vez que estes são inseridos em 

esquemas interpretativos, nos quais a “arte funerária é um tipo de construção 

repleta	de	simbolismo”	(BORGES,	2002,	p.	172),	pois	a	“cidade	dos	mortos	emite	

toda	uma	simbologia,	figurativa	ou	não,	uma	arquitetura	e	uma	estatuária,	nas	quais	

se	refletem	os	novos	afetos	familiares	e	uma	consciência	diversa	da	imortalidade”	

(VOVELLE,	1997,	p.	29).	Tavares,	Ribeiro	e	Brahm	(2019,p.27)	destacam	que	os	

elementos cemiteriais são “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”,	ressaltando	que	“a	memória	social	

de materializa por meio da utilização de símbolos identitários, que por sua vez 

constroem	os	lugares	de	memória	(TAVARES,	RIBEIRO	e	BRAHM,2019,	p.135).

Dessa maneira, acreditamos que imagens e objetos que compõe a 

simbologia funerária e constituem o invisível fazem do cemitério um lugar de 

comunicação, cuja linguagem artística e religiosa permite falar dos mortos e dos 
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acontecimentos passados como se fossem tempo presente, do longínquo como 

se	fosse	próximo	e	do	escondido	como	se	fosse	manifesto.	Catroga	(2010)	nos	

coloca que os símbolos organizam nosso campo imaginário, escrevem um círculo 

de	sacralidade	que	torna	o	cemitério	“uma	espécie	de	santuário”	(p.	171),	elemento	

difusor de um “fazer recordar”, lugar de memória. Talvez pudéssemos, inclusive, 

falar	de	“lugar	patrimonial”	(CANDAU,	2010,	p.	52)	visto	que	que	o	cemitério	é,	

além de tudo, uma instituição cultural com vida, movimento, ressonância.

A PATRIMONIALIZAÇÃO EDUCATIVA DO CEMITÉRIO - da 
função religiosa e sanitária ao legado cultural público

Candau	 (2010)	 atesta	 que	 a	 patrimonialização	 e	 a	 tomada	 de	 valor	 do	

patrimônio podem ser consideradas “narrativas que inscrevem o objeto patrimonial 

em uma tradição ou, melhor ainda, que ‘tradicionalizam’ esse objeto e que, em 

primeiro lugar, são destinados a assegurar em sua essência, a sociedade que é o 

autor:	de	onde	ela	vem,	onde	vai	[...]”	(p.	48),	sendo	que,	mais	“do	que	repositórios	

de objetos e coisas, são espaços/cenários forjados para proporcionar o encontro 

entre	sujeitos	e	suas	referências	patrimoniais”	(TAVARES,	RIBEIRO	e	BRAHM,	

2019,	p.	38).

Defendemos a categorização dos cemitérios enquanto patrimônio dos 

lugares, os consideramos fruto de distintos momentos históricos e reveladores 

de conjunturas sociais sendo, portanto, cenários culturais. Estando sob a guarda 

e proteção da Igreja ou do Poder Público, a sobreposição de suas camadas 

revela a ritualização do luto e a teatralidade da morte e propomos discutir a 

patrimonialização educativa do cemitério, não enquanto museu, mas analisando 

a transição de sua função religiosa e sanitária para o reconhecimento de seu 

legado	como	objeto	patrimonial	cultural	público	de	identificação	étnica	polonesa	

e	reconhecimento.	Perpassamos	por	suas	redes	de	significação,	pelo	desenho	

social do artefato cultural e do documento enquanto testemunho, prova material de 
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transmissibilidade e referencial que nos orienta no mundo. Conjecturamos que a 

estrutura	material	(tangível)	e	o	horizonte	da	crença	(imaterial)	são	indissociáveis	

enquanto legado de uma sociedade do presente, de uma sociedade autora, que 

precisa o reivindicar, apropriar, eleger, reconhecer e salvaguardar. 

Para	tanto,	pautamos	a	discussão	nas	seguintes	dimensões:	proximidade	

das	igrejas;	as	cercas	e	os	pórticos;	estilo	construtivo;	personagens;	fabulações	

locais;	biografias;	documentos,	atas,	fotos,	livro	registro	de	óbito:	Documentação	

funerária	 para	 além	 do	 imaterial;	 patrimônio	 imaterial;	 inscrições	 no	 idioma	

polonês	 e	 demais	 epitáfios;	 marcos	 edificados	 comemorativos;	 cemitérios	 já	

extintos;	ações	preservacionistas	 identitárias	coletivas	e	 individuais;	Educação	

Patrimonial - por uma Pedagogia Cemiterial de cunho educativo.

Concebemos patrimônio como sendo os referenciais espaciais e simbólicos 

que nos orientam no mundo, são molduras através das quais escrevemos 

nossas	 identidades.	 Concordamos	 com	 Poulot	 (2009)	 quando	 este	 destaca	

que	o	patrimônio	não	pertence	somente	ao	passado	ou	ao	 futuro,	 pertence	à	

sociedade no presente e, dessa maneira, deve ser reivindicado, eleito, apropriado 

e	reconhecido	e	Rocca	(2008)	complementa	afirmando	que	o	patrimônio	precisa	

ser reconhecido para ser amado, não pode ser apropriado se não é reconhecido.

A PERSPECTIVA DOS NOVOS USOS DO CEMITÉRIO: LAZER E 
TURISMO – demanda, atrativos e reciclagem simbólica

“[Morte] a rainha do cemitério”.
(ARIÈS,	2000,	p.	139).

O cemitério é, de fato e sem espanto, um atrativo turístico consolidado em 

diferentes	 lugares	do	mundo	 (OSMAN	e	RIBEIRO,	2007)	estando	 incluso	nos	

mais diversos roteiros e itinerários de visitação. Alguns desses campos-santos 

se	qualificam	como	produto	 justamente	por	possuírem	atributos	 relevantes	ao	

turismo	permitindo	refletir	acerca	de	seus	novos	usos	e	sua	reciclagem	simbólica	

a partir das distintas demandas e dos inúmeros atrativos. 
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São	 espaços	 simbólicos	 em	 constante	 ressignificação,	 essenciais	 para	

o entendimento da constituição das comunidades culturais, pois evidenciam 

a	 multiplicidade	 étnica,	 intervalos	 temporais,	 estilos	 construtivos,	 expressões	

artísticas, padrões de comportamento, variedade religiosa e suscitam referências 

a personagens populares e emblemáticos. A disposição do mobiliário funerário é 

análoga	à	da	sociedade	dos	vivos	sendo,	cada	vez	mais,	pensada	e	construída	

de	forma	a	oferecer	ao	“público”	espaços	de	convivência,	lazer	e	atendimento	às	

necessidades durante a estadia. 

Neste	sentido,	considerando	os	cemitérios	existentes	nas	antigas	colônias	

polonesas, propomos visualizá-los e discuti-los considerando as seguintes 

dimensões:	A	 igreja	 como	 cemitério;	 monumentos	 chamarizes;	 disposição	 do	

mobiliário	 funerário;	 mortos	 santificados:	 ou	 milagreiros	 de	 cemitério;	 turismo	

identitário	 -	 genealogistas;	 cemitérios	 parque-jardim;	 comércios	 de	 ocasião;	

visitações guiadas. 

Catroga	 (2010)	 coloca	 que	 os	 “cemitérios	 são	 pensados	 em	 termos	

higiénicos	e	como	lugares	a	serem	visitados”	(p.	176),	somamos	a	proposição	

de	 Grassi	 (2018)	 acerca	 da	 associação	 entre	 turismo	 cultural	 e	 Educação	

Patrimonial, quando a autora coloca que a “implementação de ações a médio e 

longo	prazo,	como	visitas	guiadas	com	periodicidade	fixa	trazem	a	oportunidade	

de	estruturação	de	ações	mais	efetivas”	(p.	110),	chamando	a	atenção	sobre	a	

necessidade de se valorizar os cemitérios. 

E assim o cemitério polonês passa a ganhar uma dimensão que Motta 

(2009)	chamaria	de	“sociabilidade”	(p.	80),	ao	se	constituir	em	um	espaço	coletivo	

de devoção compartilhada, cultos professados e rituais praticados, um bom lugar 

para o morto na terra, mantido sob os cuidados da família, das irmandades. Motta 

(2010)	 coloca	que	 “além	de	 cenários	mortuários	 e	 de	memória,	 os	 cemitérios	

haviam	 também	 se	 transformado	 em	 lugares	 de	 poder	 e	 de	 prestígio”	 (p.69),	

onde os novos equipamentos mortuários se converteram “em atrativos de visita” 

(idem).
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Familiares, arquitetos, professores, políticos, escritores, ambientalistas, 

construtores, comerciantes, artistas, religiosos, pesquisadores, engenheiros, 

curiosos e tantos outros percorrem diariamente as necrópoles cada qual com 

sua	 intenção,	 propósito,	 objetivo	 e	 finalidade,	 ou	melhor,	 cada	 qual	 com	 sua	

demanda. Dessa maneira, enquanto componente turístico, o cemitério necessita 

de uma organização estrutural de forma a atender e facilitar o acesso aos seus 

chamarizes,	Bittar	(2018)	informa	que:

Hodiernamente ocorre uma intensa visitação aos túmulos, com diferentes 
comportamentos, conforme as tradições locais. Há aqueles que se juntam 
sobre os túmulos dos seus amados, e ali passam o dia, fazendo-lhes 
companhia,	 como	se,	 em	verdade,	 eles	ali	 estivessem	encerrados;	 os	
que	levam	comidas	e	bebidas,	para	alimentar	o	espírito	do	morto;	os	que	
levam	velas	e	flores	para	iluminar	e	alegrar	a	última	morada.	

Dessa maneira, entendemos ser necessário tirar do obscurecimento a arte 

funerária e desconstruir o apelo turístico do medo do cemitério, associando-o 

à	 identidade	 polonesa	 brasileira	 e	 o	 percebendo	 como	 espaço	 de	 Educação	

Patrimonial	com	fins	turísticos	e	pedagógicos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

“Já faz quarenta anos que me encontro no estrangeiro, eu nunca 
me esquecerei do meu país natal e, por mais que eu tenha aqui no 
estrangeiro, isso não significa nada pra mim, porque este é para mim um 
país estranho. Quando eu aqui morrer, meu espírito voará à minha 
Pátria e ali, no cemitério, pousará no braço do cruzeiro e chorará 
seu destino. Mas hoje, quando ainda vivo, envio a ti, querida Polônia, 
Pátria minha, os meus respeitos, as minhas dores e as minhas mágoas. 
Eu te envio as minhas saudações deste longínquo rincão do mundo”. 

Escrito	por	um	imigrante,	filho	de	um	agricultor	do	distrito	de	Zloczowo,	
que emigrou para o Brasil7	em	1895.	Fonte:	(MAZUREK,	2016,	p.	378	-	
destaque	nosso).

Borges	 (2002)	diria	que	o	cemitério	é	 “lugar	de	descanso,	onde	o	corpo	

repousa”, no entanto, a relação das pessoas com esses espaços depende, 

em certa medida, do modo como cada um concebe a morte, o que pode ser 

7 	Segundo	Swierczek	(1980,	p.	36):	Pátria	Adotiva.
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pacífica	ou	emblemática,	acrescentando	que	a	própria	morte	é	elemento	cultural.	

Enquanto para uns é lugar de descarte, de temor, de alegorias fantasmagóricas, 

para outros, é espaço simbólico de representação cotidiana.

Momento pesaroso é, de fato, o da despedida em razão da morte de algum 

familiar, amigo, colega ou conhecido. Nos sentimos impotentes, entristecidos 

e	em	 luto,	 questionando	 inclusive	nossa	própria	 condição	de	existência,	 além	

de devanear sobre como será também nossa passagem, quando chegada 

a hora. A teatralidade da morte, a ritualização do luto e a espacialidade dos 

lugares de inumação constituem temáticas e discursos censurados, reprimidos e 

culpabilizados pela dor da ausência e pela inconformidade diante do perecimento8.

Tais	 crenças	 reunidas	 à	 interpretação	 Ocidental	 da	 morte,	 somadas	 às	

condições árduas de causas e consequências do movimento imigratório da 

Polônia	para	o	Brasil,	sobretudo	no	final	do	século	XIX	e	primeiras	décadas	do	

século	XX,	resultaram	em	uma	invisibilidade	dos	cemitérios	nos	variados	estilos	

narrativos que versam sobre os processos de surgimento e desenvolvimento das 

primeiras colônias. São comuns e valorosos os discursos sobre igrejas, clubes, 

armazéns e demais construções materiais que dão vida aos vilarejos, no entanto, 

resulta difícil encontrar referências detalhadas sobre os campos santos.

Discutimos, portanto, o papel da memória no reforçar da identidade étnica 

polonesa no Brasil a partir dos cemitérios. Estes, atuando enquanto elementos 

do “fazer recordar”, espaços de referência ancestral, locais públicos, lugares de 

memória que reavivam lembranças e recordações. São espelhos da sociedade 

polonesa, promovem encontros, sociabilidades, guardam e materializam 

personagens e acontecimentos. A propositiva é que os vejamos para além de 

sua	função	utilitária	básica	de	depósito	de	restos	humanos	e	os	enxerguemos	

enquanto	memoriais,	resguardando	nosso	direito	à	memória.

8	 	“Morre-se	sempre	‘de’,	e	esquece-se	que,	afinal,	a	causa	(das	causas)	da	morte	é	o	
incessante	perecer	da	vida”.	(CATROGA,	2010,	p.	164).
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Compreendemos que a ausência da narrativa também é uma narrativa, 

sendo	o	não-narrar	extremamente	simbólico.	O	cemitério	comunica,	representa,	

é construção material na paisagem e evoca lembranças, as quais desagradáveis 

talvez,	elevaram	o	lugar	de	sua	representação	à	condição	de	réu	sem	julgamento.	

Adicionamos o ingrediente turístico-midiático que tem rotulado o cemitério enquanto 

local de assombro/temor e temos como resultado narrativas hegemônicas que 

necessitam ser desconstruídas. Para tanto, nada melhor do que elaborar nossos 

próprios	discursos	considerando	que	os	lugares	de	inumação	são	edificados	para	

abrigar os mortos, porém, são espaços de memória concebidos pelos vivos e 

experienciados	por	estes	para	consolidar	memória	-	e	identidade	étnica.
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Criado em 1937, o Cemitério Israelita de Belo Horizonte foi a segunda ne-

crópole construída na cidade e a primeira de caráter privado. Sua fundação é 

parte do processo imigratório judaico na capital mineira, iniciado em 1894, com 

Arthur	Haas	e	sua	família.	Ao	longo	das	três	primeiras	décadas	do	século	XX,	

judeus	de	várias	regiões	do	mundo	fizeram	da	recém-fundada	cidade	sua	mora-

da	definitiva.	Faltava	à	crescente	comunidade,	então,	um	local	apropriado	para	

enterrar	os	seus	mortos	e	vivenciar	o	luto	à	maneira	judaica.

Lidando com a morte na tradição judaica: religiosidade, tradição 
e cultura

De	acordo	com	Zuchiwschi	(2010,	p.	165)	o	conceito	de	religiosidade,	di-

ferente	do	de	religião,	“deve	ser	entendido	como	um	complexo	pragmático-rela-

cional entre as múltiplas partes constitutivas dos preceitos religiosos”. Tal relação 

está presente nos ritos cotidianos, e com muita ênfase nos rituais funerários e 

post-mortem. Dessa maneira, os ritos possuem um caráter dialógico, possibilitan-

do	um	elo	com	o	mundo	espiritual,	bem	como	oferecendo	à	comunidade	e,	em	

particular aos enlutados, meios de reorganizar a vida após a perda de um ente 

querido.

O Judaísmo possui regras de vida e comportamento (mitzvot)	que	estão	

distribuídas na Torá e no Tanach	 (conjunto	de	 livros	que	compõe	o	cânone	ju-

daico).	De	acordo	com	Blech	(2004),	a	tradição	rabínica,	a	partir	da	interpreta-

ção dos trechos da Torá, estabeleceu rituais e regras para com o falecido e os 

enlutados.	Assim,	a	partir	dos	textos	sagrados,	criou-se	a	“Sociedade	Sagrada”	

(Chevra Kadisha),	um	grupo	de	homens	e	mulheres	dedicados	a	cuidar	do	corpo	

do	morto	(limpar,	vestir	e	recitar	as	rezas	necessárias	para	a	proteção	da	alma	

daquele	que	deixa	a	vida).	
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Dentre	os	costumes	mortuários	judaicos,	uma	vez	confirmada	a	morte,	os	

olhos do falecido são fechados e o seu rosto coberto. Seu corpo é despido e, em 

seguida,	coberto	por	um	lençol	e	conduzido	ao	chão.	Os	parentes	mais	próximos	

costumam	rasgar	parte	de	suas	vestes	como	sinal	de	luto	(keriá).	Após	ser	limpo	

pela Chevra Kadisha,	veste-se	as	mortalhas	(tachrichim),	brancas	e	feitas	à	mão.	

O costume está presente há milênios, como forma de manter iguais tanto ricos 

quanto	pobres	(LEMLE,	1967,	p.	76).	Em	seguida,	encerra-se	o	morto	num	cai-

xão	de	madeira	sem	ornamentos.

Conforme	aponta	Ende	(2008),	“a	partir	do	instante	do	falecimento	até	o	en-

terro	é	proibido	deixar	o	corpo	desacompanhado”.	O	corpo	é	uma	dádiva	divina	e,	

por isso, não poder ser mutilado, muito menos cremado. O sepultamento deve ser 

realizado o mais rápido possível, uma vez que o defunto não deve pernoitar sem 

ser	enterrado	(com	exceção	de	ocasiões	festivas,	que	impeçam	o	sepultamento).	

Durante	o	velório,	é	preciso	prestar	o	máximo	de	respeito	ao	morto,	sendo	proibi-

do	comer,	beber,	fumar,	conversar	e/ou	estudar	a	Torá	próximo	ao	caixão.	Este,	

por sua vez, permanece fechado durante todo o tempo até o sepultamento.

Ainda	de	acordo	com	Ende	(2008),	o	corpo	não	pode	ser	levado	à	sinagoga.	

Durante	o	velório,	são	realizados	discursos	e	falas	que	honram	o	morto	(hesped).	

Em	seguida,	o	corpo	é	levado	em	cortejo	(levayah).	Deve-se	haver	no	mínimo	10	

pessoas para acompanharem o enterro. É função da Chevra Kadisha, quando 

possível, também preparar a cova. O cortejo até o local do sepultamento deve 

ser feito, de preferência, a pé. Uma vez colocado na terra, cada judeu presente 

ajuda,	 cobrindo	o	 caixão	com	pás	de	 terra.	Recita-se	o	Kadish, a oração dos 

enlutados.	Terminado	o	sepultamento,	todos	os	participantes	devem	se	purificar	

antes	de	deixar	o	cemitério,	lavando-se	as	mãos	três	vezes.	Inicia-se	o	período	

de	luto,	que	durará	um	ano	(BLECH,	2004,	p.	237).
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Todos os estágios apresentados acima de maneira sucinta revelam a com-

plexidade	dos	 ritos	 funerários	 judaicos.	Além	do	 tratamento	dado	ao	corpo	do	

morto e as regras de conduta dos enlutados e participantes, o cemitério também 

deve	seguir	regramentos.	É	tradição,	por	exemplo,	existir	locais	específicos	para	

enterrar suicidas, apóstatas, prostitutas etc., sepultando-os distantes dos demais, 

geralmente	próximo	dos	muros	(KNOBEL,	1997,	p.	151).	Também	é	interessante	

apontar as nomenclaturas que os cemitérios israelitas receberam ao longo da 

história	do	povo	judeu.	De	acordo	com	Knobel	(1997,	p.	151),	o	cemitério	recebeu	

diversos nomes tanto na Bíblia quanto na tradição judaica. “Casa dos vivos”, “das 

sepulturas”,	 “da	 eternidade”.	Como	eram	 locais	 de	 impureza,	 sempre	 ficavam	

fora dos limites da cidade.

Belo Horizonte, cidade fundada para ser a capital de Minas Gerais em 1897, 

teve em seu planejamento um espaço onde seriam enterrados todos os mortos. 

Localizado a 650 metros do perímetro urbano, o Cemitério Municipal foi “inaugu-

rado	junto	com	a	capital”	(CALVO	et al,	2011,	p.	14).	O	espaço	reservado	deveria	

comportar os residentes que chegavam, bem como acompanhar o crescimento 

de Belo Horizonte. 

Para os judeus que imigravam de diversas regiões do mundo, Belo Hori-

zonte se tornou uma terra de possibilidades. À medida que crescia, a comunida-

de	criava	instituições	para	auxiliar	os	recém-chegados	e	manter	seus	costumes,	

tradições e fé. De 1897 até 1937, ano de inauguração do Cemitério Israelita, uma 

diversidade	 de	 judeus	 chegava,	 trazendo	 consigo	 diferentes	 experiências	 que	

ajudaram a formar a comunidade judaica e lhe dar suas particularidades.

Buscando refúgio e construindo esperanças aos pés da                    
Serra do Curral: a comunidade judaica de Belo Horizonte e 
suas instituições

Em 1894, no Arraial do Belo Horizonte, antigo Curral Del Rei, um judeu 

e sua família instalaram sua pequena loja de ferragens e outros produtos para 
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construção. Arthur Haas, atraído pelas obras da Comissão Construtora da Nova 

Capital, foi o primeiro judeu de levas de imigrantes que fariam da capital seu novo 

lar,	a	partir	do	final	do	século	XIX1. Arthur Haas não foi “apenas” um comerciante 

migrante na capital mineira. Participante ativo da sociedade, Haas esteve pre-

sente na criação da Santa Casa, do Automóvel Clube, bem como na fundação da 

União Israelita de Belo Horizonte, em 1922:
 
Mais	tarde,	Haas	firmou-se	como	revendedor	de	automóveis	e	foi	um	dos	
fundadores do Automóvel Clube local. Na área da saúde pública, fun-
dou o primeiro ambulatório da Santa Casa da Misericórdia, contribuindo, 
assim, para a melhorias da qualidade de vida da capital. Dentre as ini-
ciativas que contaram com sua participação, tem-se a Sociedade União 
Israelita	de	Belo	Horizonte	(CUPERSCHMID,	2007,	p.	16).

A	União	Israelita	de	Belo	Horizonte	(UIBH)	marcou	uma	nova	fase	na	his-

tória da formação da comunidade judaica. Criada em 1922, foi a primeira dentre 

muitas outras, tais como a Escola Israelita, a Biblioteca em ídiche e hebraico, 

bem como o próprio Cemitério Israelita. As instituições tinham como objetivo con-

gregar os judeus que chegavam, oriundas da vontade desse grupo em manter os 

laços com os seus costumes religiosos milenários e seus valores culturais. 

Os judeus já haviam crescido em número e em participação. Inseriram-
-se na vida comercial da cidade e introduziram nela hábitos e produtos. 
Essa	força	participativa	reflete	a	formação	de	redes	sociais,	constituindo	
uma comunidade organizada em torno dos laços de solidariedade e do 
compartilhamento	de	uma	origem	e	de	uma	tradição	(CALVO	et al, 2011, 
p.	17).

De	acordo	com	a	pesquisa	de	Calvo	(2014,	p.	49),	a	diversidade	de	imigran-

tes judeus aumentou entre as décadas de 1920 e 1940. Nesse período, muitos 

que chegavam a Belo Horizonte eram oriundos da Palestina, Romênia, Rússia e 

Polônia em sua grande maioria. Também vieram judeus provenientes de outros 

1 	Cumpre	 frisar	que,	conforme	pontua	Lewin	 (2019),	durante	o	período	colonial	até	a	
independência	(1822),	muitos	cristãos-novos	(judeus	convertidos	ao	Cristianismo)	chegaram	
ao	Brasil.	Alguns	foram	condenados	por	manter	as	práticas	judaicas	às	escondidas	(cripto-ju-
deus).	No	entanto,	é	a	partir	de	meados	dos	oitocentos	que	imigrantes	judeus	puderam	chegar	
ao país sem precisar esconder a sua fé e tradições. 
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países do Leste europeu, Norte da África, Europa ocidental etc. Conforme pon-

tua	Cuperschmid	(2007,	p.	32),	a	maioria	dos	que	vinham	“exerceu	a	atividade	

de vendedor ambulante”. Em Belo Horizonte, a demanda por bens para a cons-

trução da cidade foi um forte atrativo. No entanto, com o avançar das décadas e 

o surgimento de novas necessidades, a região central da cidade passou a con-

centrar a maior parte do comércio e os judeus “dedicavam-se, principalmente, 

ao	ramo	das	confecções	e	dos	móveis”	(2007,	p.	33).	Muitos	comerciantes	que	

abriam	suas	lojas	na	Rua	dos	Caetés	e	adjacências	ficaram	conhecidos	por	“tur-

cos”, em decorrência da origem na Síria ou Palestina:

Os “turcos”. Assim eram chamados os principais grupos migratórios ori-
ginários do Oriente Médio, foram conhecidos e reconhecidos como um 
grupo dentro da cidade e, assim como em outras cidades do país, esta-
beleceram uma participação importante no comércio que lhes garantiam 
destaque na memória coletiva, ao nominar a rua comercial principal das 
grandes metrópoles. Em Belo Horizonte, a rua dos “turcos” era a Rua dos 
Caetés, parte do triângulo comercial da capital mineira que concentrou 
nichos	específicos	de	comércio	de	roupas	prontas,	tecidos,	aviamentos	e	
enxovais	(CALVO;	CARVALHO,	2016,	p.	199).

Os	primeiros	quarenta	anos	de	Belo	Horizonte	foram	de	crescimentos	(po-

pulacional	e	econômico),	estagnações	econômicas	e	dificuldades	advindas	da	

Primeira	Guerra	Mundial	(1914-1918),	fluxos	imigratórios	e	modificações	na	pai-

sagem urbana. Durante esse período, os judeus que faleciam eram conduzidos 

ao	Cemitério	Municipal,	que	ficaria	conhecido	como	Cemitério	do	Bonfim.	Nessa	

necrópole, os judeus não podiam observar seus ritos mortuários, estando seus 

corpos	sujeitos	às	medidas	sanitárias	higienistas	e	positivistas	que	impulsiona-

ram o planejamento e construção da capital. 
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Entre as cruzes e os anjos, a Estrela de David: os judeus no                             
Cemitério do Bonfim

O planejamento de Belo Horizonte é fruto do anseio das elites mineiras 

em	modernizar	o	estado,	conforme	os	moldes	europeus.	A	influência	francesa,	

com as reformas de Paris a partir de 1850, pode ser vista no traçado das gran-

des avenidas arborizadas e no estilo arquitetônico das primeiras construções. 

De	acordo	com	Cedro	(2016,	p.	92),	tal	aspiração	se	formou	a	partir	de	utopias	

que idealizavam cidades e fomentavam grandes construções. Tais construções 

refletiam	os	desejos	de	controle,	cultura	e	civilização	dessas	elites.	Eram	“novas	

urbes construídas em áreas isoladas, projetadas através de ângulos retos e em 

terrenos	planos	que	permitissem	 futura	expansão;	 especialização	de	 funções,	

ordenamento	e	harmonia”	(CEDRO,	2016,	p.	92).

Tal projeto também se preocupou com a “cidade dos mortos”. A necrópo-

le	municipal,	que	ficou	conhecida	como	Cemitério	do	Bonfim,	deveria	refletir	os	

anseios	das	elites.	O	controle	científico	dos	corpos	ocorria	desde	o	nascimento	

até	a	morte.	O	Cemitério	do	Bonfim	concentraria	todas	as	atividades	ligadas	aos	

mortos	(autópsia,	laudo,	sepultamentos	etc.).	Conforme	aponta	Almeida:

A localização estratégica do cemitério na planta da capital nos fornece 
subsídios para compreendermos as atitudes mentais da época. O cemi-
tério	deveria	ser	amplo,	arejado,	a	céu	aberto,	ocupando	espaço	suficien-
te	para	expansão	e	abrigo	dos	mortos	que	a	cidade	dos	vivos,	natural-
mente iria produzir, sem, contudo, perder o caráter de modernidade sob 
a	qual	era	engendrada	(ALMEIDA,	2007,	p.	153).

Como	única	necrópole	da	jovem	cidade,	o	Bonfim	recebeu	os	corpos	dos	

primeiros	 judeus	 que	 faleceram	 até	 finais	 da	 década	 de	 1930.	Analisando	 os	

livros de sepultamento do Cemitério, que atualmente se encontram no Arquivo 

Público	da	Cidade	de	Belo	Horizonte	(APBH),	foram	encontrados	nomes	e	sobre-

nomes	desses	judeus	sepultados	ali	(Tabela	1).	
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Tabela	1:	Lista	de	judeus	enterrados	no	Bonfim	entre	1922	e	1936

Nome Data do 
sepultamento Nacionalidade Localização

Abram Pisnoj 13/07/1932 Russa Quadra 12/388

Antônio Breiner 22/09/1922 Polonês Quadra 20/26

Bernardo Lipovetsky out/35 Russa Quadra 21/40

Boris Korenblum 01/07/1936 Russa Quadra 17/105

David Deustcher 25/01/1936 Lituana Quadra 21/218

Elka Levy 30/08/1935 Palestina Quadra 10/50

Gerson Fucs 28/11/1933 Romania Quadra 32/325

Geryl Lerman 02/03/1926 Palestina Quadra 19/326

Isaac Kaufman out/32 Russa Quadra 26/260

Jaime Perlov 26/08/1930 Palestina Quadra 10/2

Jose Katz 01/08/1932 Russa Quadra 41/52

Mathilde Berman jan/32 Romania Quadra 24/213

Maurício Lehman 01/01/1934 Romania Quadra 33/123

Nathan Schwertzmen 09/10/1929 Russa Quadra 36/177

Sansão Schvartzman 08/05/1933 Romania Quadra 16/426

Zigman Brener 01/02/1928 Russa Quadra 16/492

Fonte: Tabela elaborada pelo autor a partir dos dados pesquisados no APBH

Durante a pesquisa, a localização dos túmulos possibilitou averiguar in loco 

quais ainda permaneciam no Cemitério Municipal. Contudo, constatou-se que 

todos os nomes apresentados na Tabela 1 tiveram, ao menos, dois destinos: a) 

foram	exumados	pelo	próprio	cemitério	e	transferido	para	outro	local;	ou b) foram 

trasladados	para	o	Cemitério	Israelita	(Tabela	2).	Dessa	maneira,	não	foi	possível	

perceber muitos símbolos e sinais da presença judaica no espaço cemiterial do 

Bonfim.	
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Entretanto,	ainda	no	Bonfim,	uma	Estrela	de	David	resiste	ao	tempo.	Loca-

lizado na quadra 5, túmulo 127, ao lado dos primeiros sepultados na necrópole 

e das vítimas da Influeza	de	1918,	descansa	Samuel	Segal	(Figura	1).	Não	foi	

possível localizar seu nome nos livros de sepultamento, mas sua lápide apresen-

ta	símbolos	claros	da	presença	judaica:	a	Estrela	de	David	e	os	textos	sagrados	

em hebraico.

