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RESUMO 
 
 

 
 
A arte funerária, presente no Conjunto de Cemitérios da Quinta dos Lázaros em Salvador – 
Ba; conforma um Conjunto Cemiterial sui generis, congregador das mais diversas categorias 
político-sociais, cuja história esta conjugada à Arte. Esta dissertação objetiva conhecer através 
da leitura das imagens artísticas, estilos, influências, identificação de artistas – artesãos, bem 
como através do registro de túmulos peculiares, representativos de seu entorno e/ou que 
expressem claramente os valores deste tipo de produto, quanto ao apuro artesanal e artístico 
destes espaços, sob os postulados da História da Arte e as Mentalidades. A abrangência 
temporal do presente estudo compreende desde 1850 até 1920, período considerado pelos 
estudiosos da Arte Funerária como “época de ouro dos cemitérios”. Para o desenvolvimento 
da pesquisa foram utilizados diversos métodos de abordagem. Destaca-se o de análise e 
síntese, predominante em todas as etapas do trabalho, ao qual se soma o histórico, o 
iconográfico e o iconológico. Para a sua realização foi trabalhada vasta documentação, 
procedente de arquivos e bibliotecas públicas e privadas, bem como referências impressas 
sobre a história dos cemitérios, arte funerária, memória, representações da morte, produção 
de artistas e artesãos, ordens religiosas e terceiras, dentre outras. Através do estudo das 
Práticas e Representações artísticas nos Cemitérios do Convento de São Francisco e 
Venerável Ordem Terceira do Carmo, ficou evidenciado que a mudança dos sepultamentos 
das igrejas para os cemitérios, no século XIX, em Salvador, afetou diretamente Ordens 
Religiosas, Irmandades, Confrarias e Associações de Classe, por acreditarem que a criação 
dos novos espaços representava um movimento descristianizador, além de interferir nos rituais 
de morte. Após muita resistência, mas, surpreendidos pela Epidemia de Cólera, o costume foi 
substituído pela Lei, dando lugar a novas atitudes. Os cemitérios estudados são testemunhos 
deste processo, através das práticas e representações artísticas guardadas no mármore de 
seus túmulos, e escrita por artistas anônimos. 
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Cemitérios, Salvador, Práticas e Representações Artísticas, Franciscanos, Venerável Ordem 
Terceira do Carmo. 
 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

The present funerary art in the Set of Cemeteries of Quinta dos Lázaros in Salvador - 
Bahia, conforms a Cemiterial Set sui generis, agglutinant of the most diverse social-
politico categories, whose history this conjugated to the Art. This text has the objective 
to know through the reading of the artistic images, styles, influences, identification of 
artists - craftsmen, as well as the register of peculiar tombs, representative of its context 
or that they express clearly the values of this type of product, in relation to the artisan 
and artistic allegiance  under the postulates of the History of the Art and the Mentalities. 
The secular age of the present study understands since 1850 up to 1920, period 
considered for the scholars of the Funerary Art as “time of gold of the cemeteries”. For 
the development of the research diverse methods of boarding had been used. It is 
distinguished of analyzes and synthesis, predominant in all the stages of the work, 
which add the description, iconographic and iconological. For its accomplishment vast 
documentation coming from archives and public and private libraries was worked, as 
well as references printed on the history of the cemeteries, funerary art, memory, 
representations of the death, religious production of artists and craftsmen, orders and 
third, amongst others. Through the study of Practical and the artistic Representations in 
the Cemeteries of the Convent of São Francisco and Venerável ordem Terceira do 
Carmo he was evidenced that the change of the burials of the churches for the 
cemeteries in century XIX, in Salvador, directly affected Religious Orders, 
Brotherhoods, Confrarias and Associations of Classroom, for believing that the creation 
of the new spaces represented a depreciation of Christianity movement, beyond 
intervening with the death rituals. After much resistance, but surprised for the Epidemic 
of the Cholera, the custom was substituted by the Law giving place the new attitudes. 
The studied cemeteries are certifications of this process, through practical and the kept 
artistic representations in the marble of its tombs and written by anonymous artists. 

Key  Words  

Cemeteries, Salvador, practical and artistic representations, Franciscanos, Venerável 
ordem Terceira do Carmo.  
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Figura 268. Carta em que fala sobre o arrematante da murada circular do Cemitério 

Público da Quinta dos Lázaros e do cumprimento das disputas. 06 de março de 1856. 

Figura 269.  Carta de devolução de ofício, endereçada ao Dr. Álvaro Tibério de 

Moncorvo, Presidente da Província, para que se fizesse a muralha semi - circular do 

Cemitério da Quinta dos Lázaros, 1856. 

Figura 270 . Carta do Presidente do Conselho de Salubridade, datada de 17 de julho de 

1856, Dr Jonnathas Abbot, resposta ao ofício do dia 15, do Presidente da Província 

sobre o Projeto de Regulamentação para os cemitérios, 1850. 

  
Figura 271 . Notícia alusiva à inauguração do Hospital dos Lázaros em 1787 e, 

transferência de 28 mendigos do Asylo de Mendicidade para o anexo do hospital. 

Transferência da Administração do Hospital para Santa Casa de Misericórdia, em 

1895.  

Figura 272.   Mausoléus de Irmandades, Confrarias, Associações e Órgãos de Classe, 

existentes em 1972 no Cemitério Público da Quinta dos Lázaros 1972.    
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Figura 275 . Lei que regulamenta a doação do Governo do Estado uma área de terreno 
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Figura 276 . Carneiras confeccionadas por Enéas Sacramento, 1967. 
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“João Pinguelinho”, foi barbeiro, músico, escultor, contador de história, autor de 
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É um desafio refletir, nos dias atuais, sobre o sentido que a morte adquire para os 

indivíduos na sociedade baiana nos meados do século XIX e início do XX, no que se 

refere ao universo de: atitudes, práticas, crenças e rituais, presentes nas 

representações funerárias, num momento de transformação dos costumes. Isto se 

acentua quando se objetiva compreender a arte como reação dessa sociedade 

perante a finitude da vida, uma passagem, inevitável e intransferível, que atinge a 

todos, independente de classe, cultura e religião. 

 

Dessa forma, as representações compartilhadas pelos membros de uma sociedade, 

são de fundamental importância para caracterizá-la, porque dão conta do seu perfil em 

determinado momento histórico, possibilitando aos seus integrantes reconhecerem-se 

como participantes dela, da mesma forma em que a percepção do sentido da vida e da 

morte, que então prevaleciam, também sofreram alterações na consciência da vida 

terrena, refletindo-se na arte. 

 

A Arte Funerária anônima ou assinada, desde o século XIX, pauta-se na tradição 

ocidental judaico-cristã da esperança, do descanso no aguardo da ressurreição. Não 

havendo lugar para a desesperança ou para a condenação. Assim, os familiares 

alimentam o artista com dados da vida do morto, ou dos mortos de suas famílias, 

inspirando-os para que possam despertar a imaginação e compor em diversos 

materiais como o mármore, o bronze, o ferro, e o granito. No entanto a história de vida 

contada sempre conterá dados de uma pessoa que teve uma vida digna e honrada. 

 

Pode-se recorrer à escatologia para representar a transitoriedade da vida, mas as 

alegorias, em sua grande maioria, apresentam-se como anjos, crianças, e adultos, são 

guias, conduzem as almas, suas expressões fisionômicas e gestuais dependerão do 

estilo em voga, ou da interpretação do artista, podendo parecer tranqüilos, em êxtase, 



 

absortos ou extremamente reais. Quando crianças possuem cabelos cacheados, ou 

longos, vestindo-se com camisolinhas, como se tivessem acabado de acordar, podem 

possuir asas ou não. Quando jovens ou adultos, apresentam-se envoltos em 

drapeados, panejamentos, transparências e atitudes sensuais. Suas asas abrem-se e 

erguem-se majestosas. 

 

Essas práticas, representações e formas artísticas, de meados do séc. XIX e início do 

XX em sua grande maioria, provenientes da Europa, também influenciaram a Arte 

Funerária presente no Conjunto de Cemitérios da Quinta dos Lázaros, em Salvador - 

Ba. Um Conjunto Cemiterial sui generis e congregador das mais diversas categorias 

político-sociais, cuja História conjugada à Arte permaneceu anônima por mais de (200) 

duzentos anos, devido à ausência de informações, escassez de bibliografia e estudo 

aprofundado. 

 

Conhecer o porquê desse anonimato foi determinante para a escolha deste objeto de 

estudo, porque é necessário refletir, ou se permitir conhecer o nível da produção 

artística baiana revelada através das representações fúnebres, para que se possa 

compreender o sistema de morte dessa sociedade, além de poder compreender os 

“silêncios” históricos sobre o lugar. 

 

Denominado de Quinta dos Lázaros, o conjunto localiza-se entre os bairros do IAPI, 

Cidade Nova e Pau Miúdo, na Cidade do Salvador–Ba.  Ao contrário do que se 

imagina, é composto por 05 (cinco) cemitérios: Cemitério Público da Quinta dos 

Lázaros; Cemitério da Venerável Ordem Terceira de São Francisco, Cemitério do 

Convento de São Francisco; Cemitério da Venerável Ordem Terceira do Carmo e 

Cemitério dos Israelitas. Um lugar considerado de reprodução simbólica do universo 

social, religioso e artístico baiano no século XIX, e palco de expressão artística e 

democrática dos sentimentos, desejos e emoções de membros de Ordens Religiosas, 

Irmandades, Órgãos e Associações de Classe.  

