
FRANCISCO SÉRGIO LIMA DE SOUSA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imorredouras memórias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORTALEZA 
2006 



 2 

FRANCISCO SÉRGIO LIMA DE SOUSA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imorredouras memórias: 
A morte e a vida nos epitáfios do Cemitério São João Batista 

 
 
 
 
 

Monografia apresentada ao Curso 
de Comunicação Social da 
Universidade Federal do Ceará 
como requisito para a obtenção do 
grau de Bacharel em Comunicação 
Social, habilitação em Jornalismo, 
sob a orientação do Prof. Gilmar de 
Carvalho. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORTALEZA 
2006 



 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEDICATÓRIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dedico este trabalho à minha irmã Sandra, por acreditar e investir em mim. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4 

AGRADECIMENTOS 

 

 Página em branco, ainda... É difícil começar. Tenho algumas linhas para poder 

lembrar e demonstrar o devido valor de todas aquelas pessoas que de alguma forma 

contribuíram para que eu estivesse aqui, concretizando um desejo há tanto almejado, 

realizando um sonho que chegou a parecer distante. E tudo o que tenho são palavras, 

são as linhas que estão para se seguir.  

 Mas tenho que prosseguir, assim como sempre estamos fazendo em nossa vida. 

E, olhando para trás, vejo quantas pessoas passaram. Mas algumas marcaram. E a estas 

devo agradecer. Primeiro, aquele que não poderia deixar de ser o primeiro. Aquele que 

me acompanhou, por cada passo, por todo o caminho: Deus. Às vezes me intriga a 

disposição das coisas e dos acontecimentos. Desperta-me a reflexão como todas as 

coisas parecem ter se encaminhado para que eu tivesse seguido este rumo. E nada me 

tira a impressão de que Ele agiu de forma a permitir isso. 

 A família. Como não agradecê-la? Minha mãe e meu pai confiaram em mim, 

permitiram-me que seguisse o meu caminho, a minha escolha. “ – É isso o que você 

quer?”, “- Sim, é isso que quero!”, “- Pois vá em frente, lute por isso”. Assim parece ter 

sido o diálogo. Amo vocês, de verdade, por mais que a timidez não me deixe 

demonstrar. Ah, e a Sandra, minha irmã, credito-a como a âncora de minha educação. A 

sua crença em mim fez-me também acreditar em mim. E a Sônia? Nesta, as palavras 

seriam falhas, pois não condensariam jamais a intensidade de tudo o que representou e 

ainda representa. Portanto, deixo que cada espaço em branco deste texto afirme a 

contribuição que ela me deu e um mostre um pouco, só um pouquinho, de tudo o que 

representa para mim. 

 Com esta base fui me encaminhando a meu destino. Volto então dez anos em 

minha vida. Aquela figura inesquecível que me apareceu em 96. Minha determinação 

ainda precisava de uma injeção de auto-estima, sentimento que fui adquirindo ali, 

naquela sala de aula simples, nas manhãs de todos os dias da semana. Aquela segurança 

na fala e aquele olhar que pra mim sentia dizer: “Acredito em você, e você vai 

conseguir!” ainda estão vivos na minha mente. Bethânia, querida professora, muito 

obrigado por tudo! 

 Seguindo aquele ano, deparei-me com a certeza do que queria. Ser jornalista, 

naquele momento, passou a ser uma meta. Ainda fazia a sétima série, quando aquele 

grupo de pessoas me mostrou o poderoso instrumento: o jornal. Devo agradecer à 



 5 

Cícera, Elisângela, Daniel e, mais posteriormente, à Neuma, Paula Candice, Mirleide, 

Ary, Leo, Érika, Betynho, todas aquelas pessoas que me acompanharam na construção 

de meu caminho de ladrilhos, que, por mais que não sejam dourados (jornalista não 

ganha tanto assim, não é?), são belos e firmes. Todas aquelas pessoas que comigo 

trabalharam seguindo um ideal no Comunicação e Cultura. 

 Não posso, já que falo de ideal, esquecer daquela turma que comigo trabalhou 

pensando no social. Jovens comprometidos que tive a honra de conhecer e com eles 

participar da criação e desenrolar da ONG SuperAção. Cecília, Núbia, Nilson, 

Frantchesca, Rildon, Sebastião, Ruth, Ana Lucia, Edwirges, (e todos os outros) vocês 

marcaram a minha história. 