Figura	1:	Túmulo	de	Samuel	Segal	no	Cemitério	do	Bonfim	(1935)

Fonte: acervo pessoal do autor

A forma como a administração municipal pretendia lidar com a morte era 

conflitante	com	os	rituais	judaicos	em	diversos	aspectos.	Como	já	mencionado	

acima, o Judaísmo trata o corpo portador de uma santidade que o tornava inviolá-

vel.	Logo,	autópsias	e	exumações	só	deveriam	ser	permitidas	em	casos	especí-

ficos	e	somente	após	autorização	de	um	rabino	(ENDE,	2008).	Dessa	maneira,	à	
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medida que a comunidade judaica crescia em número, a necessidade e o desejo 

de uma necrópole própria se transformou em um projeto, mobilizando a comuni-

dade a angariar fundos para a sua construção.

A Casa da Vida de Belo Horizonte: a conquista do direito de                      
cuidar dos próprios mortos

Conforme aponta Calvo et al,	a	primeira	Constituição	da	República	(1891),	

com	a	abolição	do	Padroado	e	a	separação	entre	Estado	e	Igreja,	levou	“à	secu-

larização	dos	cemitérios,	permitindo	à	comunidade	judaica	de	Belo	Horizonte	ter	

respeitado	pelo	Estado	seus	ritos	mortuários”	(2011,	p.	16).	Inicialmente,	tais	ritos	

ocorriam no Cemitério Municipal. No entanto, com o crescimento da comunidade, 

que entre 1920 e 1940 criou diversas instituições, a necessidade de manter suas 

tradições para as gerações posteriores se consolidou como foco principal da mo-

bilização dos diferentes judeus que formavam a “colônia”. Assim,

O papel do cemitério tem relação direta com a persistência da comunida-
de na permanência da tradição religiosa e da memória dos que fundaram 
e	compuseram	o	grupo	social.	O	cemitério	cristaliza	e	corporifica	a	pró-
pria	rede	social	que	se	estabelece	em	torno	da	existência	comunitária.	
(CALVO	et al,	2011,	p.	17)		

Destarte,	pode-se	afirmar	que	o	desejo	por	uma	necrópole	própria	surge	

juntamente com o anseio por locais de sociabilidade, como a UIBH, e de ensino, 

como a Escola Israelita. Os primeiros passos para concretização desse objetivo, 

no entanto, começaram a tomar forma em 1936, com a criação da Sociedade 

Cemitério Israelita. Tal como se observa nas comunidades judaicas do Rio de 

Janeiro	(1906)	e	São	Paulo	(1919),	no	caso	mineiro,	a	mobilização	da	colônia	

judaica formalizou seu intuito ao criar uma sociedade com a qual seria possível 

pleitear seus interesses diante do poder público municipal.

Em	pesquisa	ao	Arquivo	do	 Instituto	Histórico	 Israelita	Mineiro	 (IHIM)	 fo-

ram encontradas as atas das reuniões que deram origem a Sociedade Cemitério 

Israelita. A primeira reunião do grupo se deu em fevereiro de 1936. Na primeira 
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reunião, ocorrida na Associação dos Empregados, na Rua Curitiba 760, uma 

comissão provisória foi eleita e Luiz Haas foi escolhido como presidente, Isaac 

Jacob Sivak foi nomeado secretário e Kiba Lerman como tesoureiro. Esteve pre-

sente,	também,	o	advogado	da	Associação,	Noronha	Guarany,	que	expôs	trâmi-

tes legais perante o Estado.

No dia seguinte, dia 3 de fevereiro, como consta na respectiva ata, teve 

lugar na Rua Alagoas 181, a segunda reunião. Nela, foi decidido que todos os 

membros deveriam contribuir na procura de um espaço para a construção da ne-

crópole. Levantados os possíveis locais, a Sociedade escolheria o melhor lugar, 

em reunião marcada para o dia 9 de fevereiro de 1936.

Na mesma reunião do dia 3, foram estabelecidos os valores que cada 

membro deveria arcar com a aquisição e construção do cemitério. Os valores in-

feriores	a	500	mil	réis	deveriam	ser	saldados	em	cinco	prestações;	as	superiores	

em dez., de acordo com as possibilidades de cada membro. Após escolhido o 

tesoureiro, Isaac Levensohn, um grupo foi nomeado para angariar contribuições 

pelos bairros da região suburbana da capital mineira. Em 9 de fevereiro foi apre-

sentado o Estatuto da Sociedade Cemitério Israelita de Belo Horizonte, em que 

apresenta:

Dos	fins	da	Sociedade
Tendo em vista o contrato celebrado entre a União Israelita de Belo Hori-
zonte	e	Prefeitura	da	Capital	e	considerando	que	tal	ato	foi	feito	afim	de	
legalizar a criação de um cemitério destinado a colônia Israelita domici-
liada	nesta	Capital;	considerando	mais	que	a	União	Israelita	que	a	este	
assina resolveu entregar a Direção total a Direção Administrativa de 10 
(dez)	membros	 representando	 todos	 os	 elementos	 da	Comunidade	 já	
referida elaborou o presente estatuto  que é aprovado em Assembleia 
Geral.	(SOCIEDADE	CEMITÉRIO	ISRAELITA,	1936,	p.	1).

Importante pontuar que, a UIBH esteve presente, desde as primeiras reu-

niões até a inauguração do cemitério. O objetivo, tal como consta no art. 1º, era 

dar a todos os membros da colônia, quando falecidos, “uma sepultura rasa, per-

pétua, bem como tratar do respectivo enterramento, sempre baseada nos ritos da 
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religião israelita, não transgredindo as leis do país”. Escolhido o local – na Rua 

Izabel Bueno, 1382, no bairro Jaraguá – a necrópole é criada, em 1937.

Inaugurado o espaço e superado os trâmites legais, o Cemitério passou 

a	receber	os	corpos	outrora	enterrados	no	Bonfim	(Tabela	2).		O	terreno	possui	

formato	retangular	(Figura	2),	dividido	por	uma	alameda	interior	que	dá	acesso	

aos jazigos. A ocupação do espaço segue a tradição judaica, com os túmulos 

construídos a partir da entrada. Gerações de uma mesma família costumam ser 

enterradas uma ao lado da outra. 

Tabela	2:	Relação	de	corpos	trasladados	do	Bonfim	para	o	Cemitério	Israelita

Nome Nacionalidade Data do falecimento

Abram Pisnoj Russa 13/07/1932

Bertha Mayer Alemã não possui

Boris Korenblum Russa 01/07/1936

Brandel Oreng Polonesa não possui

Chaie Gitel Schuster Polonesa não possui

David Gandelman Romania não possui

David Geiman Romania não possui

Echie Lansky Polonesa não possui

Eli Meilach Lechno Polonesa não possui

Elka Levy Palestina 30/08/1935

Esther Melinger Romania não possui

Isaac Kaufman Russa out/32
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Jose Katz Russa 01/08/1932

José Schapiro Palestina não possui

Lea Aksen Hungria não possui

Leiser Kalick Romania não possui

Mathilde Berman Romania jan/32

Mendel Brener Romania não possui

Meyer Kotliar Romania não possui

Moyses Friedman Russa 01/07/1935

Moyses Persiano Persia não possui

Nisim Misrahy Palestina não possui

Perl Lerman Palestina mar/31

Samuel Schuster Russa não possui

Sansão Schvartzman Romania 08/05/1933

Sasha Diskin Brasileira não possui

Fonte: tabela elaborada pelo autor a partir dos dados pesquisados no IHIM

Conforme mencionado acima, a criação do Cemitério Israelita foi fruto da 

união comunitária e o sentimento de pertencimento. Tal grau de comprometi-

mento se revela nas atas da Sociedade e também na criação da Chevra Kadisha 

de	Belo	Horizonte,	no	final	da	década	de	1930.	A	necrópole	possui	“uma	ampla	

sala	com	placas	afixadas	registrando	sua	diretoria,	história	e	homenagens	aos	

beneméritos	ao	longo	dos	anos”	(CALVO	et al.,	2011,	p.	15).	Logo	à	entrada,	é	

possível	encontrar	a	área	reservada	aos	fundadores	da	comunidade	(Figura	3).	

Ali	se	encontram	os	corpos	trasladados	do	Bonfim.	
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Figura	2:	localização	do	Cemitério	Israelita,	no	bairro	Jaraguá/BH	(dez/21)

Fonte: Google Maps

O Cemitério Israelita possui “algumas particularidades que compõem a 

simbologia	judaica	a	respeito	da	morte”	(CALVO	et al.,	2011,	p.	15).	Dentro	dos	

limites da necrópole, encontra-se a sala ritual para a limpeza do corpo, espaço 

reservado para o velório. O espaço aberto é reservado aos sepultamentos con-

forme	a	lei	 judaica,	onde	apenas	um	corpo	pode	ocupar	um	túmulo	(Figura	4).	

Também	há	local	destinado	à	purificação	do	vivos	(lavagem	das	mãos)	que	en-

traram	no	cemitério.	Um	monumento	em	homenagem	às	vítimas	do	Holocausto	

se	encontra	na	alameda	central	do	cemitério	(Figura	5).

Figura 3: Túmulos dos fundadores e membros mais antigos da comunidade                   
judaica	(nov/21)

Fonte: acervo pessoal do autor.
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A respeito da paisagem cemiterial, cumpre salientar, ainda, aspectos cul-

turais	e	artísticos	que	dialogam	entre	os	cemitérios	do	Bonfim	e	o	Israelita.	Con-

forme	aponta	Ariès	(2012),	a	morte	no	Ocidente	se	modificou,	a	partir	do	século	

XIX.	Os	cemitérios	ganham	notoriedade	e	os	túmulos	se	transformam	em	locais	

de memória e de culto aos mortos. Elementos artísticos, então, apresentam-se 

entalados	em	pedras	ornamentais,	epitáfios	são	deixados	nas	lápides	e	objetos	

símbolos	da	“devoção”	são	deixados	pelos	enlutados.

Figura 4: vista parcial do Cemitério Israelita de Belo Horizonte (nov/21)

Fonte: acervo pessoal do autor.

No	 caso	 judaico	 há	 especificidades	 que	 se	 apresentam	 na	 paisagem.	

Como é proibida a representação de imagens, os túmulos usam outros símbolos 

que indicam a passagem da vida: muitos jazigos apresentam troncos quebrados 

esculpidos em pedra, menorás, estrelas de David etc. De acordo com Almeida 

(2007,	p.	180),	muitos	artesãos	que	chegaram	a	Belo	Horizonte	trabalharam	na	

produção	 das	 artes	 tumulares	 do	Cemitério	 do	Bonfim.	Entre	 as	marmorarias	

que	atuaram	no	Cemitério	Municipal,	algumas	também	deixariam	suas	marcas	

no	Cemitério	Israelita.	É	o	caso,	por	exemplo,	da	Marmoraria	dos	Irmãos	Natali.	

A disposição e controle do espaço, no entanto, não se apresentam da mesma 

forma	nas	duas	necrópoles.	Enquanto	no	Bonfim,	a	lógica	de	ocupação	se	deu	

a partir de uma percepção higienista e positivista, no caso do Israelita, seguia os 

preceitos da fé judaica.
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Figura	5:	Monumento	dedicado	às	vítimas	do	Holocausto	no	Cemitério	Israelita	
(nov/21)

Fonte: acervo pessoal do autor.

“O	homem	veio	do	pó	e	ao	pó	retornará”,	essa	máxima	tirada	do	primeiro	

livro da Torá marca a simplicidade e igualdade com que o corpo do morto é colo-

cado	em	sua	morada	final.	Os	túmulos	do	Cemitério	Israelita,	contudo,	não	são	

idênticos	e	revelam	especificidades	da	comunidade	judaica	da	cidade.	Entre	os	

jazigos e lápides, várias histórias se apresentam ao pesquisador. “Escrever so-

bre	a	morte	é	escrever	sobre	a	vida”	(CALVO	et al,	2011,	p.	19).	Dessa	maneira,	

o cemitério representa a continuidade de um grupo no seu desejo de fazer das 

montanhas de Minas a sua morada. 
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Considerações Finais

O presente trabalho pretendeu, em poucas páginas, apresentar a relação 

da comunidade judaica com o Cemitério Israelita e suas tradições. Tais tradições 

levaram	à	construção	desse	cemitério	particular,	numa	época	em	que	Belo	Ho-

rizonte ainda possuía um único cemitério. A implementação de uma necrópole 

exclusiva	é	marca	do	desejo	de	permanência	de	um	grupo	em	seu	novo	lar.

O anseio por manter suas tradições e perpassa-las aos descendentes tam-

bém	se	 configura	 na	 construção	 de	 um	 cemitério	 próprio.	Os	 ritos	mortuários	

judaicos	exigem	a	limpeza	ritual	do	corpo	e	seu	sepultamento	o	mais	rápido	pos-

sível, permitindo que o morto siga a usa jornada além vida. Aliado a isso, o corpo, 

como presente divino e inviolável, não pode ser enterrado junto com outros num 

mesmo	túmulo,	nem	mesmo	ser	exumado	sem	motivo	específico.	Dessa	manei-

ra, uma nova necrópole indicaria a manutenção desses costumes, bem como 

evidencia a conquista de um direito garantido pelo Estado. 

O Cemitério Israelita de Belo Horizonte guarda dentro de seus muros a me-

mória da comunidade judaica. Nele estão os nomes daqueles que participaram 

na sua criação e nas instituições que preservam até hoje a rica e multifacetada 

cultura judaica. Como grupo que esteve presente desde a construção da nova 

capital, os judeus participaram ativamente da formação da cidade, contribuindo 

de modo enriquecedor na construção da sociedade belo-horizontina.
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INTRODUÇÃO

O artigo tem por objetivo estabelecer um diálogo sobre os espaços fú-

nebres,	 tendo	 por	 estudo	 de	 caso	 o	Cemitério	 do	Bonfim,	 na	 cidade	 de	Belo																			

Horizonte, Minas Gerais, e seu valor vinculado ao patrimônio industrial. O                                 

reconhecimento do espaço funerário como elemento de reconhecido valor cultu-

ral e como patrimônio se faz em função da múltipla interpretação a ser realizada 

dos	contextos	ali	representados.	Dos	mausoléus	aos	túmulos,	das	imagens	sa-

cras	às	diferentes	esculturas.	Diferentes	tipos	de	representações	do	patrimônio	

industrial	estão	identificados	nesse	espaço	funerário.	Com	isso	objetiva-se	am-

pliar o debate acerca da visibilidade dos cemitérios não apenas como espaços 

religiosos ou fúnebres, mas também como espaços de representação da ativida-

de humana, de sua engenhosidade e, em especial, de patrimônio industrial, pre-

sentes nas cidades, como elementos de obras públicas e espaços de memória 

coletiva.	Ressalta-se,	ao	final,	as	possibilidades	de	construção	e	desenvolvimen-

to de ações educativas sobre a história e a memória da cidade, dos negócios nela 

empreendidos e da diversidade do patrimônio cultural local, de maneira especial, 

o patrimônio funerário. 

PATRIMÔNIO INDUSTRIAL E PATRIMÔNIO FUNERÁRIO

Os conceitos relacionados ao patrimônio industrial têm alcançado maior 

visibilidade	a	partir	da	primeira	década	do	século	XXI,	apesar	de	estarem	difun-

didos	desde	meados	do	século	XX.	Sua	origem	como	campo	de	estudo	pode	

ser observada a partir da divulgação do termo arqueologia industrial por Michael 

Rix,	nos	anos	1950	com	a	preocupação	de	identificar,	preservar	e	conservar	o	

patrimônio industrial e os vestígios de estruturas industriais que remontavam ao 

período da Revolução Industrial inglesa os quais traziam para o presente, o pas-

sado	econômico	e	as	atividades	sociais	ocorridas	desde	o	final	do	século	XVIII.	

(RODRIGUES	DA	SILVA;	LOPES	CORDEIRO,	2016).
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No Brasil, os termos patrimônio industrial e arqueologia industrial iniciaram 

uma trajetória de disseminação a partir dos anos 1980 e tomaram maior dimen-

são com o reconhecimento e a visibilização de diferentes formas de representa-

tividade	nos	encontros	acadêmicos	no	início	do	século	XXI	com	a	formação	do	

Comitê Brasileiro para a Conservação do Patrimônio Industrial – o TICCIH-Brasil 

–	e	outras	iniciativas	que	buscavam	sua	maior	compreensão	e	formas	de	expres-

são nacional.

Entretanto, para entender sua relação com o patrimônio cultural e o patri-

mônio	 funerário,	 torna-se	necessário	 trazer	à	 tona	algumas	 ideias	e	conceitos	

que se tornaram a base para os estudos e o seu entendimento de maneira geral. 

Tais elementos foram apresentados por meio da Carta de Nizhny Tagil, divulgada 

em 2003, após o Encontro Internacional de Patrimônio Industrial ocorrido em 

território russo, que determinou o seu nome, e que apresenta as seguintes pro-

posições:

O patrimônio industrial representa o testemunho de atividades que tive-
ram e que ainda têm profundas consequências históricas. As razões que 
justificam	 a	 proteção	 do	 património	 industrial	 decorrem	 essencialmen-
te do valor universal daquela característica, e não da singularidade de 
quaisquer	sítios	excepcionais.	[...]	O	património	industrial	reveste	um	va-
lor social como parte do registo de vida dos homens e mulheres comuns 
e, como tal, confere-lhes um importante sentimento identitário. [...] Estes 
valores	são	intrínsecos	aos	próprios	sítios	industriais,	às	suas	estruturas,	
aos	seus	elementos	constitutivos,	à	sua	maquinaria,	à	sua	paisagem	in-
dustrial,	à	sua	documentação	e	também	aos	registos	intangíveis	contidos	
na	memória	dos	homens	e	das	suas	tradições.	(TICCIH,	Carta	de	Nizhny	
Tagil,	p.	1,	2003).

Observa-se no trecho da carta acima transcrito a multiplicidade e diver-

sidade de tipologias as quais podem ser entendidas como representações do 

patrimônio industrial, em especial, se tratados os termos “valor social”, “registro 

de vida”, “valores intrínsecos”, “registros intangíveis” e “memória”. Todos esses 

elementos	tocam,	de	alguma	forma,	as	construções	linguísticas	advindas	à	com-

preensão do patrimônio funerário.
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Nesse caso, ao se trazer o termo para comparação, tem-se uma possí-

vel interpretação conforme apresentada a seguir, na qual o patrimônio funerário 

pode ser compreendido como: 

todos os aspectos da cultura relacionados, direta ou indiretamente, 
à	morte	que	são	 relevantes,	significativos	e	 fazem	parte	dos	sinais	de	
identidade de uma sociedade. A concepção do mundo, além da história, 
crenças e tradições, rituais funerários, a organização e representação da 
morte,	expressões	artísticas	e	musicais,	obras,	atividades	e	profissões,	
aspectos	festivos	e	a	coexistência,	assim	como	a	pluralidade	cultural	e	
religiosa,	fazem	parte	desse	universo	simbólico	e	espacial	(MORERAS;	
TARRÉS,	p.	1,	2012).

Para	Castro	(2008),	o	patrimônio	funerário	“refere-se	ao	conjunto	de	ele-

mentos materiais e imateriais presentes em locais de sepultamentos ou cemité-

rios”	(p.	60),	sendo	especificados	diferentes	elementos	materiais	para	sua	com-

posição, desde túmulos e estátuas funerárias a edifícios fúnebres e elementos do 

conjunto arquitetônico cemiterial, como portões de entrada.

Um importante documento para compreensão e reconhecimento do con-

junto cemiterial e funerário como representação do patrimônio cultural encontra-

-se desenvolvido no guia – Guidelines for Cemetery Conservation – elaborado 

pelo National Trust of Austrália	(NSW),	em	1945	que	trata	de	aspectos	da	gestão,	

preservação e conservação dos cemitérios australianos. A compreensão destes 

espaços como representação de identidade de um grupo ou população determi-

na sua importância para compreensão de elementos que se relacionam com a 

formação e desenvolvimento das comunidades e sociedades, pois neles estão 

contidas a memória e a história de diferentes gerações que habitaram diferentes 

espaços sociais e constituíram os elementos de formação social dos lugares que 

representam.

Tem-se ainda, desenvolvido pelo NSW, os princípios que norteiam a con-

servação e preservação dos cemitérios, dentre os quais pode-se destacar os 
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diferentes critérios de análise e valores patrimoniais, sejam históricos, religiosos, 

sociais;	 artísticos,	 criativos	 e	 sobre	 técnicas	 construtivas,	 além	do	 valor	 local,	

seja	 por	 sua	 importância	material	 (o	 edificado	ou	paisagístico)	 ou	 imaterial	 (o	

simbólico).	Outros	elementos	de	análise	como	as	informações	genealógicas,	ele-

mentos	botânicos,	elementos	de	apoio	à	vida	natural,	como	habitat	natural,	e,	an-

tes de todos, local de guarda e “imortalidade humana”, por guardar as gerações 

antepassadas.	(CASTRO,	2008).

Por	fim,	tem-se	um	instrumento	essencial	para	o	reconhecimento	do	patri-

mônio funerário e cemiterial, a Carta Internacional de Morelia, de 2005, elabora-

da	com	a	finalidade	de	apresentar	e	disseminar	a	importância	da	conservação	

e preservação de cemitérios e da arte funerária. Dentre os principais pontos do 

documento tem-se a valorização de monumentos, elementos e ritos funerários 

que	fazem	parte	dos	ritos	e	rituais	de	passagem	da	vida	à	morte,	além	das	estru-

turas, equipamentos e objetos que determinam a materialidade dessa passagem. 

A	carta	traz	importantes	reflexões	acerca	das	manifestações	da	cultura	material	

e	imaterial	e	ao	final	propõe	a	formação	de	uma	rede	de	cooperação,	pesquisa,	

formação internacional acerca dos aspectos sociais da tanatologia, em especial 

o	patrimônio	funerário.	(LONDOÑO,	2005).

Percebe-se assim a conjunção dos conceitos ao correlacionarem o valor 

social dos diferentes elementos que representam, para além do conjunto mate-

rial de suas representações, mas também, e principalmente, as representações 

imateriais	que	permanecem	nos	aspectos	identitários	e	significativos	das	comuni-

dades	que	os	compõem	e	permitem	refletir	acerca	dos	valores,	da	memória	e	de	

seus	significados;	da	cultura,	dos	ritos	e	rituais;	da	materialidade	e	imaterialidade	

da vida e da morte.
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O CEMITÉRIO DO BONFIM: HISTÓRIA E PATRIMÔNIO DA                   
CIDADE

Uma nova capital para Minas, o anseio por uma cidade que represente e 

consolide	ideais	modernos,	republicanos,	revolucionários,	a	fim	de	se	tornar	uma	

referência	de	modelo	de	cidade;	esta	foi	a	tão	sonhada	e	idealizada	Belo	Horizon-

te.	Se	de	fato	o	surgimento	da	capital	cumpriu	sua	finalidade	ou	não,	não	é	uma	

pauta	a	ser	debatida,	afinal,	 toda	história	possui	pontos	positivos	e	negativos,	

mas	há	um	fato:	o	Cemitério	do	Bonfim	é	um	ilustre	exemplar	da	memória	coletiva	

dessa nova capital, com suas idealizações higienistas e modernas, que não ape-

nas	cumprem	sua	função	como	também	democratiza	o	fim	da	vida	para	todos.	É	

impossível	desassociar	tais	histórias,	afinal,	o	Bonfim	marca	relações	temporais,	

históricas e sociais com a cidade desde sua inauguração até os dias atuais.

No	fim	do	século	XIX,	após	a	instalação	da	Comissão	Construtora	da	nova	

capital mineira, os sepultamentos, que até então eram realizados no adro da Igre-

ja Matriz de Nossa Senhora da Boa Viagem, foram proibidos. O valor higienista 

propunha que as igrejas não fossem mais espaços fúnebres por uma questão de 

salubridade,	sendo	assim,	a	comissão	definiu	um	novo	local	para	a	criação	do	ce-

mitério	da	cidade.	Uma	obra	de	caráter	público,	que	tinha	por	finalidade	separar	a	

convivência entre vivos e mortos, de acordo com os preceitos europeus, além de 

oferecer condições dignas de sepultamento e despedida para a família.

O local escolhido deveria ser afastado da zona urbana, ou seja, um espaço 

não ocupado, amplo e ventilado, que se localizasse para além da atual Avenida 

do	Contorno.	Localizava-se	à	650	metros	do	perímetro	urbano,	além	de	ser	vizi-

nho	a	uma	pedreira,	atual	Pedreira	Prado	Lopes,	que	poderia	auxiliar	no	proces-

so	de	construção	do	novo	Cemitério	Municipal	(ver	figura	1).	
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Figura 1 – Localização	do	Cemitério	do	Bonfim	(mancha	cinza)	em	relação	à	Ave-
nida	do	Contorno	(polígono	rosa).

Fonte: Adaptação do BH Map, Maria Clara Lara Ferreira, junho/2021.

Um espaço de caráter fúnebre era uma necessidade pública, política e sa-

nitarista para a nova capital mineira, fomentando o valor de obra pública para a 

integridade do município. Curiosamente, o espaço fúnebre até então nomeado 

como	Cemitério	Municipal,	passou	a	ser	chamado	de	Cemitério	do	Bonfim	na	

década de 30 devido ao simbolismo da proteção e valores religiosos da popula-

ção, em referência ao martírio de Jesus na cruz. Desde a inauguração da cidade 

até	a	década	de	40,	era	o	único	cemitério	existente	em	Belo	Horizonte. Inclusive, 

sua	inauguração	precede	à	da	cidade	devido	ao	falecimento	de	uma	jovem	filha	

de um dos engenheiros da Comissão Construtora. Em 08 de fevereiro de 1897, 

inaugura-se	o	Cemitério	Nosso	Senhor	do	Bonfim,	dez	meses	antes	da	inaugura-

ção	da	própria	capital,	afinal,	a	morte	nunca	espera. 

O	Cemitério	 do	Bonfim	abrange	 uma	área	 de	 160.000m², composto por             

54 quadras e duas alamedas principais, um espaço simétrico remetendo ao 
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traçado da nova capital. O edifício do Necrotério é um marco local a partir do qual 

as demais quadras se desenvolveram ao seu derredor. As sepulturas mais orna-

mentadas,	geralmente	de	famílias	influentes,	localizam-se	nas	quadras	próximas	

às	alamedas	e	ao	Necrotério,	enquanto	as	lápides	mais	simplórias	localizam-se	

nas	quadras	mais	distantes	(ver	figura	2).

Figura 2 – Vista geral do Cemitério. Ao fundo, em destaque, o edifício do                             
Necrotério. 

Fonte: Site MapioNet, Página WEB: https://mapio.net/images-p/14329726.jpg>	s/d.

O	Edifício	do	Necrotério,	figura	3,	que	se	encontra	tombado	em	nível	mu-

nicipal	e	estadual,	 constitui-se	em	um	excelente	exemplar	de	patrimônio	edifi-

cado	relacionado	à	obra	pública	que	se	 inclui	na	caracterização	de	patrimônio	

industrial. Foi projetado pelos engenheiros-arquitetos Hermano Zickler, José de 

Magalhães e Edgar Nascentes Coelho membros da Comissão Construtora da 

Nova	Capital,	o	Bonfim	era	o	primeiro	cemitério	de	Belo	Horizonte.	Segundo sua 

descrição, apresentada no Guia dos Bens Tombados do IEPHA/MG, tem-se que:

https://mapio.net/images-p/14329726.jpg


56

Estudos Cemiteriais no Brasil: itinerários, abordagens e perspectivas

A	 edificação	 térrea	 possui	 influências	 neoclássicas,	 planta	 quadrada	
e proporções clássicas, com harmonia entre as partes: base, corpo e 
coroamento.	 O	 embasamento	 é	 aflorado	 em	 relação	 ao	 arruamento,	
revestido em cantaria e arrematado por cimalha. O piso do interior da 
edificação	é	em	ladrilho	hidráulico	e	as	alvenarias	internas	são	pintadas.	
(IEPHA/MG,	p.	38,	2014)

O projeto apresenta, dentre os diferentes elementos, uma riqueza de 

linguagem	 clássica,	 cujos	 detalhes	 ornamentais	 simbólicos,	 executados	 em	

metal, estão representados por ampulhetas aladas, anjos, romãs, grinaldas 

entrelaçadas, gadanhas, ouroboros1 e piras. Destaca-se a platibanda, construída 

em	ferro	importado,	principalmente,	da	Bélgica.	(figura	4)

Apesar de sua importância para a capital, o reconhecimento como patrimô-

nio cultural municipal ocorre somente em 2016, quando o Conselho Deliberativo 

1  Ouroboros: “A Ouroboros ou Oroboro é uma criatura mitológica, uma serpente que en-
gole	a	própria	cauda	formando	um	círculo	e	que	simboliza	o	ciclo	da	vida,	o	infinito,	a	mudança,	
o tempo, a evolução, a fecundação, o nascimento, a morte, a ressurreição, a criação, a des-
truição,	a	renovação.	Muitas	vezes,	esse	símbolo	antigo	está	associado	à	criação	do	Universo.	
(Dicionário	de	símbolos,	<https://www.dicionariodesimbolos.com.br/ouroboros/>.

Figura 3 – Edifício do Necrotério

Fonte: IEPHA/MG, p. 37, 2014.

Figura 4 – Projeto Edifício do Necrotério do 
Cemitério	do	Bonfim	(corte	e	fachada).