 

O contato com esse conjunto cemiterial ocorreu na graduação em Museologia no ano 

de 1996, quando houve um despertar para a temática do cemitério como um museu a 

céu aberto, a monografia de final de curso, teve o mesmo enfoque.  



 

 

Em 1999, ocorreu a participação na 51ª Reunião Científica da SBPC - RS, 

apresentando o trabalho intitulado: As motivações que conduzem à quebra na 

elaboração das epígrafes das carneiras do Cemitério Público da Quinta dos Lázaros. 

De lá para cá, o interesse só aumentou, porém havia a necessidade do 

acompanhamento da Pesquisa pela Academia.  

 

Foram selecionados para estudo dois cemitérios inaugurados em meados do século 

XIX, todos situados na zona urbana da Cidade do Salvador. Ambos pertencem a 

ordens religiosas: O Cemitério da 1ª Ordem de São Francisco, ou Convento de São 

Francisco e, Cemitério da Venerável Ordem Terceira do Carmo, escolhidos com o 

objetivo de conhecer, através da leitura das imagens artísticas, estilos, influências, 

identificação de artistas – artesãos, bem como através do registro dos túmulos 

peculiares, que representem o seu entorno e/ ou que expressem claramente os 

valores desse tipo de produto, o seu apuro artesanal e artístico, sob os postulados da 

História da Arte e das Mentalidades. 

 

Para o desenvolvimento da dissertação foram trabalhadas fontes, tanto manuscritas 

quanto impressas, privilegiando a pesquisa documental, realizada no Arquivo Público 

Estadual, Arquivo Público Municipal, Arquivo da Ordem Primeira de São Francisco e 

Terceira do Carmo, Memorial da Câmara Municipal, Cartórios de Registros de 

Propriedades, Base Aérea de Salvador e Conder. 

 

A documentação escrita é composta por Livros de Atas, de Registros, de 

Sepultamentos, de Apontamentos dos terrenos, bem como as Guias de Óbitos, 

Ofícios, Cartas, Recibos e várias anotações no diário de campo.  

 

As primeiras sugestões acerca dos estudos sobre Arte Funerária no Brasil foram feitas 

no livro, Os Riscadores de Milagres em 1967, por Clarival do Prado Valladares, que 

focalizou a produção artística relacionada aos ex-votos e a arte cemiterial baiana. O 

autor desse estudo pioneiro, também fez análise sociológica e histórica dos cemitérios 

no Brasil, em 1972, através do livro Arte e Sociedade nos Cemitérios brasileiros, desde 

sepulturas de igrejas a catacumbas e necrópoles secularizadas. 



 

 

A partir da década de 1980, cursos de graduação e pós-graduação incentivaram 

estudos sobre a arte e arquitetura brasileira. José Alvarez Silva, em 1981, desenvolve 

pesquisas sobre o ferro; José Carlos Sebe Bom Meihy e Robert Levine, em 1983, 

analisam o encontro com a eternidade; Fabris, em 1987, aborda o ecletismo na 

arquitetura; A. M. Belluzzo, em 1988, estuda a produção artística e sua relação com a 

indústria; Harry Bellomo desenvolve a interdisciplinaridade no estudo dos cemitérios; 

Sérgio Roberto Rocha da Silva e Viviane Adriana Saballa apresentam a arte 

imortalizada de Pelotas.  

 

Maria Elízia Borges, no início da década de 1990, identifica a Arte Funerária no Brasil 

(1890-1930), Ofício dos marmoristas Italianos em Ribeirão Preto; Tânia Andrade Lima, 

em 1994, cataloga as representações da morte nos cemitérios cariocas; Rodrigues, 

em 1997, estabelece paralelo entre a cidade dos vivos e dos mortos; Leila Maria de 

Oliveira, em 1998, estuda os cemitérios sagrados de Minas Gerais; Arnaldo Walter 

Doberstein, em 1999, analisa as relações entre a estatuária, o catolicismo e o 

gauchismo; Janete Ruiz Ribeiro Macedo e André Luiz Rosa Ribeiro, em 1999, buscam 

a identidade cultural de um dos cemitérios da Vitória, em Ilhéus. 

 

Dimas Ribeiro, no final do século XX, estuda os cemitérios mineiros dos Lagos de 

Furnas; Harry Bellomo faz analogia entre arte, sociedade e ideologia; Maria Elízia 

Borges, em 2002, estuda o ofício dos marmoristas italianos em Ribeirão Preto; 

Vanessa Sial, em 2005, analisa desde as igrejas até os cemitérios; Araújo, em 2006, 

estuda os túmulos celebrativos de Porto Alegre, dentre outros autores. 

 

Na Bahia, no início dos anos 1991, João José Reis, desvela os rituais e cortejos 

fúnebres, apresentando a Cemiterada através do livro: A morte é uma festa: ritos e 

revolta popular no Brasil do século XIX. 

 

Em 1999, Janete Macedo e André Luiz Rosa analisam o Cemitério da Vitória 

objetivando conhecer a sociedade da região cacaueira, especificamente Ilhéus, Sul da 

Bahia, no século XIX. Em 2003, André Luiz Rosa defende dissertação pela UFBA 



 

aprofundando as suas primeiras análises sobre Memória e Identidade: reformas 

urbanas e arquitetura cemiterial na região cacaueira do sul baiano (1889-1950). 

 

No que diz respeito à pesquisa desenvolvida nesta Dissertação, Práticas e 

Representações Artísticas nos Cemitérios do Convento de São Francisco e Venerável 

Ordem Terceira do Carmo, que ora é apresentada, a abrangência espaço-temporal foi 

estabelecida em (1850 – 1920), período considerado pelos estudiosos da Arte 

Funerária como “época de ouro dos cemitérios” (VOVELLE, 1989, p. 257), cujas 

representações passaram por inúmeras influências, bem como por uma espécie de 

exacerbação artística, fato que veio a refletir-se também na Bahia. 

 

Na década de 1850, os ideais de higienização e urbanização, provenientes da Europa, 

influenciados pelo Iluminismo, incidiram diretamente nas práticas de sepultamentos em 

Salvador. Os argumentos dos cientistas não alcançavam a todos, e o costume ia 

vencendo. No entanto, a questão da salubridade levantada pelos médicos higienistas 

articulou-se de imediato aos interesses do governo, preocupado com a higiene pública, 

falta de drenagem, calçamento nas ruas, falta de regulamentação sobre o comércio de 

alimentos e redes de esgotamento sanitário; juntamente com a Epidemia do Cólera em 

1855, que ceifou muitas vidas, na Capital e no interior. Neste caso, foi um casamento 

perfeito entre poder público e a medicina (FREIRE, 1978, p. 260). O costume foi 

vencido pela Lei e os cemitérios foram coercitivamente instituídos. 

 

A ocupação da colina dos Lázaros, em meados do século XIX, por cemitérios de 

Ordens Religiosas, foi um marco para a História da Bahia, porque reuniu Irmandades, 

Associações e Órgãos de Classes, num período em que as atitudes perante a morte e, 

os rituais fúnebres, estavam sendo afetados pela obrigatoriedade dos sepultamentos 

fora das igrejas. A construção desses cemitérios recebeu apuro artesanal e artístico, 

além de uma reinterpretação dos valores vigentes nos espaços funerários europeus. 

 

Em pleno período escravista as representações vão tratar da finitude da vida, 

predominando na arquitetura, caveiras com tíbias, foices, etc. Após a queda da 

monarquia, fortes crises políticas e sociais afetaram a burguesia causando um 

empobrecimento da construção arquitetônica, tornando os elementos decorativos 



 

massificados. Na passagem do século XIX para o XX, com a reativação da economia, 

esses espaços tornam-se palco de força e poder, em que renomados artistas são 

contratados, e a sociedade volta a investir na morte, tornando o cemitério um local 

privilegiado de demonstração de status social e econômico. 

 

O marco cronológico até os anos 1920 justifica-se por ser um período rico na 

construção de obras tumulares, em que o Art Nouveau revela-se na Bahia, através da 

construção de túmulos suntuosos pelas famílias com recursos financeiros, em cujas 

representações, os anjos ganham sexo, expressam idade, refletem juventude, mas 

assumem também atitudes de desolação. 

 

O interesse por esse período de estudo (1850-1920) na Arte Funerária adveio da 

constatação de que a mudança dos locais de sepultamentos interferiu nas práticas e 

representações fúnebres, como também no estabelecimento das novas relações, 

confrontos e soluções histórico–sociais que ajudaram a compor a memória artística da 

Bahia, através das técnicas, soluções decorativas e ornamentais identificadas nos 

túmulos e sepulturas, traduzindo materialmente aspectos da sociedade, sendo por isso 

mesmo, de considerável relevância para o entendimento da mentalidade desta época 

na Cidade do Salvador.  

 

As soluções encontradas pela união das coletividades que, em busca de uma morada 

eterna para os seus membros, enfrentaram todo o tipo de discriminação e resistência, 

oferecendo um “porto seguro” para os seus irmãos, parentes, amigos e partidários, é, 

por exemplo, um excelente dado para estudo. 

