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RESUMO 

 
 

O patrimônio cultural é constituído por vários elementos de natureza material e 

imaterial. Na lista dos bens tangíveis nem sempre são colocados os cemitérios e dispositivos 

funerários, e mesmo quando estão inseridos nessa categoria, sua patrimonialização não traz 

garantia de permanência e de integridade. Esse é o caso do antigo cemitério do município de 

Belém do São Francisco que foi classificado, num inventário realizado pela Fundação do 

Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco, como “cemitério de interesse arquitetônico” 

(1987), tendo sido também tombado em nível local como “Patrimônio Arquitetônico da 

Prefeitura Municipal” (1995). Mesmo com a presença dessas formas de acautelamento 

estabelecidas pela Constituição Federal de 1988, o cemitério esteve, nos últimos anos, 

totalmente abandonado pelo Poder Público e pela sociedade. Assim, foi gradativamente 

convertendo-se numa floresta, robustecida pelo despejo de esgoto sanitário que corre a céu 

aberto no seu entorno, deixando-o isolado. Insatisfeitos com tal situação, cidadãos começaram 

a discutir em rede social as alternativas para viabilizar uma campanha de recuperação e, quem 

sabe até, poder dar no futuro uma nova finalidade cultural ao antigo campo-santo. Assim, o 

presente trabalho tem a intenção de relatar a problemática, descrever as ações colaborativas 

empreendidas e as propostas para o futuro que por ora estão surgindo, além de provocar a 

sensibilização da sociedade e possíveis colaboradores para a importância da preservação desse 

bem cultural. 

 

Palavras-chave: Cemitério. Patrimônio cultural. Abandono. Campanha de recuperação. 
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1 INTRODUÇÃO 

A morte sempre caminhou lado a lado com a vida. Tudo que ora se acha em vigor, 

predestinado está, mais cedo ou mais tarde, para definhar e desaparecer. É a lei natural da qual 

não podemos fugir. Todavia, desperta em nosso interesse o fato das sociedades terem 

subvertido o fenômeno morte, que é eminentemente natural, transmutando-o em evento 

cultural, que se diferencia a depender do lugar e da época a que se esteja reportando. Em 

outras palavras, se morrer é natural, a forma de lidar com a morte e com os corpos dos mortos 

não é. Para eles fazemos rituais de despedida, criamos técnicas de conservação ou de 

destruição, modos de inumação, locais de sepultamento, modos de reverenciar ou de esquecer. 

Sobre as maneiras de lidar com os corpos dos mortos nos fala Antônio Motta: 

Uma das primeiras práticas sócio-culturais de que se tem notícia é a ocultação de 
cadáver como meio de preservar os vivos da decomposição de seus mortos. 
Inumado, queimado, canibalizado, embalsamado, exposto ao ar livre, no cume de 
montanhas, depositado nas correntezas dos rios, exposto para visitação, em casa, em 
funeral home, no drive-up funeral home ou até mesmo em velório virtual, o cadáver 
é o elemento decisivo e primordial que orienta e regula ritos e papéis funerários 
humanos, um dos primeiros registros e testemunhos de sua história (2009, p. 15).  

Para além de local de guarda de corpos inertes, os cemitérios possibilitam leituras que 

extrapolam sua função essencial. Algumas necrópoles são simples e relativamente 

padronizadas. Outras se destacam por demarcar bem o lugar das pessoas de maior prestígio 

social e econômico. Mas, o que importa é que podemos ver nos cemitérios um reflexo da 

nossa própria sociedade. E se os cemitérios podem ser considerados um prolongamento da 

vida social dos que ora estão vivos ou esteve há pouco tempo, não devemos desconsiderar o 

esforço de alguns em se diferenciar e diferenciar os seus entes queridos, construindo 

sepulturas e zelando pelo lugar do último descanso, fazendo frente à tão temida vala comum 

ou sepultura não identificada.  

Vários desses túmulos e necrópoles recebem ornamentos de valor, sobretudo estético. 

Os cemitérios construídos em épocas longínquas podem ser vistos como documentos 

históricos. Outros se destacam simplesmente pela engenhosidade arquitetônica, urbanística, 

paisagística ou pelo seu inegável valor sentimental e afetivo. Em todos esses casos, os jazigos, 

as sepulturas, os mausoléus, os muros mortuários, os pórticos e portões, as capelas, os 

necrotérios, os elementos da arte cemiterial ou tumular1 e suas alegorias2, propiciam novos 

                                                 
1 Para MUNDIM (2011, p. 03) “O termo Arte Tumular é dado àquelas obras que tem por fim ornamentar 
túmulos, capelas, mausoléus, enfim, é a arte destinada produzida para ornamentar a morada eterna”. 



usos e interesses, para além da função que foram concebidos. E entre as novas funções dos 

cemitérios, destaca-se a turística. Nesse sentido, escreve Luis Gustavo Molinari Mundin: 

(...) os cemitérios foram construídos com função social definida, a de sepultar os 
mortos. Todavia esse espaço, que anteriormente era reservado somente a este 
propósito, vem paulatinamente ganhando outros usos sociais. Um deles, e 
certamente o de maior visibilidade, e o apelo turístico. Atualmente muitos desses 
espaços tornaram-se, ou pretendem se tornar, pontos de visitação turística (2011, p. 
10).3 

Todos esses bens tornam-se construções carregadas de simbolismo e valores que 

compõem nosso patrimônio cultural, tangível e intangível. Nesse sentido, estudos que 

confirmem e atestem a presença de tais valores devem ser feitos, para que assim, pelo menos 

os campos-santos mais significativos ou partes deles sejam reconhecidos como patrimônio e 

recebam melhor tutela do Poder Público e da sociedade. 

Desse modo, o presente trabalho pretende analisar a problemática do antigo cemitério 

de Belém do São Francisco, bem regularmente eleito como patrimônio cultural, que depois de 

desativado, transformou-se gradativamente em um matagal, impossibilitando as visitações 

públicas. Por hora está sendo estruturada uma campanha comunitária na tentativa de preservar 

as construções e as memórias dos que ali estiveram ou estão sepultados. 

 Optou-se por dividir o estudo em três partes. No item dois contextualiza-se o 

ambiente social e cultural que viabilizou a construção desse cemitério. Em seguida, adentra-se 

na história desse antigo campo-santo buscando apoio em fontes documentais, bibliográficas, 

bem como nos depoimentos orais, sobretudo, de antigos funcionários do local. Descreve-se 

seus usos e o inconsequente processo de desativação que ocasionou o abandono do local, 

mormente, por parte do Poder Público municipal. 

No terceiro item, aborda-se a patrimonialização pela via do inventário e do 

tombamento, bem como sua insuficiência ou ineficiência na preservação do campo-santo. 

Especula-se sobre os valores materiais e imateriais que teriam motivado tal patrimonilização e 

a importância de sua manutenção para a comunidade. Em seguida, abordam-se alguns 

                                                                                                                                                         
2 RODRIGUES (2012, p. 83-84) lista e atribui significado a algumas das alegorias mais comuns na arte 
cemiterial, dentre elas, a ampulheta alada, os anjos, as colunas partidas, as foices, as folhas de acanto, os 
ouroboros e as romãs. 
3 Entre os cemitérios que se tornaram pontos turísticos, destacam-se o Pére Lachaise (Paris), o Zentralfriehof 
(Cemitério Central) (Viena), o Antigo Cemitério Judeu e o Cemitério de Vyserad (Praga), o Bunhill Fields e o 
Highgate Cementery (Londres), e o Cemitério da Recoleta (Buenos Aires), dentre outros. 
  



argumentos de cunho moral e jurídico que pesariam a favor da permanência da referida 

necrópole.  

No quarto item noticia-se o surgimento de uma campanha comunitária que extrapolou 

o ciberativismo e partiu para prática, conseguindo a limpeza do local, a recuperação de alguns 

túmulos e o restabelecimento das visitações. Pontuam-se as ações colaborativas empreendidas 

até o momento em apoio ao trabalho que vem sendo desenvolvido e as perspectivas para o 

futuro, almejando dar ao local uma nova finalidade cultural. Encera-se com as considerações 

finais. 

Destarte, o foco de descrição deste estudo desloca-se da análise das construções e objetos 

materiais (suas formas, materiais empregados, técnicas de fabricação) para observar os valores 

simbólicos que carregam e o seu significado para a população belemita.  

 

2.   EXISTÊNCIA - UM CEMITÉRIO DE ARQUITETURA CLÁSSICA NO 

SERTÃO 

Mais ou menos um século se passou entre a fundação da fazenda de gado denominada 

“Belém” e sua emancipação político-administrativa. A cada ano que passava Belém se 

diferenciava das demais cidades da região pelo cuidado com a salubridade do ambiente e com 

o traçado urbano da florescente cidade, ambição de homens visionários que tiveram 

oportunidade de sair do seu torrão natal e se permitiram encantar pelas belezas que viram nas 

grandes cidades como Rio de Janeiro, Recife e a recém construída Belo Horizonte. 

Contudo, dentre todos os viajantes belemitas, um deles se destacou na arte de edificar 

sua cidade. Inspirado no que viu, sobretudo, na capital mineira, o Ten. Cel. Jerônimo Pires de 

Carvalho sonhou com a implantação de uma urbe com avenidas largas cortadas por ruas 

perpendiculares que se estenderiam até a margem do rio São Francisco. E assim, do final do 

séc. XIX até a década de 1940 o coronel opinou na escolha dos lugares das construções da 

interesse público da cidade, por exmplo, o Teatro Santa Cecília, Mercado Público, Casa 

Paroquial, Igreja Menino Deus, bem como o antigo cemitério. 

Outra presença marcante na configuração da cidade e na formação de sua gente foi a o 

do padre belga Norberto Phalempin, que aqui chegou em 1905, com intúito de pregar os 

preceitos cristãos. Depois de conseguir entendimento com o arcebispo e de ter optado se 



desligar de sua ordem religiosa que decidiu se estalar no Pará, este vigário assuimiu a 

paróquia local e ensinou muito mais que as rezas do catecismo. O pároco Phalephim foi um 

benfeitor da educação e da cultura local, contribuindo com o funcionamento da então 

Filarmônica 25 de Julho, com a criação dos primeiros bonecos gigantes de Pernambuco (Zé 

Pereira e Vitalina), com o repasse de hábitos européus e com a sensibilisação da população 

para a cultura clássica. 