Fonte: IEPHA/MG, p. 38, 2014.

https://www.dicionariodesimbolos.com.br/ouroboros/
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do	Patrimônio	Cultural	do	Município	de	Belo	Horizonte	(CDPCM-BH)	aprovou	a	

proteção	do	Conjunto	Urbano	dos	Bairros	Lagoinha,	Bonfim	 (abrangeu	 toda	a	

área	do	cemitério)	e	Carlos	Prates,	com	inscrição	no	Livro	do	Tombo Histórico e 

no	Livro	do	Tombo	Arqueológico,	Etnográfico	e	Paisagístico.	Entretanto,	em	nível	

estadual,	não	há	um	tombamento	de	todo	perímetro	do	Cemitério	do	Bonfim,	o	

que ocorre apenas ao edifício do Necrotério, tombado em 1977 e inscrito no Livro 

do Tombo de Belas Artes.

Apesar do grande valor de integridade e autenticidade por ainda possuir 

inúmeras estruturas em bom estado de conservação e que remontam a fundação 

da cidade, o tombamento em nível municipal é considerado recente, se for anali-

sada	a	totalidade	da	história	e	memória	relativas	à	trajetória	do	Bonfim.

Quanto ao tombamento em nível estadual de todo conjunto, tem-se um 

debate que incide a anos no Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico 

de Minas Gerais, Iepha-MG, cuja principal ação constitui-se no desenvolvimento 

de um estudo, em 2010, que envolveu a análise e inventariança de túmulos que 

foram considerados de interesse devido aos valores histórico, artístico e de fatura 

(fabricantes	e	materialidade	utilizada)	considerados	relevante	para	o	Cemitério	

(figura	5).

Figura 5 – Área dos túmulos inventariados pelo IEPHA. Em amarelo, 10 quadras 
ao redor do necrotério, e em vermelho, 08 quadras localizadas na entrada princi-
pal do cemitério.

Fonte: IEPHA/MG, 2010
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Observa-se assim, que ao se analisar as questões materiais e imateriais 

dos	elementos	patrimoniais	do	Cemitério	do	Bonfim,	pode-se	focar	em	diferentes	

questões sociais, afetivas, estruturais e de materialidade. Apesar do patrimônio 

funerário	muitas	vezes	se	encontrar	relacionado	às	estruturas	materiais	e	estas	

ao patrimônio industrial, pretende-se analisar também as questões relacionadas 

àqueles	que	permitiram	sua	materialização,	não	somente	definida	por	túmulos,	

esculturas, lápides e demais elementos estruturais, mas homens e empresas que 

tornaram possível, de certa maneira, a materialização de elementos imateriais e 

pessoais, conjugados a questões afetivas e da memória de pessoas e famílias.

O PATRIMÔNIO FUNERÁRIO E O VALOR DA OBRA PÚBLICA

O patrimônio industrial, ainda que seja um debate recente, relaciona-se 

com o desenvolvimento do espaço urbano. Tem-se como estudo de caso a capi-

tal mineira, que não apenas reforçou ideais modernistas e positivistas como tam-

bém abrangeu grandes indústrias que foram essenciais para o desenvolvimento 

da cidade.

A relação estabelecida entre as obras públicas e o patrimônio industrial se 

encontra nas distintas formas de dinamização territorial, de convergência entre 

as políticas públicas, o desenvolvimento social e econômico de uma sociedade. 

Se considerado o caso brasileiro, em especial de Belo Horizonte, como cidade 

planejada	ao	final	do	século	XIX,	tem-se	a	confluência	de	interesses	desenvolvi-

mentistas republicanos e a aspiração de uma sociedade moderna com diferentes 

tipos de intervenção no emergente e crescente processo de urbanização nacio-

nal.

O planejamento e implantação de cidades com infraestrutura econômica e 

social estabeleceu um modelo urbano no qual se considerava prioritário o impul-

so ufanista de uma nova e moderna sociedade. Nessa perspectiva, já inaugurada 

a cidade de Belo Horizonte, em seus primeiros decênios, percebe-se a necessi-

dade de um novo espaço fúnebre e religioso.
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Os	cemitérios	como	forma	de	expressão	desse	espaço	físico	que	represen-

ta e emerge a vida e memórias mesmo após morte, passa a ser diferenciado, no 

início	do	século	XX.	Até	então,	na	maioria	dos	casos,	os	sepultamentos	ocorriam	

dentro dos espaços religiosos, como no caso a antiga Matriz de Nossa Senhora 

da Boa Viagem, e reforçavam o valor da morte e seu caráter religioso, em que             

se tinha o início da vida, marcado pelo batismo, e a morte, pelo ato do sepulta-

mento. 

Para	Almeida	 (2013),	 o	quão	 complexo	 se	 torna	 sua	 representação	 fora	

dos limites físicos dos ambientes sagrados da Igreja por realizar uma quebra de 

rituais e preparar a inserção de um novo e laico entendimento sobre a morte. A 

transição de novos ritos para a morte, junto a um espaço demarcado, planejado e 

direcionado	para	tais	fins	específicos,	emerge	da	necessidade	de	modernização	

da nova capital mineira, em que se inicia uma nova forma de morar e consequen-

temente uma nova forma de morrer.

Nesse sentido, tem-se o reforço dos valores imateriais dos espaços indus-

triais,	apresentados	na	Carta	de	Nizhny	Tagil	(2003),	em	que	se	observa	o	savoir 

faire dos ofícios, os modos de fazer, as personagens por detrás da indústria e 

de suas representações por meio dos elementos materiais. Valoriza-se os es-

paços comuns, os verdadeiros protagonistas por detrás das obras públicas, dos 

processos de urbanização, do crescimento das cidades. Tais valores entrelaçam 

saberes aos artistas que foram essenciais para a consolidação do Cemitério do 

Bonfim	e	que	concretizaram	sensações,	desejos	e	vicissitudes	nas	lápides	da-

queles	que	 já	se	 foram.	Há	um	valor	 intrínseco	da	 iconografia	que	demarca	a	

interpretação	e	inspiração	dos	artífices	que	transcreveram	em	pedras,	bronze	e	

ferro valores imateriais para as famílias ali enraizadas. 

O	valor	imaterial	verificado	também	se	encontra	presente	nos	Princípios	de	

Dublin	(2011),	uma	carta	conjunta	do	Comitê Internacional para a Conservação 

do Patrimônio Industrial, o TICCIH, e o Conselho Internacional de Monumentos 
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e	Sítios,	ICOMOS,	na	qual	encontram-se	explicitados	princípios	norteadores	às	

formas de documentação, conservação e pesquisa, que de certa forma se encon-

tram	inseridos	na	perspectiva	de	entender	o	cemitério	como	grande	exemplar	de	

patrimônio cultural e industrial e portador de um importante acervo histórico e de 

memória belo-horizontinos desde a década de 40.

Tem-se,	por	fim	a	Carta	de	Sevilha	(2018)	que	abrange	a	ideia	de	Obras	

Públicas e reforça os espaços de transição que fortalecem e facilitam os acessos 

aos	espaços	industriais.	Em	seu	conteúdo	Tem-se	olhares	específicos	para	as	

obras públicas, entendidas como:

Las	estrechas	relaciones	existentes	entre	las	arquitecturas	de	la	indus-
trialización, las infraestructuras de las obras públicas, del transporte y de 
la energía, junto a los equipamientos sociales y residenciales derivados 
de la industrialización, conforman una trama y un paisaje, que deben in-
tegrarse	en	las	estrategias	de	protección.	(Carta	de	Sevilla,	p.	2,	2018).

Dessa maneira, percebe-se o trabalho sob uma perspectiva de parte fun-

damental da vida humana, assim como o nascer e o morrer, da qual os cemité-

rios são espaços pensados e delineados para o acolhimento da compreendida 

pós vida. Não apenas relacionados ao valor da morte, mas aos desdobramentos                

artísticos,	sensíveis,	memoráveis	e	imateriais	ali	existentes.		

O PATRIMÔNIO INDUSTRIAL DO CEMITÉRIO DO BONFIM

Uma das possíveis interpretações realizadas para os elementos de patri-

mônio industrial está vinculada aos “registros intangíveis contidos na memória 

dos	homens	e	das	suas	 tradições”	 (Carta	de	Nizhny	Tagil,	p.	1,	2003).	Dessa	

maneira	tem-se	como	possibilidade	a	sua	vinculação	no	somente	às	estruturas	e	

aos	elementos	materiais	como	também	às	memórias	das	pessoas	que	trabalha-

ram naquele espaço e que se constituem em fonte única e insubstituível as quais 

devem ser também registradas e conservadas, sempre que possível, por meio 

dos seus saberes e de suas contribuições. Além desta estreita relação entre o 
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patrimônio industrial e o patrimônio funerário, deve-se observar o próprio concei-

to de arqueologia industrial o qual tem por conteúdo:

A arqueologia industrial é um método interdisciplinar que estuda todos 
os vestígios, materiais e imateriais, os documentos, os artefactos, a 
estratigrafia	e	as	estruturas,	as	implantações	humanas	e	as	paisagens 
naturais e urbanas [2], criadas para ou por processos industriais. A ar-
queologia industrial utiliza os métodos de investigação mais adequados 
para aumentar a compreensão do passado e do presente industrial. 
(Carta	de	Nizhny	Tagil,	p.	1,	2003,	grifos	dos	autores).

Observa-se a preocupação em valorizar e visibilizar os aspectos materiais 

(túmulos	e	demais	elementos	materiais)	que	apresentam	grande	diversidade	ma-

terial, artística e estilística cujas técnicas e habilidades passam pelo saber fazer 

dos mestres das artes da estatuária e mesmo das estruturas tumulares e mau-

soléus	 (elementos	 imateriais).	Um	direcionamento	do	olhar	para	as	estruturas	

fúnebres	sob	tais	perspectivas,	inclusive	de	integração	entre	o	mundo	real	(físico)	

e	o	mundo	imagético	(espiritual),	traz	representações	que	podem	ser	classifica-

das como obras de arte, representativas da transcendência humana e de suas 

formas	de	expressão.	Percebe-se	também	um	apelo	iconográfico	de	grande	im-

portância	em	que	se	observam	imagens	de	santos,	crucifixos,	anjos	e	diversos	

elementos	que	intensificam	o	valor	fúnebre	e	religioso.	Além	disso,	os	espaços	

foram idealizados por artistas locais e estrangeiros que contribuíram para se atri-

buir	um	valor	ímpar	e	único	à	paisagem	do	Cemitério.	

Ao	se	analisar	o	Cemitério	do	Bonfim	como	um	conjunto	de	elementos,	ma-

teriais e imateriais, tem-se estruturas em mármore branco, pedra sabão, bronze e 

granito, além de esculturas, bustos, gradis de ferro, ornamentações que seguem 

as	mesmas	materialidades	(estruturas	de	produção)	e	que	podem	ou	não	compor	

os	túmulos,	ao	mesmo	tempo	em	que	apresentam	significados	particulares,	cuja	

interpretação	simbólica	se	faz	corporificada	pelos	entes	e	familiares	daqueles	e	

daquelas	que	se	encontram	ali	enterrados	ou	exumados.

Tratar da materialidade a partir de seus realizadores, também se torna ele-

mento de referenciação ao patrimônio industrial. De marmoristas a construto-

res,	de	escultores	a	artistas	tem-se	um	conjunto	de	profissionais	os	quais	foram	
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identificados	durante	a	 realização	de	pesquisas	e	documentações	do	espaço,															

inclusive	as	assinaturas	que	deixaram	marcadas	em	algumas	estruturas.	Tal	pro-

cesso foi alavancado em 2010, conforme anteriormente apresentado, pelo Ins-

tituto	Estadual	do	Patrimônio	Histórico	e	Artístico	de	Minas	Gerais	 (Iepha-MG)	

durante	o	processo	de	inventário	de	alguns	túmulos.	Por	meio	da	identificação	

dos	vestígios	materiais,	os	profissionais	foram	enumerados	e	classificados	como	

artistas e trabalhadores cuja descoberta de suas autorias ocorreram durante as 

análises, sejam in loco, contidas nas próprias estruturas e elementos cemiteriais, 

ou	em	documentos	existentes,	acerca	dos	contratos	ou	das	empresas	prestado-

ras dos serviços. Inclusive, cabe ressaltar que algumas dessas personagens esti-

veram	envolvidas	em	atividades	relacionadas	à	construção	das	primeiras	edifica-

ções	da	cidade	na	implantação	da	Nova	Capital.	Os	profissionais	e	as	respectivas	

empresas, para as quais trabalharam ou foram contratados, para elaboração das 

peças	funerárias,	foram	identificados	no	inventário	reunido	para	documentação	

em que estão representados na tabela 1, a seguir.

Tabela	1	–	Marmoristas,	construtores	e	artistas	(identificados	nas	pesquisas	do	
IEPHA).	

Marmoristas e Construtores Artistas 

Irmãos Natali A.M.Wolff	–	1900

Marmoraria São José - Bottaro Carlos Simi Stor – RJ – 1930’s

Marmoraria Antônio Folini Ettore	Ximenes	(1)

Marmoraria Horizontina de Paulo Simoni Formente – RJ

Marmoraria São Geraldo Heitor Usai - RJ – 1940’s

Marmoraria Carrara Scalabrini João Scuotto - BH – 1960’s
Construtores Campos Silva & 

Cia – Antonio Franco
Jeanne Louise Milde – Metade do séc. 

XX
Officinas	Lunardi	Estevão	–	BH João Amadeu Mucchiut 

Marmoraria Artesanato Ltda José Scarlatelli 

Marmoraria Pongetti & Maselli L. Galante – 1930’s

J.F.Oliveira Lucy Serpa de Andrade – 1980



62 63

Estudos Cemiteriais no Brasil: itinerários, abordagens e perspectivas

Continuação (TABELA 1)

Officina	de	cantaria	Manoel	da	S.	Martins Prof. Giusepe Navone – Gênova – 1915

Marmoraria Acreana Virgílio – RJ – 1954

Marmoraria Miranda Heitor Usai

Casa Maia Mármores e Granitos César Formenti

A.M.Wolff	–	1900

Fonte:	Adaptado	do	IPAC	–	Cemitério	do	Bonfim/	IEPHA,	2010.

Para	além	dos	profissionais	e	das	empresas	contratadas	para	elaboração	

dos elementos paisagísticos e característicos da estrutura funerária, tem-se tam-

bém o projeto do portão principal do Cemitério, possivelmente em ferro fundido e 

bronze,	realizado	sob	encomenda.	(figura	6).

Figura 6 – Projeto do portão de acesso principal. 

Fonte: Prefeitura de Belo Horizonte, 2011.
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Como elementos representativos da materialidade do patrimônio funerário, 

seguem	alguns	exemplos	e	suas	descrições	construtivas,	de	túmulos,	mausoléus	

e estatuárias representativos das principais e tradicionais famílias da capital mi-

neira.	(figuras	7,	8	e	9)

Um importante ponto a ser observado traz referências sociais quando                

analisados os elementos a partir da escolha das quadras a serem inventariadas. 

A suntuosidade e variedade de elementos funerários traz consigo a discrimina-

ção	de	classes	e	a	estratificação	observadas	em	um	mesmo	espaço,	filosofica-

mente idealizado para todos.

Os elementos materiais e os saberes empregados para representação de 

memória e valores pessoais e familiares são observados na dinâmica da estru-

tura	cemiterial	e	acompanham	a	capacidade	de	expressão	financeira	e	material	

dos	aspectos	imateriais.	Tem-se	assim	representadas	a	condição	financeira	e	a	

importância	e	influência	destes	fatores	no	desenvolvimento	social,	econômico	e	

político não somente da capital mineira, mas de todo o Estado.

Apesar da carga emocional e fúnebre que o espaço possui observa-se uma 

ambiência aquém do luto e da religiosidade: a materialidade dos túmulos sobres-

sai ao estereótipo das demais necrópoles, sendo considerado um museu a céu 

Figura 7 – Túmulo da família 
Bhering. 

Figura 8 – Túmulo da 
Família Murta. 

Figura 9 – Mausoléu 
da Família Meirelles. 

Fonte: IEPHA, 2010. Fonte: IEPHA, 2010. Fonte: IEPHA, 2010.
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aberto	devido	as	belas	lápides	e	túmulos,	em	sua	maioria,	extremamente	orna-

mentadas,	esculpidas,	de	materiais	finos	e	nobres.

A morte era capitalizada e comercializada nos túmulos, com artistas esco-

lhidos para a confecção de esculturas das lápides, adornos, granitos, mármores, 

além de materiais importados da Europa, principalmente da Bélgica, como no 

caso do edifício do Necrotério. Essa materialidade espacial fomentava os valores 

elitizados em que quem muito possuía muito mostrava, até mesmo após a parti-

da.	Tem-se	o	necrotério	como	exemplar	de	uma	arquitetura	com	influência	neo-

clássica, imponente e marcante no espaço, assim como lápides que possuem 

traços do art nouveau.

A MEMÓRIA DO PATRIMÔNIO CULTURAL, FUNERÁRIO E                   
INDUSTRIAL

As relações entre o patrimônio funerário e o patrimônio industrial como ci-

tado anteriormente, se faz apresentar segundo as diversas indústrias, fábricas, 

artistas e trabalhadores que foram responsáveis pela criação e consolidação 

desse	espaço,	de	valor	único	e	de	extrema	urgência	para	uma	capital	que	se	de-

senvolvia em infraestruturas e crescia em economia e, concomitantemente atraiu 

emigrantes e imigrantes para a cidade, fomentando o crescimento da população. 

Entretanto,	tem-se	por	reflexões	a	visualização	e	percepção	do	Cemitério	

não somente como um marco construtivo, mas uma obra pública, um patrimônio 

cultural	que	desde	sua	inauguração	à	contemporaneidade	cumpre	uma	função	

social e carrega consigo valores sociais, culturais e históricos em suas estru-

turas. Traz consigo um conjunto de questionamentos que passam desde sua 

estruturação, como um espaço de enorme dualidade que perpassa pela dor do 

luto e ao mesmo tempo promove uma imersão nas artes, na materialidade, nos 

detalhes. Na busca por compreender a memória e a história daqueles que ali se 
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encontram	enterrados	ou	exumados.	Quem	projetou	esse	túmulo?	O	que	essa	

obra representa? 

O	cemitério	do	Bonfim	compreende	um	mar	de	emoções	e	de	sentimen-

tos, de curiosidades e de técnicas construtivas, de dúvidas e de memórias que 

podem	e	precisam	ser	exploradas	como	um	patrimônio	de	diversas	e	diferentes	

esferas,	afinal,	grande	parte	de	história	pessoal	e	social	está	marcada	e	pode	ser	

desvelada	nesse	espaço.	O	Bonfim	se	encaixa	não	apenas	em	um	valor	estético,	

mas em uma grande variabilidade de indústrias e produções que são também 

protagonistas	de	sua	museificação.

Ainda que pessoas estejam enterradas, a história emerge para fora da 

espacialidade	propiciando	infinitos	diálogos	e	conhecimentos	para	além	de	um	

patrimônio considerado religioso, mas que promove discussões sobre o grande 

canteiro	industrial	e	material	que	foi	e	é	o	Cemitério	do	Bonfim,	este	exemplar	be-

lo-horizontino	que	permite	a	aproximação	dos	espaços	fúnebres	junto	ao	debate	

sobre o Patrimônio Industrial.
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INTRODUÇÃO 

 O	Cemitério	do	Bonfim,	situado	na	cidade	de	Belo	Horizonte,	capital	do	es-

tado de Minas Gerais, no sudeste do Brasil, vem desde o ano de 2012 sediando 

uma atividade voltada para a educação patrimonial. Esta atividade se constitui 

nas	“Visitas	Guiadas	ao	Bonfim”.	Resulta	de	um	termo	de	cooperação	 técnica	

assinado	entre	a	Universidade	do	Estado	de	Minas	Gerais,	UEMG;	a	Fundação	

Municipal de Parques e Zoobotânica, FPMZ e o Instituto Estadual do Patrimônio 

Histórico e Artístico, IEPHA. Este documento foi assinado, inicialmente, no ano 

de 2013 com validade para cinco anos e foi renovado, em 2018 por mais cinco 

anos.

 O capítulo apresenta um balanço das atividades realizadas durante esta 

década	de	existência,	considerando,	inclusive	as	estratégias	que	foram	traçadas	

no	enfrentamento	à	pandemia	do	COVID-19,	ocasião	em	que	as	visitas	guiadas	

tiveram que ser suspensas, em razão da necessidade do isolamento social e das 

restrições quanto ao uso dos espaços cemiteriais. 

	O	Cemitério	do	Bonfim	é	um	espaço	simbólico	que	ajuda	a	compor	a	pais-

agem urbana da capital mineira. Abriga um acervo raro naquilo que diz respeito a 

um	modo	de	culto	aos	mortos,	bem	como	à	produção	artística	e	à	história	da	ci-

dade e de seus habitantes. E as visitas guiadas podem ser traduzidas como uma 

excelente	oportunidade	para	se	explorar	as	potencialidades	contidas	no	espaço	

cemiterial.	E	é	esta	experiência	e	seus	desdobramentos	que	são	apresentados	

neste capítulo.

O CEMITÉRIO: ALGUNS APONTAMENTOS

 O	Cemitério	do	Bonfim	foi	inaugurado	no	dia	08	de	fevereiro	de	1897	e	é	

parte	do	projeto	de	planejamento	e	construção	da	nova	capital	mineira.	O	Bonfim,	
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ou o Cemitério Municipal, foi o único espaço público1 para sepultamentos na 

cidade até o ano de 1941, ocasião em que foi construído e inaugurado o Cemitério 

da Saudade, uma necrópole, também gerida pelo poder público municipal.

	O	Bonfim	possui	uma	história	instigante	que	pode	ser	lida	através	do	acervo	

arquitetônico e artístico nele abrigado, bem como pelas histórias dos personagens 

que ali habitam, não importando que sejam calcadas na realidade ou perpassem 

pelo caráter das lendas urbanas e da imaginação popular.

 O Cemitério Municipal foi fundado alguns meses antes da inauguração da 

nova	capital	mineira,	no	mês	de	fevereiro,	uma	vez	que,	oficialmente,	a	cidade	

tenha nascido em 12 de dezembro de 1897.  Entretanto antes que o novo espaço 

para	os	mortos	ficasse	pronto,	um	cemitério	provisório	foi	construído	ao	lado	da	

Capela do Rosário2	(Fig.	1),	na	malha	urbana	da	nova	cidade	que	se	encontrava	

em processo de formação.

	O	Cemitério	Municipal	como	espaço	definitivo	destinado	aos	mortos	para	

a nova capital foi construído em uma região fora do perímetro urbano da cidade, 

em	um	local	conhecido	como	Alto	dos	Menezes,	bem	próximo	à	região	conhecida	

como Lagoinha, por onde passava um córrego com o mesmo nome. O local era 

longe o bastante da cidade, para que se evitasse o contato dos vivos e mortos, 

mas	perto	o	suficiente	para	que	não	 limitasse	a	chegada	à	necrópole,	sempre	

que fosse necessário

1  Em 1937 foi criado o Cemitério Israelita em Belo Horizonte, localizado na região da 
Pampulha, mais precisamente no bairro conhecido como Jaraguá. Trata-se de um cemitério 
privado, resultante da organização e mobilização da União Israelita, comunidade judaica criada 
em 1922.
2	 	A	Capela	do	Rosário	existe	até	os	dias	de	hoje	e	se	localiza	no	cruzamento	das	Avenidas	
do Amazonas, Rua dos Tamoios e Rua São Paulo.
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Figura	 1	 -	A	 capital	mineira	 em	1899,	 ao	 fundo	 à	 esquerda,	 pode	 ser	 vista	 a	
Capela do Rosário e o muro que circundava o cemitério provisório

Fonte: Fotos Antigas de Belo Horizonte – GRUPO. Disponível em: <https://www.facebook.com 
groups/211578045863114/>

 Ao ser inaugurado, o Cemitério Municipal passou a fazer parte da paisagem 

da	 nova	 cidade,	 exibindo	 em	 seu	 espaço	 arte,	 arquitetura	 e	 história,	 ou	 seja,	

guardando um acervo que retrata muito acerca de Belo Horizonte e seus 

habitantes.

 E é esse acervo que vem sendo investigado, evidenciando por meio do 

projeto	das	visitas	guiadas,	desde	o	ano	de	2012,	uma	complexa	e	diversa	história.	

Esta pode ser contada a partir dos roteiros que são construídos, considerando 

as possibilidades que se abrem mediante as pesquisas de campo e documental, 

que se realizam investigando a necrópole.
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Figura 2 - Bacia do Córrego da Lagoinha e suas estradas no ano de 1895

Fonte:	<http://curraldelrei.blogspot.com.br/2015/06/fragmentos-do-extinto-arraial-rua.html>

 As investigações acerca da história da necrópole nos apontam para ques-

tões	muito	 significativas.	 Por	 exemplo,	 na	 ocasião	 de	 seu	 nascimento	 consti-

tuiu-se	como	um	espaço	 laico,	ou	seja,	nascido	na	confluência	das	mudanças	

políticas	e	sociais	que	se	instauraram	no	Brasil	no	contexto	do	fim	do	século	XIX,	

incorporou em sua organização os elementos discursivos da modernidade, da 

secularização e laicização da morte.

	Diante	dessas	e	de	outras	circunstâncias,	o	Bonfim	possui	uma	história	que	

perpassa diferentes aspectos das artes, das religiões, da arquitetura e das len-

das	urbanas,	dentre	outras	nuances	que	são	exploradas	durante	o	percurso	das	

visitas guiadas. 
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OS ROTEIROS: EDUCAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE MEMÓRIAS

 O motor que conduz a realização das visitas se materializa por meio da 

oferta de atividades lúdicas e educativas e, com isso, se propõe a sensibilizar o 

olhar e interesse da população, em geral, para o entendimento da história e do 

acervo guardado no espaço cemiterial. Para construção do projeto e condução 

das	atividades	de	pesquisa	e	extensão	há	o	suporte	teórico	que	embasa	todo	o	

trabalho	especialmente,	aquele	que		relaciona-se	com	a	produção	historiográfica	

relativa	à	história	da	construção	da	capital	mineira,	bem	como	à	construção	do	

Cemitério	do	Bonfim.	Os	estudos	relativos	à	morte	e	morrer	no	mundo	ocidental	

são, igualmente, fundamentais para a compreensão da temática.3 

 Os roteiros propostos para a visitação do espaço cemiterial em questão, 

são preparados de acordo com a apreciação e o esquadrinhamento relativo aos 

conceitos de patrimônio histórico e cultural, turismo e educação patrimonial, 

que são os aportes teóricos que consolidam esse aspecto da ação educativa 

realizada. Metodologicamente, o projeto é construído através dos estudos de 

campo,	previamente	realizados,	para	compreensão	e	exploração	da	história	do	

cemitério e do acervo nele contido e, posteriormente, pela construção dos roteiros 

e atendimento aos visitantes. 

3	 	Sobre	estes	temas,	dentre	a	vasta	bibliografia,	destacamos	os	textos	de	Heliana	Angotti	
Salgueiro	(2020),	naquilo	que	se	refere	à	história	da	capital	mineira;	sobre	a	morte	a	produção	
acadêmica divulgada por meio da Revista M. Estudos sobre a Morte, os Mortos e o Morrer 
Disponível em: < http://www.seer.unirio.br/revistam/about>	 e	 sobre	 o	 Cemitério	 do	 Bonfim	
destacamos	a	produção	de	Marcelina	das	Graças	de	Almeida	(2007,	2016,	2017	e	2020).	

http://www.seer.unirio.br/revistam/about
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Figura	3	-	Um	dia	de	visita	no	Cemitério	do	Bonfim,	quadra	18

Fonte: Zé Rocha, docente na Escola de Design da UEMG, designer e fotógrafo.

 Há o planejamento na preparação de um calendário anual, da divulgação 

na	mídia,	 no	 processo	 de	 inscrição	 e,	 posterior	 fornecimento	 dos	 certificados	

de participação dos visitantes. A partir das investigações e proposições de 

itinerários no espaço cemiterial um guia de visitação está sendo construído e será, 

futuramente, disponibilizado para instituições de ensino e pessoas interessadas 

em visitar e conhecer o espaço cemiterial. 
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Figura 4. Calendário anual das visitas, ano 2020

Fonte: Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica

 Em razão da pandemia do COVID-19, que se instalou no cenário mundial 

no	final	de	2019	e,	no	Brasil,	no	início	do	ano	de	2020,	as	visitas	presenciais	foram	
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suspensas e foi necessário reinventar metodologias e processos educativos para 

manter o projeto em ação. Neste sentido, houve o incremento das redes sociais 

com a produção de conteúdo que pudesse mobilizar e interessar as pessoas. 

Destacamos	 as	 atividades	 nos	 perfis	 do	Facebook e Instagram, bem como a 

criação de um canal no Youtube e a divulgação e esquadrinhamento dos roteiros 

por meio de um Podcast. Estas atividades têm, a cada dia, fomentado, de modo 

considerável	a	visibilidade	naquilo	que	se	refere	à	necrópole	e,	consequentemente,	

tem possibilitado a ampliação do conhecimento sobre o acervo e a história daquele 

lugar, resultando na abertura de novos campos de pesquisa e investigação para 

os pesquisadores.

Figura 4 Print da página de divulgação do podcast: Visitas Guiadas ao Cemitério 
do	Bonfim	BH

Fonte:https://anchor.fm/marcelina-almeida/episodes/Piloto---Visitas-Guiadas-ao-Bonfim-
evl7dh

 Percebemos que a realização das visitas guiadas e atividades derivativas 

tem	permitido	a	 reabilitação	do	espaço	cemiterial,	 resultando	em	experiências	

diversificadas	 que	 incentivam	 a	 preservação	 do	 lugar,	 integrando	 áreas	 de	

conhecimento como história, artes visuais, arquitetura, turismo e design, dentre 

outras. Além disso, as ações educativas vêm sensibilizando o poder público e 
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privado para promoção de ações de zelo pelo patrimônio histórico e cultural que 

nele se abriga.