 

Para o desenvolvimento desta pesquisa, foram utilizados diversos métodos de 

abordagem: Análise-síntese, predominante em todas as etapas do trabalho; Histórico, 

para entender as relações entre os indivíduos da sociedade e a situação religiosa que 

se instalou, ou se transformou. Somando-se a esses, o método Iconográfico, que, por 

ser capaz de identificar convenções criadas, sentimentos, mitos, motivos e elementos 

componentes de uma ideologia; uma espécie de representação mental coletiva 

retratando aspectos pontuais do cotidiano, permitindo identificar e definir as unidades e 

/ ou objetos que são construídos ou representados.  



 

Enquanto a Iconologia, ao reunir todas essas informações, interpreta-as, explicando as 

imagens alegóricas representadas através de uma síntese.  O caminho proposto é 

analisar as práticas e representações artísticas expressas nesse novo espaço 

reservado aos mortos, em que as expressões artísticas apresentam um caráter de 

coletividade. Foi realizado exaustivo levantamento iconográfico e fotográfico, 

objetivando reunir o maior número de informações visuais. 

 

Os Procedimentos ou técnicas utilizados foram: Pesquisa bibliográfica composta de 

documentos manuscritos e impressos dos arquivos e bibliotecas públicas e privadas, 

sobre os cemitérios, destaca-se o material procedente do Arquivo Público do Estado 

da Bahia, Biblioteca dos Barris, Biblioteca do Mosteiro de São Bento, Biblioteca de 

Belas Artes, Biblioteca do Museu Eugênio Teixeira Leal, Memorial de Medicina, Leis 

Régias, Livros de Atas, Registros de Sepultamentos, Apontamentos de terrenos, guias 

de óbitos, ofícios, cartas, recibos, regulamentos e posturas municipais, escrituras, 

comunicados e jornais da época, depoimentos, etc. 

 

O trabalho encontra-se dividido em três capítulos. No Capítulo 1,  intitulado “O 

Cemitério como lugar de dor e memória“ são apresentadas a dor e a memória, em 

função do desamparo produzido pela morte do outro, e a memória expressa através de 

múltiplos olhares sobre a sociedade e o indivíduo, suas perdas e atitudes em 

diferentes linguagens. Desse modo, o cemitério passa a ser uma fonte rica em 

elementos que testemunham e relatam o espírito de uma época. Sua criação e 

evolução, de início, foi uma ameaça à memória coletiva e ressurreição dos mortos. No 

entanto, a evocação do universo da morte, através de cenas, alegorias e símbolos, 

foram mantendo viva a recordação dos mortos.  

 

No Capítulo 2,  são apresentadas as teorias referentes à insalubridade dos cemitérios 

nas igrejas, cuja conseqüência foi a instituição de novos espaços cemiteriais, 

decorrentes de idéias higienistas, debatidas nas primeiras décadas do século XIX. No 

caso de Salvador, houve muita resistência ao cumprimento das leis e regulamentos, 

somente vindo a ocorrer após o advento da Epidemia do Cólera em 1855, devido ao 

grande impacto provocado pelo número de mortos e medo de contágio. 

Conseqüentemente a reforma cemiterial baiana é implementada com a instituição dos 



 

cemitérios extra-muros, em que o governo baiano através da doação de terras da 

antiga Quinta dos Padres, permite a construção de cemitérios em área periférica, e, 

conseqüentemente o fim do monopólio do Cemitério do Campo Santo, área 

privilegiada e nobre. A partir da necessidade da construção de cemitérios na Quinta 

dos Lázaros, foram contratados os mais variados artistas, artesãos e operários, que 

contribuíram de forma decisiva para o estabelecimento daquele conjunto cemiterial. 

 

No Capítulo 3,  são tratados sistematicamente e em separado, dois cemitérios de 

ordens religiosas, o Cemitério do Convento de São Francisco e da Venerável Ordem 

Terceira do Carmo, pertencentes a diferentes Ordens Religiosas, estabelecendo-se 

uma relação entre os antecedentes das Ordens, com as práticas e representações 

artísticas do séc. XIX, através da descrição espacial do conjunto tumular, 

representações da arte funerária, seleção dos túmulos representativos do entorno, 

identificação dos elementos artísticos, dos artistas e artesãos que neles trabalharam. 

Os estudos relativos à análise da presença artística nos espaços cemiteriais 

brasileiros, têm permitido o inventário de obras funerárias, na medida em que a vida e 

a morte constituem fenômenos interdependentes, formando uma trama construída 

social e culturalmente, cuja temática da morte e rituais fúnebres representados 

artisticamente, abrem muitas frestas para a compreensão da ordem social e das visões 

de mundo do homem. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 1 

Cemitério como Lugar de Dor e Memória 

“Se a dor ainda não passou, então foi o tempo que 
não curou” (Anônimo). 



 

 

 

 

 

 

No Ocidente, em geral, as sepulturas individuais nos cemitérios expressam o desejo 

de uma sobrevivência na memória coletiva. A morte do indivíduo não é decretada 

somente pelo aspecto orgânico, a morte física não é bastante para a consciência da 

realização da morte.  

As lembranças do morto possibilitam a continuidade da sua presença no mundo dos 

vivos, de modo que o registro consciente não consegue pensar o morto como tal e lhe 

atribui “certa vida” (RODRIGUES, 1983, p.29).  

A dor expressa nos funerais, juntamente com a dissimulação da decomposição do 

cadáver, são motivadas pelo horror à perda da individualidade. A obsessão humana 

pela sua sobrevivência está associada à preocupação em tentar salvar a sua 

individualidade para além da morte biológica. Assim, “o horror da morte” é a 

consciência da perda da sua individualidade. Consciência, enfim, de um vazio que se 

abre onde havia plenitude individual (MORIN, 1997, p.33). 

A idéia de morte e o seu temor levaram o homem a tentar evitá-la, dissimulando-a e 

negando-lhe o papel de destino final da existência (BECKER, 1976, p.09). A evolução 

do espaço cemiterial é testemunho dessa intenção de romper a proximidade entre 

vivos e mortos.  

 

As diversas atitudes que o homem tem adotado diante da morte (Ver Fig. 01), têm 

contribuído para a formação de um imaginário coletivo expresso através dos 

monumentos funerários que simbolizam e mantém a recordação dos seus mortos.  



 

 

Figura 01.  Préstito e Cortejo fúnebre do Marquês de Paraná, em 05 de setembro de 1856 (JORNAL DO 
COMMERCIO). Edição Comemorativa do Primeiro Centenário da Independência do Brasil, set. 1922, p. 

304, Rio de Janeiro). Fonte: BMETL.  

 

Cada monumento reflete a concepção que a memória coletiva tem da morte, através 

dos símbolos, formas, dimensões e temas, proporcionando elementos necessários 

para analisar o momento cultural em que foram criados. 

 



 

Esses múltiplos olhares que o cemitério permite realizar sobre a sociedade, através de 

diferentes linguagens escritas e simbólicas, constituem a identidade de um povo. 

Segundo Pollack (1989, p.10), a memória é um fenômeno construído (consciente ou 

inconsciente), como resultado do trabalho de organização (individual ou social). Sendo 

um elemento constituinte do sentimento de identidade, tanto individual quanto coletiva, 

é também um fator extremamente importante de sentimento de continuidade e de 

coerência de uma pessoa ou de um grupo em sua reconstrução de si (ANEXO A).  

A mais importante de todas as significações, que são dessa forma produzidas, é 

aquela que diz respeito à própria sociedade, sua representação de si como alguma 

coisa: essa representação está indissociavelmente ligada a um desejar-se como esta 

sociedade, a um amar-se como esta sociedade. É essa significação que permite, a 

cada indivíduo, identificar-se a um “nós”, a uma coletividade, em princípio, imperecível. 

“Sentido que concerne à auto-representação da sociedade; sentido participável pelos 

indivíduos, sentido que lhes permite criar para o seu proveito pessoal um sentido de 

mundo, um sentido da vida e, finalmente, um sentido da sua morte” (CASTORIADIS, 

1990, p.126 -127). 

A partir do século XVII, ocorreram mudanças simbólicas com relação à morte e ao 

cemitério. A partir de registro de testamento, a idéia dramática da morte voltou-se para 

a perda do próximo, através da presença de citações e solicitações aos familiares e 

amigos, o que demonstrava uma união entre os membros, e conseqüentemente, uma 

maior dramaticidade na partida do próximo (ARIÈS, 2003, pp.70-72). Nesse período 

houve um desenvolvimento crescente da dor do luto, acarretando numa volta do culto 

aos mortos, continuando a manifestar-se no século XIX. Estas considerações reforçam 

o caráter individual da morte que tem por fim o reconhecimento da perda dos 

próximos, que são tidos como únicos (MORIN, 1997, p. 02): 

 

A dor provocada por uma morte só existe se a individualidade do 
morto estiver presente e for reconhecida, pois, quanto mais o morto for 
próximo, íntimo, familiar, amado ou respeitado; isto é, “único”, mais 
violenta é a dor, nenhuma ou quase nenhuma será a perturbação, se 
morre um ser anônimo que não era “insubstituível”. 



 

Para Sigmund Freud (1996, pp.300-301) o processo de luto, especialmente quando 

decorre da perda de alguém próximo, proporciona ao indivíduo a falta de interesse 

pela própria vida, tamanha a intensidade do pesar. 