Contando com a sensibilidade de outros chefes políticos, como o Cel. Manuel de 

Araújo Carvalho Caribé, o Dr. Joaquim Chrispiniano Coelho Brandão e o Sr. Elísio Lustosa 

de Carvalho Pires, Belém tornou-se uma cidade graciosa de ruas planas e pavimentadas, 

embelezadas por calçadas de pedra feitas ao modo português e casarões de fachadas ricamente 

decoradas. Desse modo, tal como suas residências, os aristocratas belemitas mandaram 

edificar no antigo cemitério túmulos semelhantes, ornados com requinte. Tempos depois se 

preocuparam dignificar também as sepulturas dos menos favorecidos.  

 

2.1 ORIGEM 

Belém do São Francisco, pequena cidade do Sertão de Pernambuco, situada às 

margens do Rio São Francisco, tem sua origem ligada às missões religiosas que aconteceram 

na região a partir do século XVII. Religiosos portugueses, franceses e italianos – jesuítas, 

fraciscanos, capuchinhos e barbadinhos - que catequisavam os nativos estabeleceram, 

sobretudo nas ilhas, aldeiamentos e suas respectivas capelas. Uma delas foi a de Nossa 

Senhora de Belém, construída na Ilha do Axará ou Araxá (hoje Ilha da Missão) em 1672 e que 

permaneceu de pé até 1792, ano de grande cheia do São Francisco (IBGE; COSTA, 1983, p. 

83; LEITE, 1993, p. 23). 

Depois do fatídico episódio que destruíu a capela e levou embora a imagem da 

padroeira, intenssificam-se na região os arrendamentos e as compras de terras, dando início ao 

subfracionamento dos grandes latifúdios, bastante carecterísticos desde o início do período 

colonial até o séc. XIX. Daí por diante, surge nas proximidades a Fazenda Canabrava (1793) e 

anos mais tarde a Fazenda Belém (início do séc. XIX), nome dado em alusão à antiga 

padroeira da capela perdida anos atrás. Por se tratar de local mais seguro, propício ao 

estabelecimento de feira semanal e aportagem de embarcações, o povoamento concentrou-se 



na nesta fazenda de criação gado (LEITE, 1993, p. 23), sobretudo, depois de 1842, ano em 

que nela foi concluída a Igreja de Nossa Senhora do Patrocínio, (LEITE, 1993, p. 98). 

 
Igreja de Nossa Srª. do Patrocínio, 24/08/1983. Fotógrafo: Glauciano Marcos. Acervo da Fundarpe. 

Desse período inicial permanece a igreja e algumas poucas casas, dentre elas, a casa de 

João de Sá Araújo (primeira casa de adobe da cidade). Marlindo Pires Leite resgata essa 

passagem da história local: 

Próximo à igreja de N. S. Do Patrocínio, sugiram as primeiras construções, seguindo 
rumo a oeste, formando o que hoje se convencionou chamar Rua Velha, isto é, a 
Cel. Trapiá. Em 1872, foi concluída a primeira casa de adobe, pelo senhor João de 
Sá Araújo, filho de Antônio de Sá Araújo. A segunda pelo padre, Francisco Tavares 
Correia Arcoverde, que constituiu a sua residência. (LEITE, 1993, p. 98).  

 

   

Figura 3 - Residência de João de Sá Araújo, primeira residência de adobe da cidade. Figura 4 - 
Aspecto da Rua Velha (Rua Cel. Coronel Trapiá). Fotos de Glauciano Marcos. Acervo da Fundarpe. 

 

Nas primeiras décadas de desenvolvimento do povoado, os que iam falecendo tinham 

seus corpos enterrados em covas rasas no entorno da referida igreja. De outro modo, supõe-se 



que os corpos dos proprietários da fazenda, também construtores do templo religioso, foram 

depositados em local privilegiado, no interior da própria igreja (BEZERRA, 2016). 

 

Figura 5 – Bico de pena de Rosângela Lustosa Barros, cedido por Tercina Lustosa Barros, retratando 
o arruado e os enterramentos em covas rasas no entorno da Igreja Nossa Srª. do Patrocínio.  

O lugarejo crescia e teve sua evolução político-administrativa, passando pelas fases de 

freguesia (1885), vila (1902) e município (1903) (LEITE, 1993, p. 23). Fazia-se necessário a 

instalação de um cemitério condizente com os preceitos da época. Então, entre os anos de 

1895 e 1900, por intermédio do Coronel Jerônimo Pires de Carvalho, foi instalado o campo-

santo em uma planície a cerca de 200 metros de distância da Igreja de N. Sra. do Patrocínio 

(BEZERRA, 2016). 

Para dilimitar o espaço sagrado do profano e dar destaque ao local, foi erigido um 

pórtico, que ficou conhecido como Portal das Almas. Contudo, não há referências 

documentais do autor do seu desenho e nem do mestre de obras e pedreiros responsáveis pela 

sua execução. Também não é conhecido o ano em que teria sido iniciado e concluído, sabe-se 

apenas que teria sido erguido ainda nos primeiros anos de funcionamento do cemitério. 



 

Figura 5 – Bico de pena de Rosângela Lustosa Barros, cedido por Tercina Lustosa Barros, retratando 
o Portal das Almas e os túmulos.  

Em relação aos primeiros enterramentos no local, a antropóloga Tercina Maria Lustosa 

Barros Bezerra relata que os corpos eram depositados diretamentos no solo ou em caixas 

funerárias simples. Há referências de que restos mortais foram transladados das antigas covas 

rasas do entorno da igreja para o novo campo-santo. Anos mais tarde foram construídos 

túmulos em estilo mais rebuscados, alguns deles construídos por cima das covas rasas e 

caixas funerárias dos primeiros anos de enterramentos (BEZERRA, 2016).  

Segundo Maria Pires de Carvalho Caribé, essa necrópole já estava em pleno 

funcionamento em 19054 (FUNDARPE, 1987, p. 168). Corroborando essa informação, 

conforme levantamento realizado em 1984 pela Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico 

de Pernambuco (Fundarpe), foi possível encontrar no local sepulturas com datações de 

                                                 
4 Em 05 de novembro de 1907 o Jornal do Recife noticiou o falecimento do Cel. Jerônimo Pires de Carvalho 
Trapiá, primeiro prefeito do recém criado município de “Belém de Cabrobó” (atual Belém do São Francisco). 
Segundo a notícia jornalística, o coronel Trapiá teria falecido em 18 de outubro de 1907 e sepultado no dia 
seguinte. Antes do cortejo fúnebre, que foi acompanhado por uma quantidade numerosa de pessoas, realizou-se 
atos religiosos pelo Pe. Norberto Phalempin. Relata ainda que “À beira do túmulo pronunciaram palavras 
enaltecendo as qualidades do morto os Sr. Professor Alfredo Reis e o dr. Albuquerque Mello, juiz municipal. As 
praças do destacamento sob o comando do sargento Adolpho Rodrigues, prestaram as honras a que o finado 
tinha direito pela sua patente de coronel da Guarda Nacional” (JORNAL DO RECIFE, 1907, p. 25). Tal 
narrativa sugere que de fato já existia nessa época na cidade um local especificadamente destinado aos 
enterramentos da população local, sendo esse local, o antigo cemitério em comento. Ainda é possível ver neste 
campo-santo a lápide do velho coronel que traz incrita em mármore as datas de nascimento e falecimento e os 
pesares pela sua partida. 



enterramentos posteriores a 1908. No entanto, em observação mais atenta feita recentemente, 

encontrou-se uma lápide com datação de falecimento de 18885. 

Aos poucos o cemitério foi ganhando construções vultosas que lembram pequenos 

templos ou casas. Algumas delas - em estilos neoclássico, gótico ou eclético - são tão 

requintadas que deixam os visitantes a imaginar como tais obras teriam sido erguidas em 

pleno sertão nordestino, tão carente de recursos (humanos, materiais e tecnológicos) no final 

do séc. XIX e início do XX. 

 
Imagem do antigo cemitério de Belém do São Francisco registrada em fevereiro de 1962. Autor: Nilo 
Bernardes;TiborJablonsky. Biblioteca do IBGE. 

Conta-nos Maria Cleonilde da Silva, antiga funcionária do lugar, que o cemitério tinha 

como patrono São Miguel, contudo, não havia documentos que o registrasse oficialmente com 

tal nome. Ela afirma-nos categoricamente:  

Era São Miguel, que era o santo que tinha lá depositado como o santo do cemitério. 
Era de São Miguel porque o santo tinha lá. As pessoas conheciam, quem não 
conhecia era porque não queria, porque o santo tinha lá na capelinha6 (SILVA, 
2016). 

                                                 
5 Ressalta-se que também não pode ser descartada a possibilidade da pessoa ali inumada ter falecido em outro 
local e ter tido seus restos mortais transferidos posteriormente para o referido túmulo no antigo cemitério de 
Belém do São Francisco. 
6 O túmulo do Pe. Norberto Phalempin ficou conhecido como “capelinha” ou “capela de oração” por seu 
tamanho avantajado, pela guarda de imagens religiosas e pela possibilidade de abrigar visitantes sob sua coberta. 
Depois de seu falecimento em 1938, Dr. Alípio Lustosa de Carvalho e sua esposa, Delourdes Lustosa Coelho, 
teriam mobilizado a comunidade para construir um túmulo maior, em homenagem condizente com os relevantes 
serviços prestados por tal pároco.     



Sobre os alveneiros que trabalharam no local, Manoel Batista Neto (Nezinho), 

relembra seu pai, Manuel Batista Filho, ambos mestres de obra reconhecidos na cidade: 

Meu pai construiu muito túmulo ali, aliás, aquelas catacumbas, aquelas bonitas lá, 
uma parte foi construída por meu pai. Inclusive ele trabalhava com o mestre de 
obras que ensinou a ele, chamava o apelido ‘Ciço Gago’. Antigo, foi o professor 
dele [pai], então, ele fez os primeiro túmulo, já a continuação, ele morreu, já foi meu 
pai que executou, inclusive já aqueles túmulos mais... Ainda uma parte foi meu pai 
que fez. Quer dizer já com a administração do meu pai. (...) Tinha mais gente 
trabalhando com ele [pai], tinha Fiin, Severino Pereira, Crispiniano José dos Santos, 
que era seu Piano, tinha diversos pedreiros, mas a direção era de meu pai. 
(BATISTA NETO, 2016) 

Dona Maria Cleonilde, também filha de Manuel Batista Filho, confirma a participação 

de seu pai na construção do antigo cemitério:  

As sepulturas, isso aí eram antigas, mas meu pai foi uma das pessoas que trabalhou 
lá. Meu pai morreu com 61 anos, era de [19]11 e morreu em [19]72. (...) As coisas 
bonitas que tem nessa cidade foram construídas por ele. Aquelas capelas, aqueles 
mortuários que tem lá, aquilo ali foi todo feito por meu pai, tem as mão de meu pai, 
as mais novas, feitas adepois das grandes. E lá construía capela, você veja só que já 
veio de meu pai. Meu pai lá e nesse cemitério cá [novo] já é meu filho o construtor 
das capelas bonitas desse Alto Bela Vista. É a minha história que eu estou contando 
(SILVA, 2016).  