 É neste sentido que entendemos como as atividades propostas pelo projeto 

se caracterizam como uma ação voltada para a educação patrimonial na medida 

em que:

Trata-se de um processo permanente e sistemático de trabalho educacional 
centrado no Patrimônio Cultural como fonte primária de conhecimento e 
enriquecimento	individual	e	coletivo.	A	partir	da	experiência	e	do	contato	
direto com as evidências e manifestações da cultura, em todos os seus 
múltiplos	 aspectos,	 sentidos	 e	 significados,	 o	 trabalho	 da	 Educação	
Patrimonial busca levar as crianças e adultos a um processo ativo de 
conhecimento, apropriação e valorização de sua herança cultural, 
capacitando-os para um melhor usufruto destes bens, e propiciando a 
geração e a produção de novos conhecimentos, num processo contínuo 
de	criação	cultural	(HORTA,	GRUNBERG	e	MONTEIRO,	s/d,	p.4)

 Podemos	 acrescentar	 ainda	 que	 as	 “Visitas	 Guiadas	 ao	 Bonfim”	 se	

constituem por meio do diálogo, da comunicação e interação com o objeto 

cultural que se traduz no espaço cemiterial. E todas as discussões que podem ser 

construídas a partir dos roteiros, dos itinerários e da memória social compartilhada 

para com aqueles que se propõem a participar das visitas, estão em permanente 

construção.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Pelo	 que	 foi	 apresentado,	 e	 considerando	 a	 experiência	 relatada	 desde														

seu	 início	aos	dias	atuais,	é	possível	afirmar	que,	em	relação	ao	Cemitério	do	

Bonfim,	muitos	aspectos	mudaram.	Aqui	podemos	destacar	alguns	deles,	a	saber:

1	-	O	crescente	interesse	da	população	no	tocante	à	participação	nas	visitas;

2 - O recorrente interesse dos meios de comunicação pelas atividades e, 

portanto, a divulgação em jornais e revistas impressos e eletrônicos, bem como 

na	mídia	televisiva;
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3 - O interesse dos proprietários de túmulos para o cuidado e zelo em 

relação	às	suas	propriedades;

4	-	O	aumento	de	pesquisas	que	envolvem	os	cemitérios	municipais;

5 - A integração do cemitério como equipamento urbano importante para 

se pensar a história da cidade e seu lugar como espaço de memória, história e 

turismo. 

	As	atividades	realizadas	no	Bonfim	integram	e	proporcionam	a	construção	

de	identidades,	auxiliam	a	construção	do	pensamento	e	ação	no	tocante	à	sua	

preservação	e	às	políticas	de	tombamento.	De	igual	modo,	elucidam	a	necessidade	

de	se	refletir,	de	maneira	concreta	acerca	do	cuidado	com	a	memória	coletiva,	

bem como com a memória individual.

 E conscientes do peso e relevância das ações propostas na atualidade, 

está sendo planejado um guia, no qual estas questões ou parte delas estejam 

contempladas.	Há	o	desejo	que	este	guia	permita	assimilar	o	Cemitério	do	Bonfim	

como um lugar de múltiplas memórias: individuais e coletivas, mas, sobretudo, 

de	uma	memória	social,	ou	seja,	ressignificar	o	espaço	com	o	intuito	de	dar	ao	

mesmo a importância que este tem no processo de construção e preservação 

da memória da cidade de Belo Horizonte, a partir de lugares múltiplos que estão 

inseridos na paisagem da capital mineira.  

	Através	do	projeto	de	extensão	e	pesquisa	tem	sido	permitida	a	inserção	

do	 Cemitério	 do	 Bonfim	 no	 cenário	 cultural,	 artístico	 e	 turístico	 da	 cidade	 de	

Belo Horizonte, destacando o relevo dessa iniciativa que, concomitantemente, 

destaca-se como atividade pedagógica, educando para o futuro, pensando sobre 

o passado e estimulando, no presente, as iniciativas para a preservação.
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INTRODUÇÃO

Os cemitérios são espaços em que os visitantes buscam rememorar pa-

rentes,	amigos	e	pessoas	próximas.	Entretanto,	tem-se	percebido	uma	mudança	

nos padrões de construção e manutenção de túmulos em cemitérios, bem como 

na	sua	visitação.	Há,	por	exemplo,	visitantes	interessados	na	arte	tumular	con-

tida	nestes	espaços;	visitantes	que	buscam	sepulturas	de	famosos,	que	atuam	

como instrumento de preservação da memória cultural particular e coletiva de um 

grupo social. Os cemitérios constituem, assim, espaços de turismo e apreciação 

artística e histórica.

Em alguns países, a visitação aos cemitérios faz parte do roteiro histórico 

(ARAÚJO,	2006),	como,	por	exemplo,	o	Père-Lachaise,	em	Paris/França,	e	o	ce-

mitério da La Recoleta, em Buenos Aires/Argentina. No Brasil, conforme o site da 

Associação	Brasileira	de	Estudos	Cemiteriais	(ABEC)1, recebem visitas guiadas 

o	Cemitério	do	Bonfim	(Belo	Horizonte/MG),	o	Cemitério	Municipal	de	Maringá	

(Maringá/PR)	e	o	Cemitério	Vera	Cruz	(Passo	Fundo/RS).	Almeida	(2019),	tam-

bém	apresenta	relatos	sobre	projeto	realizado	no	Cemitério	do	Bonfim	em	que	

são realizadas visitas guiadas com o propósito de estimular o debate sobre te-

máticas que transitam pela educação patrimonial, pela história da cidade de Belo 

Horizonte e de seus habitantes. Assim, os cemitérios também se revelam espaço 

útil	para	práticas	educativas;	diversos	projetos	são	desenvolvidos	com	jovens	em	

cemitérios, abordando temáticas como morte, adolescência, suicídio, comporta-

mentos autolesivos. Além disso, a educação cemiterial pode ser aliada a diversos 

componentes	curriculares	da	Educação	Básica	(RIGO,	2016).

A	mediação	tecnológica	na	visita	a	esses	espaços	pode	permitir	experiên-

cias ampliadas para além da interação imediata com os objetos físicos. De posse 

de simples dispositivos móveis, o visitante do cemitério pode acessar informa-

ções sobre falecidos ou obras de arte tumulares disponibilizadas por meio de QR 

1   https://www.estudoscemiteriais.com.br/visitas-guiadas 
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codes2.	Cann	(2013,	p.113)	argumenta	que	QRcodes “transferem os mortos do 

cemitério para o reino dos vivos”, ao proporcionarem uma ligação das pessoas 

vivas com os falecidos, acessível de qualquer lugar. Em geral, os QR codes em 

cemitérios dão acesso a memoriais digitais nos quais podem ser encontradas in-

formações sobre falecidos, podendo haver uma interligação entre o mundo físico 

(localização	do	túmulo)	e	o	virtual.

Memoriais digitais na Web permitem prestar homenagens a pessoas fale-

cidas,	podendo	ser	considerados	um	tipo	específico	de	software, modelável de 

diferentes	maneiras	(LOPES;	MACIEL;	PEREIRA,	2014),	e	atraindo	a	atenção	

de empresas, em especial do ramo funerário. Como uma categoria relativamente 

nova e diferenciada de software, estudos sobre o uso e impacto de memoriais 

digitais são necessários.

Para os pesquisadores entusiastas das tecnologias surge na automação de 

cemitérios um interessante mercado. Além dos dados dos falecidos em memo-

riais digitais, as artes tumulares podem ser analisadas. Com as possibilidades de 

cremação e/ou guarda do corpo físico por tempo limitado em determinados ce-

mitérios, as memórias digitais podem ser uma forma de imortalizar os falecidos. 

Atividades com jovens em cemitérios e o uso de memoriais digitais podem ser 

muito úteis para projetos de ensino-aprendizagem em que os usuários colaboras-

sem inserindo informações nesses sistemas, agregando-lhes valor.

Garcia	(2018),	do	blog	São Paulo antiga, evidencia a depredação do Cemi-

tério da Consolação em São Paulo, que tem sido alvo de constantes furtos. Obras 

de muitos artistas que estavam adornando túmulos das mais variadas famílias 

já não estão mais lá. Esculturas, portinholas, relevos, esculturas de diversos ta-

manhos simplesmente foram roubadas. Para	Araújo	(2016,	p.	47),	“os	cemitérios	

devem ser considerados como patrimônio histórico-cultural, já que possuem di-

2   Quick Response Code é um código visual bidimensional que pode ser escaneado por 
dispositivos	móveis	equipados	com	câmera,	sendo	convertido	em	texto,	endereço	URI,	número	
de telefone, localização etc.
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versas	expressões	artísticas,	sociais	e	culturais	e	desse	modo	podem	ser	fontes	

de estudo para as diferentes áreas do conhecimento.”

Diante	disso,	 relacionada	a	esta	pesquisa	está	a	preocupação	de	profis-

sionais e pesquisadores com a preservação dos cemitérios. Assim, acreditamos 

que a tecnologia pode contribuir para eternizar monumentos, obras artísticas, 

histórias e permitir que futuras gerações tenham acesso a esses importantes 

artefatos.

Assim,	questiona-se:	 tais	sistemas	atende	às	expectativas	dos	usuários?	

Como os usuários percebem tais sistemas? Nesse sentido, este capítulo resul-

ta de uma pesquisa que tem como objetivo analisar a percepção dos usuários 

quanto	à	utilização	de	memoriais	digitais	vinculados	a	sepulturas	via	QRcode no 

Cemitério da Consolação em São Paulo.

Para tanto, realizamos uma pesquisa de abordagem qualitativa, consistin-

do	em	um	estudo	exploratório	com	observação	participante	em	uma	visita	no	Ce-

mitério da Consolação e na aplicação de questionário aos participantes antes e 

após	a	visita.A	experiência	foi	conduzida	para	propiciar	aos	participantes	a	visita	

aos túmulos ampliada por uso de QRcode para o acesso a memoriais das pesso-

as	ali	enterradas.	Neste	texto	apresentamos	um	relato	de	experiência	analisando	

os dados coletados durante a visita e com os questionários aplicados. 

OS MEMORIAIS DIGITAIS E SUA UTILIZAÇÃO EM 
CEMITÉRIOS

No que se refere ao morto e aos enlutados, tecnologias têm sido projetadas 

e	adaptadas	de	modo	a	permitir	que	os	usuários	expressem	suas	homenagens	a	

falecidos. Nesse sentido, esta seção relata pesquisas sobre memoriais digitais e 

sobre o uso de tecnologias em cemitérios. 

Trevisan	 e	 Maciel	 (2020)	 apresentam	 como	 as	 soluções	 tecnológicas	

ajudam a superar a dor causada pelo luto, evidenciando como dispositivos digitais 
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têm	sido	úteis	no	contexto	da	pandemia,	em	que	velórios	e	funerais	estão	com	

restrições diante da crise sanitária em decorrência da Covid-19. Empresas do 

ramo funerário têm oferecido, além da estrutura cemiterial física, serviços virtuais 

e online,	com	a	possibilidade	de,	mesmo	à	distância,	participar	dos	ritos	funerários,	

postar condolências e interagir com os enlutados via memoriais digitais. Dada a 

expansão	de	soluções	nesse	domínio,	Ohman	e	Floridi	(2017)	cunharam	o	termo	

Digital After life Industry	 (DAI)	para	 caracterizar	 serviços	e	produtos	ofertados	

em decorrência da morte de um usuário online, os quais podem ser monetizados 

pela indústria.

De	acordo	com	Riechers	(2013),	os	websites	de	memoriais	digitais	existem	

desde 1996, com o lançamento da plataforma Virtual Memorials3. O conceito 

de	 memorial	 digital	 deriva	 dos	 memoriais	 existentes	 no	 mundo	 físico,	 onde	

monumentos concretos são utilizados para honrar a memória de uma pessoa ou 

acontecimento.	Segundo	Riechers	(2013),	todos	os	memoriais	pessoais	surgem	

de	 uma	 necessidade	 humana	 comum:	 honrar	 a	 morte	 em	 um	 contexto	 que	

permita lembranças de dor e alegria e confortar as pessoas em luto. Tal prática é 

transposta para o ambiente Web, permitindo aos usuários prestar homenagens a 

entes	falecidos	com	velas	ou	flores	virtuais,	ou	mesmo	com	mensagens	verbais.	

Para	Carroll	e	Romano	(2010),	memoriais	online	são	particularmente	únicos	

porque	transcendem	espaço	e	 tempo.	Pode-se,	por	exemplo,	participar	de	um	

velório virtual, ou visitar um túmulo ou outro memorial via Web, em local e tempo 

quaisquer. 

Tanto	 os	 dados	 que	 integram	 memoriais	 quanto	 os	 que	 são	 deixados	

pelos falecidos, frequentemente dispersos em variados sistemas de hardware 

e software, constituem o legado digital de um usuário. De acordo com a Digital 

Legacy Association (2022,	n.p.):

Um legado digital é a informação digital disponível sobre alguém após 
sua morte. [...] é muitas vezes moldado pelas interações que a pessoa 

3   http://www.virtual-memorials.com
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fez e pelas informações que criou antes de morrer. Isso pode incluir seus 
perfis	de	mídia	social,	conversas	online,	fotos,	vídeos,	perfis	de	jogos	e	
seu site ou blog”.

Ueda	 e	 Maciel	 (2021)	 sistematizam	 recomendações	 para	 o	 projeto	 de	

memórias digitais a partir do estudo de diferentes trabalhos sobre o tema produzidos 

nos	últimos	anos,	considerando	o	contexto	brasileiro.	Na	etapa	de	sistematização,	

eles propuseram quatro categorias para memoriais digitais: dedicados, integrados 

(em	especial	às	 redes	sociais),	 coletivos	e	de	apoio	ao	 turismo	mortuário.	Os	

autores disponibilizam um documento que compila todas as recomendações, as 

quais	são	comentadas	no	artigo.	Por	sua	vez,	Leitão,	Pereira	e	Maciel	 (2017)	

apresentam	reflexões	sobre	a	comunicação	de	questões	culturais	em	sistemas	

interativos	relacionados	à	morte,	 tendo	em	vista	que	o	design de sistemas em 

um domínio que envolve fortes emoções e, frequentemente, crenças religiosas 

é,	entre	outras,	uma	tarefa	ética.	Ao	exercitarem	a	identificação	e	explicitação	de	

valores e práticas culturais em torno da morte, os designers podem estar também 

contribuindo	para	a	promoção	e	o	respeito	à	diversidade	nestes	sistemas.

No que diz respeito ao impacto das tecnologias na visita a cemitérios, Van 

der Linden et al. (2013)	conduziram	uma	pesquisa	sobre	visitas	a	um	cemitério	

no Reino Unido, com a mediação de dispositivos móveis e mesas interativas. 

O objetivo era que os usuários não apenas acessassem informações sobre o 

passado,	 mas	 também	 fizessem	 associações	 significativas	 entre	 suas	 vidas	

e	 a	 visita	 ao	 cemitério.	 Os	 pesquisadores	 classificam	 sua	 abordagem	 como	

computação evocativa, visando a demonstrar como tecnologias podem ser usadas 

para	criar	experiências	significativas	através	da	conexão	e	da	interação	com	o	

passado. Os resultados mostraram que os visitantes foram além de simplesmente 

ler	 lápides	 e	 olhar	 túmulos:	 eles	 estabeleceram	 conexões	 profundas	 entre	 os	

dados dos mortos e suas próprias histórias de vida.

A temática no domínio de gerenciamento de Legado Digital Pós-Morte tem 

sido campo de pesquisas no Brasil. O Projeto Dados Além da Vida – DAVI4, 

4   http://lavi.ic.ufmt.br/davi/

http://lavi.ic.ufmt.br/davi/
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que tem sua coordenação e registro na Pró-Reitoria de Pesquisada Universidade 

Federal	de	Mato	Grosso	(UFMT),	congrega	pesquisadores	de	diversas	instituições	

de	 ensino,	 em	 nível	 de	 graduação/iniciação	 científica,	mestrado	 e	 doutorado,	

envolvendo as áreas da Computação, Educação, Direito, Letras, Psicologia, 

entre outras.Trata-se de um dos maiores grupos no Brasil a estudara temática da 

morte e tecnologias, com quase uma década de atuação, buscando:

Investigar,	 à	 luz	 dos	 princípios	 técnicos,	 culturais	 e	 legais,	 o	 legado	
digital pós-morte e propor soluções para a engenharia de sistemas 
computacionais	 no	 que	 se	 refere	 ao	 espólio	 digital	 deixado	 pelos	
proprietários	 das	 contas	 que	 falecem,	 por	 meio	 das	 expectativas	 dos	
atuais	usuários	da	Internet.	(DAVI,	2020,	n.p.)

Diante disso, a integração de tecnologias em cemitérios, bem como a 

ampliação de acesso a memoriais digitais, arte tumular e apreciação histórica 

desses espaços, também contribui para a educação para a morte, de forma que o 

tema	possa	despertar	consciência	e	reflexões	e	possa	ser	tratado	de	forma	mais	

natural.

MEMORIAIS DIGITAIS NO CEMITÉRIO DA CONSOLAÇÃO EM 
SÃO PAULO

De acordo com informações no site do Cemitério da Consolação5, este se 

constitui como a mais antiga necrópole em funcionamento na cidade de São 

Paulo e uma das principais referências brasileiras no campo da arte tumular. É o 

primeiro cemitério público da cidade, inaugurado em 15 de agosto de 1858 como 

Cemitério Municipal, com o objetivo de garantir a salubridade e evitar epidemias, 

substituindo o hábito então recorrente de sepultar os mortos nos interiores das 

igrejas.

Atualmente, o Cemitério da Consolação é um dos 22 cemitérios públicos 

administrados pelo Serviço Funerário do Município de São Paulo.O cemitério 

abriga túmulos de personalidades e famílias ilustres da sociedade brasileira e 

5   https://www.cemiterioconsolacao.com/

https://www1.ufmt.br/ufmt/un/propeq
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paulista. No campo da arte tumular, conta com importantes obras de escultores 

como Victor Brecheret6, Celso Antônio Silveira de Menezes7 e Galileo Emenda-

bili8.

Em novembro de 2012, foi criada a empresa Memoriall9	que	explora	o	uso	

de tecnologias de QRcode e possibilitar que memórias de entes queridos faleci-

dos fossem eternizadas. As placas com QRcodes podem	ser	afixadas	em	lápides	

e outros monumentos, permitindo a visualização da história do falecido.No site da 

empresa,	encontramos	a	seguinte	reflexão:	

Alguma vez você já andou por um cemitério e encontrou-se perguntan-
do sobre as vidas daqueles ao seu redor, a sua identidade marcada por 
nada mais do que as datas sob o seu nome? Alguma vez você já se 
perguntou de onde você veio e sobre os antepassados que vieram antes 
de você? Este desejo curioso para descobrir e preservar memórias, que 
nos fez criar o Memoriall, para ajudar a guardar, compartilhar e perpetuar 
suas	memórias.	(MEMORIALL,	2022,	n.p.)

Em parceria da Memoriall com o Cemitério da Consolação em São Paulo, 

foi instalado um mapa com a localização das sepulturas de artistas, políticos, 

intelectuais e personalidades públicas, além das obras de arte tumular e de totens 

com a tecnologia QR code para que os visitantes acessassem dados sobre os 

enterrados. Assim, o visitante pode se guiar nas ruas e seguir em direção aos 

túmulos, onde, além de obras de arte tumular, há as lápides de celebridades 

brasileiras, como Tarsila do Amaral10, Monteiro Lobato11 e Mário de Andrade12. 

6  Foi um escultor ítalo-brasileiro, considerado um dos mais importantes do Brasil. Foi o 
responsável pela introdução do modernismo na cultura e escultura brasileira.
7     Foi um pintor e professor brasileiro, além de ser um dos maiores escultores do modernismo 
brasileiro
8    Foi um escultor ítalo-brasileiro responsável pela criação de diversas esculturas funerárias 
e de célebres monumentos artísticos na cidade de São Paulo.
9    http://memoriall.com.br/
10  É considerada uma das principais artistas modernistas da América Latina, descrita como 
“a	pintora	brasileira	que	melhor	atingiu	as	aspirações	brasileiras	de	expressão	nacionalista	em	
um estilo moderno.”
11  Foi um escritor, ativista e tradutor brasileiro. Foi um importante editor de livros inéditos e 
autor de importantes traduções
12   Foi um poeta, romancista, musicólogo, historiador de arte, crítico e fotógrafo brasileiro. Um 
dos fundadores do modernismo no país, ele praticamente criou a poesia brasileira moderna 
com a publicação de sua Pauliceia Desvairada em 1922.
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Ao	chegar	em	um	túmulo	com	totem,	é	possível	acessar	o	perfil	do	falecido	via	

QRcode	no	aplicativo	“Memoriall”.	O	perfil	dispõe	de	campos	para	informações	

como	biografia,	árvore	genealógica,	fotos,	mensagens,	vídeos,	obituário	dentre	

outros. A seguir, apresenta-se algumas inferfaces do aplicativo, na versão Mobile. 

Figura 1 – Interfaces do Memoriall

Fonte: Memoriall, 2016.

METODOLOGIA

A	 pesquisa	 realizada	 foi	 do	 tipo	 exploratória	 e	 está	 fundamentada	 na	

abordagem	qualitativa	(DENZIN;	LINCOLN,	2006).	A	coleta	de	dados	ocorreu	por	

meio de observação participante durante uma visita ao Cemitério da Consolação 

e da aplicação de questionários antes e após a visita.

A	experiência	ocorreu	durante	a	sétima	edição	do	Workshop	sobre	Aspectos	

da	IHC	para	a	Web	Social	(WAIHCWS),	realizado	no	Simpósio	Brasileiro	sobre	

Fatores	Humanos	em	Sistemas	Computacionais	(IHC),	em	São	Paulo.	Tal	edição	

(a)	Acesso	a	um	perfil	
via QRCode

(b)	Opções	de	menu	
para	cada	perfil

(c)	Menu	Obituário
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promoveu	o	debate	sobre	as	oportunidades	e	os	desafios	que	a	Web	Social	traz	

para	 a	 comunidade	 de	 pesquisa	 em	 IHC	no	 contexto	 do	 legado	 digital.	 Entre	

outras atividades, os organizadores do workshop propuseram a realização 

desse	estudo	exploratório,	de	formas	a	articular	discussões	teóricas	e	atividades	

práticas relacionadas ao domínio em foco. Assim, 21 participantes do workshop 

deslocaram-se juntamente com os 4 organizadores da atividade até o Cemitério 

da	Consolação,	 a	 fim	de	participar	 da	 visita.	Resultados	 dessa	 visita	 também	

foram publicados em Maciel et al	 (2017)	e	nos	Anais Estendidos do XVII IHC 

(MACIEL	et al.,	2018).

Todos os sujeitos participantes foram informados de que deveriam levar 

o crachá da conferência e celulares carregados com leitores de QR code para 

o cemitério. Como essa foi nossa primeira visita em cemitérios, um lugar que 

pode	evocar	memórias	de	diferentes	intensidades	(inclusive	muito	apaixonadas),	

decidimos recrutar apenas especialistas em Interação Humano-Computador 

(IHC),	que	acreditamos	serem	mais	capazes	de	separar	preocupações	particulares	

sobre	cemitérios	e	a	experiência	de	usar	tecnologias	de	QR code nesse cenário.

Na	entrada	do	cemitério	os	pesquisadores	fizeram	uma	breve	explicação	

sobre	a	atividade,	seus	objetivos	e	instrumentos	(o	cenário,	a	pesquisa,	o	leitor	de	

QR code	etc.).	Os	participantes	assinaram	um	termo	de	consentimento	quanto	à	

sua participação, uso de imagens e a publicação dos dados deste estudo. Durante 

a visita, foram registradas fotos dos usuários interagindo com os memoriais e 

áudios de discussões que surgiram no decorrer da visita. A visitação ocorreu 

conforme proposta de um cenário e durou cerca de 3 horas, encerrando com o 

preenchimento do questionário pós-visita. 

Na	Figura	2	apresenta-se	registro	fotográfico	da	etapa	inicial	do	estudo,	na	

qual os participantes reconheciam o mapa do cemitério e as informações sobre 

os	memoriais	(a);	e	o	jazido	onde	encontra-se	Mário	de	Andrade	(b)
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Figura 2 – Acesso aos memoriais digitais

 

Fonte: Cristiano Maciel, 2016.

Para a realização da visita, criou-se um cenário a ser utilizado pelos 
participantes. O cenário teve como objetivo guiar os participantes para que 
fizessem	o	mesmo	caminho,	mas	também	ficassem	livres	para	observar	o	que	
chamasse sua atenção. O cenário é apresentado a seguir:

“Você é um turista, conhecendo a cidade de São Paulo e decidiu visitar, com 
um grupo de amigos, o Cemitério da Consolação, local conhecido por abrigar 
túmulos de famosos e arte tumular. Ouviu também dizer que neste cemitério há 
uma automação para a visitação por meio de QRcodes em totens e túmulos de 
pessoas ilustres.Lá chegando, consultou o mapa analógico disposto na entrada 
do cemitério e optou por conhecer, nesta ordem, os túmulos das seguintes 
pessoas: Marquesa de Santos, Cícero Pompeu de Toledo e Mário de Andrade. 
Ao selecionar os túmulos dessas personalidades, você anotou, no bloco de notas 
de sua preferência, as localizações informadas no mapa analógico e começou a 

(a)	Mapeando	o	cemitério	e	a
 tecnologia

(b)	QRCode	de	acesso	ao	Memoriall	
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visita.Ao entrar na rua em que se localiza o túmulo da Marquesa de Santos, você 
viu	à	sua	direita	um	totem	com	QRcode	e	resolveu	explorá-lo.	Em	seguida,	foi	
ao	túmulo	da	Marquesa	e:	observou	as	possibilidades	oferecidas	na	página;	leu	
seu	obituário;	e	leu	suas	mensagens.Em	seguida,	você	consultou	suas	notas	e	
se	dirigiu	ao	túmulo	de	Cícero	Pompeu	de	Toledo,	em	cujo	perfil	você	navegou	
em	busca	das	seguintes	informações:	causa	mortis;	data	de	óbito;	motivo	de	sua	
fama;	e	mensagens	endereçadas	a	ele.Então,	você	se	dirigiu	para	o	outro	lado	
do	cemitério,	até	o	túmulo	de	Mário	de	Andrade	e:	leu	sua	biografia;	leu	os	links	
associados;	e	compartilhou	com	seus	amigos	que	você	esteve	lá.Feito	isso,	você	
se	encaminhou	à	saída	do	cemitério,	fazendo	outras	observações	do	que	achou	
interessante pelo caminho.”

O	questionário	pré-visita	foi	projetado	para	coletar	dados	demográficos	e	
experiência	em	IHC	(sete	questões);	de	religião	(11	questões),	de	representações	
da	morte	(2	questões);	sobre	cemitérios	(7	questões)	e	gerais	(2	questões).	Já	
o questionário pós-visita perguntava sobre sensações dos usuários durante 
a	 prática	 (2	 questões),	 sobre	 o	 uso	 e	 funcionalidades	 do	 aplicativo	Memoriall	
(10	questões),	 sobre	o	 tipo	de	aparelho	celular	usado	 (1	questão)	e	gerais	 (2	
questões).	

Os	dados	foram	tabulados	em	uma	planilha	eletrônica	Excel,	obedecendo	
à	 codificação	 das	 questões	 nos	 instrumentos,	 e	 analisados	 com	 apoio	 do	
software Google Sheets. Foram propostas correlações entre algumas questões. 
As	 questões	 foram	 identificadas	 com	 a	 letra	 “P”	 e	 os	 usuários	 com	 a	 letra	U	
seguida de um número sequencial, o que permitiu seu anonimato e o confronto 

das respostas dos questionários pré- e pós-visita.

INTERAGINDO COM OS MEMORIAIS DIGITAIS: RESULTADOS 
E DISCUSSÕES

Apresentamos a seguir os resultados da visita e discussões a partir dos 

dados,	incluindo	o	perfil	dos	participantes,	seus	costumes	e	práticas	em	espaços	

cemiteriais	 (colhidos	 antes	 da	 visita)	 e	 a	 experiência	 com	 memoriais	 digitais	

durante a visita, fazendo correlações entre algumas questões e suas respostas.
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Perfil dos participantes

Mais	da	metade	dos	participantes,	ou	seja,	52,4%	 faziam	parte	da	 faixa	

etária	dos	20	aos	29	anos;	28,6%	tinham	entre	30	a	39	anos;	9,5%,	entre	40	e	49	

anos;	e	9,5%,	mais	de	50	anos.	Destes,	71,4%	eram	do	sexo	masculino	e	28,6%	

do	feminino.	A	seguir,	apresenta-se	uma	foto	dos	participantes	do	experimento	

(Figura	3).

Figura	3	–	Participantes	do	Experimento

Fonte: Cristiano Maciel, 2016.

	Com	 relação	 ao	 perfil	 acadêmico	 e	 profissional,	 questão	 na	 qual	 era	

possível assinalar mais de uma opção, apenas 3 participantes eram estudantes 

de graduação. 10 estavam cursando pós-graduação, 10 eram professores e 12 

se	declararam	pesquisadores.	Nenhum	participante	afirmou	ser	profissional	do	

mercado.



94

Estudos Cemiteriais no Brasil: itinerários, abordagens e perspectivas

Questionados	sobre	sua	religião,	elemento	cultural	importante	no	contexto	

da morte, cemitérios e memoriais, 32,7% dos participantes responderam que são 

católicos;	23,8%,	protestantes;	e	12,5%,	espíritas.	25,0%	afirmaram	não	ter	religião	

e 4,2% não responderam a Q9. Além disso, 57,1% responderam acreditar em 

Deus;	30,1%	são	ateus	e	4,7%	são	agnósticos.	No	entanto,	quando	questionados	

se costumam frequentar rituais de suas religiões, 66,7% responderam que 

raramente	o	fazem;	23,3%	nunca	o	fazem;	e	9,5%	costumam	fazê-lo.	Quanto	à	

vida após a morte, 57,1% acreditam nela, enquanto 42,9%, não. 

Sobre costumes e práticas em espaços cemiteriais

No	 contexto	 da	 prática	 realizada,	 mostrou-se	 importante	 arguir	 os	

participantes, no questionário pré-visita, sobre seus costumes e práticas com 

relação aos espaços cemiteriais. Assim, questionamos com que frequência e 

por que os entrevistados vão a cemitérios. Permitida a escolha de mais de uma 

opção, os participantes responderam que frequentam cemitérios nos termos 

apresentados na tabela 1:

Tabela 1: Frequência e motivos para visita a cemitérios 

Frequentemente, para homenagear pessoas falecidas 4,76%

Às vezes, para homenagear pessoas falecidas 19,04%

Participar	de	funerais	de	pessoas	próximas 47,61%

Participar de funerais de pessoas conhecidas 38,09%

Em atividades turísticas 9,52%

Nunca 9,52%

Fonte:	elaborado	pelos	pesquisadores	a	partir	dos	dados	da	pesquisa	(2017)



94 95

Estudos Cemiteriais no Brasil: itinerários, abordagens e perspectivas

Na opção aberta “outra”, U16 escreveu ainda que visita o cemitério em 

“dia	de	finados;	aniversário	de	 falecimento”.	Sua	resposta,	 juntamente	com	as	

duas	opções	mais	 escolhidas	 (“participar	 de	 funerais	 de	pessoas	próximas”	 e	

“participar	 de	 funerais	 de	 pessoas	 conhecidas”),	mostra	 que	 os	 entrevistados	

tinham alguma relação com cemitérios regidos por normas sociais, visitando-os 

apenas nas datas em que deveriam fazê-lo de acordo com protocolos culturais 

brasileiros.