O processo de luto vivido até o século XIX, consistiu na perda do ente querido, vivida 

de forma sofrida e compartilhada (ANEXO B), pois aquele que perdia um parente tinha 

o direito (ou por vezes o dever), de demonstrar e compartilhar a sua dor com a 

sociedade. 

De acordo com Mauro Koury (1999, pp.75-76) o sentimento (incluindo a dor) é uma 

construção social que submete os indivíduos a uma sociabilidade. Dessa forma, as 

expressões funerárias, intimamente ligadas à preservação da memória individual e 

coletiva são importantes objetos de estudo (ANEXO B).  

Segundo Le Goff (1994, p. 535), a memória coletiva pode ser estudada por meio de 

dois tipos de materiais: os documentos e os monumentos. Os monumentos estão 

relacionados com a vontade de perpetuar os testemunhos da sociedade e legados da 

memória coletiva de um povo, enquanto os documentos são a prova histórica, por 

possuir uma objetividade histórica (ANEXO B).  

As novas formas de se fazer história insistem na necessidade de ampliar a noção de 

documento. Portanto, se monumentos são aqueles objetos materiais produzidos por 

uma dada cultura, eles são também documentos. A própria origem da palavra 

monumento1 já representa o sentido de memória. 

O documento, para Le Goff (1994, p.545), não é algo que fica por conta do passado, 

mas é produto da sociedade que o fabricou, segundo relações de força, em que, mais 

                                                 
1 A palavra latina monumentum remete para a raiz indo-européia men, que exprime uma das funções 
essenciais do espírito (mens), a memória (menini). O verbo monere significa “fazer recordar” de onde 
“avisar”, “iluminar”, “instruir”. O monumentum é um sinal do passado. Atendendo às suas origens 
filológicas, o monumento é tudo aquilo que pode evocar o passado, perpetuar a recordação, por 
exemplo, os atos escritos (...) Mas desde a Antiguidade romana o monumentum tende a especializar-se 
em dois sentidos: 1) uma obra comemorativa de arquitetura ou de escultura: arco do triunfo, coluna, 
troféu, pórtico, etc; 2) um monumento funerário destinado a perpetuar a recordação de uma pessoa no 
domínio em que a memória é particularmente valorizada: a morte (LE GOFF, 1994, p. 535). 

 



 

uma vez se apresenta a questão do poder. Portanto, a memória coletiva não deve 

estar à disposição da servidão, mas deve servir à libertação (ANEXO C). 

Motivo pelo qual, será preciso criar lugares da memória para que a memória esteja em 

algum lugar. Pensar a institucionalização dos lugares de memória como um 

entrecruzar de dois movimentos: de um lado, uma transformação em termos de 

reflexão por parte da História, de outro, o fim de uma tradição de memória.  

O lugar de memória é, portanto, um marco de transição entre dois eixos. Em suas 

dimensões concretas, tais lugares vão remeter a museus, arquivos, cemitérios, 

tratados, entre outros signos de rememoração. Assim, no momento em que uma 

tradição de memória, enquanto processo experimentado e vivenciado coletivamente, 

começa a se esvair, é preciso criar marcos para ancorar essa nova memória (NORA, 

1988, p. 83). 

O cemitério, como um dos marcos da memória, é um espaço conflituoso porque 

expressa, através da arte funerária, atitudes diferentes diante à finitude da vida. E não 

poderia ser diferente, porque no estudo dos túmulos, lápides e mausoléus, dos estilos 

artísticos, das formas que as pedras tomam para dizer da saudade, da dor e da 

ostentação, estão impressas características de monumentalidade. Esse tipo de 

investimento visa perpetuar a memória de certas famílias e do poder que detêm.  

Mas o Túmulo pode também se converter num jorrar de dor e lágrimas, apenas por um 

detalhe, um ornato, um meneio de cabeça da alegoria, uma epígrafe. No entanto, o 

grande mistério está no espectador, em criar e recriar a história, atualizando o fato, 

pela leitura dos elementos decorativos que vê. Seja no mármore, no granito, no 

cimento ou em qualquer outro material, é possível perpetuar histórias de dor e 

memória, como se encantar, verter lágrimas e até sorrir. 

 

 

 

 



 

1.1. CRIAÇÃO E EVOLUÇÃO DO CONCEITO DE ESPAÇO CEMITERIAL 

 

“A morte é parte natural da vida que todos nós, com certeza, 
teremos de enfrentar um dia. (...) há dois modos de abordar a 
questão enquanto estamos vivos. Podemos escolher entre 
ignorar ou então olhar de frente para a perspectiva de nossa 
própria morte e, pensando claramente nela, tentar minimizar o 
sofrimento que traz. Entretanto, em nenhum desses casos 
podemos de fato vencê-la” (DALAI LAMA, 1990 in: RINPOCHE, 
2005, p. 09). 

 

O termo cemitério (do grego Koumetèrion, de Kiomão, o lugar onde se dormia, quarto, 

dormitório, pórtico para os peregrinos), segundo Loureiro (1976, p. 28), é aplicado para 

o local em que é dada a sepultura, por inumação ou por enterramento direto no solo.  

 

De acordo com Phillipe Áriès (1983, p. 07), os mais antigos cemitérios datam de 

aproximadamente 40 mil anos, verdadeiras sepulturas coletivas, sem dúvida, 

familiares. Daí em diante, o cemitério, ou a sepultura, serão signos permanentes da 

ocupação humana, testemunhando a relação entre a morte e a cultura. 

 

Esta relação começa com as sepulturas e estender-se-á a outras espécies de 

representações materiais. Na antiga Roma a maioria da população, inclusive os 

escravos, possuía um lugar de sepultura normalmente assinalado por inscrições que 

expressavam a vontade de preservar a identidade do túmulo, e a memória do morto 

através do seu retrato2, uma certa forma de individualização (Ver Fig.02), mas que 

desapareceram em torno do século V da era cristã, passando ao anonimato.  

 

Segundo José Carlos Rodrigues (1983, p, 122), os mortos foram entregues à igreja 

para esperarem a ressurreição e as sepulturas passaram a ser coletivas, ao menos 

para a maioria da população. Durante todo o período medieval e início da 

                                                 
2 Tudo parece indicar que pertenciam a cristãos primitivos as primeiras manifestações pictóricas 
funerárias da arte romana não cristã, que remontam do início do século III, através das catacumbas de 
Domitila ou as da cripta de Lucina em São Calixto. No entanto, diante da perseguição, não podiam se 
identificar perante formas de expressão que os poderiam delatar (LOPERA & ANDRADE, 1995, pp. 46-
48). 
 



 

modernidade, a valorização da individualidade cedeu lugar à sepultura coletiva em 

lugar sagrado, dentro ou nas proximidades da igreja. 

 

                                  
 

Figura 02. Nas catacumbas de Priscila, no cubículo de Velatio, desperta a atenção: Uma espécie de 
oradora com a cabeça e os olhos voltados para o céu, parecendo flutuar, ladeada por figuras laterais 

menores, que se adequam ao espaço semi-circular. Os fortes contrastes de luz no seu rosto, e  a 
plasticidade, sem dúvida, tratam do retrato de uma “defunta”, devido aos movimentos congelados e a 

sensação de tempo deixada em suspenso (LOPERA & ANDRADE, 1995, pp. 47-48). 
 

Ariès (1981, pp. 34-35) aponta que essa mudança traduz a diferença entre a atitude 

pagã e a atitude cristã em relação aos mortos, porque os cristãos irão expressar uma 

familiaridade indiferente em relação às sepulturas. Essa nova atitude denominada de 

“morte domesticada” emerge em torno do século V depois de Cristo, com a penetração 

dos cemitérios no espaço urbano, e desaparece no final do século XVIII, quando essa 

aproximação deixou de ser tolerada. Nesse período não havia uma completa 

separação entre a vida e a morte, ou seja, na formulação de João Reis (1991, p. 04) 

“entre o sagrado e o profano, entre a cidade dos vivos e dos mortos”.  

 

Os povos da Antiguidade, apesar da familiaridade com os mortos, guardavam deles 

certa distância. Eis porque os cemitérios do período foram construídos fora das 

cidades, ao longo das estradas ou em propriedades particulares, como entre os 

romanos, no perímetro externo (Ver Fig. 03). A repugnância à proximidade dos mortos 

foi ultrapassada pelos cristãos antigos. 

 



 

                 

Figura. 03.  Roma. Colombario Dei Liberti di Livia alla via Appia. (Dal Piranesi) (ALOI, 1948, p. 

235). 

Na opinião de Debray (1993, p. 28) a cultura cristã fez enterrar os corpos, inicialmente 

dos santos e mártires, em um espaço especialmente consagrado para tal. Mais 

precisamente, o enterramento de cadáveres no interior dos locais de culto, é uma 

prática essencialmente católica. A inumação no interior das sinagogas era 

expressamente proibida, como também não era permitida a presença dos mortos no 

interior dos templos. A proibição será reafirmada pelas Igrejas Protestante e Ortodoxa, 

em que, nessa última, tal tipo de funeral somente era permitido à família real (LIGOU, 

1977, p.09). 

O movimento de retorno à valorização da individualidade dos mortos, com o 

ressurgimento dos túmulos privados e das inscrições funerárias, foi fruto das 

mudanças relativas às concepções quanto à passagem para a vida eterna. Esse é um 

processo que, a partir da alta Idade Média, desenrolou-se lenta e continuamente, 

estando intimamente relacionado às transformações pelas quais passou o Ocidente. A 

sociedade começou a desenvolver um desejo de eternidade. Tornou-se inaceitável 

que os seus membros, principalmente aqueles que a encarnavam e com quem ela se 

identificava mais diretamente, estivessem sujeitos a desaparecer (HERTZ, 1990, p. 