Vários integrantes dessa família contribuíram com a construção, a zeladoria e os 

registros obituários tanto do antigo cemitério como do novo:  

Meu pai era um construtor, meu irmão José Batista Lima era um construtor, Manuel 
Batista (Nezinho), que é meu irmão, é um construtor e nós todos ajudamos. E eu sou 
uma zeladora do cemitério, a representante do cemitério Alto Bela Vista e já venho 
do outro cemitério (...) de São Miguel. (SILVA, 2016) 

Em relação as construção, utilizaram-se materiais, ferramentas e técnicas bastante 

simples para os dias de hoje. Quase todos os túmulos utilizaram alicerces de pedras, alvenaria 

de tijolos e tijoleiras de barro cozido revestidos de cal virgem batida. Os túmulos mais 

recentes utilizaram cimento, concreto armado e ganharam acabamentos com ladrilhos 

hidráulicos e azulejos. Sr. Nezinho nos traz breve relato sobre o processo de construção das 

antigas sepulturas: 

Eu sei que aquilo ali, naquele tempo não trabalhava com cimento, era feito um 
preparo de cal, uma nata de cal. Muitas peças ali são de pré-moldado. É feito e 
depois colocado. O outro é na munheca mesmo, a gente trabalhava. Tem uma parte 
que é molde, aquelas coisas lá, outras era mesmo na mão... Tinha os moldes pra 
fazer aquelas cornijas com um tipo de madeira que a gente enchia e tal, fazia os 
cortes de tijolo e adepois dava o acabamento e adepois tinha uma peça que a gente 
pegava e saía [alisando] pra ficar com todos aqueles modelos lá. Se chamava 
espauta, uma peça com duas colhersinhas de lado pra a gente fazer os recortes... 



adepois dava o polimento, tudo aquilo que foi feito era manual. (BATISTA NETO, 
2016) 

Com tais construções, disputavam espaço novas covas rasas, obrigando que o antigo 

campo-santo fosse ampliado. E assim, entre 1947 e 19517, tem sua área lateral acrescida 

(FUNDARPE, 1987, p. 168; BATISTA NETO, 2016), dando-se início a construção da parede 

mortuária8; e em 1981 novamente tem sua área ampliada, na parte da frente e detrás, 

ganhando mais uma parede mortuária ao fundo9. (FUNDARPE, 1987, p. 168; BATISTA 

NETO, 2016) 

 
 

2.3 USOS 

 

Como em muitos cemitérios mundo afora, o local de enterramentos de pobres e de 

ricos sempre esteve bem demarcado. E no cemitério de São Miguel de Belém também era 

assim. Os grandes túmulos para os falecidos mais abastados. Aos falecidos menos abastados, 

concediam-se as covas rasas, abdicadas apenas enquanto havia vagas nos muros mortuários 

construídos pela Confraria de São Vicente de Paulo de Jatinã (parte antiga) e pela Prefeitura 

Municipal (parte mais recente). A fala da funcionária Maria Cleonilde é bastante 

representativa: 

Aqueles que estavam naqueles túmulos [ricamente decorados], eles fizeram porque 
tinham condições, e aqueles pequenos que estavam sepultado [diretamente no solo] 
tinham pouco. Poucos foram enterrados em sepultura porque era cova. Eu enterrei 
muito em cova, eu enterrei. Com 16 anos eu já peguei aqui essa área e enterrei muito 
no chão. Sabe quanto de fundura? Sete palmo de fundura, pra colocar uma pessoa lá 
no fundo e depois encher de terra, era um buraco. (...) As pessoas foram se 
evoluindo com o tempo (...) e as coisas se modificaram para as gavetas de São 
Vicente de Paulo. Eu sou responsável por lá. Ali foram todos passados por minha 
mão. Veio de meu pai que era administração. Meu pai não era coveiro não, meu era 
um mestre construtor (...). Tenho aquelas recordação daqueles túmulos trabalhados 
por pessoas muito importantes, que sabiam trabalhar. Meu pai também era um 
construtor da cidade, mestre de obras da cidade. E aquelas [gavetas funerárias] São 
Vicente de Paulo foi toda construída por meu pai. Era uma recordação grande, era 
não, é! (SILVA, 2016) 
 

Sr. Nezinho, cuja história profissional também está ligada ao local faz o seguinte 

relato:  

                                                 
7 Gestão do prefeito Alípio Lustosa de Carvalho.  
8 Na parte de trás desse muro é possível visualizar uma inscrição feita no cimento fresco, provavelmente feita 
pelos pedreiros, na qual estão gravados monogramas e a data “23.5.1961”, sugerindo que a obra teria sido 
concluída naquele ano ou passado por serviço de reparo. 
9 Gestão do prefeito Geraldo Lustosa de Carvalho.  



Naquele tempo quem tinha muito dinheiro, quer dizer, as pessoas que tinha aquela 
delicadeza de fazer [mandava executar construções expressivas]. Depois foi 
continuando(...) Aí tinha os pobres que enterravam no chão. Não tinham muita 
exigência, né, enterrava no chão e aqui acolá, quem tinha mais dinheiro pegava uma 
gaveta e enterrava, né. Agora pagava, pagava uma tacha, um tipo de aforamento. (...) 
Por cauda disso [enterramentos precários] foi que dr. Alípio arrumou ali.  Depois foi 
que deixou de enterrar no chão, mas era de todo jeito. Não era escolha, chegava lá, o 
coveiro escolhia o lugar mais fácil e abria. Tinha que botar enterrado no chão.... Lá 
enterrava de todo jeito no chão, depois foi que fizeram isso [muro mortuário]. 
[Antes] cavava um buraco curto mesmo e bem encostado. Era assim, por isso que 
era uma coisa desordenada.  (BATISTA FILHO, 2016) 

 
Como não havia nenhum tipo de plano de organização, de fato, o espaço foi ficando 

desordenado. Quando não havia vagas nas paredes mortuárias enterrava-se no chão, entre um 

túmulo e outro, inclusive dificultando a circulação dos visitantes. Realmente fazia-se 

necessário ampliá-lo. Sr. Nezinho descreve como teria sido feito esse processo de ampliação:  

 
O cemitério é o seguinte, trabalhei muito naquele cemitério. Aquele cemitério 
primeiramente era menor, ele foi aumentado duas vezes. Quando eu era garoto, 
muito novo ele era menor, depois, construído por meu pai, foi reformado ao lado 
esquerdo, na prefeitura do doutor Alípio Lustosa de Carvalho, ampliaram a lateral 
do lado de lá, mas ele era pequeno. E ele ampliou e fez lá uma associação, era São 
Vicente de Paulo, foi feita aquela ampliação, aquelas gavetas. Depois de doutor 
Alípio aí veio os futuros prefeito, no tempo do doutor Geraldo Lustosa eu ampliei 
aquela frente já trabalhando como funcionário da prefeitura. Foi puxado para frente 
e para trás, aí cresceu aquele cemitério ali. Eu sempre continuei tralhando lá, 
trabalhei antes de ser empregado da prefeitura e realmente como funcionário da 
prefeitura eu fiz diversas emergências. (BATISTA NETO, 2016) 

 

Registrada em 21 de novembro de 1953, enquanto existiu, a Confraria de São Vicente 

de Paulo de Jatinã prestou relevantes serviços filantrópicos aos belemitas mais necessitados. 

Certamente, tocados pela situação dos precários enterramentos dos mais pobres, a confraria se 

compadeceu e no antigo cemitério executou, possivelmente, sua maior obra, a construção de 

um muro mortuário. Não se sabe se a obra foi exclusivamente ou parcialmente construída por 

esta confraria, sabe-se, porém, que a frente da prefeitura estava o benfeitor e confrade da São 

Vicente de Paula, dr. Alípio Lustosa de Carvalho. Consta no seu estatuto que e associação terá 

as seguintes finalidades: 

Art. 1º - A Confraria de São Vicente de Paulo de Jatinã, de duração ilimitada, que 
tem sua sede no salão lateral do Teatro de Sta. Cecília, desta cidade, é uma 
sociedade de fins caritativos para auxílio aos velhos desamparados e pobres 
necessitados, fornecendo-lhes remédios, alimentos e abrigos. (PERNAMBUCO, 
DIÁRIO OFICIAL, 1967, p. 3932) 

     



Relembra o sr. João Jacinto da Silva, testemunha de diversos sepultamentos, que as 

gavetas mortuárias foram muito úteis, já que davam maior dignidade, indistintamente, aos 

falecidos ricos e pobres (SILVA, João Jacinto, 2016). Observa-se que mesmo os grandes 

túmulos não tinham mais que um ou no máximo dois espaço para sepultamentos. Assim, era 

comum que as famílias mais abastadas, em um momento ou outro, tivessem que recorrer às 

gavetas mortuárias construídas por essa confraria. O sr. João Jacinto lembra, por exemplo, que 

o Mons. João Pires Araújo, filho de uma famílias detentora de muitas posses na região, ao 

falecer teve seu corpo depositado nesse muro mortuário, provavelmente, por não haver espaço 

nos túmulos de seus parentes.        

Estava evidente o contraste entre mausoléus - finamente decorados e completados com 

epitáfios em mármores vindos de longe - e as covas rasas - sinalizadas apenas por pequenas 

cruzes de madeira trazendo apenas nomes e datas. Contudo, parece que na velha Belém havia 

um desejo maior de se destacar ou destacar os seus através das construções funerárias. O sr. 