O	 caráter	 social,	 mais	 do	 que	 pessoal,	 dessas	 visitas	 é	 confirmado	

pelas respostas quando inquiridos se visitavam os cemitérios sozinhos ou 

acompanhados	e	por	quem.	Podendo	escolher	mais	de	uma	opção,	19	(90,47%)	

dos	21	entrevistados	disseram	que	vão	acompanhados	de	familiares	e10	(47,61%)	

disseram	que	vão	acompanhados	de	amigos.	Apenas	4	(19,04%)	disseram	que	

vão sozinhos.

Questionamos o que os usuários normalmente fazem quando visitam os 

cemitérios. Os participantes podiam selecionar mais de uma opção. A Tabela 2 

resume os resultados.

Tabela 2: O que fazem os participantes quando visitam os cemitérios

Apreciam a arte funerária 47,6%

Rezam 19,0%

Procuram memórias do falecido 28,6%

Falam com o falecido 14,3%

Deixam	objetos	em	túmulos 14,3%

Vagam pelas sepulturas 42,9%

Leem informações sobre lápides 61,9%

Outros 9,5%

Fonte:	elaborado	pelos	pesquisadores	a	partir	dos	dados	da	pesquisa	(2017)
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Dois participantes responderam “outro” e acrescentaram “manter as 

sepulturas	arrumadas”	e	“fotografar	funerais”.	As	respostas	mais	comuns	(“apreciar	

a	arte	funerária”	e	“ler	 informações	em	lápides”)	sugerem	que	grande	parte	da	

experiência	de	visitar	cemitérios	consiste	em	processos	semióticos,	nos	quais	a	

recepção e interpretação de mensagens verbais e não verbais desempenham 

um papel central.A interação com o falecido ou com o lugar é, portanto, muito 

mediada por artefatos linguísticos, que não podem ser dissociados do papel que 

qualquer	memorial	(digital	ou	físico)	desempenha.

A seguir, apresenta-se uma foto de uma participante acessando um memorial 

via	QRCode	(Figura	4).

Figura	4	–	Participante	do	Experimento	acessando	o	aplicativo	Memomiall

Fonte: Cristiano Maciel, 2016.

Os participantes foram questionados sobre quais recursos já utilizaram ao 

visitar cemitérios. Com permissão para escolher mais de uma opção, responderam 

conforme dados apresentados na tabela 3.
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Tabela 3: Recursos utilizados pelos participantes na visita a cemitérios 

Item Sim Não

Mapa 23,8% 71,4%

Guia 28,6% 66,7%

Guia de áudio 9,5% 85,7%

Material impresso sobre o falecido 4,8% 90,5%

Informações na recepção 28,6% 66,7%

Informações de navegador web 28,6% 66,7%

Utilizou QRcodes 0% 95,2%

Fonte:	elaborado	pelos	pesquisadores	a	partir	dos	dados	da	pesquisa	(2017)

Um dos sujeitos da pesquisa optou por não responder a essa pergunta. 

As respostas mostram que os recursos digitais são muito pouco frequentes nas 

visitas aos cemitérios, principalmente os QR codes, que ninguém escolheu como 

resposta. Além disso, as respostas mostram que os visitantes raramente leem 

material impresso com informações sobre o falecido, o que poderia ser diferente 

caso	 as	 informações	 fossem	 exibidas	 em	 interfaces	 digitais,	 como	 fazem	 os	

memoriais digitais.

Sobre a experiência com memoriais digitais em cemitérios:                     
uso do Memoriall

Ao	serem	questionados	quanto	a	como	consideraram	a	experiência	de	uso	

do aplicativo Memoriall, 80,9% dos entrevistados disseram que é fácil de usar, 

enquanto 19,0% consideraram-no difícil. No entanto, quando questionados sobre 

o design do aplicativo, apenas 23,8% dos entrevistados disseram estar satisfeitos. 

Questionados	 sobreo	 que	 o	 uso	 exploratório	 do	Memoriall	 promove,	 os	

participantes puderam escolher mais de uma opção, como apresentado na Tabela 

4:
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Tabela	4:	O	que	o	uso	exploratório	do	Memoriall	promove

Curiosidade 81,0%

Exploração	do	espaço	físico 33,3%

Interação no cemitério 81,0%

Interação com outras pessoas 23,8%

Acesso	às	memórias	do	falecido 52,4%

Outro 4,8%

Fonte:	elaborado	pelos	pesquisadores	a	partir	dos	dados	da	pesquisa	(2017)

U8, que escolheu a opção “outro”, acrescentou que o uso do sistema promove 

“informação limitada”, o que sugere insatisfação. As outras duas respostas 

menos	 frequentes	 à	 Q34	 (“interação	 como	 outras	 pessoas”	 e	 “exploração	 do	

espaço	físico”)	mostram	que	a	experiência	promovida	pelo	memorial	digital	não	

foi percebida pela maioria dos entrevistados como necessariamente social ou 

ancorada em um determinado espaço físico. O fato de a interação por meio de 

um memorial digital com informações sobre pessoas falecidas ocorrerem um 

cemitério foi considerado relevante pelos entrevistados, mas poucos se sentiram 

interagindo	com	o	cemitério,	explorando	seu	espaço	físico.	

Os respondentes puderam escolher mais de uma opção para dizer o que 

acharam mais interessante no sistema. Suas respostas estão resumidas na 

Tabela 5.

Tabela 5: Aspectos preferidos dos participantes em relação ao Memoriall

Encontrar Sepulturas no Cemitério 57,1%

Obter Informações sobre o falecido 95,2%

Obter informações sobre a família do falecido 23,8%

Usar a tecnologia em um cemitério 66,7%

Compartilhar	a	experiência	com	outras	pessoas 33,3%

Fonte:	elaborado	pelos	pesquisadores	a	partir	dos	dados	da	pesquisa	(2017)
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Suas respostas sugerem uma boa recepção do uso de tecnologias digitais 

em	cemitérios	e	confirmam	o	papel	principal	do	aplicativo:	apresentar	informações	

sobre o falecido. Quanto ao tipo de informação sobre um morto a ser apresentada 

em um cemitério, os entrevistados têm opiniões diferentes dependendo do meio 

em que os dados estariam disponíveis: uma lápide ou um memorial digital.

Na pesquisa pré-visita, perguntamos que tipo de dados uma lápide deve 

conter. Os cinco elementos mais escolhidos pelos participantes foram: nome 

completo	 (20	 respondentes),	data	de	nascimento	 (17),	data	de	óbito	 (17),	 foto	

(13)	e	epitáfio	(10).	Tais	escolhas	estão	de	acordo	com	os	formatos	de	lápides	

populares	no	Brasil	(PEREIRA;	MACIEL;	LEITÃO,	2016).	Curiosamente,	nenhum	

entrevistado escolheu a opção “religião”, embora símbolos religiosos, como 

cruzes, sejam comumente encontrados em lápides brasileiras ao lado de datas 

de óbito. Estudos que investigam aspectos culturais, como a religiosidade dos 

usuários e suas relações com artefatos digitais tem sido objeto de investigação 

(MACIEL;	PEREIRA,	2013)	(LEITÃO;	PEREIRA;	MACIEL;	2017).

Perguntamos ainda que tipo de dados sobre pessoas falecidas um memorial 

digital deve conter. As respostas mais frequentes foram quase consensuais: nome 

completo	 (20	 respondentes),	dados	biográficos	 (20),	data	de	nascimento	 (18),	

data	e	óbito	(18),	fotos	(19)	e	causa mortis	(17).	Possivelmente	devido	a	menos	

restrições de espaço, os usuários esperam que memoriais digitais mostrem 

mais	informações	sobre	o	falecido.	Na	opção	“outros”,	por	exemplo,	os	usuários	

sugeriram	 adicionar	 aos	 perfis	 digitais	 informações	 como	 “filmes	 favoritos”,	

“fatos engraçados”, “curtidas” e “artigos de mídia” do falecido. Causa mortis é 

um assunto delicado, porém: ao mesmo tempo em que interessa aos usuários, 

também afeta os requisitos de privacidade dos usuários mortos, de modo que um 

cuidado maior deve ser tomado.

Na P23, no questionário pré-visita, os entrevistados puderam escolher 

mais de uma opção sobre como costumam se sentir ao ir aos cemitérios. As 

opções	“mal-estar”	(10	respondentes)	e	“nostalgia”	(7)	foram	as	mais	frequentes.	
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3	 sujeitos	 da	 pesquisa	 escolheram	 a	 opção	 “outro”	 e	 expressaram	 “tristeza”,	

“reflexividade”	 e	 “introspectividade”.	 Por	 outro	 lado,	 emP30,	 no	 questionário	

pós-visita, perguntamos o que eles sentiram no Cemitério da Consolação. As 

duas opções mais frequentes foram “indiferença” e “paz”. Os respondentes 

que escolheram a opção “outros” acrescentaram substantivos como “surpresa”, 

“experiência”,	“sabedoria”,	“maravilha”	e	“curiosidade”.	O	gráfico	a	seguir	mostra	

todas	as	sensações	experimentadas	antes	e	depois	da	visita,	comparando-se	as	

respostas	às	questões	P23	e	P30.	

Gráfico	1:	Sensações	antes	e	depois	da	visita

Fonte:	elaborado	pelos	pesquisadores	a	partir	dos	dados	da	pesquisa	(2017)

No	 questionário	 pós-visita	 guiada,	 100%	dos	 participantes	 afirmaram	na	

P35 que usariam o sistema Memoriall para ter mais informações sobre os túmulos 

e falecidos ao visitar um cemitério. 

For	fim,	na	P43,	os	participantes	opinaram	sobre	a	visita.	95,24	consideraram	

a	prática	interessante	e	apenas	um	participante	(4,76%)	se	mostrou	indiferente.	

Em	uma	questão	aberta	a	comentários	e	sugestões	(P44),	U8	sugeriu	“Realizar	

um	primeiro	momento	da	experiência	sem	o	smartphone”.	
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Percebemos que a visita foi interessante para a maioria dos participantes 

que	tiveram	a	possibilidade	de	realizar	a	experiência	e	perceber	novas	formas	

de utilização das tecnologias em espaços cemiteriais. No que se refere ao 

comentário do U8, sua sugestão é pertinente, para que os usuários tenham duas 

experiências	e	possam	comparar	as	sensações	e	sentimentos	que	emergiram	na	

visita.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo apresentado neste capítulo permitiu analisar a percepção dos 

usuários	—	 experientes	 em	 design	 de	 interação	—	 quanto	 à	 compreensão	 e	

utilização de memoriais digitais vinculados a sepulturas via tecnologia QR code 

em um espaço cemiterial. Mais do que informar sobre a satisfação desses 

usuários com o sistema analisado e as possíveis melhorias para seu redesenho, 

os resultados oferecem insights e contribuições interessantes para a área de 

pesquisa 

Como as aplicações tecnológicas em cemitérios são um domínio novo, 

diferente	e	desafiador,	uma	abordagem	centrada	no	usuário	para	compreensão,	

identificação	 e	 análise	 de	 requisitos	 é	 essencial.	 Relatos	 de	 visitas,	 como	 a	

apresentada	neste	texto,	permitem	inferências	ricas	e	análises	mais	aprofundadas,	

favorecendo	a	 consideração	de	 facetas	 culturais	 (por	 exemplo,	 espaço,	 artes,	

materiais	etc.)	da	situação	de	uso,	bem	como	padrões	de	comportamento	quando	

as pessoas utilizam essas aplicações.

A partir das lições aprendidas com esta pesquisa, destacamos a necessidade 

de um planejamento cuidadoso de todo o estudo. Porque a prática é realizada no 

ambiente	externo,	muitos	fatores	podem	desencadear	interferências	e	influenciar	

tanto	as	atividades	quanto	seus	 resultados,	exigindo,	portanto,	uma	estratégia	

de	identificação	e	gestão	de	riscos.	Além	disso,	a	realização	de	um	teste	piloto	é	

fundamental para antecipar e evitar possíveis problemas.
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A análise aqui apresentada oferece insights úteis	à	reflexão	sobre	o	possível	

impacto de tais aplicações. Acredita-se que o estudo das percepções dos usuários, 

bem como de suas práticas e costumes nos espaços cemitérios, favorece uma 

melhor compreensão desse domínio e uma modelagem de soluções voltada para 

as reais necessidades dos usuários.
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INTRODUÇÃO 

Na	segunda	metade	do	século	XIX,	a	cidade	de	Vitória,	capital	do	Espírito	

Santo, vivenciava uma dupla realidade que caracterizou o período em grande 

parte das cidades brasileiras: o crescimento populacional e o enfrentamento de 

epidemias.

Até	a	primeira	metade	do	século	XIX,	nas	cidades	do	Brasil,	o	sepultamen-

to dos defuntos era realizado no interior das igrejas, ou em terrenos contíguos a 

elas. A prática era característica da matriz cultural católica, que considerava sinal 

de	prestígio	espiritual	a	definição	do	 local	do	descanso	eterno	de	uma	pessoa	

próximo	de	suas	referências	e	de	seus	signos	de	proteção.	Essa	característica	

está	ligada	às	pequenas	populações	e	à	forte	aproximação	do	poder	político	com	

o poder religioso.

Estudos de diversos autores1 indicam que, justamente, a ocorrência de epi-

demias e o crescimento populacional foram os fatores que despertaram as admi-

nistrações públicas para a necessidade de estabelecer uma nova espacialidade 

para os locais de sepultamentos, fundamentada no saber médico que se forma-

va: uma biopolítica cemiterial. 

Michel	Foucault	(2008),	entende	que	o	biopoder pode ser visto no fenôme-

no em que um conjunto das características biológicas de uma população vai dar 

ensejo determinadas estratégias políticas, inseridas em uma estratégia geral de 

poder. Assim, o biopoder representa o “saber político que ia colocar no centro 

das suas preocupações a noção de população e os mecanismos capazes de 

assegurar	sua	regulação”	(FOUCAULT	2008,	p.	489).	A	relação	entre	população 

e biopoder,	na	elaboração	de	biopolíticas,	fica	clara	quando	observamos	que	as	

mudanças de estratégias políticas na cidade, muitas vezes derivaram de saberes 

sobre a população e sobre os corpos.

1 	Para	aprofundamento	desse	tema,	ver	João	José	Reis	(1991),	Phillipe	Ariès	(2012)	e	
Cláudia	Rodrigues	(1997).
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Para administrar essa população, é necessária, entre outras coisas, uma 
política de saúde capaz de diminuir a mortalidade infantil, de prevenir 
as	epidemias	e	de	fazer	baixar	a	taxa	de	endemia,	de	intervir	nas	con-
dições	de	vida,	para	modificá-las	e	impor-lhes	normas	(quer	se	trate	de	
alimentação,	de	hábitat	ou	de	urbanização	das	cidades)	e	proporcionar	
equipamentos	médicos	suficientes.	O	desenvolvimento,	a	partir	da	se-
gunda	metade	do	século	XVIII,	do	que	foi	chamado	Medezinische Polizei, 
hygiene publique, social medicine, deve ser inscrito no marco geral de 
uma “biopolítica”: esta tende a tratar a “população” como um conjunto de 
seres	vivos	e	coexistentes,	que	apresentam	características	biológicas	e	
patológicas	específicas.	E	essa	própria	“biopolítica”	deve	ser	compreen-
dida	a	partir	de	um	tema	desenvolvido	desde	o	século	XVII:	a	gestão	das	
forças	estatais	(FOUCAULT,	2008,	p.	494).

Desde os primórdios da colonização, habitantes nativos do Brasil e, poste-

riormente, escravos trazidos da África, coabitavam com colonizadores europeus. 

Seus	sistemas	imunológicos	eram	diferentes	e,	assim,	a	convivência	trouxe	pro-

blemas de adaptação que perduraram por todos os primeiros séculos de nossa 

história. Diversos foram os episódios de proliferação de doenças na população: 

leishmaniose, esquistossomose, conjuntivite, bócio, febre amarela, doença de 

chagas, varíola, cólera, peste bubônica, gripe espanhola. 

Mas, foi em 1849/50 que se abateu sobre o Brasil a primeira epidemia de 

abrangência praticamente nacional: a febre amarela. Mesmo depois do grave 

momento inicial, o país teve que lidar com o problema da febre amarela até os 

tempos	posteriores	à	proclamação	da	República,	como	analisou	Odair	Franco	

(1969),	em	estudo	histórico	promovido	pelo	Ministério	da	Saúde.	A	isso	se	somou	

que, a partir de 1888, com a abolição da escravatura, passaram a conviver no ce-

nário nacional grande massa de imigrantes que foram, por sua vez, introduzindo 

novas moléstias.

A República, quando proclamada em 1889, encontrou o país diante de 
um quadro sanitário caótico. A peste, a cólera, a febre amarela, as en-
demias rurais como a malária, a doença de Chagas, as ancilostomoses 
alastravam-se pelo interior do país, bem como na periferia dos centros 
urbanos. Registrava-se ainda a presença avassaladora das doenças in-
fectocontagiosas, como varíola, a tuberculose e as doenças venéreas 
(ABRÃO,	1998,	p.	27).
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Conforme a cultura funerária dos brasileiros até então, o local ideal para 

um enterro era a igreja. Philippe Ariès, no seu “A história da morte no ocidente”, 

enfatizou que “a mentalidade era que o enterro ad sanctus, implicava a salvação 

eterna”	(2012,	p.	171).	Esse	comportamento	era	amplamente	difundido	em	todo	

o mundo católico, apesar de sofrer resistências de diversas naturezas ao longo 

dos séculos. Acreditava-se que o interior de uma igreja era capaz de colocar o 

defunto	próximo	da	proteção	dos	santos	(daí	o	termo	sepultamento	ad	sanctus),	

que	o	auxiliava	no	processo	de	transição	para	o	paraíso	celestial.	

Durante	o	século	XVIII	desenvolveu-se	uma	atitude	hostil	a	proximidade	
com o moribundo e o morto, que os médicos recomendavam fossem evi-
tados por motivos de saúde pública. Os médicos chegaram a conclusões 
frequentemente inacreditáveis, como um certo dr. Leclerc que prevenia 
sobre a ameaça social representada pelos cadáveres das pessoas gor-
das, “tal a rapidez e força que se decompõem”. Um outro médico, Hu-
gues Maret, relatou em 1773 o caso de um desses gordos, cuja sepultura 
foi aberta ele naturalmente, causando a morte do cura e mais trinta pes-
soas!	Só	havia	uma	solução:	proibir	os	enterros	nas	igrejas,	transferir	os	
cemitérios	paroquiais	para	fora	das	cidades	e	vilas,	criar	cemitérios	ex-
tramuros. Essa nova atitude se fundamentava na doutrina dos miasmas, 
desenvolvida	pela	ciência	do	século	XVIII.	Acreditava-se	que	a	matérias	
orgânicas em decomposição, especialmente de origem animal, sob a in-
fluência	de	elementos	atmosféricos	-	temperatura,	umidade,	direção	dos	
ventos - formavam vapores ou miasmas daninhos a saúde, infectando o 
ar	que	se	respirava	(REIS,	1991,	p.	75).

Em todas as cidades brasileiras, cada uma a seu tempo, conforme o tama-

nho de sua população e os problemas sanitários que viviam, a cultura funerária 

foi marcada por processos de transformação. Partindo da proibição dos sepul-

tamentos no interior das igrejas, esses processos culminaram na criação dos 

cemitérios públicos, preferencialmente fora das cidades, o que cancelava a con-

vivência cotidiana com os mortos nos mesmos espaços onde se produziam todos 

os outros processos sociais.

No caso de Vitória/ES, esse processo da secularização dos cemitérios 

transmitiu gradualmente a administração das necrópoles das igrejas para a pre-

feitura municipal, o que caracterizou a necrópole como equipamento público lai-

co, em contraponto aos espaços sagrados e ao poder espiritual.
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As pesquisas realizadas na plataforma da Biblioteca Nacional Digital, que 

disponibilizou a Hemeroteca Digital Brasileira, com o conjunto organizado de pe-

riódicos da Fundação Biblioteca Nacional, indicam que desde 1850 a questão 

vinha sendo discutida. Entretanto, poucos projetos avançaram nas décadas que 

se seguiram. 

Em Vitória/ES, a partir das negociações feitas com o proprietário do Sítio 

Santo Antônio e com as irmandades religiosas, em 1890, o governador Afonso 

Cláudio	foi	quem	definiu	os	últimos	contornos	da	biopolítica que resultou na esco-

lha do local para o futuro cemitério, no atual bairro de Santo Antônio. Mas só em 

1894, parece que o projeto de um cemitério público fora da cidade se concretizou 

finalmente	no	arrabalde	que,	além	do	cemitério	propriamente	dito,	levou	quatro	

anos para a abertura de uma estrada de acesso. 

Na	sexta-feira,	8	de	junho	de	1894,	encontramos	o	primeiro	obituário	no	jor-

nal Estado do Espírito Santo informando sobre um sepultamento no cemitério de 

Santo Antônio. Certamente essa não foi a inumação inaugural, mas trata-se de 

uma referência bastante remota do funcionamento desta necrópole que passaria 

a ser, desde aquela época até os presentes dias, a principal da ilha de Vitória.

Faleceu ontem, de febre amarela, o jovem Antônio Ferreira, português, 
23 anos de idade, empregado dos Srs. Serrat & Smith. É o terceiro caso 
que se dá na casa desses negociantes, sendo este o único fatal. Os 
outros doentes foram tratados pelos Srs. Serrat em um alojamento dis-
tanciado do seu estabelecimento, mantendo-se sempre o isolamento e 
procedendo-se a contínuas desinfecções. Acham-se já restabelecidos. O 
cadáver de Ferreira foi logo conduzido para o Cemitério de Santo Antônio 
(JORNAL	ESTADO	DO	ESPÍRITO	SANTO,	1894,	p.	1).

Em seguida, no mesmo ano de 1894, já começam a ser publicados atos de 

pagamento de salários de pelo menos três funcionários do “cemitério público de 

Santo Antônio”, assim como, informações sobre fatos pitorescos acontecidos nos 

primeiros tempos de funcionamento daquele local.

É importante que seja registrada essa gênese remota da necrópole de 

Santo	Antônio,	uma	vez	que	os	olhares	“oficiais”	(mas	desatentos)	na	história	da	
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cidade costumam indicar a administração de Jerônimo Monteiro como tendo sido 

a que inaugurou o cemitério em 1912. Esse fato pode não ser completamente 

equivocado, uma vez que ele repassou sua gestão para a administração muni-

cipal e implantou o serviço fúnebre em bondes elétricos, mas isso não descreve 

uma inauguração propriamente dita.

Entretanto, não era somente a cidade dos mortos que precisava ser repen-

sada. A cidade dos vivos também estava com problemas e buscava projetos para 

a	drenagem	de	águas	estagnadas	e	do	subsolo	de	regiões	pantanosas,	retifica-

ção dos cursos de água, aterros, fornecimento de água potável, planejamento 

de esgotos, parametrização de habitações salubres, calçamentos, iluminação, 

áreas de convívio público, coleta de resíduos etc.

O processo de formação socioespacial do espaço cemiterial de Vitória é 

somente um dos aspectos do processo da formação urbana da cidade de Vitória 

como um todo. 

Assim, busca-se compreender neste artigo as transformações do espaço 

cemiterial urbano da cidade de Vitória com vistas ao projeto do Novo Arrabalde, 

mas,	nele,	especificamente,	atentar	sobre	a	(in)existência	do	Campo	Sagrado	do	

Morro do Barro Vermelho, constante no projeto original do urbanista Saturnino de 

Brito. 

A pesquisa enfocará o processo de formação do espaço cemiterial de Vitó-

ria, entendendo-o como resultado das relações entre a sociedade e o espaço fí-

sico. Portanto, considera-se,	neste	trabalho,	a	noção	de	espaço	geográfico	como	

uma instância social: as relações sociais produzem o espaço, diferentemente da 

noção do espaço visto como, meramente, um lugar onde os homens desenvol-

vem suas ações inscrevem sua cultura. 

No	cenário	capixaba,	o	espaço	cemiterial,	assim	como	todos	os	espaços	da	

cidade,	está	produzido	pela	confluência	de	estratégias	de	diversos	agentes	em	

relação.	Tratam-se	estes	dos	setores	produtivo,	fundiário,	financeiro,	imobiliário,	
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todos em cena no ambiente dos agentes políticos do estado, da implantação e do 

planejamento de suas políticas públicas. 

Assim,	pretende-se	 interrogar	qual	o	motivo	da	existência,	no	projeto	do	

Novo Arrabalde, elaborado por Saturnino de Brito e destinado ao governo do 

Estado	do	Espírito	Santo,	de	um	cemitério	que	nunca	foi	trazido	à	realidade	da	

cidade de Vitória. Com isso, tenta-se compreender um pouco mais sobre a cida-

de, a formação, transformação e produção de parte do seu espaço urbano, assim 

como, revelar as estratégias especulativas do capital imobiliário.

SATURNINO DE BRITO

Francisco Saturnino Rodrigues de Brito, mais conhecido como Saturnino 

de	Brito	(algumas	vezes	grafado	com	apenas	um	“t”	outras	com	o	“t”	duplo),	nas-

ceu em Campos dos Goytacazes, interior do Estado vizinho do Rio de Janeiro, 

em 14 de julho de 1864. Foi um engenheiro sanitarista brasileiro que realizou 

alguns dos mais importantes estudos de saneamento básico e urbanismo em 

várias cidades do país, sendo considerado o “pioneiro da Engenharia Sanitária e 

Ambiental no Brasil”, sendo considerado seu patrono pela Associação Brasileira 

de Engenharia Sanitária e Ambiental. Saturnino escreveu diversas obras técni-

cas de saneamento que foram adotadas na França, Inglaterra e Estados Unidos 

até muitos anos depois de sua morte. 

Os	estudos	de	Lopes	(2013)	 indicam	que	se	 formou	em	engenharia	civil	

pela	Escola	Politécnica	do	Rio	de	Janeiro	em	1886	(1881-1886).	Apesar	do	inte-

resse no saneamento das cidades, nas redes de esgoto e no abastecimento de 

água,	no	início	de	sua	atuação	profissional,	de	1887	até	1892,	a	ocupação	prin-

cipal de Saturnino de Brito foi traçar e construir ferrovias pelo interior do Brasil. 

Figurou nesses primeiros tempos entre os engenheiros dos serviços de levanta-

mento	topográfico	da	estrada	de	ferro	Leopoldina	(MG),	da	estrada	de	ferro	de	

Tamandaré	(PE),	e	da	estrada	de	ferro	de	Baturité	(CE).	
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Os egressos das Politécnicas de Engenharia eram muito requisitados nos 

primeiros tempos da república, assim com os egressos das escolas de Medicina, 

uma vez que eram vistos como os homens de ciência que iriam salvar a nação do 

“atraso”	do	passado	colonial.	O	poder	político	os	enxergava	como	portadores	de	

um	saber	objetivo,	influenciados	pelo	positivismo	e,	por	isso,	muitas	vezes	foram	

os responsáveis pela direção de projetos considerados necessários ao progres-

so.	Assim,	o	prestigiado	Saturnino,	com	vinte	e	poucos	anos,	aderiu	firmemente	

ao propósito de construir espaços públicos que representassem uma nova ima-

gem de nação, vinculando categorias históricas como cidade, urbanismo, repu-

blicanismo, engenharia, saneamento e positivismo.

Em	geral,	as	obras	solicitadas	no	contexto	de	 implantação	da	República	

serviram	de	orientação	à	 formação	de	um	novo	projeto	urbano	para	o	Estado	

(LOPES,	2013).	A	desordem	das	cidades	era	vista	como	expressão	do	decaído	

sistema	colonial,	que	assumia	a	figura	de	antagonista	do	progresso	científico	e	

de obstáculo para a adoção dos princípios do higienismo e do sanitarismo nas 

práticas	urbanas.	Não	passou	muito	tempo	até	que	Saturnino	fosse	deixando	os	

(também	importantes)	projetos	de	estradas	de	ferro	para	aventurar-se	na	enge-

nharia sanitária.

Foi	em	Piracicaba	(SP),	em	1893,	que	Saturnino	de	Brito	foi	incumbido	de	

fazer	os	serviços	de	 levantamento	 topográfico	da	cidade	para	a	 instalação	de	

uma rede de esgotos, encerrando sua fase de engenheiro ferroviário. Supõe-se 

que logo no início de sua permanência em Piracicaba, travou relações com Pru-

dente de Morais, político e advogado republicano, do Partido Republicano Paulis-

ta	(PRP),	representante	da	oligarquia	cafeeira	paulista,	que	havia	sido	candidato	

à	presidência	da	República	em	1891,	 derrotado	por	Deodoro	da	Fonseca	por	

pequena	margem	de	votos.	A	aproximação	com	Prudente	de	Morais	seria	muito	

importante para o papel de Saturnino como “engenheiro da República”.
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André	Luiz	Lopes	(2013)	conta	que,	no	mesmo	ano,	Saturnino	interrompeu	

sua carreira para se alistar como voluntário no “Batalhão Benjamin Constant”, em 

apoio	ao	marechal	Floriano	Peixoto	e	à	República,	para	lutar	contra	os	revoltosos	

da Armada. No cenário das revoltas da implantação da República, defendeu com 

armas o ideal republicano. A participação de Saturnino foi curta, mas intensa na 

formação de suas relações políticas. O presidente da República, apoiado pelo 

Exército	brasileiro	e	pelo	Partido	Republicano	Paulista	conteve	o	movimento	em	

março de 1894. 

Após sufocarem as revoltas que ameaçavam a consolidação da República, 

os militares foram gradualmente sendo retirados do cenário político e a eleição 

de Prudente de Morais como o primeiro presidente civil, eleito pelo voto direto em 

1894, representou a ascensão da oligarquia cafeicultora paulista ao cenário po-

lítico nacional. Seu mandato durou até 1898, período em que Saturnino de Brito 

consolidou	sua	aproximação	com	o	Estado,	ao	lado	de	alguns	outros	nomes	de	

relevo.