90). 

 



 

Até o século XVII, o cemitério era constituído por um pátio de forma retangular (Ver 

Fig. 04), em torno da igreja, onde eram depositados os corpos daqueles que não 

podiam pagar as taxas de enterro no interior dos templos.  

 

                                                 
 

Figura 04. Igreja de São Francisco de Paula. Tipologia de cemitério em torno da igreja com um pátio 
retangular. Ouro Preto – MG. Fonte: A. P. 2006. 

 

Entre as paredes que o cercavam, uma geralmente era da lateral ou dos fundos da 

igreja, sendo nas demais construídos carneiros sobre os quais havia um ossuário 

utilizado para o depósito dos crânios e membros das sepulturas coletivas, 

periodicamente abertas e renovadas. Mesmo os restos mortais dos mais ricos 

terminariam neste local, pois ainda não existia a concepção moderna de que os mortos 

deveriam ter um espaço privado destinado à perpetuidade. 

Deslocados para as áreas periféricas dos núcleos urbanos, os cemitérios foram 

cercados por muros que os encobriam e dissimulavam. A evolução do espaço 

cemiterial é testemunha da intenção de romper-se à proximidade cotidiana entre vivos 

e mortos.  

Com o fim das inumações no interior dos templos, no segundo quartel do século XIX, a 

Igreja procurou manter alguns elos importantes; como a participação nos funerais, a 



 

manutenção do controle sobre a extrema-unção e a encomenda das almas. Foi 

inevitável a separação simbólica do corpo do morto do corpo do templo, como foi da 

mesma maneira inevitável a construção de sepulturas nas quais estava assegurada a 

liberdade de criação artística em relação aos padrões religiosos (RODRIGUES, 1983, 

p. 130).  

A morte apareceu no século XIX como “reflexo de uma sociedade, porém como um 

reflexo ambíguo”. Grandes acontecimentos históricos anteriores contribuíram para as 

grandes mudanças pelas quais passou a “morte burguesa”, através da construção de 

uma arquitetura que refletisse, além do seu gosto, também algo de suas fantasias. A 

Revolução Francesa, por exemplo, firmara na França uma nova moral baseada na 

sublimação do heroísmo ou pela vitória sobre a morte (VOVELLE, 1987, p.148). 

Na cidade dos vivos, os mais abastados preocuparam-se com novos modelos gerais 

de urbanização e com novas tipologias de serviços, como residências, escolas, 

teatros, hospedarias e fábricas. Construções essas que visavam, numa primeira 

instância, o bem estar coletivo e o progresso. Na cidade dos mortos, a burguesia 

sentiu-se no direito de construir uma arquitetura funerária que refletisse tipos 

arquitetônicos da cidade ideal, constituída de catedrais e túmulos suntuosos. Para 

tanto, fez uso da simbologia religiosa para provar a si mesmo o grau de fé advindo da 

formação cristã (VALERIANI, 1984, pp.40-48). 

Os burgueses foram os principais fomentadores do mecanismo de utilização do 

cemitério para a afirmação econômica, social e política, associando a individualização 

contínua das sepulturas ao desenvolvimento do capitalismo.  

Aos poucos, as sepulturas passaram a ter uma nova concepção funcional, sendo 

construídas com tetos cuja finalidade era proteger os corpos nelas depositados. Esta é 

uma representação visível de um fenômeno nascente, ou seja, a interpretação da 

sepultura como habitação familiar (Ver Fig. 05).  

 



 

 

Figura 05. Mausoléu.Cemitério do Campo Santo. Salvador – BA. A. P. 2006. 

Na opinião de Vovelle (1987, p.148), a concepção da morte burguesa passou por 

várias etapas na Europa. A primeira delas abarca o período de 1770 a 1820, a 

denominada fase constitutiva, época em que a morte burguesa estava se estruturando 

como sistema e seus traços estavam se ordenando no lugar. Ou mais tarde, na crise 

profunda dos valores burgueses que marca o final do século XIX e as mudanças de 

1900 a 1914, quando a morte aparece como reflexo de uma sociedade. 

A etapa de 1900 a 1914 foi fruto da crise profunda dos valores burgueses, que tomou 

conta do Ocidente desde o fim do século XIX. No Brasil, essa transculturação ocorreu 

de forma distinta em cada região, vinculada a um ideário estético determinado, que 

serviu de modelo e de orientação para o gosto estético da população.  

Nesses cemitérios são reproduzidos e glorificados na pedra os vários temas da 

saudade, da gratidão, da beleza, do amor, do reconhecimento e do mérito, através das 

variadas formas de expressão, sofrendo, conseqüentemente, os efeitos da sociedade 

a que pertence. 

No Brasil, até o século XVIII, não era comum a ostentação tumulária. Os corpos eram 

geralmente depositados em campa lisa, sem inscrições ou indicações de posição 

social ou individualidade do morto (CAMPOS, 1994, p. 294).  



 

Apesar disso, de acordo com o estudo de João Reis sobre a morte na sociedade 

oitocentista, havia entre as igrejas, e dentro delas, “uma geografia da morte que 

refletia as hierarquias sociais e outras formas de segmentação coletiva” (REIS, 1997, 

v.02, p.127). Mesmo as sepulturas comuns, de ocupação provisória, estavam 

separadas de acordo com sua localização em relação aos altares e demais lugares 

privilegiados no interior das igrejas. A proximidade do morto com as imagens sacras 

fazia com que o enterro dos corpos dentro dos templos fosse altamente valorizado 

pela sociedade da época (Ver Fig.06). 

 
 

Figura 06. Túmulo em mármore róseo, localizado no Altar – Mor, contendo os restos mortais de Dom 
Domenicu. Morreu na Bahia em 1 de julho de MCMVIII, com a idade de 84 anos, com 56 anos de 

profissão e 51 de sacerdócio. Mosteiro de São Bento. Salvador-BA. A. P. 2006. 
 

O enterro no interior dos templos era também um meio de não cortar totalmente o laço 

com o mundo dos vivos. As sepulturas eram geralmente retangulares com oito a dez 

palmos de profundidade, cobertas de pedra de Lioz, mármore ou madeira, sendo 

numeradas para evitar que fossem abertas as de uso mais recente. Normalmente, 

pessoas de todas as condições sociais podiam ser enterradas nos templos, porém 

estava estabelecida uma distinção quanto ao local e ao tipo de sepultura. Uma 

primeira divisão se fazia entre o interior da igreja e o adro, na sua parte externa. A 

cova fora do corpo da igreja era bastante desvalorizada. Nesse local eram geralmente 



 

enterrados os escravos e as pessoas sem recursos para pagar o enterro no seu 

interior (REIS, 1991, p.171). 

A construção de carneiros no subsolo dos templos, pelas irmandades, constituiu-se 

numa outra forma de diferenciação no espaço da morte. Foi um marco importante para 

uma morte mais individualizada. Este tipo de sepultura modificou o lugar dos mortos 

no espaço sagrado das igrejas e marcou a separação entre o culto dos mortos e o 

ofício religioso (REIS, 1997, v. 02, p. 129). 

Sob a influência do Iluminismo, com o seu cientificismo antimetafísico e o sonho de 

controle da morte, a estranheza do homem moderno frente ao definhamento do corpo 

foi acentuada. Essa nova atitude enfatizou o chamado “drama ontológico”, originado 

do choque entre o desejo de prolongamento da existência humana e a convicção da 

inevitabilidade do seu fim (Ver Fig. 07). 

                                                     

Figura 07 . Catacumbas da Venerável Ordem Terceira do Carmo, em que a palavra “Fim” aparece num 
túmulo envolta em palmas. Salvador – Ba. A. P. 2006. 

Reconhecia-se a inevitabilidade do fim, mas o sentimento era de negação da morte de 

si, em que a recusa da perda “se exprimia na dor, em pompas, em panos negros, em 

sinais exteriores de luto; é também o período dos monumentos funerários com 

esculturas e epitáfios desesperados” (CATROGA, 1999, p.45). 

Os cemitérios foram se estabelecendo e, conforme modelos estrangeiros, uma intensa 

arquitetura miniatural muito sui generis começou a ergue-se. São inúmeros os jazigos 



 

que se levantam nos cemitérios para acolher a morte, porque os espaços estão cada 

vez mais reduzidos.  

Os túmulos crescem para o alto, o que influencia o seu caráter. Suas medidas são 

ajustadas, seus acessos estreitos, suas ruas e caminhos pequenos. Tudo objetivando 

economizar espaço. Mas, mantendo os mesmos padrões, objetivos, materiais, cores e 

símbolos. 

A secularização dos cemitérios a céu aberto trouxe em seu bojo o princípio igualitário 

presente no Evangelho. O cemitério foi, em princípio, transformado em espaço público 

onde deveriam estar excluídas as diferenças entre as camadas sociais, território onde 

todos os cidadãos poderiam igualmente ter sepultura ou cultuar a memória de 

parentes e amigos através de visitas periódicas.  