João Jacinto nos dá um depoimento que deixa claro que havia essa preocupação, inclusive 

entre os mais pobres:  

 
As sepulturas chamavam atenção. O que eu sentia que pra mim era o prazer da 
família, né, muitos não tinham nem condições, como o avó desse menino que 
trabalha aqui, né, chama-se Argemiro. Ele não tinha condições, mas fez uma 
catacumba mais bonita que eu já vi em minha vida, foi a do avô desse menino. Ele 
era pobre, mas teve aquele prazer, gastou muito, trabalhou, não sei quantos meses, 
pagou até anos mesmo para construir, mas construiu. Era um cemitério que chamava 
atenção quem chegava ali fora ou ia visitar um falecido lá ou ir a um enterro, 
chamava atenção um cemitério daquele... (SILVA, João Jacinto, 2016) 

 

Figuras centrais nos cemitérios, sr. Nezinho relembra o nome dos antigo coveiros: “Zé 

Bastião, José Sebastião era o coveiro de lá. ...Tinha outro José, mas chamava ‘Vaca velha’ 

(era era apelido)... Teve Zé Catenda... Todos eles trabalharam lá de coveiro.” (BATISTA 

NETO, 2016). Lamentável não ter sido encontrado o livro de registro dos sepultamentos e 

outros documentos públicos sobre as atividades no local. Certamente eles contribuiriam muito 

para revelar nomes, referências e fatos hoje esquecidos.  

Entre as formas de uso do antigo cemitério de São Miguel, destacam-se as visitas dos 

grupos de penitentes10. Sendo o principal deles o do sr. Manuel Jacinto Filho (Manuel 

Carpina), já falecido. Tercina Mª L. B. Bezera descreve a atuação desses grupos:   

                                                 
10 “A Penitência é uma instituição antiquíssima que se diz ter origem na Idade Média. Os grupos de penitentes 
são organizações católicas autônomas em relação à estrutura eclesiástica romana, mas a reconhecem, se integram 



 

Às vezes atravessando as madrugadas, soprando ora brisas agradáveis, ora quentes 
ou geladas, pelas noites altas seguem as loas, jornadas ou caminhadas de penitências 
que ocorrem esparsa e, assistematicamente, durante todo o ano, cumprindo a 
manutenção da penitência e/ou pagando promessas. Entretanto, na quaresma os 
penitentes peregrinam intensamente em visitas a cruzes que, para eles, significam 
templos de Cristo vivo, sejam eles solitárias plantadas no chão ou existentes em 
residências, ermidas, capelinhas, túmulos, igrejas e cemitérios, tanto na cidade como 
em estradas, fazendas e caatingas abertas (...) (BEZERRA, 2016, 137) 

João Jacinto da Silva, filho de Manuel Carpina e membro do referido grupo confirma 

que antigo cemitério sempre estava no roteiro das peregrinações que aconteciam, 

principalmente, no período da Semana Santa: 

 
Eu fui penitente, fui. Do cemitério ia para a igrejinha ali, terminava na igrejinha. 
Quando não ia para a igrejinha a gente ia lá para o lugar onde tivesse uma cruz e 
rezava na cruz. [Ao terminar] meu pai dava ordem para eles irem para casa 
direitinho. Começa às 7hs [noite] e terminava às 2 da manhã... Eu fui penitente mais 
ou menos em [19]53, [19]54, por aí assim...” (SILVA, João Jacinto, 2016) 

De fato, o antigo cemitério era bastante representativo para os penitentes, tendo eles 

comparecido em grupo numeroso no sepultamento do decurião Manuel Carpina. 

Com uma inquebrantável fé, ele dedicou dezenas de anos de sua vida à Penitência. O 
seu cortejo fúnebre para o cemitério antigo inaugurou o primeiro carrinho de 
funerais da Prefeitura Municipal (gestão do prefeito José de Sá Roriz - Zezé) e 
contou com a presença de cerca de cem penitentes de Belém, do Alto de Terra, da 
Canabrava, do Papajeú, de Itacuruba e da Barra do Tarrachil, numa homenagem 
póstuma à laboriosa e firme liderança desse decurião. (BEZERRA, 2016, 139-140) 

 

2.2 DESATIVAÇÃO 

Em 1983 e 1984, sob notícia de possível inundação, ocasionada pelo represamento das 

águas do São Francisco no lago de Itaparica, Belém do S. Francisco recebe visitas de 

arquitetos, historiadores, fotógrafo e demais pesquisadores da Fundarpe. O estudo constatou 

os valores presentes no sítio histórico da cidade, incluindo seu antigo cemitério. 

                                                                                                                                                         
e obedecem à Igreja Católica. Os membros da Penitência são católicos praticantes e cumpridores das normas da 
Igreja e, a seu pedido, frequentemente os sacerdotes celebram liturgias para o grupo. No sertão de Itaparica, a 
penitência parece ter vindo por meio dos ritos dos missionários catequizadores de índios nas missões por onde 
entrou o cristianismo na região. A Penitência por vezes foi criticada no século XX, devido aos procedimentos de 
macerações e autoflagelação de origem medieval, embora tenham sido extintos a partir das mudanças sociais e 
do conhecimento religioso. (...) Para evitar o reconhecimento público nas caminhadas, os penitentes usam 
indumentária especial – capuzes e túnicas geralmente brancas ou pretas com grande cruz pintada na frente e nas 
costas – se isolam em lugares ermos e em noites altas, realizando rituais de penitência com carregamento da 
cruz, ajudando Jesus na ‘via crucis’, revivendo e expiando a culpa da humanidade, redimindo-a de seus maiores 
pecados e ajudando-a a obter perdão e graças de Deus.” (Bezerra, 2016, p. 133-134) 



Nesse período vigorava o clima de incerteza acerca dos lugares em que as águas 

chegariam. Então, entre 1987 e 1988, o campo-santo, que estaria vulnerável às enchentes, foi 

desativado e um novo erguido em local mais alto11. 

As famílias mais abastadas foram aos poucos transferindo os restos mortais de seus 

antepassados para o novo cemitério. Pelo que se pode perceber, a remoção aconteceu de 

forma incompleta, pois nem sempre as condições físicas dos ossos permitiam, além disso, 

quase sempre estavam no interior dos túmulos em compartimentos que dificultavam a recolha 

ou mesmo sob as construções.  

Entretanto, de fato ficou no local os restos mortais de pessoas cujos familiares não 

residiam mais na cidade; de igual modo, também permaneceu os restos mortais de pessoas 

cujos familiares não tiveram interesse ou condições de fazer a retirada, seja pelo seu 

acentuado estado de decomposição ou por falta recursos financeiros. Vale destacar que a 

maior parte dos ossos que ficaram lá pertenceram a pessoas com pouco poder aquisitivo ou a 

indigentes, cujos corpos normalmente eram depositados diretamente no solo ou no muro 

mortuário. 

O tempo passou, as águas do São Francisco não chegaram ao local e o antigo campo-

santo de Belém do S. Francisco foi gradativamente deixando de ser visitado, até ficar 

totalmente abandonado pelo Poder Público e pela sociedade. Com a desativação as visitas 

foram ficando menos frequentes, por sua vez, as capinações e as limpezas realizadas pela 

prefeitura municipal foram ficando mais esporádicas, até deixarem completamente de serem 

realizadas. Assim, esquecido, gradativamente o antigo cemitério converteu-se em um matagal, 

cuja vegetação escondeu completamente as cúpulas dos túmulos mais altos e o Portal das 

Almas. Essa floresta que se formou foi robustecida pelo despejo de esgoto a céu aberto no seu 

entorno e pelos alagadiços que se formavam esporadicamente nos tempos de chuva12. 

Ressalta-se que nesse período a população esteve praticamente impedida de visitar o local, já 

que o acesso era difícil, complicado pela densa mata e pelos pontos de alagamentos. Ademais, 

                                                 
11 Não foi possível encontrar no município documentos que esclareçam se o cemitério foi desativado pela 
prefeitura por precaução ou realmente por exigência dos técnicos da Companhia Hidroelétrica do São Francisco 
(CHESF). 
12 Tem-se notícia de que a última vez que a prefeitura do município realizou serviço de capinação e limpeza do 
local foi nos anos de 2004 e 2005, possibilitando a gravação de cenas de uma novela televisiva Senhora do 

Destino – TV Globo.  



não havia condições de segurança e o lugar passou a ser frequentado só por pessoas de má ou 

duvidosa conduta13. 

Claro está que houve uma alteração ou ruptura nas tradições e no culto à 

ancestralidade. Sem fazer juízo de valor e especulações acerca das consequências do episódio, 

podemos perceber que na prática ele coresponde ao empobrecimento das referências culturais 

locais. Isso fica evidente, por exemplo, na interrupção das visitas, seja de caráter religioso, 

como no caso dos grupos de penitentes, ou de caráter simbólico e afetivo, como nas visitas 

familiares dos falecidos.  

Não há como negar que esse processo de desativação e de mudança para o novo 

cemitério cousou diversos constrangimentos, principalmente, pela ausência de indenizações 

individualizadas, de acordo com cada situação. A título de medida de compensação, a Chesf 

apenas construiu o novo cemitério, mas cuidou do seu ordenamento e nem ofereceu condições 

de transferência dos restos mortais que estavam no antigo cemitério. Vejamos o depoimento 

do sr. Nezinho sobre o episódio:  

Eu foi que fiz todo levantamento ali pra Chesf, quantos túmulos, quantos simples, 
gavetas. Tinha todo aquele relatório lá para a Chesf. Aí aquilo ali foi o seguinte, foi 
feito pela Chesf [novo cemitério], agora, o que aconteceu foi que não indenizaram 
nada para ninguém. (...) Lá eles não indenizaram nada. (...) Quem não tinha [túmulo] 
lá [cemitério antigo] saiu mais beneficiado do que quem tinha. Porque lá eles não 
indenizaram, gente pobre, nada pra mudar. Fizeram o cemitério, agora levar [os 
restos mortais], nada. Sabe o que foi que aconteceu ali? Lá é que quem não tinha 
direito ganhou, porque todo mundo teve direito de fazer alguma coisa e também não 
podia cobrar porque justamente foi a Chesf que deu. A Chesf fez, tirou o cemitério 
[antigo] de lá, só que quem tinha os seus não foi indenizado, não teve indenização 
de túmulo não. Quem já tinha os túmulos levava pra lá [cemitério novo], quem teve 
condição fez sua capelinha fez, né. Pronto, e ficou da gente mesmo. (BATISTA 
NETO, 2016) 

 
Sr. Nezinho e os demais depoentes lamentam a perda do antigo cemitério, o processo 

de desativação e consequente abandono. 