No	mesmo	ano	de	1894,	Saturnino	passou	a	trabalhar	junto	à	Comissão	da	

Carta Cadastral do Rio de Janeiro e, nos anos seguintes, percorreu mais de 50 

cidades no país, organizando projetos sobre sanitarismo. 

No ano seguinte fez o levantamento das plantas e a organização dos 
projetos	de	saneamento	da	cidade	de	Vitória	 (ES).	No	mesmo	ano	 foi	
chefe da seção de abastecimento de água na Comissão da Nova Capital 
de Minas Gerais – Belo Horizonte. Em 1896, trabalhou como engenheiro 
da Comissão de Saneamento do Estado de São Paulo. No ano de 1898, 
organizou	 trabalhos	 de	 esgoto	 sanitário	 na	 cidade	 de	 Petrópolis	 (RJ);	
saneamento	da	cidade	de	Paraíba	do	Sul	 (RJ)	em	1899;	 saneamento	
de	Itaocara	(RJ)	em	1900;	levantamento	da	planta	e	projetos	de	sanea-
mento	da	cidade	de	Campos	(RJ)	em	1901,	saneamento	de	Santos	(SP)	
de 1905 a 1909, parecer sobre o abastecimento de água da cidade de 
Campinas	(SP)	em	1906;	saneamento	da	cidade	do	Rio	Grande	(RS)	em	
1909;	saneamento	de	Recife	(PE)	de	1909	a	1918;	esgotos	da	cidade	de	
Paraíba	do	Norte	(PB)	em	1913,	parecer	sobre	as	obras	de	saneamento	
de	Belém	do	Pará	em	1914;	saneamento	da	cidade	de	Curitiba	em	1920.	
Neste	mesmo	ano,	consolidando	a	sua	experiência	profissional	de	mais	
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de 30 anos, Saturnino de Brito fundou no Rio de Janeiro, o Escritório de 
Engenharia Civil e Sanitária Francisco Saturnino de Brito, o primeiro es-
critório brasileiro de engenharia consultiva. Entre 1921 e 1923 o sanea-
mento	da	Lagoa	Rodrigo	de	Freitas	(RJ);	regularização	do	Rio	Tietê	(SP)	
em 1923, e inúmeras outras obras em diversas cidades do Brasil durante 
a	Primeira	República.	(LOPES,	2013,	p.	62).

Francisco Saturnino Rodrigues de Brito faleceu em 10 de março de 1929, 

aos 65 anos de idade, em Pelotas, enquanto vistoriava obras de saneamento que 

ele projetara para a cidade. A revista Technique Sanitaire, de Paris, publicou em 

1929, em homenagem a Saturnino: “Higienista incomparável, que deu aos técni-

cos	da	França	e	do	mundo	lições	e	exemplos	magníficos”.	Saturnino	de	Brito	foi	

tema de estudos em diversas teses e dissertações em universidades brasileiras.

SATURNINO DE BRITO EM VITÓRIA

Uma de suas primeiras paradas no circuito das já citadas mais de 50 ci-

dades no país, foi Vitória/ES. Seu nome foi frequente nos jornais da cidade nos 

anos	de	1895	e	1896.	Em	11/06/1895	foi	nomeado	oficialmente	pelo	governador	

Moniz	Freire,	para	a	Comissão	de	Melhoramentos	da	Capital,	ficando	sem	efei-

to	a	nomeação	anterior	do	Dr.	Antônio	Vieira	Cortez	(ESPÍRITO	SANTO,	1895,	

[s.p.]).

Vieira Cortez estava no cenário do Estado há algum tempo e havia ad-

quirido certa notoriedade com a construção da Estrada de Ferro Sul do Espírito 

Santo	(uma	ferrovia	que	ligava	Vitória	a	Cachoeiro	do	Itapemirim)	em	cujo	projeto	

figurou	como	responsável	por	uma	sessão	da	ferrovia	entre	a	localidade	de	Braço	

do Sul e o Rio Santa Maria em 1894. Seu papel nunca foi de destaque, apesar 

de estar sempre presente nas listas de engenheiros de primeiro escalão. Subs-

tituído por Saturnino de Brito na Comissão de Melhoramentos, não localizamos 

mais	notícias	de	Vieira	Cortez	nos	jornais,	talvez	tendo	retornado	à	construção	da	

ferrovia,	que	somente	ficou	pronta	e	começou	a	operar	em	1902.
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O	fim	dos	trabalhos	de	Saturnino	no	Espírito	Santo	se	oficializou	com	a	pu-

blicação	de	sua	exoneração	a	pedido	em	07/08/1896,	assinada	pelo	governador	

que	sucedeu	a	Moniz	Freire,	o	Dr.	Graciano	Neves	(ESPÍRITO	SANTO,	1896,	

[s.p.]).	Em	clima	de	despedida,	após	a	conclusão	do	festejado	trabalho,	Saturnino	

convidou as duas autoridades, Moniz e Graciano, para um almoço de domingo, 

no dia 05/07/1896, na fazenda Maruhype, onde fora concedido que montasse 

seu escritório. Pouco mais de um mês depois, na mesma data da publicação da 

sua	exoneração,	Saturnino	partiu	definitivamente,	embarcado	no	São	Salvador,	

um paquete a vapor, em direção ao Rio de Janeiro.

Durante o período de pouco mais de um ano que o engenheiro trabalhou 

em	terras	capixabas,	diversos	outros	projetos	de	sua	autoria	estavam	em	anda-

mento. Por isso, pelo menos duas vezes Saturnino viajou ao Rio de Janeiro, onde 

mantinha	relações	com	figuras	do	governo	central,	desde	a	época	que	Prudente	

de Morais havia assumido o poder. 

Em 1896, o presidente do Estado era Moniz Freire. A ele foi repassado um 

notável	relatório	de	engenharia	propondo	uma	solução	de	expansão	da	cidade,	

orientada para o leste, como um dos resultados dos trabalhos da Comissão de 

Melhoramentos da Capital, entre abril de 1895 e maio de 1896. 

Muniz	Freire	confiou	ao	jovem	engenheiro	sanitarista	Francisco	Saturni-
no Rodrigues de Brito os estudos e a construção do Novo. O projeto é 
impecável.	Saturnino	externou	seu	pendor	urbanístico,	criando	a	verda-
deira técnica, no Brasil, do planejamento racional de uma cidade. Não 
obstante ter sido concebido antes do aparecimento dos veículos auto-
motores,	o	bairro	teve	todas	as	condições	ótimas	de	tráfego	(DERENZI,	
1965,	p.	174).

Há tempos o crescimento da população da ilha carecia de planejamento e 

limitava-se	a	ocupação	dos	morros	do	maciço	central,	já	que	sua	expansão	hori-

zontal estava limitada por manguezais e alagadiços. O nome completo do estudo 

era “Projeto de um novo arrabalde dotado dos serviços de abastecimento de 

água e drenagem”. Foi nele que Francisco Saturnino Rodrigues de Brito planejou 
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dois	grandes	eixos	de	ocupação	que	até	hoje	são	importantes	canais	de	movi-

mentação urbana: Avenida Nossa Senhora Penha e a Avenida Leitão da Silva, 

como são conhecidas atualmente.

Nele também, Saturnino previu a criação de um cemitério, no único lugar 

que julgava adequado para recebê-lo nessa parte leste da ilha:

Difícil,	se	não	impossível,	é	encontrar	neste	terreno	ampla	região	exclu-
sivamente apropriada para o estabelecimento do Cemitério — por toda a 
parte apresentam-se ora pontas de rocha granítica, ora blocos erráticos 
que atingem consideráveis dimensões, e, em geral, no subsolo, camadas 
xistoides	de	 resistência	variada.	O morro “Barro Vermelho” é o úni-
co, no perímetro do Novo Arrabalde, que tem condições favoráveis, 
quanto a areia e quanto a argila. Acresce que, achando-se situado na 
região central do núcleo, proporciona facilidade material para desenvol-
ver-se o culto dos mortos. Atualmente só os crassamente ignorantes 
ainda desconhecem a inocuidade dos cemitérios e clamam pelo seu 
afastamento dos centros populosos;	e	só	os	que	têm	o	egoísmo	por	
norma	invariável	de	conduta	se	mostram	desgostosos	pela	aproximação	
dos	campos	de	incorporação,	o	que,	aliás,	vem	indiretamente	afirmar	que	
até para estes refratários é verdadeira a sentença positivista: os vivos 
são cada vez mais governados pelos mortos.

Para dar acesso ao Bosque Sagrado projetamos duas alamedas. Nos ci-
mos do morro o terreno é acentuadamente pedregoso e, assim, pode-se 
deixar	ali	os	bosques	existentes	e	melhorá-los;	na	base,	abaixo	da	curva	
14,	deixar-se-á	também	uma	orla	de	mata.	Um	canal	de	contorno,	aná-
logo	aos	dos	outros	morros,	retirará	as	águas	das	encostas;	por	meio	de	
conduto	subterrâneo	serão	lançadas	ao	mar,	Uma	Capela	será	edificada	
na	esplanada	de	pedra	voltada	para	o	Norte	(BRITO,	1896,	p.	25,	grifo 
nosso).

Na época, era possível perceber uma tensão entre correntes higienistas no 

que	diz	respeito	à	localização	das	necrópoles.	Enquanto	em	1896,	Saturnino	de	

Brito julgava que os cemitérios eram inofensivos e que só os ignorantes desejam 

seu afastamento dos centros urbanos, desde 1894, já havia começado a sair do 

papel o projeto de um cemitério público fora da cidade, no arrabalde de Santo 

Antônio, lado oposto da ilha ao que Saturnino pretendia erguer a cidade nova. 

O cemitério do Barro Vermelho nunca sairia do relatório de Saturnino e, por 

outro lado, vencia a corrente de Manoel Goulart de Souza que, vinte anos antes, 
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em 1876, apresentou seu próprio relatório sobre o estado sanitário da capital, de-

fendo opiniões em sentido contrário. Dessa vez, estando medicina e engenharia 

em	lados	diferentes,	foi	a	medicina	quem	capacitou	o	Estado	do	Espírito	Santo	à	

produção de políticas públicas cemiteriais com fundamento biológico ou, como já 

conceituamos, biopolíticas.

O plano de Saturnino revela uma posição um pouco imprevista para a épo-

ca, na contramão do saber médico.

Para Brito, para o completo saneamento das cidades era necessário a 
execução	de	obras	de	maior	envergadura	e	de	maior	 impacto.	A	teoria	
dos meios propugnada por Saturnino de Brito opunha-se a teoria mi-
crobiana de Pasteur. As ações higienistas baseavam-se na teoria dos 
meios, criada por Hipócrates – o ar, as águas e os lugares –, onde este 
traçou	os	contornos	da	higiene	pública	em	relação	à	escolha	dos	lugares	
e ao planejamento das cidades. Hipócrates, em sua teoria relacionava as 
características	do	meio	físico	–	clima,	posição	geográfica,	qualidade	da	
água	–	às	condições	de	saúde	das	cidades.	Outra	teoria	que	influenciou	
a	ação	dos	higienistas	na	modificação	do	espaço	urbano	foi	a	teoria	dos	
fluídos,	ou	dos	miasmas.	Essa	teoria	foi	desenvolvida	no	século	XIX	na	
Europa, e segundo ela, as febres e outras doenças tinham origem nas 
emanações de gases produzidos pela matéria animal e vegetal em putre-
fação,	assim	como	pelas	águas	estagnadas	(LOPES,	2013,	p.	67).

Saturnino de Brito, além de sua rica herança na engenharia sanitária, dei-

xou	 também	alguns	notáveis	exemplos	da	ocasionalmente	 conflituosa	 relação	

entre	o	saber	médico	e	a	engenharia.	Os	dois	grupos	se	aproximaram	do	poder	

público,	dos	dois	grupos	surgiram	políticos	profissionais,	e,	de	ambos,	partiram	

disputas teóricas, cujo cemitério do morro de Barro Vermelho é um caso sem 

fama. 

Em 1908, Saturnino lembrava nos jornais que “foi com a regeneração sa-

nitária das cidades que São Paulo debelou a febre amarela e afastou o maior 

obstáculo	ao	seu	desenvolvimento.	Não	foi	matando	mosquitos”	(BRITO, apud 

LOPES,	2013,	p.	67), buscando diminuir o esforço do ambiente médico nas polí-

ticas públicas.
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Contrário	à	vacinação	obrigatória	e	as	manifestações	do	que	chegou	a	
chamar de terrorismo sanitário, Brito ridicularizava a ideia de que micró-
bios ou mosquitos poderiam ser responsáveis por doenças. Suas críti-
cas, em determinados momentos, ultrapassaram este nível e passaram 
a	 remeter-se	 diretamente	 ao	 campo	profissional.	Observa-se	 em	Brito	
uma	notável	autovalorização	profissional,	que	absolutizava	a	importância	
do	saber	do	engenheiro	sanitário	frente	às	outras	profissões	que	também	
tinham	como	espaço	de	atuação	a	cidade.	Os	médicos,	por	exemplo,	são	
duramente	criticados	por	ele,	por	não	perceberem	que	―de	nada	adianta	
combater	as	moléstias	através	de	práticas	profiláticas	policiais	senão	há	
o menor cuidado com o ambiente insalubre e com as instalações domi-
ciliares. Brito defende contra esse higienismo despótico um higienismo 
pedagógico,	educativo	e	moderado	(LOPES,	2013,	p.	67).
 

Lopes nos recorda que, entre 1943 e 1944, o Ministério da Educação e Saú-

de publicou as “Obras Completas” do engenheiro, em 23 volumes, que incluem 

todos	os	principais	trabalhos	publicados	por	Brito	no	Brasil	e	no	exterior.	Nelas,	

Saturnino	deixou	a	marca	de	sua	opinião	sobre	os	médicos:	“a	casa	doentia	faz	

moradores doentes, e não há drogas que curem estes sem que seja aquela pre-

viamente	curada,	isto	é,	saneada”	(BRITO, apud LOPES,	2013,	p.	73).

Em	que	pese,	na	cidade	de	Vitória,	a	necessidade	de	um	cemitério	extra-

muros ter se consolidado com os estudos de médicos como Manoel Goulart de 

Souza, o futuro mostrou que cidade cresceu, chegou ao cemitério antes isolado 

e	tomou	seus	arredores.	Hoje,	não	são	mais	expressos	os	temores	que	fizeram	

com que se retirassem os cemitérios do interior das cidades. Teria estado certo 

Saturnino ao dizer que os cemitérios eram inócuos e que não havia necessidade 

de tê-los longe dos centros populosos?

O fato é que somente em 1998, mais de cem anos depois, a Organização 

Mundial	de	Saúde	(OMS)	divulgou	um	relatório	acerca	dos	impactos	dos	cemité-

rios no meio ambiente e na saúde pública e forneceu algumas sugestões sobre 

a localização de áreas futuras para a prática cemiterial. Esse relatório é a única 

diretriz	mundial	sobre	o	tema,	e	claramente	influenciou	a	Resolução	nº	335	do	

CONAMA, que é única norma federal brasileira que dispõe sobre o licenciamento 

ambiental de cemitérios e questões envolvendo aspectos construtivos. 
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O relatório da OMS, elaborado por Ahmet Uçisik e Philipe Rushbrook, con-

sidera questões sobre a decomposição do corpo humano em solo argiloso e em 

terrenos arenosos, tal como Saturnino se preocupou, quando disse que “o morro 

Barro Vermelho é o único, no perímetro do Novo Arrabalde, que tem condições 

favoráveis,	quanto	a	areia	e	quanto	a	argila”	(BRITO,1896,	p.25).	

É curioso notar que, embora contra majoritária, a posição de Saturnino não 

parecia desprovida de algum fundamento. Ainda assim, estudos modernos con-

sideram que 

Apesar de todo o avanço e alterações ocorridas na história cemiterial, 
devido	à	forma	com	que	foram	estabelecidos	até	o	final	do	século	XX,	a	
maioria	dos	cemitérios	existentes	no	Brasil	encontra-se	na	condição	de	
fonte	poluidora,	causando	danos	ao	meio	ambiente	e	possivelmente	à	
saúde	humana	(BAUM	e	BECEGATO,	2018,	p.	162).	

Figura	1	e	2:	Novo	Arrabalde	–	Anteprojeto	de	drenagem	(1).	Imagem	do	Google	
(2).

Fonte: BRITO, Francisco S. R. de. Projeto de um Novo Arrabalde. Vitória: Arquivo Público                
Estadual do Espírito Santo, 1996. 
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Figura 3: Esboço da planta da Ilha de Vitória, 1896, Saturnino de Brito.

Fonte:	CAMPOS	JÚNIOR,	Carlos	Teixeira.	O	novo	arrabalde.	Vitória:	PMV,	Secretaria	Munici-
pal de Cultura e Turismo, 1996.

Na	figura	1,	encontra-se	um	dos	desenhos	de	Francisco	Saturnino	Rodri-

gues de Brito da área do novo arrabalde, na qual grafamos em vermelho a área 

que	seria	destinada	ao	cemitério.	Na	figura	2,	uma	imagem	atual	do	lugar,	obtida	

na	ferramenta	do	Google.	Na	imagem	da	figura	3,	a	“Ilha	de	Victoria”	está	repre-

sentada em um esboço de uma planta do ano de 1896, elaborada por Saturnino, 

que traz a indicação dos elementos naturais, como os morros, mar e mangues, 

juntamente com o reduzido centro urbano de Vitória em comparação com o Novo 

Arrabalde, do lado direito.

O	tecnicismo	e	a	cientifização	das	propostas	de	 intervenção	urbana	nas	

obras de Haussmann, em Paris, foram os grandes paradigmas urbanísticos de 

Saturnino.		David	Harvey	afirma	que	“os	bulevares	do	barão	de	Haussmann	(tam-

bém suas obras hídricas e de canalização de esgoto e a criação de parques 

como	o	Bois	de	Boulogne)	perduram	até	hoje”	(2018,	p.	165).	Em	parte,	as	mo-

dificações	sofridas	por	Paris	no	segundo	império	orientaram	muitas	transforma-

ções urbanísticas do período republicano brasileiro, tais como as aqui enfocadas. 
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Assim,	parcelas	significativas	do	“Projeto	de	um	Novo	Arrabalde”,	proposto	por	

Saturnino, foram realizadas, nas décadas seguintes, pelas administrações públi-

cas locais.

Quanto ao cemitério do Barro Vermelho, sua não realização representou 

uma	das	mais	significativas	partes	desconsideradas.	Isso	ocorreu,	principalmen-

te, porque já vinha sendo implantada a necrópole do bairro de Santo Antônio e, 

portanto, seria desnecessário “perder” e desvalorizar uma área urbana nova, que 

poderia ser mais bem aproveitada. 

Quando	da	execução	do	projeto,	que	se	iniciou	anos	depois	da	partida	do	

engenheiro e se concluiu décadas depois, diversas forças estranhas a ele con-

correriam.	Não	poderia	ser	de	outro	modo	se	recordamos	que	Max	Weber	(1967)	

entendia que a cidade é uma realidade física e histórica. 

CONCLUSÃO: O CEMITÉRIO INEXISTENTE NOS DIAS DE HOJE

Campos	Júnior	(1996)	considera	que	o	governo	do	Estado	do	Espírito	San-

to foi o principal promotor da urbanização de Vitória por ser um dos principais 

concentradores	do	excedente	no	Espírito	Santo,	uma	vez	que	a	produção	cafeei-

ra do estado era considerada pequena, em termos nacionais. Isso ocorria, prin-

cipalmente, porque “não havia ligações de transporte terrestre entre as regiões 

produtoras	do	norte	e	do	sul	com	a	capital”	 (CAMPOS	JÚNIOR,	1996,	p.122).	

Assim, a cidade de Vitória era considerada isolada dentro do próprio território 

estadual,	sendo	possível	a	ela	receber	“influência	comercial	nas	proporções	que	

sua	região	econômica	poderia	produzir”	(CAMPOS	JÚNIOR,	1996:	p.	122).	Por	

isso, Vitória manteve, por muito tempo, características urbanas modestas e o 

próprio	governo	foi	um	dos	principais	concentradores	do	excedente,	ao	contrário	

de	São	Paulo,	por	exemplo.	Até	os	primeiros	anos	da	República,	o	equipamento	

burocrático	do	governo	se	sobressaía	em	detrimento	às	atividades	econômicas	

da	região,	ficando	a	cidade	de	Vitória	entendida	como	um	organismo	do	governo,	

que representava a autoridade do poder central. “A atividade do comércio pos-
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suía	tão	pouca	expressão,	que	a	dinâmica	da	capital	se	dava	em	torno	da	função	

político	administrativa	do	governo”	(CAMPOS	JÚNIOR,	1996,	p.	130).

Atividade comercial só passou a ter maior importância com o primeiro boom 

cafeeiro,	com	a	elevação	dos	preços	do	produto	no	mercado	externo,	nos	últi-

mos	anos	do	século	XIX.	A	partir	de	então,	gradualmente,	o	comércio	passou	a	

ser fonte de acumulação e “a venda de lotes urbanos não constituía uma fonte 

de	renda.	O	fato	de	não	ter	havido	aumento	demográfico	em	Vitória	[até	então]	

não	tornou	a	Terra	um	bem	escasso,	requerido	por	seus	habitantes”	(CAMPOS	

JÚNIOR,	1996,	p.	135).	

O	fato	de	o	Estado	ser	o	principal	promotor	da	urbanização	se	confirma	no	

governo de Moniz Freire, que fez a contratação do projeto do Novo Arrabalde, e 

que foi o primeiro governante a investir maciçamente no projeto urbano de Vitó-

ria,	desejando,	confiante	no	momento	de	pujança	econômica	do	boom cafeeiro, 

superar a estrutura encontrada por ele em 1892.

Ana	Fani	Alessandri	Carlos	(2007)	caracteriza	o	espaço	urbano	como	um	

produto das relações entre a sociedade e a natureza. Para ela, a cidade é uma 

realização humana, um resultado que se constrói ao longo de um processo his-

tórico e que ganha materialização, justamente, em função de determinações his-

tóricas. 

Assim, a partir do incremento do comércio do café, Moniz Freire desejava 

construir um grande centro populoso, como um importante passo para o desen-

volvimento de Vitória. Portanto, o grande centro planejado estava sustentado no 

incremento	da	atividade	comercial,	que	confluía	com	o	modelo	agroexportador	

brasileiro. Além disso, o projeto do Novo Arrabalde inaugurou, em Vitória, o uso 

da terra como fonte de acumulação, tendo como objetivo inicial, pelo menos, 

remunerar o próprio Estado, que atuaria como agente motor do progresso, com 

lastro	no	comércio	do	café	em	expansão	na	época	da	encomenda	do	plano	urba-

no a Saturnino de Brito.
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A situação da cidade frente ao quadro que estava por se desencadear, 
conforme	 se	 pode	 observar,	 não	 se	 resolveria	 pela	 simples	 execução	
de melhorias do antigo sítio, dotando-o de infraestrutura básica – água, 
luz	e	esgotos.	Demandavam-se	grandes	áreas	próximas	da	cidade	em	
condições adequadas de salubridade, pois as poucas possibilidades que 
existiam	para	ampliação	da	cidade	requeriam	obras	de	vulto,	como	ater-
ros	e	anexações	de	áreas	do	mar,	caso	fosse	concretizada	a	proposta	
de	transformar	Vitória	numa	metrópole	populosa	e	comercial	(CAMPOS	
JÚNIOR,	1996,	p.	153).

A	expansão	de	uma	cidade	que,	supostamente,	deveria	crescer	em	razão	

do comércio, planejava uma área dotada de melhores condições de higiene e sa-

lubridade, desembaraçada dos problemas de saneamento que Vitória arrastava 

quando lidou com as epidemias e com a questão cemiterial, na segunda metade 

do	século	XIX.	

Ocorre que o projeto baseado na pujança econômica da atividade cafeeira 

não	teve	vida	longa,	visto	que	uma	nova	crise	se	aproximava	do	Estado	do	Espí-

rito Santo, que decretou moratória no ano de 1900. 

O	Novo	Arrabalde	deixou	de	ser	visto	como	um	projeto	viável	pouco	depois	

do	fim	do	governo	de	Moniz	Freire.	Governantes	que	o	sucederam,	como	Je-

rônimo	Monteiro,	investiram	novamente	na	organização	do	Centro,	por	exemplo,	

como	aterro	do	Campinho,	atual	Parque	Moscoso,	existindo,	nesse	tempo,	em	

direção ao Novo Arrabalde, apenas uma estrada mal-acabada entre Jucutuquara 

e a Praia do Suá. 

A partir de 1910, o governo passou a conceder terrenos no Novo Arrabalde, 

por	aforamento,	com	o	pagamento	anual	do	foro,	sob	a	condição	de	edificar	no	

lote	dentro	do	prazo	de	2	anos	(ESPÍRITO	SANTO,	1910,	[s.p.]).	Posteriormen-

te, o governo concedeu o desconto de 50% no valor dos lotes para funcionários 

públicos,	além	de	outras	vantagens	(ESPÍRITO	SANTO,	1915,	[s.p.]).	Contudo,	

as condições da área permaneceram praticamente inalteradas durante quase 

toda	a	segunda	década	do	século	XX	quando,	no	governo	de	Florentino	Avidos,	

novas iniciativas foram tomadas para a consolidação do Novo Arrabalde, como a 

instalação do serviço de canalização de água potável.
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No	final	da	década	de	1920,	a	ocupação	se	consolidou,	estando	direcio-

nada	à	classe	média	da	época:	funcionários	do	estado,	comerciantes	ligados	ao	

café	e	profissionais	liberais.	

Talvez, caso o Novo Arrabalde da “Vitória real” fosse aquilo para o que ele 

foi planejado originalmente, ou seja, “um suporte de apoio para o assentamento 

da	população	que	convergiria	para	a	Vitória”	(CAMPOS	JÚNIOR,	1996,	p.	197),	

se ele se tornasse o centro comercial e populacional idealizado por Moniz Freire, 

talvez,	nesse	caso,	houvesse	lugar	para	a	existência	de	um	cemitério.	Mas,	com	

a transformação da terra em capital especulativo nas mãos da classe média a 

partir da década de 1930, a necrópole não fazia mais sentido naquele local. 

O direito de propriedade sobre a terra é um tema amplamente estudado no 

capítulo	46,	do	terceiro	livro,	de	“O	Capital”,	de	Karl	Marx.	O	autor	afirma	que:

Onde quer que os recursos naturais possam ser objeto de monopólio e 
assegurar	ao	industrial	que	os	explora	um	lucro	suplementar	-	trata-se	de	
quedas d’água, minas de ricos veios, águas piscosas ou terrenos para 
construir bem situados - apodera-se desse lucro suplementar, na forma 
de renda, subtraindo do capital ativo, aquele que detém o privilégio de 
dono desses recursos em virtude de título de propriedade sobre uma 
parcela	do	globo	terrestre	(MARX,	2008,	p.	887,	grifo	nosso).

Nesse cenário de mudança gradual no uso da terra, a perda de sentido da 

necrópole do Novo Arrabalde, nas décadas de 20/30, ainda se comprova mais 

claramente quando notamos que, em 1928, a administração municipal já tinha os 

primeiros planos para outro cemitério, não no Morro do Barro Vermelho, mas no 

bairro de Maruípe2. Ou seja, o governo, como promotor do desenvolvimento ur-

bano, mesmo prevendo a necessidade de um novo cemitério, sabia que este não 

poderia ocupar as terras, de características especulativas, do Novo Arrabalde. 

Finalmente,	 conforme	 o	 exposto,	 podemos	 considerar	 que	 o	 projeto	 do	

Novo	Arrabalde	 foi	 adaptado,	 no	 que	 diz	 respeito	 à	 exclusão	 do	 cemitério	 do	

morro do Barro Vermelho por três motivos: 1, já havia uma biopolítica cemiterial, 

2  Conforme pesquisa nossa, que se encontra em desenvolvimento do Programa de Pós-
-Graduação.
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consolidada no cemitério de Santo Antônio, que tem raízes na segunda meta-

de	do	século	XIX,	com	os	estudos	de	sanitaristas	locais,	e	que	foi	definida	em	

1890-1894,	a	partir	 de	negociações	 iniciadas	por	Afonso	Cláudio;	2,	o	projeto	

original do Novo Arrabalde, produto da Comissão de Melhoramentos da Capital, 

constituída em 1895, visava atender uma realidade social urbana idealizada por 

Muniz Freire que, de fato, não se concretizou e 3, esvaziado da sua proposta de 

acolher	populações	trazidas	à	Vitória	pela	força	do	comércio,	o	Novo	Arrabalde,	

que	se	verificou	na	prática,	passou	a	caracterizar	a	ação	do	capital	 imobiliário	

sobre a terra, entendida como meio de acumulação inédito na cidade até aquele 

momento.
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INTRODUÇÃO

Mesmo na contemporaneidade, os cemitérios são espaços que carregam, 

no imaginário popular, uma aura de mistério e dualidade entre saudosismo e 

medo, fruto do tabu ocidental em relação aos temas em torno da morte e do mor-

rer. A falta de diálogo e naturalização em torno da morte, acaba sendo danosa 

não só para a construção de uma mentalidade livre de preconceitos sobre algo 

tão natural, como também para a produção de conhecimento acadêmico voltado 

para temáticas a esse respeito e suas devidas variantes.

Lançando	um	olhar	geral	para	os	locais	de	morte	em	um	contexto	global,	

se	consegue	identificar	um	forte	apego	turístico	em	torno	de	muitos	monumentos	

funerários como as pirâmides no Egito, o Taj Mahal na Índia, o Mausoléu de Qin 

Shihuang	na	China,	entre	outros	espaços	e	construções	com	finalidade	fúnebres,	

então por que não incluir, também, os cemitérios secularizados nesse roteiro de 

visitas como espaço com potencial museológico e de preservação da memória 

da morte?

Um breve passeio pelo cemitério de Santo Amaro, no Recife,	é	suficiente 

para encantar o visitante com as	 dezenas	 (talvez	 centenas)	 de	obras	de	arte	

tumulares	que	ornamentam	o	jazigo	de	tantas	pessoas	desde	o	final	do	século	

XIX.	E	mais,	merece	destaque	como	espaço	patrimonial	da	cultura	da	cidade	e	

da sociedade recifense da virada do século.