Entretanto, gradualmente foi se instaurando a distinção dos funerais e das sepulturas a 

céu aberto. Aos poucos as Irmandades e Ordens Religiosas, foram sendo substituídas 

pelas famílias detentoras de maior poder aquisitivo, que passaram a gerir a memória 

dos mortos, de acordo com o que ostentava. 

Prado Valladares (1972, p.36) salienta que o investimento do supérfluo no túmulo faz 

parte do processo de diferenciação social, “especialmente quando se pretende manter 

o prestígio para o nome de família”. A acumulação material será utilizada na tentativa 

de preservar a identidade e memória individual.  

O que referenda a afirmação de Vovelle (1997, p.339), de que o período situado entre 

a segunda metade do século XIX e a década de 1930, se converteu na “idade de ouro 

do cemitério”, época da construção em larga escala dos jazigos perpétuos, em que a 

acumulação material será utilizada na tentativa de preservar a identidade e memória 

individual.  

 

“A família burguesa, em filas cerradas, se aglomerou dentro desse 
habitat póstumo: época das capelas e dos monumentos funerários, de 
uma explosão vertical que irrompeu nas lápides e estelas bastante 
simples do cemitério anterior a 1850, formando uma arquitetura 



 

hieróglifa. Episódio tanto mais notável por estar registrada na pedra” 
(VOVELLE, 1997, p. 328).  

 

O fim das inumações no interior dos templos foi encarado pelos setores mais 

tradicionalistas como uma ameaça à memória histórica das comunidades e grupos 

familiares, e à crença na ressurreição final dos corpos. 

As visitas aos túmulos, espécie de comemoração, cada vez mais eram feitas sem a 

presença eclesiástica e tornaram-se mais comuns nas datas de aniversário dos 

falecimentos e, principalmente, no Dia de Finados3. Tal prática tem os seus momentos 

mais significativos nas preces dos familiares dirigidas à salvação das almas dos 

antepassados, na limpeza e na deposição de arranjos florais na sepultura.  

Mesmo público, o costume social ficou quase restrito à família, que reforçou a sua 

coesão ao rememorar os antepassados que lhe serviam de referência identitária. Em 

menor número, foram organizadas visitas coletivas promovidas por companheiros de 

profissão ou de associações culturais e políticas, que davam à lembrança dos mortos 

uma função social. Esses grupos evocadores deram um caráter de comemoração 

escatológica e profana à memória dos seus mortos mais representativos. 

O cemitério foi se transformando em um campo teatral, “onde se representavam cenas 

da vida humana, cercadas do falso brilho com que se adornam os vaidosos” 

(CATROGA, 1997, p. 76). Cada vez mais, ficou clara a desigualdade social presente 

na igualdade fisiológica da morte, criando-se determinados tipos de representações 

que preservassem a memória individual e familiar de forma a que fosse possível 

através delas a distinção entre as diversas categorias de mortos. 

 
                                                 

3 A origem do Dia de Finados remonta às práticas de prestígio aos mártires da Igreja desde os 
primórdios do catolicismo. As celebrações estão bem documentadas na época carolíngea (IX-X 
séculos). Dessa tradição surgiram a necrologia e os obituários. A Abadia de Cluni da França reforçou o 
costume do cuidado aos mortos e com o passar do tempo foi incorporada à liturgia da Igreja. No século 
XI, entre 1024 e 1033, Cluni instituiu a comemoração dos mortos no dia 2 de novembro, próxima à festa 
de todos os santos (1º de novembro), com o objetivo maior de pregar a fé na ressurreição. Fonte: Agnus 
Dei – Origens do Dia de Finados. Disponível em: http://www.veritetis.com.br/agnusdei/div253.htm 
Acesso: 05  de maio de  2006. 



 

1.2. O SIMBÓLICO PRESENTE NOS ESPAÇOS CEMITERIAIS OCIDENTAIS  

 “Há alguma coisa na morte que atinge diretamente a história dos afetos” 
(VOVELLE, 2000, p. 23). 

 

O cemitério é concebido como um local, por excelência, de reprodução simbólica do 

universo social e das expectativas metafísicas dos membros de uma dada 

coletividade. Este simbolismo é decorrente de uma forte ligação entre o culto dos 

mortos e a memória individual e coletiva (URBAIN, 1978, p.85).  

Peter Burke, em O mundo como teatro, (1992, pp.237-238) aborda a relação existente 

entre a história e a memória social, esta última construída em um complexo processo 

de seleção e interpretação, sendo evidente a homologia entre como o passado é 

registrado e recordado. Historicamente, as lembranças que os homens constroem 

sobre o seu próprio passado, e que formam suas visões de mundo, são elaboradas 

mediante discursos através do escrito das imagens. 

Os monumentos comemorativos foram construídos pela humanidade para tentar reter 

e transmitir lembranças. A partir do século XIX, os monumentos públicos passam a 

exprimir e moldar a memória nacional na chamada era da invenção das tradições. 

Nessa perspectiva, o espaço exerceu um papel fundamental. As imagens que se 

desejava recordar deveriam ser colocadas em locais particulares, os “teatros da 

memória” (BURKE, 1992, p.241). 

O cemitério é um desses espaços privilegiados, pleno de significados e carregado de 

símbolos de sociabilidade. Talvez uma das formas mais transparentes das 

representações idealizadas do urbano e da mentalidade da época esteja nas alegorias 

escultóricas e nos monumentos cemiteriais.  

Lugar da experiência e de memória, o espaço cemiterial reproduz (como na cidade) 

uma vasta trama de relações, e sua arquitetura de caráter privado é comunicadora de 

valores culturais, reais ou atribuídos, e “não somente assinala a condição social ou 

econômica dos proprietários mediante o luxo, como também repete símbolos de 



 

prestígio que se tomam emprestados dos monumentos-modelo” (SANTOS, 1997, 

p.119). 

Da mesma maneira que os povoados, ou mesmo algumas ruas da cidade, os espaços 

no interior do cemitério definem-se como um território de vizinhança, guardando 

padrões de dor associados a laços de família ou de grupos sociais e econômicos.  

Referenciais esses muito bem definidos, restringindo ou regulando os laços de 

afinidade. Determinados espaços cemiteriais vão ser valorizados pela família como 

ponto de referência para o enterro dos seus membros, cujas finalidades identitárias e 

filiadoras, serviam de referência aos membros do tronco familiar, tendo um caráter 

simbólico muito importante.  

Fazia-se o registro fotográfico do falecido com a finalidade de amenizar a dor dos 

“entes queridos”, cujo semblante devia retratar e refletir a sua tranqüilidade e paz. O 

retrato mortuário é uma forma social aceitável que fez parte do imagético familiar, 

cumprindo o papel de manter viva a memória do falecido e, ao mesmo tempo, 

“relativizar a sua ausência” (KOURY, 2001, p.13). Essas fotografias acentuaram a 

função da imagem de perpetuar a existência do indivíduo morto (Ver Fig.08) e 

integraram um conjunto iconográfico que se convencionou chamar retratos de família, 

ligados aos rituais de passagem e ao registro de momentos sacralizados (LEITE, 

1993, p.159).  

                                   

Figura 08. Retrato de “Rony”, criança nascida em 14. 04. 1937 e falecida em 29. 09. 1937, com 05 
meses de idade. Cemitério da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre. A. P. 2006. 



 

Nos espaços cemiteriais são perpetuadas as condições econômicas, sociais, culturais, 

ideológicas, psicológicas e artísticas próprias das cidades dos vivos. Na opinião de 

Borges (2002, p.104), os monumentos funerários e esculturas instaladas nos 

cemitérios dizem mais a respeito de seus autores e de seus clientes vivos que sobre 

as pessoas que nele estão enterradas.  

Esta é uma visão compartilhada também por Catroga (1999) que acredita que, se em 

alguns casos, a sepultura era construída e constituída com o objetivo de materializar a 

imagem que o morto quis conservar de si próprio, em outros, projetava a idéia que os 

vivos faziam de si mesmos: 

“A importância dada por estes à consagração monumental dos seus 
mortos revelava a densidade da sua assunção como herdeiros de uma 
linhagem: cada tumba é a fixação de um morto, por conseguinte, a 
expressão de uma individualidade, é como a palavra de adeus dirigida 
ao morto pelos sobreviventes (...), e dentro dessa medida, os vivos aí 
experimentam qualquer coisa de sua imagem“ (CATROGA, 1999, p. 
95). 

 

Como meio de convenções sociais e simbólicas, a localização do túmulo, a sua 

decoração, a fotografia ali colocada, devem não somente deter o processo de 

deterioração do cadáver, mas também fixar uma espécie de imagem ideal da 

personalidade retratada, “uma espécie de máscara de eterna presença pela paz que 

emanava, uma espécie de boa morte e de sua presença eterna junto ao Senhor e no 

olhar para os seus ainda vivos” (KOURY, 2001, p.68).  

Os anos oitocentos consolidaram o esforço da conservação individualizada dos 

despojos mortais. Os túmulos passaram a constituir um bem imóvel, privado e 

transmissível por herança, forma simbólica de assegurar a preservação da memória do 

proprietário e da sua família. Esse processo, evidentemente, está associado à 

capacidade que os sobreviventes tinham para perpetuar o patrimônio herdado. Os 

custos de investimento na elevação de monumentos funerários não tinham retorno 

financeiro, assim como o que era gasto em outras pompas, revelando a importância do 

supérfluo no campo simbólico para a legitimação social (VOVELLE, 1983, p.14).                                                                                                          

                                                                            



 

1.2. A ARTE FUNERÁRIA NO BRASIL 

“A ligação entre o homem e a morte parece sempre se fazer presente, 
certamente pelos vagos e insuficientes esclarecimentos a seu respeito. 
Ainda assim, o ser humano continua a ser tão intrigante, quanto suas 
tentativas para entendê-la” (PIACESKI e BELLOMO, 2006, p. 94). 
 