 
 
 

3. REMINESCÊNCIA - O RECONHECIMENTO DA IMPORTÂNCIA DO 

CEMITÉRIO 

                                                 
13 O local teria servido nos últimos anos como abrigo para criminosos e esconderijo de objetos provenientes de 
furtos e roubos, além de refúgio para usuários e traficantes de drogas. 



Observa-se que existem no Brasil alguns cemitérios dotados, por exemplo, de valor 

cultural, histórico, etnográfico, artístico, arquitetônico, paisagístico, mas nem sempre esses 

bens encontram-se protegidos e cuidados como deveriam. Na verdade alguns desses 

cemitérios se encontram em estado de abandono e necessitando de manutenção, sobretudo, os 

que não foram tombados. Também não se pode afirmar que a patrimonialização, seja pela via 

do tombamento ou outra qualquer, seja suficiente para garantir sua preservação. É evidente a 

grande distância entre o texto da lei e sua aplicação prática.  

Depreende-se que a grande maioria dos cemitérios tem seu potencial despercebido ou 

menosprezado. Ao se referir à arte cemiterial Rodrigues (2012, p. 57-58) nos fala que parece 

não existir real apreço por esse tipo de manifestação artística. A beleza das imagens e 

alegorias que adornam os túmulos são em grande parte ignoradas, reduzindo os cemitérios a 

meros depósitos de restos mortais. Vigeriam concepções negativas sobre as necrópoles que, 

na maior parte dos casos, limitaria as visitas públicas aos dias de finados e ocasiões 

esporádicas. 

Ao que parece, o Poder Público não está preparado para cuidar satisfatoriamente 

desses tipos de bens. E isso inclui a sua conservação, a sua proteção e a sua difusão. Por sua 

vez, a sociedade também não aprendeu a apreciar esses lugares enquanto locais de interesse 

cultural, dotados de potenciais, inclusive turístico. Essa situação é preocupante, já que quando 

esses bens se perdem são de difícil recuperação. Menosprezar esse tipo de construção 

corresponde a autorizar, de modo consciente e inconsciente, que parte de nossa cultura, de 

nossa história e das memórias coletivas e individuais sejam apagadas. 

 

 

3.1 PROCESSOS DE PATRIMONIALIZAÇÃO E SUA DESCONSIDERAÇÃO 

Em 1987 a Fundarpe conclui o estudo iniciado quatro anos atrás e publica o 

“Inventário do Patrimônio Cultural do Estado de Pernambuco: Sertão do São Francisco-

IPAC/PE”. Nesse processo de inventário recomenda-se o tombamento estadual do sítio 

histórico do município de Belém do S. Francisco, incluindo a Igreja de N. Sra. do Patrocínio, 

e o tombamento municipal do cemitério14. 

                                                 
14 O tombamento do sítio histórico do município pelo Estado de Pernambuco não aconteceu, permitindo que ele 
sofresse e continue sofrendo gradativas descaracterizações. Por sua vez, a Igreja de N. Sra. do Patrocínio 



Em 1995, anos depois de ter sido desativado para novos enterramentos, o antigo 

cemitério foi tombado em nível local, tornando-se “Patrimônio Arquitetônico da Prefeitura 

Municipal” (Lei n. 250/1995)15. Todavia, os meios de acautelamento utilizados não trouxeram 

melhores condições. 

A ausência de manutenção permitiu que o local entrasse em acentuado processo de 

degradação em que é notória a perda de reboco e dos elementos decorativos, chegando 

inclusive, em alguns casos, ao desabamento das construções. É o caso do muro mais recente 

do cemitério que já ruiu quase por completo16. Essa situação de degradação foi potencializada 

ainda mais pela salinização do terreno, também acelerada pelo excesso de umidade 

ocasionada pelo despejo de esgoto nas suas imediações e pela concentração de águas pluviais. 

Por esse breve relato, pode-se perceber que o inventário da Fundarpe - que classificou 

o cemitério como local de “interesse arquitetônico” - e a lei de tombamento municipal - que o 

elevou a categoria de “Patrimônio Arquitetônico do Município” – foram insuficientes para 

salvaguardá-lo. Essas formas de acautelamentos - previstas na Constituição Federal de 1988 

(art. 216, § 1º), com repercussão na Constituição do Estado de Pernambuco (art. 197,§ 4º) e 

na Lei Orgânica do Município de Belém do São Francisco (art. 122) - foram ignoradas, 

deixando o antigo campo-santo em situação de risco de desaparecimento, confirmando que  

Os órgãos de preservação do patrimônio cultural habitualmente não demonstram 
maior preocupação com a preservação da arte cemiterial, nem tão pouco com os 
aspectos históricos representados pelos cemitérios e suas sepulturas. (RODRIGUES, 
2011, p. 70)  

Maria Elisa Borges, grande promotora dos cemitérios como patrimônio cultural, 

deplora ao constatar que num território tão vasto como o nosso, apenas 15 cemitérios 

brasileiros tenham algum tipo de proteção legal por parte do Instituto do Patrimônio Histórico 

e Artístico Nacional (Iphan). Nesse intento, 

Queremos demonstrar as dificuldades dos órgãos competentes e da sociedade 
brasileira em considerar o cemitério como um bem patrimonial que luta pelo não 
esquecimento, pelo rememoração, e que agrega uma série de informações e 
referencias que contribuem para o estudo da história, da cultura e das artes 
(BORGES, 2015, p. 8). 

 

                                                                                                                                                         
permanece em processo de tombamento em âmbito estadual, não podendo ter suas características arquitetônicas 
alteradas (FUNDARPE, 2009). 
15Destaca-se que em 1987 o processo de inventário da Fundarpe já sugeria a proteção por meio de tombamento 
municipal, fato que só veio a se concretizar quase uma década depois.   
16 Tal muro teria sido construído no final da década de 1970 e início de 1980. 



É lamentável que preceitos constitucionais tenham sido e estejam sendo claramente 

desconsiderados, dentre eles o art. 216, § 1º, e o art. 23, III e IV, que assevera que a proteção 

do patrimônio cultural cabe ao Poder Público com a colaboração da comunidade, decorrendo 

daí o Princípio da Proteção. A esse respeito vejamos as palavras do jurista Marcos Paulo de 

Souza Miranda: 

Dessa forma, a ação protetiva em prol do patrimônio cultural brasileiro não se trata 
de mera opção ou de faculdade discricionária do Poder Público, mas sim de 
imposição cogente, que obriga juridicamente todos os entes federativos. Em 
decorrência, podemos falar no subprincípio da intervenção obrigatória do Poder 

Público em prol da proteção, preservação e promoção do patrimônio cultural, uma 
vez que em havendo necessidade de ação do Poder Público para assegurar a 
integridade dos bens culturais, esta deve se dar de imediato, sob pena de 
responsabilização. (MIRANDA, 2006, p. 24) 

 

Levando em consideração que no caso em tela a população esteve praticamente 

impedida de visitar o local, tem-se a certeza de que não basta só a proteção do bem cultural, 

se faz necessário garantir também o acesso pleno ao mesmo. Nesse sentido, podemos acolher 

a interpretação do jurista acima citado que, ao analisar o texto constitucional, chega ao 

Princípio da Fruição Coletiva.  Para Miranda (2006, p. 30), 

Este princípio decorre diretamente do art. 215, caput, da Constituição Federal, que 
dispõe: ‘O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso 
ás fontes de cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das 
manifestações culturais’. Como os bens culturais são à toda evidência ‘fontes de 
cultura’, o acesso ao conhecimento sobre eles deve ser assegurado à coletividade, 
não podendo-se-lhes dispensar o mesmo tratamento dado aos bens não-culturais.  

Ante o exposto, claro está que caberia a responsabilização do Poder Público, mais 

especificadamente da prefeitura municipal, que por omissão deixou de zelar pelo patrimônio 

cultural que ela mesma, contraditoriamente, de maneira unilateral, elegeu como digno de 

proteção. 

 

3.2 VALORES MATERIAIS E IMATERIAIS 

Como se sabe, o patrimônio cultural é constituído por vários elementos. Na lista dos 

bens culturais tangíveis e intangíveis nem sempre são colocados os cemitérios e os elementos 

funerários. É notório que a arte cemiterial ou tumular17 e suas alegorias18 estão em segundo 

                                                 
17 Para MUNDIM (2011, p. 03) “O termo Arte Tumular é dado àquelas obras que tem por fim ornamentar 
túmulos, capelas, mausoléus, enfim, é a arte destinada produzida para ornamentar a morada eterna”. 



plano. Ademais, mesmo quando estão inseridos na categoria de bem cultural, sua 

patrimonialização, muitas vezes, não traz garantia de permanência e de integridade. 

Exemplifica-se com o caso desse antigo cemitério do sertão de Pernambuco, que mesmo 

resguardado por duas formas de acautelamento, estabelecidas pela vigente Carta 

Constitucional, esteve nos últimos anos, como dito, totalmente abandonado pelo Poder 

Público e pela sociedade, correndo risco de deixar de existir.  

Muitos cemitérios, como é o caso deste, tornam-se construções carregadas de 

simbolismo, guardando grande afinidade com o patrimônio cultural. Nesse sentido, em muitas 

necrópoles podemos encontrar elementos que constituem tanto o patrimônio cultural material 

(tangível) como o imaterial (intangível). A esse respeito nos fala Gustavo Molinari Mundim 

que 

Nesse espaço convivem e se complementam duas percepções de um mesmo 
patrimônio cultural; uma mais próxima da arte aplicada, do monumento, do edifício, 
ou seja, daquilo que se convencionou chamar de patrimônio material, e outra, mais 
subjetiva, ligada aos hábitos, às crenças e as tradições, comumente identificada 
como patrimônio imaterial. Ainda que essas duas percepções de patrimônio possam 
efetivamente ser divididas para fins metodológicos, elas caminham juntas, 
significando e re-significando os valores do bem cultural no tempo e no espaço.  
(2011, p. 03) 

O antigo cemitério de Belém do São Francisco, sobretudo, é um lugar de memórias. 