 Fazendo um retrospecto da vida na escola, tenho que lembrar daqueles colegas 

que foram tão importantes para mim. A turminha inesquecível: Gildênis, Gleyson, 

Gleiciane e Joel. Estes foram bem mais que colegas, amigos mesmo. Assim como foi e 

sempre será a tão marcante Lidiane, com quem passei tantos momentos, tristes e felizes. 

Falar dela me faz lembrar de Joaquim, cara incrível. E o Diego, hein? Simplesmente 

inenarrável e que sempre estará no meu coração. Um dos últimos redutos quase que 

imaculados de honestidade, pureza e bondade. 

 Ah, recordo-me de meus amigos companheiros do São Domingos Sávio, grupo 

de jovens que tanto me foi necessário na caminhada. Ali surgiu o irmão Carlos César, 

hoje padre, meu amigo e padrinho (Valeeeeeu, Carlos César!). Elenita também estava 

lá, e se mostrou uma grande pastora e companheira. E então lá vêm eles, amigos 

mesmo: Leônidas, Silviane, Gleyson, Vivian, Vanessa, Tiago, Juninho (Ah, mas este já 

é desde a sua saída da maternidade!) e tantos, tantos outros... 

 Então chego à faculdade, mundo novo, novas histórias, novos amigos. Valeu a 

espera de oito meses até o início das aulas para que eu pudesse conhecer aqueles 

“Sectários”. Agradeço a todos eles, inesquecíveis. Mas, claro, tenho que destacar aquela 

“panelinha” que tanto se ajudou e tornou mais leves os momentos difíceis nestes quatro 

anos: Sheyla, Clau, Cris e – porque não agregá-la? – Tárcia. É, somos um, verdade? 

Ops, mas preciso voltar a falar dela. O que teria sido deste período sem ela? Sem dúvida 

um marco em minha vida, uma amizade puramente verdadeira e que espero para sempre 

durar. E dura, como todo amor verdadeiro. Desculpe-me, mas tenho que voltar a dizer: 

você é minha poesia favorita, Sheylinha! 



 6 

 Ah, Hélio, Robertinho, Menino e Hanna! Que turminha, hein! Amigos, muito 

obrigado. Ah, Hélio, valeu por atender todas aquelas ligações desesperadas de 

madrugada, viu! Sem você e a Sheyla, quem me socorreria naquelas tristes noites?  

  E agora vão chegando os momentos derradeiros de minha vida na graduação. 

Agradeço à minha banca examinadora. E, nada melhor que finalizar mais este passo de 

minha vida com a força, o apoio e, claro, as sórdidas histórias de meu idolatrado 

orientador Gilmar de Carvalho. É, macho véi, como já disseram: você é a meta! 

 Vai se concluindo mais uma jornada. Como já falei, tantas pessoas passaram, 

tantas marcaram, mas ainda tenho que destacar aqueles que estiveram comigo por todos 

estes momentos, ou, pelo menos, grande parte deles. Amigos que espero carregar por 

toda a vida e que estão entre as coisas mais importantes que tenho sobre esta Terra. 

Valeu, Josigley (por mais que distantes, sempre amigos, não é?), Albertinho (amigo 

amado, verdadeiro, irmãozinho, que nunca vou abandonar), Gui (que de idas e voltas 

sempre estará ancorado no meu peito), Alexandre (o que faria da vida sem você, 

amigão?), Gláucia (a gente se afasta, mas sempre volta. É porque somos amigos mesmo, 

concorda?), Thiagão Bubu (amigo mais antigo, verdadeira relíquia), Fabiany (super 

vizinha, amiga e quase-irmã), Max (ou Manezinho, amigo de pouca presença e muita 

sinceridade), Germano (pela segurança que me dá e por sempre me fazer sorrir), enfim, 

meus verdadeiros amigos. 