Estudar a Arte Funerária produzida no Brasil, procurando distinguir os estilos em 

sucessão cronológica, não é uma tarefa fácil. Na verdade, as representações aqui 

produzidas apresentam-se através de reinterpretação dos modelos e ajustes do artista 

ou da solicitação da família, utilizando dependentes dos materiais locais, ou 

importando-os. O que não impede ser traçado, ainda que precariamente, um 

panorama geral da arte tumular brasileira em paralelo com os postulados europeus.  

As revoluções liberais dos finais do séc. XVIII e da primeira metade do séc. XIX 

introduzem na Europa um novo conceito de enterramento, determinando uma nova 

atitude perante a morte e a construção de cemitérios secularizados em centros 

urbanos da Europa, Estados Unidos e América Latina. Essa mudança de mentalidade 

determinou a constituição de novos recintos de enterramento (necrópoles) que, de 

certa maneira, dessacralizavam o espaço sagrado da morte.  

Os cemitérios, repletos de jazigos, capelas, túmulos monumentais e esculturas, 

tornaram-se “lugares de memória”, transcendendo a função utilitária para se 

transformarem em monumentos artísticos, personificação de uma organização 

inconsciente da memória coletiva diante da vida e da morte, peculiares ao patrimônio 

cultural de cada lugar associado ao imaginário cristão. 

No Brasil, essas novas concepções tiveram muitos adeptos apesar de algumas 

reações contrárias, uma vez que as mudanças propostas incidiam diretamente em 

costumes e tradições bastante arraigados. Como consequência foram implantados 

cemitérios em terrenos extremamente delimitados (Ver Fig.09), o que contribuiu para a 

determinação dos parâmetros urbanísticos da época.                                                  



 

                               

Figura: 09. Tipologia de cemitério convencional ou rodeado. Piranhas – AL. A. P. 2005. 
 

Com a instituição dos cemitérios fora das cidades, eles passaram a ter uma tipologia 

diferenciada. Como estavam localizados nos extremos das cidades, tiveram de ser 

construídos cercados ou rodeados por muros, para que houvesse a proteção dos 

restos mortais que para lá fossem. 

 

Estes espaços teriam de possuir um funcionário permanente para cuidar do local para 

que não ocorressem violações a túmulos. Deveriam também possuir uma entrada 

principal ladeada por túmulos, um cruzeiro central e Capela, sacralizando o lugar (Ver 

Fig. 10, 11 e 12).  

 

                                      
Figuras. 10 e 11. Cemitério de Ferradas -BA. A.P.1996. Cemitério de Canavieiras -BA. A. P.1997. 

 



 

 

Figura: 12. Cemitério de Nazaré das Farinhas - BA. A.P. 2001. 

A intenção da construção desses cemitérios foi torná-los perpétuos, assim como os 

monumentos neles instalados, mas o tempo encarregou-se de arruinar tal pretensão 

haja vista que, naturalmente, há integrações no fluxo do tempo, da memória e das 

idéias nesse mundo intangível que norteia o espaço da morte. Intervenções e 

inserções tiveram que ser feitas dentro destes espaços seculares, e as obras neles 

instaladas reforçaram o processo dinâmico e temporal do local sobressaindo-se como 

composição estilística diferenciada do seu entorno (BORGES, 2002, p.03). 

Nesses espaços, a simplicidade dos padrões tradicionais e primitivos continuou 

caracterizando a sepultura coletiva (Ver Fig. 13 e 14), ao mesmo tempo em que 

reunia, numa última morada, o caráter de solidariedade, que permanecia através da 

religião ou da condição econômica.  



 

              

Figuras: 13 e 14. Mausoléus: Cemitério do Carmo. Cachoeira – Ba. A. P. 1999./ Cemitério Público das 
Quintas, S. S. Sacramento.Salvador-Ba. A. P. 2004. 

 

Em outros casos, o fausto, a arrogância e a necessidade de projeção da família, 

mesmo após a morte, foram espantosos. Na verdade, isto traduzia um antigo anseio 

de distinguir-se através de uma marca perene e monumental, o túmulo (Ver Fig. 15 e 

16).  

        

Figuras: 15 e 16. Capelas – Mausoléus. Cemitério do Campo Santo. Salvador-BA. A. P. 2006. 

Dessa forma, o Túmulo passa a ser objeto de consagração, vinculado a ideais 

estéticos do Neoclássico, Neo-Gótico, do Art Nouveau e Art Dèco.  

A Belle Epoque, conhecida como um período de grande euforia e ufanismo social, que 

ocorreu antes da Primeira Guerra Mundial, é considerada como a “era de ouro”, da 



 

beleza, da inovação e da paz. Em sua vigência, novas invenções tornaram a vida mais 

fácil em todos os níveis sociais. Um traço visível dessa passagem da arte funerária 

Neoclassicista para a Belle Epoque veio a ser a diminuição, ou esvaziamento, da 

simbologia escatológica tradicional (Ver Fig. 17 e 18). 

            

Figuras. 17 e 18. Símbolos Escatológicos: ampulheta com asas (clepsidra), com guirlanda de flores e 
tochas para cima / símbolo do princípio e fim (cobra engolindo o rabo). Cemitério do Campo Santo. 

Salvador - BA. A. P. 2006. 

É um momento em que as principais metrópoles européias elegem a máquina como 

instrumento de pluralização artística. Antes os trabalhos eram artesanais (Ver Fig. 19), 

enquanto que, a partir do Art Nouveau, a burguesia adquire soluções mecânicas, com 

instrumental elétrico que poupa o trabalho e aumenta a produção, influindo 

diretamente nos trajes e objetos do cotidiano. 

 

Figura: 19. Molduras de cabeceiras de lápides tumulares do Cemitério Evangélico de Porto Alegre-RS. 
A. P. 2005 



 

Com relação à arte funerária, as construções passam a ser feitas com o trabalho 

industrial mecanizado. As fundições fornecem gradis (Ver Fig.20) e portões (Ver 

Fig.21), cercaduras (Ver Fig.22) e ornatos, frisos, cruzes e alegorias pré-moldadas, 

colunatas e ouros.  

   

Figuras: 20, 21, 22. Cemitério de São. Francisco de Assis. Ouro Preto. A. P. 2006./ Cemitério do 
Campo. Santo. Salvador-BA. A. P. 2006./ Cemitério de São Francisco de Assis. Ouro Preto. A. P. 2006. 

A estatuária não era mais trabalho para o escultor, entendido como artista criador do 

objeto modelado, cujo traço marcante e identificador para essa passagem ou mudança 

(radical), é a atuação do profissional, artesão habilitado, que reproduz em pedra os 

protótipos encomendados.  

O lirismo passa a fazer parte do cenário, e procura-se impregnar as alegorias4 com 

uma aparência de profundo realismo (Ver Fig.23).     

                                                 
4 A Estátua ou Alegoria da Fé é considerada pelos estudiosos, em Arte Cemiterial, uma relíquia. No 
entanto, são inúmeras as histórias fantasiosas a seu respeito. Nota da Autora. 



 

                                                

Figura: 23. Alegoria da Fé. Cemitério do Campo Santo. Salvador-BA. A. P. 2006. 

Transformando a figura alada e assexuada em classista, ou melhor, em novos 

personagens (Ver Fig. 24 e 25), e enaltecendo os metais, como o ferro e o bronze, 

bem como a presença de nus, como grande inovação. 

                       

Figuras: 24 e 25. Alegorias da Desolação.Cemitério do Campo Santo. Salvador - Ba. A. P. 2006. 

No Brasil houve a reprodução de todos esses modelos: nos costumes, na arquitetura, 

na moda, nas festas, convenções, sepultamentos e ornamentos tumulares, que 

passaram a ostentar o nome das famílias numa busca incessante em demonstrar a 

abastança; construindo capelas monumentais (Ver Fig.26).  



 

                                                  

Figura: 26. Mausoléu da Família Isidoro Dutra da Silveira. Cemitério da Santa Casa de Misericórdia. 
Porto Alegre-RS. A. P. 2006. 

O pensamento individualista e autoritário da doutrina positivista5 levou os artistas a 

uma constante glorificação artística das lideranças. Dentro desta visão moralista e 

educadora, a estética positivista aceita os princípios do Neoclassicismo acadêmico, 

mas repele completamente o nu. 