Por meio de suas lápides e inscrições mortuárias ficaram gravadas referências históricas de 

pessoas importantes e anônimas que ajudaram a constituir o município. O apagamento desses 

vestígios do passado indubitavelmente deixaria os belemitas mais desprovidos de suas 

referências culturais. Mesmo depois do translado de parte dos restos mortais para o novo 

cemitério, que passou a funcionar depois de 1987, ainda é possível visualizar no local as 

lápides, por exemplo, do Tenente-coronel Jerônimo Pires de Carvalho (idealizador do novo 

plano urbanístico da cidade depois das cheias que a destruiu em 1911 e 1919) (LEITE, 1993, 

p. 140) e de seu filho, Gumercindo Pires de Carvalho (criador dos primeiros bonecos gigantes 

de Pernambuco) (LEITE, 1993, p. 87); do Coronel Jerônimo Pires de Carvalho Trapiá 

(prefeito de Cabrobó e primeiro prefeito de Belém do S. Francisco) (LEITE, 1993, p. 139); 

bem como a de Mãe Bárbara, escrava que mesmo depois da abolição da escravatura preferiu 

continuar vivendo entre os familiares de seu antigo proprietário até falecer em 1936. Conta-se 

que ela viveu até os 103 anos e que foi parteira de várias gerações. Foi sepultada no túmulo da 

família com quem conviveu (CARIBÉ, 2015). 
                                                                                                                                                         
18 RODRIGUES (2012, p. 83-84) lista e atribui significado a algumas das alegorias mais comuns na arte 
cemiterial, dentre elas, ampulheta alada, anjo, coluna partida, foice, folhas de acanto, ouroboro e romã. 



Entre os mais velhos o antigo cemitério continua presente em suas memórias, dentre 

eles, na de dona Maria Cleonilde, antiga funcionária: 

Eu tenho muitas lembranças, de pessoas amigas sepultadas por mim. Sinto recordação 
grande... daqueles entes queridos que estão lá sepultados e não voltam mais, que eram 
amigos de dentro da casa dos meus pais, parente, meu pai, minha mãe, meus irmãos. 
Tenho lá sepultados dois irmãos, sabe? Saudade demais, recordação daquelas pessoas 
querida que conviviam com a gente, é um sentimento profundo! Isso são coisas que a 
gente grava na mente e no coração. (SILVA, Maria C. 2016) 

Mesmo sentimento profundo tem sr. João Jacinto, que relembra suas constantes idas e 

vindas ao local:  

Eu lembro dos mais velhos que foram sepultados lá, parentes meu, meu pai mesmo 
foi sepultado lá. (...) A coisa mais difícil era eu perder um enterro, parente ou não, 
eu tinha aquela mania, de mim mesmo, de ir ao enterro, fosse quem fosse. (SILVA, 
J. Jacinto, 2016) 

Quanto às suas características arquitetônicas, registrou-se no inventário da Fundarpe a 

seguinte descrição:  

Cemitério de interesse arquitetônico prejudicado por acréscimo e introdução de 
novas construções não condizentes. Está contido num quadrado de 42m, 
apresentando túmulos construídos em alvenaria, onde se manifesta um gosto 
encontrado na região pertinente do início do século. Os túmulos com datas visíveis, 
variando de 1908 a 1925, lembram minúsculos templos. Estes por sobre as caixas 
funerárias, apresentam torres dispostas em diversos níveis, coroadas por cúpulas em 
meia-laranja ou piramidal, ou apresentam elementos semelhantes a frontões de 
igrejas, ladeados por coruchéis. Marcando a área primitiva do cemitério, se mantém 
a portada original, construída em alvenaria, em gosto neoclássico. Envolvendo a 
parte primitiva do cemitério, encontra-se uma nova área, onde os túmulos que vêm 
sendo construídos possuem estilos variados sem qualidade artística (FUNDARPE, 
1987, p. 167). 
 

Mesmo tendo recebido acréscimos de túmulos classificados como “sem qualidade 

artística”, ainda tem inquestionável beleza a composição primitiva, formada pelo pórtico, pelo 

muro mortuário e pelos túmulos mais antigos, alguns lembrando pequenos templos com suas 

cúpulas, torres, frontões, volutas, balaustradas e outros elementos estruturais e decorativos. 

Comentando o estilo das construções Bezerra (2016) relata que 

A partir de 1908, outros jazigos perpétuos foram erguidos pelas famílias e, aos 
poucos, a beleza arquitetônica destacava alguns monumentos sepulcrais em 
alvenaria, em estilo eclético com mistura de barroco e neoclássico, cuja cúpula 
superior encimava uma cruz ou uma agulha apontando para o céu.  

Pela descrição das características arquitetônicas, pode-se inferir que além de uma ode 

aos mortos, os túmulos plasmados nessas coformações têm ligação direta com a cessação dos 



enterramentos no solo sagrado da igreja e seu entorno. Por muito tempo vigorou nos países de 

formação católica a crença de que quanto mais próximo do altar fosse depositado o corpo do 

fiel defunto, mais perto de Deus ficaria sua alma. Contudo, visando à preservação da saúde 

dos vivos, medidas legais foram tomadas, obrigando que os enterramentos fossem feitos em 

campos abertos. Então, em contraponto ao processo de afastamento das igrejas e a 

consequente laicização dos enterramentos, ergueram-se túmulos semelhantes a pequenas 

igrejas. Deve-se considerar também que esses sepulcros mais rebuscados sugerem certa 

tentativa de distinção e eternização do status social do outrora vivente. E tal como em vida19, 

a última morada dos coronéis e pessoas abastadas também deveria ser caprichosamente 

ornada. Em consonância com nossas suposições, Antônio Motta narra a adoção dos 

enterramentos fora das igrejas e o uso de sepulturas que se assemelhavam a residências: 

Nos cemitérios, distantes de suas casas e igrejas, de suas paróquias, a céu aberto, os 
mortos encontrariam abrigos nos túmulos. Por isso, muitos deles reproduziram 
cenários de igrejas e de capelas, em escalas reduzidas, enquanto outros, com 
morfologias laicizadas, assemelhavam-se às residências de seus proprietários. Mas 
àquela altura não se tratava apenas de assegurar ao morto um lugar no céu, mas 
garantir também um lugar na terra, sob a proteção de uma coberta, aos cuidados da 
família, para lhe proteger das intempéries, e também resguardar a imagem da 
conservação do corpo. Nos túmulos acumulavam-se cadáveres, cada um conservando 
parte de sua individualidade, invocando lembranças comuns, memórias genealógicas, 
pois os túmulos passaram a ser também habitações familiares. (MOTTA, 2010, p. 56) 

Interessante ouvir dos depoentes e de várias pessoas da comunidade menções a uma 

árvore que havia no descampado a frente do cemitério. Tratava-se de uma quixabeira, árvore 

nativa da caatinga, que se sobressaiu, cresceu e com sua sombra ofereceu conforto climático 

aos frequentadores enlutados. Tercina Bezerra relata que 

Os moradores das ilhas trasladavam o defunto em canoa até o porto da cidade. Os 
membros do cortejo conduziam o caixão do cais do porto até a frente do portal do 
cemitério, deixavam o ataúde ao abrigo da quixabeira e iam até o comércio para 
‘beber o morto’, ou seja, tomar bebida alcoólica, possivelmente para se fortalecerem 
e suportarem a dor do sepultamento. Com a desativação do primeiro cemitério, esse 
costume parece ter caído em desuso, talvez pela distância entre o porto das 
embarcações e o novo cemitério. (BEZERRA, 2016) 

De casca resistente e madeira dura, infelizmente a velha quixabeira sucumbiu um 

antes da desativação do cemitério.  Sr. Nezindo relembra sua utilidade e lamenta o 

vandalismo que teria sofrido: 

Ela tinha utilidade demais e foi um crime horroroso destruir porque é uma coisa de 
tradição. Eu sou muito ligado a essas coisas. Destruir? Aqui acabaram com muita 

                                                 
19 Em Belém do São Francisco é possível encontrar algumas vivendas do início do séc. XX com fachadas 
ricamente adornadas. 



coisa na nossa cidade e não sabem o que é ter um amor à terra. Acham que a gente 
não tem tradição, passam por cima de tudo e acham que não é nada, né?. Chegaram 
lá, um cara qualquer ali pegar e tocar fogo? Ouvi dizer que foi tocado fogo, né? Ali 
era onde o povo chegava com o defunto, às vezes vinha de fora, botava ali, dava um 
tempinho ali. (BATISTA FILHO, 2016) 

 

 
Imagem da quixabeira, ainda diminuta, que ficava na frente do cemitério. Nota-se grande quantidade 
de tijolos ao chão, sinalizando que estavam ali dispostos para construção de túmulos ou se tratava de 
local guarda da manufatura de alguma olaria do entorno. Fotografia da década de 1930. Acervo de 
Marlindo Pires Leite. 

Tercina Bezerra (2016) relembra outros elementos importantes a constituir o antigo 

cemitério: “Em estilo neoclássico, o portal de entrada do cemitério voltava-se para a Capela 

de N. Sra. do Patrocínio e, ao ingressar por esse portão, deparava-se com um cruzeiro que 

dava identidade cristã ao cemitério e onde os penitentes ali realizavam orações ritualísticas”. 

Uma pena que esse antigo cruzeiro, talhado manualmente em madeira de braúna, tenha sido 

também destruído na mesma ação criminosa da árvore quixabeira. Cada um desses elementos 

faz parte do imaginário dos belemitas mais idosos e entre eles são constantes lamentos em 

decorrência do abandono de todo aquele complexo. 



 
Imagem do Portal das almas e do antigo cruzeiro ao fundo, 1984. Fotografia de Francisco de Assis 
Lima. Acervo da Fundarpe. 

Ante o exposto, temos que considerar que os cemitérios são reflexos das sociedades 

que os construíram e como tal, ajudam a esclarecer quem somos, contam sobre nossa própria 

formação. Nesse sentido, 

Não se pode olvidar que o conhecimento dos costumes ou ritos funerários das 
sociedades, tanto os materiais, entre os quais está o acondicionamento dos restos 
mortais em urnas e jazigos, como também os intangíveis, como a acumulação das 
lembranças, demonstração da saudade, ou ainda discussões filosóficas sobre a 
morte, produção artística e literária sobre o tema, possibilitam a produção de 
conhecimento que ajuda a compreender a trajetória humana. (SOARES apud 
RODRIGUES, 2011, p. 58) 

Essa relativa diversidade de elementos construtivos e decorativos permitiu que o 

referido cemitério congregasse valores arquitetônicos. Todavia, sabe-se que lá também estão 

presentes valores de cunho histórico, artístico, paisagístico, cultural, turístico, simbólico, 

afetivo, social, moral e humanitário. 