Um	bom	exemplo	para	figurar	a	tendência	de	se	“roteirizar”	turisticamente	

o espaço cemiterial pode ser percebido no cemitério La Recoleta, em Buenos 

Aires, Argentina que atrai a atenção de turistas do mundo inteiro e recebeu a 

conceituação de “Museu a céu aberto” quebrando um pouco da padronização 

grega	de	beleza	associada	à	vivacidade,	bondade	e	saúde,	percebida	pelos	“ob-

servadores	normais”	(DANTO,	2015,	p. 55),	pois	“o	belo,	nos	cemitérios,	é	a	vida	

oferecida	pela	lembrança	dos	mortos”	(VALLADARES,	1972,	p.	1107).



129

Estudos Cemiteriais no Brasil: itinerários, abordagens e perspectivas

Outro	fator	importante	e	que	deve	ser	levado	em	consideração	é	o	contexto	

cemiterial na contemporaneidade. O aumento populacional atual acabou impac-

tando, também, o local dos mortos e isso fez com que esses espaços se adap-

tassem	para	atender	à	demanda	por	sepultamentos.	Com	isso,	surgem	opções	

como as gavetas funerárias, onde os corpos são empilhados e colocados um 

acima	do	outro	de	forma	a	dificultar	maiores	personalizações	e	ornamentações.	

Fora isso, a opção pela cremação tem crescido bastante, sobretudo entre a par-

cela mais abastada da população. Além da tendência dos cemitérios-jardins, cuja 

padronização acabou minimizando muito a produção artística tumular, pois sua 

proposta compreende, normalmente, longos campos gramados sobre túmulos 

identificados	por	placas	de	mármore	lado	a	lado.

Dito	isto,	a	tendência	que	se	vislumbra	para	um	futuro	próximo,	é	que	os	

cemitérios secularizados tradicionais se tornem obsoletos, sendo um espaço ape-

nas para visitação, perdendo sua função utilitária pela falta de espaço mesmo, 

motivo	pelo	qual	é	de	grande	importância	se	atribuir	mais	atenção	à	arte	tumular	

e	desmistificar	os	tabus	em	torno	do	cemitério,	proporcionando maior visibilidade 

da população e do poder público à esses espaços que carecem tanto cuidado, 

manutenção, preservação e atenção em geral.

Para além da importância patrimonial, os cemitérios são lugares de com-

preensão e entendimento histórico, social, antropológico e cultural. Em seu artigo 

“Arte funerária no Brasil: Uma pesquisa peculiar no campo das artes visuais”, a 

professora Maria Elizia Borges traz uma série de citações de diferentes autores 

que	concordam	que	“se	pode	avaliar	uma	sociedade	e	definir	sua	cultura	à	me-

dida	que	conhecemos	seu	sistema	de	morte”.	(BORGES,	2013,	p.	2).	Através	da	

análise e estudo das obras presentes no cemitério, se consegue vislumbrar muito 

de cada momento histórico da cidade e ter noções sobre conceitos ritualísticos 

fúnebres	de	acordo	com	cada	religião	(dado	o	caráter	ecumênico	do	cemitério	

de Santo Amaro, que apesar de abrigar uma capela e contar com maioria cristã, 
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também	se	nota	a	presença	de	artefatos	que	fazem	alusão	ao	judaísmo	e	à	ma-

çonaria).	Dessa	forma,	cabe	dizer	que	o	cemitério	figura	um	“museu	vivo”	sobre	

a morte e os conceitos a ela relacionados.

ELEMENTOS SIMBÓLICOS NA ARTE TUMULAR DE SANTO 
AMARO 

A pesquisa preliminar a qual este artigo se refere, foi feita a partir de um 

levantamento	bibliográfico	para	identificar	obras	e	autores	que	dialogassem	com	

a	temática	cemiterial.	Posteriormente	à	análise	bibliográfica,	foram	feitas	pesqui-

sas	de	campo	com	registros	fotográficos	e	anotações	no	Cemitério	para	captar	as	

primeiras impressões de algumas das obras de arte presentes no local, além do 

apoio de teóricos de arte para conseguir fazer uma leitura preliminar dos símbo-

los	encontrados	nessas	obras	e	seus	possíveis	significados,	bem	como	padrões	

de repetição e/ou reproduções de outras obras.

No entanto, mesmo com todo esse apoio visual e teórico, estudar a arte tu-

mular,	na	maioria	das	vezes,	é	um	grande	desafio	ao	pesquisador	da	área,	pois,	

apesar das análises tradicionais do método de estudo escolhido pelo pesquisa-

dor,	tem-se	que	levar	em	consideração	algumas	variáveis	que	podem	influenciar	

o argumento da obra, dissociando-a de um estilo em particular ou até mesmo 

dificultando	a	inserção	dela	em	um	contexto	temático	comum	das	obras	de	arte	

encomendadas	com	a	finalidade	de	ornamentação	tumular.

Aspectos como o recorte de tempo em que a obra se insere, questões reli-

giosas,	econômicas	e	sociais	acabam	influenciando	os	símbolos	representados	

nas obras, mesmo que estes não se encaixem a um estilo ou tema comum do 

período.

Outro fator importante e que deve ser levado em consideração ao estudar 

obras de arte em ambientes cemiteriais é o próprio sentimento de luto. Muitas 

vezes, patriarcas de ricas famílias encomendam esculturas para ornamentar seu 
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futuro	jazigo	mesmo	sem	sinais	de	morte	próxima.	Porém,	também	há	casos	em	

que essas obras são encomendadas post-mortem pela família enlutada do mor-

to. Esse sentimento de perda pode ser	capaz	de	influenciar	a	simbologia	que	irá	

aparecer nos temas principais ou secundários da obra de arte, pois a representa-

ção simbólica artística de signos que rememoram ao morto, além de um artifício 

para melhor processar o luto, é uma clara tentativa de minimizar a morte pelo 

esquecimento. 

De	acordo	com	a	 teoria	das	representações	de	Chartier	 (1991),	se	pode	

substituir	a	falta	de	algo	que	foi	perdido,	(desde	um	objeto	afetuoso	até	uma	pes-

soa)	por	uma	representação	visual	do	objeto	perdido.	Dito isto, se faz importante 

ao pesquisador de arte buscar possíveis informações sobre a situação e o con-

texto	sobre	a	encomenda	da	obra	para	resolver	essa	dificuldade	de	interpretação	

e	significação.

 Segundo Borges	(2013),	um	dos	grandes	problemas	de	se	estudar	a	arte	

tumular	é	a	dificuldade	de	associar	o	tema	da	obra	com	o	estilo	da	obra.	Para	

isso é importante fazer também uma análise da arquitetura e paisagismo do local 

do	cemitério,	pois	ele	pode	dialogar	e	influenciar	a	produção	das	obras	de	arte	

tumulares.

Um	ótimo	exemplo	para ilustrar o conceito proposto pela professora Maria 

Elizia Borges, é encontrado no estudo preliminar das obras de arte presentes 

no Cemitério de Santo Amaro. O observador atento, vai notar um detalhe impor-

tante que aparece em várias esculturas ao longo do cemitério: A presença de 

folhagens	de	palmeira	imperial	(figuras	1	e	2)	figurando	pequenos	detalhes	em	

grandes obras, ou até mesmo ganhando protagonismo ao ser representada nas 

mãos	de	figuras	angelicais	ou	pranteadoras.

Embora	 se	note	 a	 representação	muito	 constante	 de	 signos	 fitomórficos	

nas	 artes	 tumulares,	 ou	 seja,	 representações	 de	 elementos	 como	 flores,	 fo-
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lhas, frutos e até árvores como forma de representar “a vitória da alma humana 

sobre	o	pecado	e	a	morte”	 (BORGES,	p.	203 apud COSTA,	2007,	pp.	83-84).																																														

A	presença	constante	da	representação	desta	folhagem	específica	no	cemitério	

de Santo Amaro chama a atenção por não ser muito comum em outros cemité-

rios	de	outras	cidades	brasileiras	(até	o	momento	atual	da	pesquisa)	e	isso	criou	

uma grande inquietação para entender essa particularidade encontrada no Santo 

Amaro. Com ajuda de um dos artigos de Borges, foi possível encontrar a grande 

chave para compreender isso que se encontrava no próprio paisagismo do local.

Conforme afirma	Valladares ao citar um recorte do diário do engenheiro 

francês	Louis	Léger	Vauthier,	(engenheiro	responsável	pelo	projeto	da	planta	do	

Cemitério	de	Santo	Amaro)	que,	motivado	pela	visão	perturbadora	de	um	corpo	

insepulto	às	margens	do	Capibaribe	e	tomando	nota	dos	odores	que	os	cadá-

veres	podem	exalar,	sugeriu	“que	se	plantassem	árvores	e	arbustos	pelas	ruas	

do	cemitério;	árvores	que	purificassem	a	atmosfera”.	 (VALLADARES,	1972,	p.	

1101).	Com	isto,	foi	reservado	no	projeto	do	cemitério,	especial	espaço	para	a	

distribuição paisagística de árvores e arbustos: “[...] fêz as veredas de jamboei-

ros,	oitizeiros	e	mangueiras,	deixando	a	ala	da	frente,	a	que	vai	da	portada	da	

capela	ou	portão	da	rua,	para	as	palmeiras	imperiais”.	(VALLADARES,1972.	p.	

1102).

De fato, o visitante, ao entrar no cemitério pelo portão principal, é recebido 

por longas	fileiras	de	palmeiras	imperiais,	conforme	projetou	Vauthier, e também 

podem ser notadas em várias representações artísticas ao longo do cemitério.
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Figura 1 – Escultura fúnebre: Busto, pranteadora e detalhe com folhagem de      
palmeira imperial

Fonte: Acervo pessoal

Figura 2 – Anjo em prece com folhagem de palmeira imperial

Fonte: Acervo pessoal
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Nas imagens acimas, podemos notar a presença da folhagem de palmeira 

imperial aparecendo tanto como ornamentação indireta na composição da obra, 

conforme	se	vê	na	figura	1,	quanto	ganhando	local	de	destaque	na	obra,	ao apa-

recer	nas	mãos	do	personagem	principal,	como	mostra	a	figura	2,	possivelmente	

fazendo grande alusão ao paisagismo do local, o que pode ser um indício de 

nacionalismo	por	retratar	um	elemento	da	flora	local,	algo	indicativo	de	que,	caso	

o artista da obra não seja brasileiro, a encomenda da obra incluía este pedido de 

representação da palmeira imperial, como forma de composição, que tem tanto 

impacto visual no paisagismo do cemitério, conforme ilustra a imagem a seguir.

Figura 3 – Palmeira imperiais no Cemitério de Santo Amaro

Fonte: Acervo pessoal

A presença de figuras femininas também é muito constante nas obras de 

arte em Santo Amaro. Representações angelicais, maternais, pranteadoras e 

mesmo da Virgem, são fáceis de encontrar após poucos minutos de passeio, 

conforme	 ilustrado	 no	 pequeno	 exemplo	 da	 figura	 4,	 que,	 segundo	 o	 livro	 de	
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Valladares	(1972),	é	uma	obra	de	arte	de	estilo	art nouveau, fato que mostra a 

influência	da	arte	francesa	do	artista	que	assina	a	obra,	L.	Turdor.

Além das já citadas, também é possível encontrar representações femini-

nas	que	fazem	alusão	à	viúva,	quando	da	morte	de	um	patriarca,	demonstrando	

o	sentimento	de	luto	deixado	pela	morte	do	seu	marido.

Figura	4	–	Representação	feminina	associada	à	art nouveau

Fonte: Acervo pessoal

É interessante notar a presença sutil, mas ainda assim importante, da 

representação de caveiras e esqueletos a	figurar pequenos detalhes em alguns 

relevos nas construções tumulares. Apesar de pequenos detalhes, esse tipo de 

representação é importante, pois, ao longo da história da arte, a presença de 

esqueletos ou crânios humanos vêm	associada	às	chamadas	vanitas, que são 

simbolismos geralmente presentes em obras do tipo natureza morta, como forma 

de trazer um lembrete sobre a efemeridade da vida, o “memento mori” ou seja, 

“lembre-se de que você é mortal”, e ter esse tipo de representação no espaço ce-
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miterial pode ser uma forma de naturalizar ainda mais a presença da morte pelo 

reforço	de	que,	de	fato,	a	morte	é	o	destino	final	de	todos	e	que	a	vida	precisa	ser	

vivida e valorizada por sua brevidade.

Alguns	destaques	trazem	a	figura	do	esqueleto	com	uma	foice	e	uma	am-

pulheta que reforçam a mensagem do memento mori.

Figura 5 – Recortes de representação de caveiras

Fonte: Acervo pessoal

Vale ressaltar que, apesar de alguns símbolos como a palmeira imperial e o 

crânio humano terem recebido destaque nesta pesquisa preliminar das artes tu-

mulares no Cemitério	de	Santo	Amaro,	existe	uma	infinidade	de	signos	represen-

tativos	nas	esculturas	ornamentais:	anjos,	pranteadoras,	arco	de	flores,	colunas	

e	bustos	dos	falecidos,	são	exemplos	muito	comuns	de	elementos	representati-

vos presentes em muitas obras.

E quando se entra nas representações de caráter religioso, essa presença 

é ainda mais interessante. Fica nítida a maioria de signos cristãos como cruzes e 

imagens do Cristo, da Virgem e de santos, no entanto, por se tratar de um cemi-

tério secularizado, é possível atentar para uma espécie de ecumenismo nas re-



137

Estudos Cemiteriais no Brasil: itinerários, abordagens e perspectivas

presentações de símbolos religiosos no Santo Amaro, sendo possível encontrar 

referências	ao	judaísmo	e	à	maçonaria, ou mesmo, nenhuma alusão religiosa.

CONCLUSÃO

Das	reflexões	sobre	a	vida,	a	da	morte	é	a	mais	profunda.	E	como	se	a	

morte	já	não	carregasse	em	seu	estigma	um	caráter	definitivo,	a	arte	inspirada	

na	morte	ou	a	arte	mortuária	consegue	expressar	inúmeras	visões,	pensamentos	

e atitudes com as quais as pessoas viam e sentiam a morte em determinados 

períodos.

É importante a observação de que os signos e imagens aqui observados 

são frutos de uma pesquisa preliminar e que ainda está em andamento, no 

entanto,	mesmo	figurando	análises	iniciais,	 já	se	pode	notar	um	grande	poten-

cial de pesquisa no cemitério de Santo Amaro e suas claras contribuições para 

a compreensão histórica-artística-social do Recife por ressaltar a forma como as 

pessoas	buscavam	representar	as	simbologias	da	morte	e	do	luto	e	suas	influên-

cias	artísticas	globais,	desde	o	final	do	século	XIX	até	a	atualidade.

Dar	visibilidade	ao	espaço	cemiterial	no	século	XXI	é	de	extrema	 impor-

tância	para	que	se	garanta	às	gerações	seguintes	a	salvaguarda	do	acervo	pa-

trimonial e artístico sobre o sistema de representações da morte no Recife do 

final	do	século	XIX	até	os	dias	atuais	(2021)	quando	ainda	se	observam	alguns	

sepultamentos no local.
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INTRODUÇÃO

O campo dos estudos cemiteriais vem ganhando popularidade entre os 

acadêmicos, vide a organização de periódicos voltados ao assunto, a produção 

bibliográfica	 crescente	 e	 diversas	 outras	 atividades	 relacionadas.	 No	 entanto,	

não podemos negar que a maioria das pesquisas sobre o tema tem como foco 

cemitérios das grandes cidades, ou estudos sobre grandes obras de arte funerária 

dos	séculos	XIX	e	XX	que	se	encontram	nesses	centros.	Apesar	de	estes	espaços	

serem	influentes	no	modo	de	viver	e	ritualizar	a	morte,	não	são	os	únicos	que	

encerram manifestações identitárias, memórias e história.

Percebendo	uma	lacuna	no	que	diz	respeito	à	produção	bibliográfica	sobre	

cemitérios interioranos, nos propomos neste capítulo a fazer alguns apontamentos 

e	reflexões	sobre	o	tema,	tomando	como	exemplo	os	cemitérios	do	 interior	do	

Rio Grande do Sul, em especial cemitérios selecionados do município de Nova 

Bassano, sobre os quais há pouca documentação. Nestes espaços, identidades 

imigrantes se manifestam materialmente.

O município tem sua origem como parte da antiga Colônia Alfredo Chaves, 

que	começou	a	ser	povoada	por	imigrantes	europeus	no	final	do	século	XIX.	O	

povoamento	do	local	se	deu	majoritariamente	por	italianos,	mas	figuram	outros	

grupos, como os poloneses, ambos os grupos importantes para este estudo. É 

possível perceber a construção e as relações de fronteira que perduraram por 

algum	tempo	entre	estes	imigrantes.	Indo	muito	além	dos	aspectos	geográficos	e	

naturais, as fronteiras são “realidades tangíveis, ou seja, como realidades efetivas 

e	 realidades	 do	 pensamento,	 são	 o	 resultado	 de	 relações	 de	 poder”	 (MELO	

apud	GOLIN,	2002,	p.	16),	produzindo	diversidades	culturais	e	sendo	produto	

destas. Complementando, Pesavento as coloca da seguinte forma: “antes de 

serem marcos físicos ou naturais, são sobretudo simbólicos. São marcos, sim, 

mas	sobretudo	de	referência	mental	que	guiam	a	percepção	da	realidade”	(2002,	
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p.	35).	No	contexto	apresentado,	nos	importam	as	noções	de	fronteiras	culturais,	

isto é, as construções de sentido que integram o jogo social das representações, 

estabelecendo	classificações,	hierarquias	e	limites	(PESAVENTO,	2002).

E	 como	 resultado	das	experiências	 de	 fronteira	 e	 necessário	 a	 todo	 ser	

humano,	está	a	construção	de	sua	identificação.	Para	construir	a	imagem	de	si,	

depende-se	da	existência	de	um	Outro.	Sendo	essa	construção	uma	 imagem	

essencialmente	alheia,	“sua	identidade	própria	nunca	poderá	deixar	de	ser	algo	

que	 lhe	 vem	 de	 fora,	 do	 horizonte	 da	 alteridade”	 (SALES,	 2005,	 p.	 116).	 No	

decorrer	da	vida,	a	identificação	do	eu,	inserido	numa	dinâmica	social,	começa	“a	

ser	com	a	imagem	dos	outros	semelhantes”	(SCHARINGER,	2009,	p.	52).	Assim,	

as fronteiras, por si, trabalham com analogias, oposições e correspondências, se 

confrontando	com	as	noções	de	alteridade	e	identidade,	ao	definir	os	‘outros’	em	

relação	a	‘nós’	(PESAVENTO,	2002).

Essas	formações	sociais	deslocam-se	aos	cemitérios	e	ligam-se	à	morte	no	

sentido	de	que	estes	espaços	levaram	“às	últimas	consequências	um	desejo	de	

sobrevivência individualizada. [...] Com o crescimento da importância do sujeito, 

teriam	 de	 aparecer	 representações	 que	 já	 não	 podiam	 subsumir	 o	 direito	 à	

individualização”	(CATROGA,	2010,	p.	169).	Isto	mostra	que	a	identidade	do	Eu,	

que construiu-se com relação ao Outro durante sua vida, deveria ser transposta 

ao espaço de enterro, mantendo sua memória individualizada, única. Ao mesmo 

tempo,	essa	identidade	transposta	busca	reafirmar	o	pertencimento	a	um	grupo,	

uma comunidade ou localidade.

A	 partir	 deste	 texto,	 pretendemos	 explorar	 as	 fronteiras	 e	 identidades	

construídas em cemitérios de Nova Bassano, além de apresentar possibilidades de 

estudo e compreensão de tais dados. Um dos caminhos possíveis é a integração 

entre história e turismo, integração esta que pode ser colocada em prática e em 

Nova	Bassano	 temos	um	exemplo:	 a	 inserção	do	Cemitério	Polonês	em	uma	
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das rotas turísticas municipais. Assim, este capítulo, inicialmente, apresenta o 

município e a metodologia posta em prática na seleção e análise dos cemitérios. 

Em	 seguida,	 propomos	 algumas	 reflexões	 sobre	 a	 construção	 identitária	 e	 a	

prática do turismo, especialmente sua importância na valorização dos espaços 

cemiteriais.

CONTEXTUALIZAÇÃO DO CENÁRIO E ASPECTOS 
METODOLÓGICOS

A necessidade de pertencer a algum lugar ou a alguma comunidade parece 

ter	sido	de	grande	importância	para	os	imigrantes,	visto	a	importância	dada	às	

primeiras igrejas, que possibilitavam o convívio entre os imigrantes, mas também 

as sociedades por eles fundadas. Em um primeiro momento, estes ainda não 

pertenciam	ao	solo	brasileiro,	mas	também	não	mais	pertenciam	à	antiga	pátria.	

Nesse entremeio, as identidades imigrantes vão sendo moldadas a partir dos 

grupos, com a convivência e o passar do tempo.

Durante	o	século	XIX,	o	governo	brasileiro	incentivou	a	vinda	de	imigrantes	

europeus ao país, sobretudo ao Rio Grande do Sul, por diversos motivos. A partir 

dos	fins	do	século	XIX,	iniciou-se	a	demarcação	e	ocupação	de	novas	colônias,	

com destaque neste cenário para a região onde instalou-se a colônia Alfredo 

Chaves, situada na região da Encosta Superior da Serra do Nordeste do Rio 

Grande do Sul, cuja demarcação teve início em 1884.

Em 1886, chegaram as primeiras famílias italianas, que ocuparam os lotes 

mais planos da região da serra. Os imigrantes poloneses, chegando pouco tempo 

após,	foram	designados	aos	lotes	próximos	ao	Rio	das	Antas	e	a	terrenos	mais	

acidentados	(WONSOWSKI,	1976).	A	ocupação	dos	lotes	disponíveis	nas	linhas	

de Alfredo Chaves que compunham o território de Nova Bassano, porém, foi feita 

majoritariamente por italianos. Percebe-se que os imigrantes poloneses foram 
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sendo alocados nas periferias da colônia ou dos centros que começavam a se 

formar.

Em	 tal	 contexto,	 o	 governo	 brasileiro	 avaliou	 importante	 a	 fundação	

de	 colônias	mistas,	 a	 fim	de	 suprimir	 a	 força	 das	 aglomerações	 estrangeiras,	

evitando	a	 formação	de	nações	dentro	da	nação	 (SILVA,	2010)	 isto	porque	 “a	

distribuição de diferentes nacionalidades numa mesma colônia deveria favorecer, 

segundo as autoridades, uma mais rápida integração dos estrangeiros na vida 

sociocultural	do	país”	(MANFROI,	1975,	p.	246).	Este	sistema	nem	sempre	foi	

totalmente	eficaz,	mas	certamente	contribuiu	para	a	integração	entre	os	próprios	

colonos,	apesar	das	dificuldades	em	relação	à	 língua	e	demais	percalços.	Um	

destes foi o preconceito para com poloneses, vindo dos demais imigrantes nas 

regiões de colonização, em que os primeiros, por muito tempo, foram marcados 

pelo	estigma	de	“polacos	sem	bandeira”,	um	xingamento	que	fazia	“alusão	direta	

à	ocupação	da	Polônia	pelas	potências	estrangeiras”	(VICROSKI,	2021,	p.	88).	

Isso	porque	muito	da	 identidade	dos	povos	no	século	XIX	relacionava-se	com	

sua nacionalidade, e a manutenção dos costumes, da língua, da religiosidade, 

entre outros, constituía uma forma de legitimação identitária.

Por mais que, inicialmente, poloneses e italianos não estivessem nos 

melhores termos em questão de convivência nas colônias mistas, e que suas 

culturas diferissem em alguns aspectos, em outros pontos esses imigrantes 

tinham muito em comum. Obviamente, um deles era o fato de serem imigrantes 

em um lugar totalmente diferente de onde vieram. Outro fator importante na 

convivência desses grupos foi a religiosidade. Novamente, o catolicismo aparece 

como aglutinador, agora não apenas de colonos da mesma região, mas de 

diferentes localidades. As fronteiras culturais, antes tão delimitadas, aos poucos 

passam a ser um “lugar” de alteridade, no qual o intercâmbio identitário ocorreu.
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Como uma herança da vida campesina europeia, muitos dos imigrantes 

que viajaram para o Brasil construíram sua vida em torno da religiosidade. Nas 

colônias do Rio Grande do Sul não foi diferente. Observando o modo de vida dos 

colonos, alguns autores apontam que, “especialmente antes da emancipação 

política,	 a	 vida	 da	 colônia	 refletia-se	 ou	 confundia-se	 com	 a	 vida	 e	 dinâmica	

paroquial”	(COSTA,	1997,	p.	17).	Nas	áreas	de	colonização,	na	maioria	das	vezes	

o cemitério continuou a integrar a vida comunitária. Isso pode ter ocorrido pois 

os	aspectos	 relacionados	à	 separação	entre	 sociedade	e	 igreja	no	que	 tange	

aos enterramentos foram ambíguos. Ao mesmo tempo em que a secularização 

dos ritos demorou a acontecer de forma consciente, ela ocorreu pela ausência 

do clero de forma regular nos primeiros anos de instalação dos colonos. Essa 

secularização,	conforme	ocorria	nos	grandes	centros	durante	o	século	XIX,	se	

apresentava mais de forma compulsória pelo isolamento das linhas coloniais do 

que por algum interesse político, sanitarista ou outro fator.

Foi neste cenário que se organizaram os cemitérios catalogados para este 

estudo,	próximos	às	comunidades	de	interior	e	ainda	mantidos	por	estas.	A	partir	

de novembro de 2020, iniciamos as visitas aos cemitérios da cidade de Nova 

Bassano.	Os	 cemitérios	 visitados	 foram:	 o	 Cemitério	 Polonês;	 o	 cemitério	 da	

Capela	Sagrado	Coração	de	Jesus;	o	cemitério	da	Comunidade	São	Pedro,	dito	

o	primeiro	cemitério	da	cidade;	o	Cemitério	da	Comunidade	Boa	Fé;	Cemitério	

da	Comunidade	Nossa	Senhora	de	Caravaggio	(conhecida	como	Monte	Paréo);	

Cemitério	da	Comunidade	São	Paulo	Apóstolo;	e	Cemitério	da	Comunidade	São	

Roque.	As	rotas	e	datas	de	visitação	aparecem	na	figura	abaixo:
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Figura 1 – Rotas de Visitação aos Cemitérios.

Fonte: Mapa com as rotas de visitação aos Cemitérios de Nova Bassano. Ambas as rotas 
partem do Centro, Ponto A. Rota 1 - 01/11/2020 – Ponto B: Cemitério da Comunidade São 
Pedro;	Ponto	C:	Cemitério	da	Comunidade	Sagrado	Coração	de	Jesus;	Ponto	D:	Cemitério	
Polonês.	Rota	2	–	02/04/2021	–	Ponto	B:	Cemitério	da	Comunidade	São	Roque;	Ponto	C:	
Cemitério	da	Comunidade	São	Paulo	Apóstolo;	Ponto	D:	Cemitério	da	Comunidade	Boa	Fé;	
Ponto E: Cemitério da Comunidade Nossa Senhora de Caravaggio. Elaborado pela autora 
com a utilização da ferramenta My Maps, disponibilizada pelo Google.

Para análise de dados, optamos por seguir pela interpretação da cultura 

material.	Marcelo	Rede	considera	a	cultura	material,	 “por	excelência,	matriz	e	

mediadora	de	relações”	(1996,	p.	274).	Deste	modo,	compreendemos	a	cultura	

material não apenas como objetos passivos no cenário em que se desenvolvem 

as	relações	humanas,	mas	enquanto	coisas	dotadas	de	animação	e	que	exercem	

forças e ações, apropriadas pelo homem, o qual interage com essa materialidade 

e	atribui-lhe	significado	(REDE,	2012;	MENESES,	1983;	AHLERT,	2021),	numa	

via de mão dupla, na qual “o conjunto de representações e práticas que constituem 

a	ação	social	não	é	concebível	sem	sua	dimensão	física”	(REDE,	2012,	p.	147).	

Ainda, é preciso notar que a relação mantida com os objetos altera-se no decorrer 



147

Estudos Cemiteriais no Brasil: itinerários, abordagens e perspectivas

do	tempo	e	a	depender	do	lugar,	sendo	primordial	compreender	o	contexto	em	

que tal objeto se insere.

Para tal compreensão, nas visitas aos cemitérios, foram fotografados os 

elementos de maior destaque nos cemitérios, isto é, os túmulos mais antigos, que 

apresentavam	estatuária	ou	outros	ornamentos;	 cruzes	de	 ferro	abandonadas	

nos	 cantos	 dos	 cemitérios;	 descartes	 de	 materiais	 funerários,	 muitas	 vezes	

empilhados em cantos ou ao lado da entrada dos locais de enterro. Percebeu-se 

uma conformidade de estilos tumulares, tanto nos mais antigos quanto nas atuais 

capelinhas.	Além	disso,	com	estas	visitas,	ficou	ainda	mais	nítida	a	discrepância	

entre o modo de enterro do Cemitério Polonês e o restante dos cemitérios da 

cidade, mesmo os mais antigos. As fontes orais, por mais importantes que sejam 

neste	contexto,	foram	relegadas	ao	papel	de	fontes	auxiliares,	pelo	fato	do	nosso	

foco de pesquisa recair sobre a investigação acerca da cultura material. Nesse 

sentido, as entrevistas foram tomadas como “contraponto e complemento de 

outras	fontes”	(ALBERTI,	2013,	p.	42),	sendo	elas	temáticas.

A análise da cultura material catalogada levou em consideração as 

interações entre sujeitos e objetos, compreendendo que essas coisas, objetos, 

“têm inclinações, tendências, são dinâmicas, não são passivas ou inertes” 

(HILBERT,	2009,	p.	22),	e	essas	características	alteram-se	no	contato	diário	e	

em seus usos. Partindo desse pressuposto, construções que geralmente são 

vistas	exclusivamente	como	a	marcação	do	 local	de	sepultamento	de	alguém,	

transformam-se	na	possibilidade	de	expressar	de	forma	simbólica	identidades	e	

pertencimentos.

REFLEXÕES: IDENTIDADES E TURISMO EM CEMITÉRIOS

Ao observar os cemitérios da área rural do município, é possível encontrar 

muita simbologia religiosa católica, um dos elementos semelhantes entre os dois 

grupos,	além	de	epitáfios	em	italiano	e	polonês,	o	que	demonstra	o	pertencimento	

a	determinada	comunidade	e	afirmação	identitária.
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Apesar dos elementos similares, o que se destaca é a inserção do Cemitério 

Polonês em rotas turísticas propostas pela gestão municipal no Plano Diretor de 

2019. Em especial, a forma de sepultamento deste cemitério, que se difere dos 

demais por ser diretamente no solo, sem construções de túmulos ou jazigos, 

com os locais de sepultamento sendo demarcados apenas com cruzes de ferro 

(Figura	2).