Realça o princípio de que a forma bela é para revestir uma bela idéia: o culto da forma 

rígida; a negação de toda espontaneidade; a preferência pela arte simbólico-alegórica, 

por acreditar que as emoções claras, não têm um sentido prático. A arte, dessa forma, 

tem como objetivo aprimorar o caráter dos indivíduos através da exaltação da 

coragem, prudência e firmeza. Assim, através da educação moral do indivíduo, o 

positivismo pensa atingir a moralização das instituições. Algumas das Algumas das 

                                                 
5 O escritor positivista Vicente Licínio Cardoso, em 1918 publicou um livro, intitulado Filosofia da Arte, 
em que estabelece uma classificação das artes a partir da filosofia. De acordo com a sua filosofia 
positivista, as artes seguem as leis dos três estados: ao estado teológico correspondem a arquitetura, a 
escultura e a pintura; enquanto que ao estado metafísico, correspondem as artes morais,e ao estado 
positivo, a poesia e a prosa. Augusto Comte escreve em 1899 um livro: Opúsculos de Filosofia Social, 
em que enfatiza a arte como realização política e moral, que colaborando para melhorar a humanidade, 
dentro das leis científicas. Para ele é impossível a arte puramente racional, pois o artista tem 
necessidade da inspiração, porque o indivíduo só existe no coletivo, portanto, o artista deve conferir 
àqueles líderes da comunidade a imortalidade da arte. No Brasil, os maiores expoentes da escultura 
positivista foram Décio Vilares, autor das estátuas de Benjamin Constant (Rio de Janeiro) e de Júlio de 
Castilhos (Porto Alegre); Eduardo Sá, autor das esculturas dce São Francisco (Rio de Janeiro); e 
Almeida Reis, autor do busto de Danton que se encontra o templo positivista do Rio de Janeiro 
(PIACESKI & BELLOMO, 2006, pp.37-39).  



 

representações tumulares são como espécies de prolongamentos do status quo da 

personalidade em vida6, ou da ideologia política (Ver Fig.27).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura: 27. Monumento funerário ao Senador Pinheiro Machado, líder republicano gaúcho, 
positivista. Considerado o maior grupo escultórico da arte funerária no Estado do Rio Grande 

do Sul – Cemitério da Santa Casa de Misericórdia. A.P. 2005. 

As construções tumulares foram impregnadas por um profundo realismo, tanto no 

objeto principal, como na distribuição dos elementos alegóricos (Ver Fig. 28). 

 

                Figura: 28. Pranteadora. Cemitério do Campo Santo. Salvador-BA. A. P. 2006. 

                                                 
6 O conjunto tumular do Senador Pinheiro Machado (assassinado no Rio de Janeiro em 1916, por 
adversários políticos), foi totalmente custeado pelo governo de Borges de Medeiros e corresponde a 
verdadeira apoteose positivista. O túmulo - obra do escultor Pinto do Couto - é considerado o mais 
monumental de Porto Alegre. N. A. 

 



 

Também o sentimento religioso continua a ser expresso por meio da arte funerária. E a 

sua simbologia foi utilizada como recurso para provar o grau da fé advinda da 

formação cristã. É o caso, dos Anjos que, neste período, geralmente são 

representados de acordo com o ideário da estatuária Neoclassicista: figuras aladas 

que não têm sexo e, em sua maioria, exibem atributos físicos pagãos apesar de 

estarem expressando, no rosto, um profundo sentimento religioso cristão (Ver Figs. 29 

e 30).     

                                                                                                    

Figuras: 29 e 30.  Figura de Anjo “mãos postas” e Anjo da Saudade. Cemitério de Vila Boa de Goiás -
GO. 2005 / Cemitério do Campo Santo. Salvador-BA. A. P. 2006. 

 

Na atualidade, as representações de Anjos assexuados e de produção puramente 

artesanal, são verdadeiras relíquias artísticas. As expressões do frescor na infância 

são substituídas por mãos e ferramentas industrializadas, onde são impressos o sexo 

e a exibição da juventude (Ver Fig. 31), através das roupas translúcidas. Suas asas 

são enormes. Suas vestimentas são ricas em rendas e flores. As feições do rosto 

podem ir da mais forte expressão religiosa do divino, a mais extrema desolação (Ver 

Fig. 32).  



 

           

Figuras: 31 e 32. Anjos do Art Nouveau. Cemitério da Santa Casa. Porto Alegre. RS. A. P. 2005./ 
Cemitério do Campo Santo. Salvador-BA. A. P. 2006. 

 

As representações de Anjos sempre variaram de acordo com o período histórico, 

influências dos estilos artísticos, região ou religião. Algumas dessas representações 

permaneceram preservadas devido à sua localização geográfica, como é o caso do 

Cemitério de Vila Boa de Goiás, que por estar no interior do Brasil, mantém certas 

características, preciosidades e histórias.  

 

Neste cemitério há um registro expressivo de crianças (Ver Fig.33) que faleceram em 

tenra idade, em decorrência de maus tratos dos pais, um dos motivos para que sejam 

encontradas inúmeras representações de anjinhos7.  

                                                 
7 Em Goiás a morte de crianças em idade de 1 ano a 7 anos está ligada a castigos corpóreos e doenças 
como febre amarela, situações estatuídas na posição gestual de algumas das esculturas. Sobre alguns 
desses gestos observa-se uma estátua de porcelana, representando uma criança de 03 anos de 
Jaraguá, que punida por quebrar uma xícara de borda folheada a ouro foi a óbito. Como esta escultura, 
outras correspondem a uma arte funerária, que além de representar uma prática em que a imagem da 
criança é reproduzida fielmente nos seus caracteres pessoais, assim como as últimas vestimentas, 
patenteadas na existência de uma preocupação com o que seria feito desses “inocentes” (MOREIRA, 
2004, p. 04). 
 



 

                                              
        
                            Figura: 33. Figura de Anjinho, Cemitério de Vila Boa de Goiás. A. P. 2005.   
 

Um destaque especial deve ser dado, sem sombra de dúvidas, às técnicas das 

marmorarias, que proporcionaram aos profissionais da área um momento áureo, 

porque com a secularização dos cemitérios, um novo mercado, um filão se abriu, tanto 

na Europa quanto no Brasil, proporcionando as mais variadas construções. 

Com a utilização de recursos mecânicos, ferramentas e novas técnicas de metalurgia e 

fundição, muitas pessoas passaram a ser beneficiadas, porque o artesão - uma 

espécie de operário - poderia ter uma maior rentabilidade devido ao número de 

encomendas. 

No entanto, havia certa hierarquia: o escultor assumia um papel de “autor intelectual”, 

cabendo ao estatuário confeccionar as obras, com ajuda das ferramentas elétricas. 

Estes mecanismos proporcionaram uma facilidade na produção das construções 

funerárias, e os brasileiros puderam valer-se do trabalho de artistas famosos, vindos 

da Europa, especificamente para esse fim.  

Às classes com menor poder aquisitivo foi proporcionada a posse de um jazigo, 

possibilitando a ostentação de uma falsa riqueza devida à facilidade de encomendar 

esses materiais em série. 



 

O cemitério transformou-se em uma espécie de palco de representações em que as 

famílias passaram a se expressar através dos túmulos; denunciando, dando exemplos, 

forjando-se.  

Porque esses espaços são inteiramente feitos pelos vivos, que convivem, todos os 

dias, com variadas realidades e situações. Algumas famílias se permitem ao 

espetáculo, outras optam permanecer no esquecimento.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CAPÍTULO 2 
 
 

           A insalubridade dos Cemitérios 

 

“O poder deve ser analisado como algo que circula, ou melhor, como 
algo que só funciona em cadeia. Nunca está localizado aqui ou ali, 
nunca está nas mãos de alguns, nunca é apropriado como uma 
riqueza ou um bem. O poder funciona e se exerce em rede. O poder 
não se aplica aos indivíduos, passa por eles. O indivíduo é um efeito 
do poder e simultaneamente, ou pelo próprio fato de ser um efeito, é 
seu centro de transmissão. O poder passa através do poder que o 
constituiu” (FOUCAULT, 1998, pp.183 - 184). 
 



 

 
 
 

 

 

 

Desde o terceiro quartel do século XVIII, médicos e parlamentares já davam conselhos 

para serem evitados os cemitérios. Mas se tratava apenas de certas precauções 

extraordinárias em tempo de epidemia. Nada de mudar a ordem antiga das coisas.  

Várias razões cercaram o modelo de medicina social que se desenvolveu na Europa 

na segunda metade do século XVIII. Um deles foi o econômico, porque à medida que 

as cidades se tornavam um importante lugar de mercado, unificando relações 

comerciais, necessitavam de mecanismos de regulação homogênea e coerentes. O 

segundo fator é de ordem política e social, porque com o desenvolvimento das cidades 

através das indústrias e de uma classe operária pobre, as tensões aumentam 

proporcionando crises; o afrontamento entre rico e pobre, entre a plebe e o burguês, 

através de agitações, ataques a castelos ou cidades, empunhados com a foice. 

Precisava-se conter a população numerosa demais, as epidemias urbanas, a 

proliferação de cemitérios, que pouco a pouco invadem as cidades. Amontoamentos 

de cadáveres no interior de cemitérios, esqueletos que desmoronam por sob as casas, 

o pânico e as doenças (FOUCAULT, 1998, P. 87). 

Este foi o cenário que os médicos e políticos, inquietos, visualizaram em Paris para 

tomarem as suas medidas. A classe burguesa lança mão de um regulamento de 

urgência. Mantém as pessoas em suas casas e, caso saíssem, deviam permanecer 

nas extremidades.  

Existiam também os vigias de bairros, que revistavam se todos estavam em suas 

casas. Se alguém aparecesse doente, era levado para fora da cidade. Mas esse 

modelo não foi adiante. Apenas os modelos relativos à lepra e à peste é que 

funcionaram como mecanismos de exclusão. A medicina urbana foi implantada por 