Começar a observar a existência e resguardar os valores presentes na antiga necrópole 

e nos demais bens culturais do município é de fundamental importância para a autoestima dos 

habitantes de Belém do S. Francisco, já que esses bens correspondem ao manancial cultural 

capaz de congregar, trazendo à tona a origem comum, evidenciando o presente, inspirando 

cuidados mútuos e estimulando futuras criações. Em outras palavras, os préstimos do 



referencial cultural podem ser justificados nas palavras de José Reginaldo Santos Gonçalves, 

já que 

O patrimônio é usado não apenas para simbolizar, representar ou comunicar: é bom 
para agir. Essa categoria faz a mediação sensível entre seres humanos e divindades, 
entre mortos e vivos, entre passado e presente, entre o céu e a terra e entre outras 
oposições. Não existe apenas para representar ideias e valores abstratos e ser 
contemplado. O patrimônio, de certo modo, constrói, forma as pessoas. 
(GONÇALVES, 2009, p. 31) 

 

3.3 AFRONTA AO DIREITO E À DIGNIGADA HUMANA 

 

Toda essa discussão a respeito do patrimônio cultural, suas manifestações e dever de 

proteção está situada no campo jurídico dos Direitos Culturais, parte fundamental, mas nem 

sempre reconhecida, a compor os Direitos Humanos.  

Para Francisco Humberto Cunha Filho, os Direitos Culturais 

 
(...) seriam aqueles afetos às artes, à memória coletiva e ao repasse de saberes, que 
asseguram aos seus titulares o conhecimento e uso do passado, interferência ativa no 
presente e possibilidade de previsão e decisão de opções referentes ao futuro, 
visando sempre à dignidade da pessoa humana (CUNHA FILHO, 2000, p. 34). 
 

Para José Afonso da Silva, entre os Direitos Culturais estaria: 

a) o direito à criação cultural, compreendidas as criações científicas, artísticas e 
tecnológicas; b) direito de acesso às fontes da cultura nacional; c) direito de difusão 
da cultura; d) liberdade de formas de expressão cultural; e) liberdade de 
manifestações culturais; f) direito-dever estatal de formação do patrimônio cultural 
brasileiro e de proteção dos bens de cultura (...) (SILVA, 2000, p. 280). 

 

André de Carvalho Ramos, ao tratar dos Direitos Humanos, classifica os Direitos 

Culturais como aqueles 

 
(...) relacionados à participação do individuo na vida cultural de uma comunidade, 
bem como a manutenção do patrimônio histórico-cultural que concretiza sua 
identidade e memória. O Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais, e 
Culturais reconhece a cada individuo o direito de participar da vida cultural e 
desfrutar do progresso científico e de suas aplicações. Além disso, exigem-se ações 
efetivas do Estado para a conservação, desenvolvimento e difusão da cultura e da 
ciência. (artigo 15) (RAMOS, 2000, p. 92) 

 

Nesse sentido, não há dúvidas de que questões como o acesso às memórias individuais 

e coletivas, a permanência das referências culturais e o respeito à ancestralidade fazem parte 



dos direitos que possibilitam a dignidade humana, portanto, direitos inerentes a qualquer 

indivíduo. Tais prerrogativas, por sua vez, estão inscritas no rol dos Direitos Humanos, 

assegurado por documentos jurídicos nacionais - como a Constituição Federal (1988) - e 

documentos internacionais – como a Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948), o 

Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (1966), a Declaração 

Universal dos Direitos dos Povos (1976), a Declaração de Friburgo (2007), dentre outros.  

Ao refletimos sobre o caso da antiga necrópole de Belém do S. Francisco, percebe-se 

que a inércia do Poder Público em cuidar do lugar possibilitou que a dignidade humana dos 

cidadãos fosse de alguma forma atingida, já que por um tempo, nem se quer as visitas aos 

túmulos dos antepassados (incluindo as tradicionais dos dias de finados) era possível fazer.  

Ademais, essa ausência de atuação também permitiu que a dignidade dos que se foram 

também fosse desprezada, permitindo assim inclusive que crimes contra o respeito aos mortos 

fossem cometidos por vândalos, mais especificamente os de violação ou profanação de 

sepultura ou urna funerária (art. 210 do C.P.), destruição, subtração ou ocultação de cadáver 

ou parte dele (art. 211do C.P.) e de vilipêndio a cadáver ou suas cinzas (art. 212 do C.P.). 

Lamentos nesse sentido são comuns na cidade, sobretudo, entre os idosos.  

Outrossim, é possível analisar também a questão sob a ótica dos Direitos Civis, mais 

especificamente na questão conhecida como Jus sepulchri, que em síntese abarca o direito de 

ser sepultado, o direito de permanecer sepulto, o direito sobre a sepultura e o direito de 

sepultar. A esse respeito, Túlio Araújo esclarece que 

É um direito subjetivo de todo homem que decorre da dignidade do ser humano, 
perante seus semelhantes e perante Deus. Esta dignidade (atributo da ordem moral) é 
garantida pelo direito natural e encontra-se no direito positivo em decorrência da 
atribuição da personalidade jurídica a cada ser humano nascido com vida, 
independentemente de qualquer outro requisito formal. (ARAÚJO, 2015) 

Em defesa da dignidade que deve ser dispensada aos mortos, tendo por pauta os 

direitos de personalidade, assevera Jean Ziegler:  

Os mortos continuam a agir para além da morte. Os cadáveres se dissolvem, mas as 
obras que eles criaram, as instituições que animaram, as idéias que lançaram ao 
mundo, os afetos que suscitaram continuam a agir e a fermentar. Quando um corpo 
volta ao nada, a consciência segue um destino social entre os vivos. (ZIEGLER apud 
BERTONCELO; PEREIRA, 2009, p. 5465-5466)  



Depreende-se que pesa em favor da permanência desse antigo cemitério e do respeito 

aos seus mortos fundamentos variados, de Direitos Humanos, de Direitos Culturais, de 

Direitos Civis, de interesse público e privado e de relevância coletiva.  

 

4. RESISTÊNCIA: O PROTAGONISMO DA COMUNIDADE NA 

PRESERVAÇÃO DO CEMITÉRIO 

Belém S. Francisco já foi uma cidade bastante engajada nas causas sociais, religiosas, 

educacionais e culturais. A despeito do contínuo funcionamento de entidades formalizadas, 

nota-se tal fato pela grande quantidade de associações, confrarias e irmandades formalmente 

constituídas no município no passado. Para ilustrar, citamos algumas dessas entidades 

constituídas até o ano 1970, dentre elas: Sociedade 25 de julho (1894), Irmandade de São 

Vicente de Paulo (anterior a 1915), Sociedade Pia Edificadora da Igreja Menino Deus (década 

de 1920), Irmandade Coração de Jesus (anterior a 1924), Associação Dramática (anterior a 

1926), Irmandade Filhos de Maria (anterior a 1936), Irmandade São José (anterior a 1936), 

Grêmio Lítero-Músico-Esportivo Tristão de Ataíde (1938), Sociedade Belém Cultural (1948), 

Sociedade Amigos da Instrução de Jatinã (1948), Confraria de São Vicente de Paulo de Jatinã 

(1953), Sociedade dos Artífices de Belém (1952), Obras sociais da Paróquia de Belém do São 

Francisco (1964), Clube Dramático Cultural de Belém do São Francisco (anterior a 1964) 

Liga Contra a Mortalidade Infantil (década de 1960), Lions Clube de Belém do São Francisco 

(1970). Além das referidas entidades, a sociedade belemita também esteve organizada para 

comemorar seus carnavais, pondo na rua várias agremiações carnavalescas.  

Nas últimas décadas a comunidade belemita continua se mobilizando em causas 

altruístas, todavia, a constituição de novas personalidades jurídicas ou a manutenção das 

antigas já não é mais prioridade. O compromisso é assumido informalmente em uma causa ou 

outra e também trás bons resultados. Entretanto, por mais nobre que seja cada causa, tal 

informalidade inviabiliza, por exemplo, pleitear qualquer tipo de recurso público. 

Em relação ao abando e a possibilidade de recuperação do antigo cemitério de Belém 

do S. Francisco, nenhuma entidade pública ou privada manifestou interesse de assumir a 

causa.  

 

4.1 CAMPANHA COMUNITÁRIA DE RECUPERAÇÃO 



Em julho de 2015, insatisfeitos com tal situação, cidadãos começaram a discutir, em 

rede social, alternativas para viabilizar uma campanha de recuperação do antigo cemitério de 

São Miguel. As falas quase sempre convergiam na imprescindibilidade da preservação e na 

necessidade de dar ao espaço uma nova finalidade cultural. A partir da reunião de donativos, a 

comunidade vem custeando a limpeza da parte interna e a recuperação de alguns túmulos. Do 

outro lado, mesmo sabendo da importância do conjunto arquitetônico, dos valores e 

potencialidades ali presentes, bem como da responsabilidade legalmente assumida pela via do 

tombamento, até o presente momento não houve manifestação por parte dos Poderes 

Executivo e Legislativo. Em outras palavras, a Prefeitura Municipal e a Câmara de 

Vereadores não criaram nenhum óbice ao desenvolvimento do trabalho comunitário, mas 

também não deram nenhuma contribuição efetiva.   

 

4.2 AÇÕES COLABORATIVAS EMPREENDIDAS 

 

Para custear as obras de preservação do antigo campo-santo, algumas ações 

colaborativas pontuais foram e estão sendo desenvolvidas na cidade, dentre elas, a produção e 

venda de adesivos, canetas, camisas, sketchbooks artesanais, biscoitos caseiro, etc. Também 

foram feitas rifas de telas de artistas locais e apresentações culturais. 

Em relação ao trabalho diretamente executado no local, poucos voluntários 

contribuíram. Todavia, algumas famílias, através de pedreiros contratados, tocaram 

pessoalmente a recuperação total ou parcial dos túmulos; outras fizeram o repasse do recurso 

para que os agentes da campanha executassem os serviços necessários. Mesmo pessoas que 

não tinham ascendentes sepultados no local também fizeram doações esporádicas de material 

de construção ou de dinheiro. Receberam-se também doações do comércio. A quantia 

movimentada ao longo desse primeiro ano de campanha foi ínfima em relação ao montante 

necessário para custear todos os reparos. Contudo, as ações colaborativas empreendidas têm 

sido importante para manter a comunidade unida e ativa em prol da causa e de um projeto 

mais audacioso. Ciente da importância de seu ativismo e do poder político que detém, cada 

vez mais o grupo encontra condições favoráveis e apoio, inclusive para cobrar a participação 

do Poder Público. 