Figura 2 – Cemitério Polonês de Nova Bassano/RS

Fonte: imagens da autora, 2020.

Os demais cemitérios no interior apresentam uma padronização no 

mobiliário	funerário.	As	sepulturas	mais	antigas	que	ainda	existem	seguem	uma	

estética muito similar, tanto entre elas, quanto com o que se observa na região 

pesquisada. Em geral, são sepulturas simples, sem muita pompa, com alguns 

ornamentos em torno da lápide. É possível encontrar sepulturas individuais ou 

jazigos	 familiares,	 sendo	estes	últimos	os	mais	comuns	 (Figura	3).	Apesar	de	

estes cemitérios não apresentarem obras de arte funerária singulares ou em 

muito número – elementos que geralmente impulsionam o turismo e a visitação 

aos espaços cemiteriais –, a atividade turística nos cemitérios de Nova Bassano 

se	justifica	pelo	interesse	histórico	e	patrimonial.
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Figura 3 – Padronização da estética em cemitérios do interior de Nova Bassano/
RS

 

Imagem a)	Cemitério	Boa	Fé;	 Imagem	b) Cemitério São Paulo. Fonte: Imagens da autora, 
2021.

Estes	 lugares,	 “dotados	de	um	 tempo	de	 relações	históricas”	 (CASTRO,	

2008,	p.	15),	são	produtos	da	experiência	humana,	fundamentais	para	a	constru-

ção	de	laços	sociais.	Assim	como	os	demais	patrimônios	(aqueles	fora	dos	muros	

dos	cemitérios)	invocam	a	memória	do	passado,	a	história	de	determinado	lugar	

ou alguém, o espaço cemiterial se constitui de forma primordial como um espaço 

onde “se recusa esquecer, sendo este um desejo do homem vivo: o homem não 

quer ser esquecido depois de morto, e por isso ‘constrói’ espaços determinados 

à	sua	perpetuação”	(NOGUEIRA,	2013,	p.	28)	(CATROGA,	2010).	Além	disso,	

nestes lugares é possível realizar uma leitura social de comportamentos, de ima-

ginários, de modos de vida e morte de determinado período.
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É interessante observar que o turismo histórico propicia um compartilha-

mento	de	experiências	e	 conexões	culturais.	Mas	para	que	esse	compartilha-

mento ocorra, é necessário pensar em modelos alternativos de ações turísticas, 

com maior envolvimento da população local. Esse turismo de base comunitária 

apresenta	 um	 contraponto	 ao	 turismo	massificado,	 no	 sentido	 de	 valorizar	 os	

vínculos entre o ambiente e a cultura de cada lugar, sustentando “não apenas o 

atrativo,	mas	também	a	própria	estrutura	receptiva	do	turista”	(MENESES,	2006,	

p.	13).

A partir da atividade turística, ainda, é possível valorizar as identidades que 

se manifestam, de forma que não ocorra o descarte desenfreado de peças histó-

ricas,	como	é	o	caso	das	cruzes	que	apresentam	epitáfios	em	língua	estrangeira.	

Tais	objetos	apresentam	ao	visitante	a	identificação	religiosa	do	sepultado,	mas	

também	sua	identidade	enquanto	sujeito	migrante	(Figura	4).	Essas	reafirmações	

identitárias	foram	importantes	para	a	construção	da	coletividade,	influenciaram,	e	

ainda	influenciam,	no	modo	de	vida	da	comunidade	bassanense.
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Figura	4	–	Epitáfios	em	línguas	estrangeiras

 

Imagem a) Cruz de Ferro que do Cemitério Polonês, onde se lê: Tu spoczywa Antoni Zablocki, 
zmarły dnia 23 lutego roku 19??. Przezywszy lat 62. Cześć jego pamięci. Cuja tradução, 
levando	em	consideração	as	mudanças	que	a	língua	sofreu,	pode	ser	algo	próximo	de:	Aqui	
jaz Antoni Zablocki, falecido em 23 de fevereiro de 19 ??. Passou aos 62 anos. Em honra de 
sua memória.
Imagem b) Cruz descartada no Cemitério São Pedro, onde lê-se: Qui ripoza le ossa di Giusseppe 
Marcante, di anni 75, morto 23 setenbre de 1918. Requiascante impacce. Novamente, 
considerando	alterações	da	língua,	a	tradução	aproxima-se	de:	Aqui	repousam	os	ossos	de	
Giusseppe Marcante, de 75 anos, morto em 23 de setembro de 1918. Descanse em paz. 
Imagens da autora, 2020.

Enquanto	o	Cemitério	Polonês,	representativo	de	um	grupo	antes	à	margem	

da coletividade colonial, toma importância no turismo municipal, os demais 

cemitérios são relegados ao abandono, ao descarte da cultura material presente 

em seus interiores. São identidades e manifestações culturais que se perdem, 

sem a chance de serem estudadas, visitadas, compreendidas pelas gerações 

posteriores. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Por	inserir-se	no	contexto	da	imigração	e	em	uma	cidade	do	interior	do	Rio	

Grande	do	Sul,	a	busca	por	referenciais	teóricos	que	tratassem	de	temas	afins	

foi	árdua,	de	modo	que	este	 texto	apresenta-se	como	um	pontapé	 inicial	para	

discutir as possibilidades históricas e turísticas em cemitérios do interior.

Ao estudar estes espaços, é preciso compreender que por se tratar de uma 

área de colonização interiorana, a preocupação com a documentação acerca dos 

cemitérios	não	figurava	entre	as	principais	atividades	do	cotidiano	dos	imigrantes	

à	época,	o	que	fez	com	que	muita	coisa	se	perdesse,	ou	nem	chegasse	a	ser	

registrada.	Com	tais	observações,	nos	propusemos	a	trabalhar	mais	próximos	da	

Arqueologia, visto que a disciplina apresenta possibilidades de “recuperar o que 

os	documentos	não	fixaram,	não	registraram,	ou	mesmo	o	que	foi	pobremente	

documentado”	(LIMA,	2002,	p.	13),	tendo	então	como	principal	foco	a	interpretação	

da cultura material presente nos cemitérios. Assim, pudemos observar algumas 

atitudes culturais para com o aparato fúnebre que contrastam com as noções 

patrimonialistas	às	quais	os	acadêmicos	inclinam-se.	Uma	dessas	atitudes	é	o	

descarte do material funerário histórico, o qual, por vezes, não é percebido como 

aporte para a história e identidade do município.

Observamos ainda que a preservação e inclusão do Cemitério Polonês na 

rota turística municipal foi possível pelo esforço da comunidade polonesa – tanto 

em âmbito municipal e regional, quanto internacional – em preservar parte de 

sua história. No entanto, quando o atrativo turístico e as políticas voltadas a ele 

não	propiciam	a	compreensão	de	simbologias,	significados	e	reflexões,	torna-se	

um	desafio	gerar	alguma	problematização,	ou	qualquer	estímulo	de	curiosidade	

e	inteligência,	não	gerando	no	turista	a	vontade	de	ficar	ou	de	voltar	(MENESES,	

2006).	Apesar	do	escasso	investimento	das	gestões	municipais	em	infraestrutura,	

a	 exemplo	 da	 estrada	 de	 acesso,	 e	 em	 um	 turismo	 ativo,	 que	 proponha	
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questionamentos e provocações aos visitantes, percebemos que o interesse 

comunitário é essencial na divulgação e preservação de bens patrimoniais.

O que nos levou a indagar o porquê dos outros cemitérios não serem vistos 

da mesma forma. Uma das hipóteses parte do fato de o Cemitério Polonês estar 

desativado desde a década de 1950, não recebendo sepultamentos desde então, 

o que pode conferir um caráter histórico perante a sociedade, enquanto os demais 

cemitérios	–	apesar	de	serem	a	morada	final	de	diversos	imigrantes	que	fazem	

parte da constituição de Nova Bassano enquanto comunidade e, posteriormente, 

município – continuam ativos, recebendo sepultamentos, intervenções e 

reorganização do espaço. Outra hipótese possível para tal percepção relaciona-

se	à	constituição	 identitária	e	o	papel	que	a	diferença	exerce	nessa	situação.	

Isto porque o que se vê como patrimônio, em alguns casos, é o que chama a 

atenção,	o	que	difere	do	habitual	e	que	passa	a	contribuir	com	a	identificação	ao	

se contrapor a ela.

Partindo	dessas	reflexões,	é	importante	reiterar	que	um	patrimônio	só	tem	

sentido e é valorizado quando reconhecido pela sociedade na qual se insere. 

Dessa forma, ver os demais cemitérios enquanto lugares de memória, história e 

de representação de identidades passa por educar para além dos preconceitos 

com os quais olhamos estes espaços. A Rota das Sensações, proposta pelo 

município, é uma ótima oportunidade de pôr em prática essa inclusão educativa, 

que além de valorizar os cemitérios pode ser fator de impulso ao sentimento de 

pertença.

Com	este	texto,	esperamos	suscitar	interesse	em	novas	pesquisas,	sendo	

interessante trabalhos de levantamento mais amplo de fontes documentais e 

fotográficas,	bem	como	o	empreendimento	de	uma	extensa	pesquisa	de	história	

oral sobre a morte, o morrer e os espaços cemiteriais no cenário interiorano. Um 

maior contato com cemitérios pode nos levar a perceber que apesar de sermos 

materialmente	finitos	enquanto	seres	humanos,	um	dia	partiremos,	a	morte	não	
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é	o	fim.	Nossa	história	e	memória,	assim	como	nossas	identidades,	mantem-se	

através de ritos, da cultura material, e da relação que continuamos a manter com 

nossa comunidade mesmo depois de partir.
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INTRODUÇÃO

A	proposta	de	escrita	deste	trabalho	surge	especificamente	a	partir	de	um	

trabalho	de	campo	que	foi	realizado	no	Dia	de	Finados	(02/11/2014)	na	cidade	do	

Crato, localizada na região do cariri no Estado do Ceará. Tendo como objeto de 

estudo os rituais fúnebres nesta cidade, realizamos uma pesquisa nos dois cemi-

térios	no	dia	em	que	é	guardado	à	memória	dos	mortos.	Mediante	a	realização	

da	pesquisa	alguns	fatos	nos	chamaram	à	atenção,	tendo	em	vista	que	muitas	

pessoas	 visitavam	 com	 freqüência	 dois	 túmulos	 específicos.	Um	dos	 túmulos	

mais visitados era o de uma mulher conhecida como Maria Caboré. Desta forma, 

ao	longo	do	trabalho	entenderemos	quem	foi	esta	figura	e	sua	representação	na	

memória fúnebre e no imaginário da cidade.

Assim,	o	objetivo	do	 trabalho	é	o	de	 traçar	uma	 trajetória	de	uma	figura	

feminina que permanece no imaginário popular e na memória funerária da ci-

dade. Utilizando como metodologia a observação participante para a escrita da 

etnografia,	realizada	no	Dia	de	Finados	como	falado	anteriormente	e	informações	

que são coletadas com pesquisadores da Universidade Regional do Cariri e com 

alguns moradores da cidade, principalmente do jornalista e pesquisador Huberto 

Cabral1. Partimos então de uma análise que além de tratar a questão fúnebre 

compreende ainda uma análise de gênero, tendo em vista que “o gênero, é então 

um	meio	de	decodificar	o	sentido	e	de	compreender	as	relações	complexas	entre	

diversas	formas	de	interação	humana”.	(SCOTT,	1990,	p.	16).

CONSTRUÇÃO DO CENÁRIO E ATORES SOCIAIS

 O trabalho surgiu através do recorte da pesquisa sobre Rituais Fúnebres 

no	Cariri	Cearense:	emoções,	símbolos	e	significados.	Com	o	objetivo	de	com-

preender os ritos pós-morte realizamos uma observação participante no dia de 

1  Masculino, 76 anos, jornalista, funcionário da Rádio Educadora do Cariri, curador da 
EXPOMORTE.
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finados,	para	uma	melhor	compreensão	dos	fatos	descrevemos	a	seguir	a	situa-

ção.

Inicialmente, logo pela manhã, nos dirigimos ao cemitério público da cidade 

que tem como nome Nossa Senhora da Piedade, circulamos por entre os túmu-

los	e	observamos	um	grande	número	de	pessoas	em	volta	dos	mesmos,	fize-

mos	esse	exercício	durante	quase	todo	o	dia,	tendo	em	vista	que	fizemos	ainda	

uma visita ao cemitério particular da cidade. Em todos os momentos acompanhá-

vamos as pessoas que visitavam os túmulos, observando as homenagens que 

prestavam e tudo o que faziam no interior do cemitério. Muitos paravam durante 

algum tempo, pegavam um rosário e começavam a rezar, choravam, lamenta-

vam a perda e colocavam pra fora a dor da solidão e a saudade. A maioria dos 

visitantes	aguardava	a	realização	da	próxima	missa	que	viesse	acontecer,	dentro	

do próprio cemitério há uma capela e as missas eram celebradas com frequência.

Os familiares das pessoas que já morreram fazem as visitas não só aos 

túmulos dos parentes, mas visitam também os dos amigos e de pessoas co-

nhecidas. “É um dia triste para todo mundo, mas é assim mesmo, é um dia de 

homenagear	quem	a	gente	gosta”.	(Dona	Ana	Maria,	em	relato	sobre	o	dia	de	

finados).	As	pessoas	sempre	lamentam	a	dor	e	falam	sobre	a	importância	do	dia.	

Dona	Zeuda	diz	que	já	perdeu	o	esposo,	a	mãe	e	duas	filhas	e	afirma:	“eu	passo	

o	dia	todinho,	todo	ano	com	eles,	é	o	dia	que	a	gente	pode	ficar	junto.	Eu	venho	

de	vez	enquanto,	mas	num	dá	pra	ficar	o	dia	todo,	quando	é	no	dia	de	finados	até	

o almoço eu como aqui fora”. Nesse dia uma grande estrutura de ambulantes é 

montada no entorno do cemitério para atender os visitantes, dentre outras coisas, 

observa-se	a	venda	de	lanches,	comidas,	flores,	velas,	água	e	etc.	

Em conversa com o Padre Zé Vicente ele nos diz que “a importância do 

dia	de	finados	reside	na	fé	dos	fiéis	e	na	certeza	que	a	vida	não	acaba	aqui”.	Na	

caminhada desse dia, conversamos com Dona Francisca uma senhora que há 

muito tempo estava em pé de frente a um túmulo, ela uma senhora de bem mais 

idade era o que mostrava a aparência, vestia uma saia verde bem comprida, uma 
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blusa rosa salmon, um pano branco amarrado na cabeça, um rosário no pescoço 

e o outro na mão que segurava e rezava o seu terço, pois segundo ela “quem 

morre só quer reza”. Na verdade, esse dia não era apenas mais um dia comum 

no cemitério, era um dia de festa, não festa de alegria, mas festa de homena-

gens, e como toda festa é organizada, no cemitério também era, muitas pessoas 

lavavam	e	limpavam	os	túmulos,	colocavam	flores	e	deixavam	o	cenário	pronto	

para os acontecimentos. Uma festa que teve direito a um banho de pétalas de 

rosas jogadas de um helicóptero contratado por uma empresa funerária.

Continuamos	exercitando	os	exercícios	do	olhar	e	do	ouvir,	e	um	fato	nos	

chamou	à	atenção	durante	esse	dia	no	cemitério	público.	Em	dois	jazidos	a	fre-

quência de pessoas e a movimentação intensa percorreu todo o dia, acendiam 

velas,	levavam	flores,	cartas,	papéis,	rosários,	fotos	e	etc.	Os	túmulos	pertenciam	

a duas pessoas que residiam no Crato antes do falecimento, o primeiro é o de um 

médico conhecido por todos como Dr. Gesteira e que segundo os visitantes foi o 

homem mais caridoso que morou na cidade. O segundo túmulo pertence a uma 

senhora	conhecida	como	Maria	Caboré,	os	visitantes	afirmaram	que	ela	foi	uma	

deficiente	mental	que	vivia	nas	ruas	da	cidade,	prestando	favores	as	pessoas	e	

recebendo presentes em troca, uma vez que era muito vaidosa. 

	Alguns	visitantes	afirmaram	que	ela	sofria	muito	quando	ainda	era	viva,	e	

quando veio a falecer “ganhou o reino dos céus”. Dessa forma, as pessoas dizem 

que	ela	é	uma	intercessora	junto	à	Deus	de	quem	a	ela	se	apega.	Muitos	costu-

mam	fazer	pedidos	ao	seu	espírito	e	dizem	que	são	atendidos.	O	dia	de	finados	

é usado por essas pessoas como um dia para pagar as promessas que são aten-

didas	por	Maria	Caboré.	Maria	Eunice	de	Oliveira,	uma	mulata	de	estatura	baixa	

que	é	jardineira	e	faxineira	no	cemitério	diz	que	é	devota	de	Maria	Caboré,	pois	

fez	uma	promessa	para	o	filho	se	curar	de	uma	doença	epilepsia	e	se	apegou	

a	ela.	“Meu	filho	tem	20	anos	e	sufria	de	elepcia,	eu	me	apeguei	a	ela	e	ele	se	

curou, primeiramente Deus e depois Maria Caboré, desde desse dia que eu limpo 

direto o túmulo dela de graça”.
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	Ficamos	durante	muito	tempo	próximo	ao	túmulo,	pois	as	visitas	com	freqü-

ência não paravam de chegar. Em um determinado momento conversando com 

Eunice	a	jardineira,	se	aproximou	uma	mulher	conhecida	por	Marinês,	a	mesma	

chorava	muito	e	dizia:	 “eu	queria	 tanto	que	ela	curasse	meu	filho	que	só	vive	

bebo”, Eunice em resposta diz: “muié pois traga um papelzim com o nome dele 

e coloque no túmulo, se apegue com ela que ela resolve”. Na mesma hora ela 

pediu pra colocarmos o nome do rapaz em um papel que foi dobrado pela mãe e 

fixado	no	túmulo.	Eunice	diz	que	crê	nela,	por	que	“o	povo	diz	que	ela	era	espírita,	

via muita coisa”.

	Assim,	continuamos	o	trabalho	e	visitamos	a	EXPOMORTE,	uma	exposi-

ção	que	existe	desde	o	ano	de	2002	e	expõe	no	cemitério,	mais	precisamente	no	

dia	de	finados	os	chamados	“santos	de	luto”,	que	são	as	lembranças	distribuídas	

nas missas de aniversário de morte das pessoas que falecerem. O idealizador e 

curador	da	exposição	é	o	jornalista	Huberto	Cabral,	que	coleciona	o	material	e	

faz	sua	exposição	todos	os	anos.

 Frente a isso, compreendemos que os túmulos são visitados com frequên-

cia,	principalmente	nos	aniversários	de	morte	e	no	dia	de	Finados	 (02	de	No-

vembro).	“Os	que	morrem	são	lembrados	nos	rituais	pós-morte	–	nas	missas	de	

sétimo	dia,	de	um	mês,	de	um	ano;	no	dia	de	finados	onde	seus	túmulos	são	visi-

tados	pelos	amigos;	[...]”.	(CORDEIRO,	2009,	p.	7).	São	os	rituais	dos	vivos	que	

lembram seus mortos, esses rituais envolvem as orações que têm como objetivo 

pedir a Deus o descanso para a alma da pessoa que morreu. 

O túmulo aparece como lugar sagrado que guarda o corpo. “Aqueles que 

não	vão	à	Igreja	vão	sempre	ao	cemitério,	onde	se	adotou	o	hábito	de	por	flores	

nos túmulos. Aí se recolhem, ou seja, evocam o morto e cultiva sua lembrança”. 

(CYMBALISTA,	 2002,	 p.	 81).	É	uma	prática	doméstica	e	 corriqueira	 visitar	 os	

cemitérios hoje em dia, é uma forma de lembrar seus mortos e pedir a Deus por 

sua alma. “Este culto dos mortos e dos túmulos que é signo disto, é um elemento 
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constitutivo da ordem humana, um laço espontâneo entre as gerações e a socie-

dade	e	a	família”	(ARIÈS,	2003,	p.	210).	

MARIA CABORÉ: UMA FIGURA MEMORÁVEL

	Depois	do	dia	de	finados,	surgiu	uma	grande	curiosidade	em	conhecermos	

melhor quem foi Maria Caboré e o porquê do seu túmulo ser tão visitado. Recor-

remos ao Departamento do Curso de História da Universidade Regional do Cariri 

e um dos professores nos indicou o pesquisador Huberto Cabral como grande 

conhecedor da sua história e o mesmo em entrevista nos relata um pouco da 

história	dessa	figura	tão	importante:

Maria Caboré foi um dos tipos populares do Crato muito querida, eu já 
disse e até publiquei na imprensa que Maria Caboré foi a débil mental de 
mais juízo do Crato. Era uma pessoa muito caridosa, era também de mui-
ta	confiança	em	quem	as	famílias	do	Crato	confiavam,	quando	as	famí-
lias	viajavam	deixavam	ela	administrando	as	casas.	Ela	semanalmente	e	
voluntariamente	fazia	a	faxina	da	cadeia	pública.	Em	1936	quando	surgiu	
aqui o surto da peste bubônica, quando então Dom Francisco de Assis 
Pires, segundo Bispo Diocesano transformou o seminário São José em 
hospital de emergência, ele deu férias aos seminaristas e transformou, 
por que não tinha hospital aqui, então transformou em hospital de emer-
gência para atender as vítimas da bubônica. As pessoas quando sabiam 
de alguém com qualquer sintoma levavam para vacinar lá no seminário e 
Maria Caboré foi uma dessas pessoas que foi levada lá para o seminário 
e infelizmente quando foram aplicar a vacina houve um choque da vaci-
na	em	seu	organismo,	aí	ela	caiu	morta.	(HUBERTO	CABRAL,	76	anos,	
jornalista.	Entrevista	realizada	em	21	de	Janeiro	de	2015).

 Dessa	forma,	podemos	refletir	sobre	a	figura	de	uma	mulher	que	faleceu	

no ano de 1936 e que até hoje permanece no cotidiano da sociedade Cratense. 

A análise pode ser situada a partir de uma visão de gênero uma vez que “[...] o 

gênero tornou-se uma palavra particularmente útil, pois ele oferece um meio de 

distinguir	a	prática	sexual	dos	papéis	sexuais	consignados	às	mulheres	e	aos	

homens”.	(SCOTT,	1990,	p.	07).	

Assim, levando em consideração que a formação da sociedade brasileira é 

patriarcal e que a mulher sempre foi um símbolo de dominação e submissão por 
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parte dos homens, Maria Caboré, uma mulher, negra, que segundo a população 

era	pobre	e	vivia	da	ajuda	dos	outros	surge	como	centro	da	visibilidade	deixan-

do	em	pé	de	igualdade	outra	figura	memorável	na	cultura	fúnebre	da	cidade.	Dr.	

Gesteira um médico renomado, branco e de família rica passa agora a dividir a 

atenção dos que estão vivos. De uma forma igualitária as pessoas visitam os tú-

mulos	sem	fazer	distinção	de	sexo	e	de	classe,	levando	em	consideração	apenas	

o papel que os mesmos desempenharam em vida.

Rosaldo nos traz uma contribuição para pensar o papel da mulher quando 

ela	afirma	com	seu	pensamento:	“Vejo	agora	que	o	lugar	da	mulher	na	vida	so-

cial humana não é diretamente o produto do que ela faz, mas do sentido que ad-

quirem	estas	atividades	através	da	interação	social	concreta”.	(ROSALDO	apud 

SCOTT,	1990,	p.	14).	Essa	interação	pode	ser	atribuída	ao	papel	que	Maria	Ca-

boré desempenhou no seio da sociedade em que viveu, trazendo não apenas os 

frutos das suas ações, mas e sobretudo da sua interação social com as pessoas 

que	viveram	na	sua	época	e	que	a	transformaram	em	uma	figura	que	é	lembrada	

no decorrer das gerações.

De acordo com a sua história que vem sendo semeada ao longo dos anos, 

Maria	Caboré	era	uma	mulher	independente,	que	deixava	seu	problema	mental	

de lado e ia em busca do que queria. Solteira e sem obrigação de realizar os ser-

viços domésticos, ganhava as ruas do Crato e o seu destino era apenas ajudar as 

pessoas,	o	que	fez	com	que	ficasse	conhecida	por	todos.	Incorporou	um	papel	de	

mulher e perpassou as regras sociais fazendo com que adquirisse um valor que 

ficou	fixado	na	cultura	do	lugar.	Dessa	forma,	pensamos	Maria	Caboré	da	mesma	

forma que Rosaldo pensa a mulher quando ela diz que “elas adquirem o poder e 

um sentido de valor quando são capazes de transcender os limites domésticos, 

tanto penetrando no mundo masculino como criando uma sociedade entre elas 

mesmas”.	(ROSALDO,	1979,	p.	59).
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Com isso, percebemos que Maria Caboré não foi uma mulher submissa 

aos papéis atribuídos pela sociedade patriarcal. Ela inventou os seus próprios 

papéis,	criou	o	seu	próprio	contexto	 fazendo	com	que	as	pessoas	buscassem	

nela	uma	pessoa	em	quem	confiavam	para	todos	os	momentos.	Rosaldo	nos	traz	

outro elemento a ser relfetido: “Simmel salienta que a mulher “por causa de suas 

funções	peculiares,	 foi	 relegada	à	 atividades	 limitadas	ao	 seu	 lar	 confinada	a	

devotar a si mesma a um único individuo e impedida de transcender as relações 

grupais	 estabelecidas	 pelo	 casamento	 e	 família”.”	 (SIMMEL	apud ROSALDO, 

1979,	p.	40).	Pensamos	a	partir	dessa	afirmação	que	Maria	Caboré	desmistificou	

essa idéia, transcendendo todas as barreiras sociais e perpassou as barreiras 

impostas pela família, principalmente na abdicação ao casamento.

Dada	a	reflexão	sobre	a	trajetória	da	mulher	conhecida	como	Maria	Cabo-

ré, recorremos novamente a Huberto Cabral para pensar a forte presença que a 

personagem	deixou	na	cultura	do	Crato	após	sua	morte:	

Depois que foi sepultada, o seu túmulo no Cemitério Nossa Senhora da 
Piedade	 passou	 a	 ser	 o	mais	 visitado	 no	 dia	 de	 finados,	milhares	 de	
pessoas vão lá prestar a sua homenagem, o seu tributo de saudade a 
Maria Caboré, reconhecendo esse seu trabalho e reconhecendo também 
as suas virtudes. A história dela vai passando de geração em geração, 
se pudemos dizer, essa devoção, essa gratidão a ela. Geralmente em 
quase todos os domingos nas intenções das missas na Igreja de Nos-
sa Senhora da Penha, registram graças alcançadas através da alma de 
Maria Caboré. Eu costumo dizer que Maria morou mais nas residências 
das pessoas do que na sua própria casa, ela era muito procurada, muito 
solicitada.	(HUBERTO	CABRAL,	76	anos,	jornalista.	Entrevista	realizada	
em	21	de	Janeiro	de	2015).

 Assim,	 podemos	 salientar	 que	 a	 personagem	 ficou	 conhecida	 por	 seus	

feitos	e	deixou	um	 legado	crivado	na	memória	do	povo	Cratense.	Partindo	da	

perspectiva de uma memória coletiva, percebemos que “a memorização coletiva 

é	possível,	pois	o	contexto	é	aquele	de	uma	memória	forte	enraizada	em	uma	

tradição	cultural”.	(CANDAU,	2011,	p.	46).	Essa	mulher	enraizou	a	sua	história	

e disseminou os seus feitos em todo o seio da sociedade Cratense. Podendo 
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confirmar	o	que	diz	a	afirmação	a	seguir:	“a	memória	coletiva	parte	de	múltiplas	

combinações	que	formam,	assim,	configurações	memoriais	mais	ou	menos	está-

veis,	duráveis	e	homogêneas”.	(CANDAU,	2011,	p.	48).	A	configuração	memorial	

de Maria Caboré tem uma durabilidade intrínseca e se mistura em meio ao povo 

que perpassa a sua história.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

 Maria	Caboré	ficou	conhecida	na	cidade	e	faz	parte	da	memória	fúnebre	do	

lugar. O seu trabalho e a caridade para com as pessoas, o seu desejo de ajudar, 

fez com que ela fosse respeitada e querida por todos, mesmo sendo considerada 

como débil mental. Ela desempenhou diversos papéis na sociedade cratense e 

quebrou as barreiras da invisibilidade feminina. Sua visibilidade pode ser atribuí-

da	as	diversas	características	que	perpetuou	a	sua	vida.	Refletimos	sobre	Maria	

Caboré de acordo com Nicholson:

Quero sugerir que pensemos no sentido de “mulher” do mesmo jeito que 
Wittgenstein sugeriu pensarmos o sentido de “jogo”, como palavra cujo 
sentido não é encontrado através da elucidação de uma característica 
específica,	mas	através	da	elaboração	de	uma	complexa	rede	de	carac-
terísticas.	(NICHOLSON,	2000,	p.	35)
           

Ela incorpora assim, esse sentido de mulher que elaborou através de seus 

papéis uma grade rede características pessoais que a fez ser conhecida e reco-

nhecida por um número considerável de pessoas. Foram as suas características, 

principalmente a sua personalidade de mulher boa que fez com que ela seja lem-

brada ainda hoje, mesmo passando quase cem anos da sua morte.

A sua história, os seus feitos e a sua trajetória que deu visibilidade a um 

papel de mulher que transcendeu as barreiras da submissão e da dominação 

projetou uma imagem que viveu e permaneceu no cotidiano da cidade quando 

ainda estava em vida e que permanece na memória dos que estão vivos e que 

aprenderam a sua história.
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Maria	Caboré	sem	dúvidas	é	uma	das	figuras	que	protagonizam	o	enredo	

da cultura fúnebre do Crato, seja ela lembrada nos tributos de saudade, nas ho-

menagens, nas orações, nas missas, ou até mesmo como devoção popular do 

povo da cidade. A imagem da personagem lembrada no dia dos mortos perma-

nece na memória dos Cratenses, construindo o imaginário social da cidade e é 

reproduzida para as outras gerações.
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