Interessante mencionar que já está havendo no local experimentos de educação 

patrimonial aplicada nas visitas escolares. A partir do agendamento prévio, está sendo 



possível receber alunos interessados em conhecer a história do lugar, sua arquitetura peculiar 

e técnicas de construção, bem como saber um pouco mais sobre a formação do município, 

incluindo as personalidades marcantes na sua constituição.        

Tem-se como principal meio de comunicação uma página em rede social denominada 

“Defensores do Patrimônio” (Facebook). Nela são divulgadas as imagens dos trabalhos 

empreendidos, as prestações de contas mensais, bem como matérias e pôsteres resgatando e 

promovendo a cultura local. Tais pôsteres estão sendo úteis, pois despertam o interesse para a 

campanha e estimulam o conhecimento e a valorização da cultura belemita.  

 

4.3 PERESPECTIVA PARA O FUTURO 

Tem-se conhecimento de que qualquer projeto de reutilização do local, antes de ser 

implementado, terá que solucionar alguns problemas de ordem burocrática, jurídica e 

infraestrutural. São problemas que para serem solucionados terão, necessariamente, que 

contar com a participação ou a ação direta do Poder Público. Dentre as demandas mais 

prementes, tem-se:  

• a confirmação da propriedade pública do terreno por meio de escritura 

definitiva (apesar de ser um campo-santo público em uso desde o final do séc. 

XIX, não existe comprovação documental de propriedade); 

• a verificação, junto à Companhia Hidroelétrica do São Francisco (Chesf), de 

pagamento de indenização ao município pela desativação do cemitério, bem 

como a existência de medidas compensatórias disponíveis ou compromissos a 

serem cumprido pela referida companhia;  

• a averiguação de existência de escrituração de propriedade do antigo cemitério 

em nome da Chesf (caso tenha havido indenização), bem como cessão ou 

interesse ceder os direitos de propriedade ou de posse ao município;  

• o entendimento amigável (ou uso do poder de polícia, caso necessário) com os 

proprietários ou posseiros do entorno do cemitério para que seja possível a 

realização da limpeza da área externa, já que continua com vegetação de mais 

de 3 metros de altura;  

• a recolha, guarda ou inumação dos restos mortais espalhados pelo local 

(provenientes dos túmulos vandalizados ou prestes a ruir);  



• um projeto de drenagem de águas pluviais e do esgoto despejado a céu aberto 

no entorno do cemitério;  

• um projeto de acessibilidade, pavimentação da área interna e externa e 

reconstrução do cercamento (reconstrução do muro ao redor do cemitério, caso 

se verifique sua necessidade e adequação);  

• a reinstalação da rede hidráulica e elétrica, com a colocação de postes para 

iluminação pública;  

• a participação efetiva da Prefeitura Municipal, incluindo o acompanhamento 

técnico dos procedimentos de recuperação que vêm sendo realizados, a cessão 

de recursos materiais ou mesmo a assunção da administração da obra de 

recuperação. 

Além da restauração e da preservação deste patrimônio, pretende-se pleitear a 

construção de duas praças (uma na parte da frente e outra na parte detrás) com projeto 

paisagístico, bancos para descanso e outras benfeitorias de humanização e adequação do lugar 

às visitações. Pretende-se também transformá-lo em museu a céu aberto, tornando-o um 

espaço voltado para a preservação arquitetônica, a recuperação e o repasse das memórias do 

município e das pessoas que ajudaram a construí-lo. O projeto do museu a céu aberto (dentre 

outros benefícios) permitiria a valorização do território (com seus aspectos ambientais e 

culturais), a valorização do patrimônio (nas suas diferentes tipologias e potencialidades 

narrativas) e da comunidade (como protagonista no seu processo de formulação e 

manutenção). Para implantar tal projeto, além dos recursos advindos das ações comunitárias, 

busca-se recurso via editais de fomento ao patrimônio cultural. Nesse sentido, também foi 

iniciado processo de negociação com deputados estaduais e federais, com intuito do obter 

repasses, por emenda parlamentar ou outros meios, para que a Prefeitura do Municipal 

execute as obras necessárias. 

 

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Ante o exposto, nota-se que o caso do antigo cemitério de Belém do São Francisco é 

mais uma situação emblemática da insuficiência e da ineficiência da proteção legal e dos 

mecanismos de salvaguarda do patrimônio cultural. Normalmente esses bens culturais eleitos 

e diretamente protegidos pelo Poder Público ficam a mercê de normas e mecanismos que na 



prática não funcionam. Tal contradição tende a ser ainda maior quando a sociedade não 

reconhece aquele bem cultural, não sabe do poder político que detém ou não sabe usá-lo. 

Assim, se faz necessário compreender melhor como se deu esse processo de 

patrimonialização e de abandono. Vale lembrar que o processo de transferência de um 

cemitério para o outro não foi completo, permitindo (de modo consciente ou inconsciente) um 

apagamento seletivo de memórias, já que permanecem sepultadas no local apenas pessoas que 

morreram sem identificação, pessoas que em vida não tiveram condições financeiras, pessoas 

que não deixaram descendentes, pessoas cujos familiares não residem no município ou cujos 

parentes não tiveram condições econômicas ou mesmo interesse de fazer a remoção. Se os 

que lá ficaram em vida foram socialmente desconsiderados, novamente foram excluídos 

depois da morte, tendo ali seus diretos de personalidade de fato encerrados. Essa cisão 

demonstra que a solução oferecida no período de desativação não foi a mais adequada e 

causou marcas e constrangimentos perceptíveis, por exemplo, na fala da antiga zeladora 

Maria Cleonilde: 

E a reação são aquelas que quando a gente chega lá, quando acontecia eu ir assistir 
lá as pessoas que faziam o trabalho que tinha que tirar pra colocar em outra 
sepultura, como no outro cemitério [novo], já que foi tirado de um pra outro, aquilo 
ali era a mesma coisa de acontecer a morte no momento. (...) Quem é que não sente? 
A maior preocupação. E a mente o e o coração se parte. (SILVA, M. C., 2016) 

O sr. Nezinho também lamenta o fato, vendo o seu trabalho (mestre de obras), o 

trabalho de suas irmãs Hilda Batista e Maria Cleonilde da Silva (zeladoras e escriturárias) e de 

seu pai (mestre de obras) desenvolvidos no local se desmanchando. Nas suas palavras:  

[os túmulos] de são pessoas antigas que já morreram, mas deixaram aquelas coisas 
linda, porque lá tem coisa pra não ser destruída, né?, Tá sendo destruída, por quê? 
Ele não era para ser destruído. (BATISTA NETO, 2016) 

Há que se levar em consideração, também, que os habitantes do município podem não 

ter enxergado o antigo cemitério como patrimônio cultural20. Importa esclarecer que nos dois 

processos de patrimonialização não houve participação popular. Essa situação, juntamente 

com o desconhecimento dos Direitos Culturais, pode ter contribuído, inclusive, para a 

ineficiência ou insuficiência das formas de acautelamento (inventário e tombamento) 

elencadas para salvaguardar a necrópole, permitindo assim que as gestões municipais 

                                                 
20 Ao que parece, essa é uma situação comum, já que a grande maioria dos cemitérios tem seu potencial 
despercebido ou menosprezado. Ao se referir à arte cemiterial Rodrigues (2012, p. 57-58) nos fala que parece 
não existir real apreço por esse tipo de manifestação artística. A beleza das imagens e alegorias que adornam os 
túmulos são em grande parte ignoradas, reduzindo os cemitérios a meros depósitos de restos mortais. Vigeriam 
concepções negativas sobre as necrópoles que, na maior parte dos casos, limitaria as visitas públicas aos dias de 
finados e ocasiões esporádicas.  



negligenciassem seu dever de conservá-la, dever esse, diga-se de passagem, solidariamente 

compartilhado com a própria comunidade. Deduz-se que essa questão pode ser procedente, já 

que não houve nenhuma cobrança por parte da sociedade ao Poder Público, seja ela baseada 

em Direitos Civis, Humanitários e/ou Culturais. Contudo, a questão vem mudando e a 

sociedade local começa a retomar seu interesse pelo local, dando demonstrações de seu 

protagonismo por meio da campanha que vem se estruturando como uma ação cidadã, 

apartidária e que objetiva a recuperação das construções, a possibilidade de continuidade das 

visitas e a exploração cultural do local. 

Ao noticiar o caso, espera-se que o presente artigo possa ter algum alcance positivo, 

colaborando com a continuidade da campanha comunitária, já que o risco de desaparecimento 

subsiste e é preocupante. O antigo campo-santo se encontra em momento decisivo entre a sua 

(re)existência com novo uso cultural e o seu completo desaparecimento. Decerto, 

menosprezar esse complexo corresponde a autorizar tacitamente que parte das referências 

culturais, das histórias e das memórias locais sejam perdidas. Observando o andamento dos 

trabalhos tem-se a plena consciência de que o desafio de restaurá-lo é grandioso, todavia, não 

é maior do que o poder da sinergia dos interessados em sua permanência. 
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ANEXO 1: Imagem do antigo cemitério de Belém do São Francisco no passado: 
 
Imagem do antigo cemitério na década de 1960, cedida por Tercina Mª. L. B. Bezerra: 
 

 
 
 
Imagens do antigo cemitério registradas em 1983. Acervo da FUNDARPE: 
 

   
 

   



   
 

   
 

   



 
 
Imagem do antigo cemitério na década de 1990, cedida por Marlindo Pires Leite: 
 

 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 2: Imagens do antigo cemitério nos anos anteriores a campanha (2015-2016), acervo 
pessoal: 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

   
 



ANEXO 3: Imagens do trabalho comunitário em desenvolvimento (2015-2016), acervo 
pessoal: 
 

 
 

   
 

  



    
 

 
 

      
 

           



 
 

 
 

    
 

   



     
 

 



 

    
 

   
 

   



   
 

           
 

     

 



           
 

    
 

           



           
 

   
 

   



          
 

         
 

   



   
 

   
 

   
 

     



   
 

    
 

  