 Mas para terminar, deixei estas duas pessoas. Deixo pra depois, porque até então 

não sabia como me referir a elas. Então os trago aqui, com a intensidade de uma 

conclusão. Porque são os primeiros a quem recorro, e por isso os últimos. Porque os 

amo, numa gradação que não sei medir. E últimos, porque rezo, sempre, que estejam 

comigo até o fim. Nara e Paulinho, o que dizer? As palavras são fracas, mas, posso 

afirmar, acredito na força e significação das reticências... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“A vida. Depois a morte. Depois a vida.” 

(Epitáfio do Cemitério São João Batista) 
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RESUMO 

 

 O presente trabalho pretende discutir as atitudes do homem cearense diante da 

morte, tomando por base o estudo dos epitáfios do Cemitério São João Batista. As 

relações com a morte mudaram com o passar do tempo, ainda que de forma lenta. A 

morte já foi encarada de forma bastante natural na sociedade e, na Idade Média, ela era 

vista como um fenômeno coletivo de adormecimento. Apenas se esperava a chegada de 

Deus, momento em que todos se levantariam de seus túmulos e habitariam novamente a 

Terra. 

 Mas esta concepção se alterou, e a morte passou a ser individual e, 

posteriormente, a causar medo, repulsa. Com estas mudanças, os epitáfios, que por 

muito tempo estiveram desaparecidos, voltaram a se fazer presente entre os túmulos. Os 

sepultamentos, que desde a Idade Média até os tempos modernos ocorriam nas igrejas, 

por conta de crenças religiosas que incentivavam os fiéis a serem enterrados ad sanctos, 

voltaram ao ambiente do cemitério, como acontecera desde a Antiguidade. Esta 

mudança possibilitou a volta dos epitáfios.  

 E estes textos sepulcrais comunicam as interpretações que os homens dão em 

relação à morte. O sentimentalismo e a religiosidade são temas bastante recorrentes 

nestes inscritos. Eles também trazem alguns conceitos, como o de memória, biografia e 

máxima, tentando dar à morte um sentido lógico ou aceitável, ou, então, expressando a 

atual inaceitação de tal fenômeno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 9 

Sumário 
Introdução................................................................................................. 10 

 

1. A morte...................................................................................................13 

1.1. A morte como um tabu ............................................................................. 14 

1.2. Os ritos funerais........................................................................................16 

1.3. A morte no Ocidente................................................................................. 20 

1.4. A morte no Brasil..................................................................................... 25 

1.5. A morte em Fortaleza ................................................................................31 

2. Os sepultamentos.................................................................................. 35 

2.1. Os primitivos sepultamentos....................................................................... 36 

2.2. A igreja como local para mortos.................................................................. 38 

2.3. Sai a igreja, volta o cemitério...................................................................... 42 

2.4. Os enterramentos em Fortaleza................................................................... 47 

2.5. O Cemitério São João Batista...................................................................... 51 

3. Os epitáfios............................................................................................ 54 

3.1. Um pouco da história dos epitáfios.............................................................. 55 

3.2. A vida e a morte no Cemitério São João Batista............................................. 58 

3.3. Epitáfios e memória.................................................................................. 60 

3.3.1. Memória e religiosidade.............................................................................. 62 

3.3.2. Memória individual e coletiva...................................................................... 64 

3.4. Epitáfio como elemento biográfico.............................................................. 68 

3.5. Os anjinhos.............................................................................................. 72 

3.6. Ensinamentos e reflexões........................................................................... 74 

3.7. Sentimentos extremosos............................................................................. 77 

3.8. Despedida em cena medieval...................................................................... 79 

 

Conclusão.................................................................................................. 81 

Bibliografia................................................................................................ 83 



 10 

INTRODUÇÃO 

 

 É chegado o irremediável momento de se falar dela. Nega-se, o quanto possível, 

a sua existência, até então. Faz-se de tudo para evitá-la e falar dela é, no mínimo, 

inconveniente nos dias atuais. Mas naquele momento, não se há mais como protelar. A 

realidade, que por tanto tempo foi tratada de forma natural e corriqueira, agora exige o 

seu espaço: chegou a hora de se tratar da morte. 

 E o que falar na vivência da perda de um ente querido? A partir de então, ele 

ganha um novo espaço, ele se divide e se eterniza. Nas crenças cristã e judaica a morte é 

apenas uma passagem. A alma ganha vida em outro mundo, e o corpo, assim como a 

sociedade já há tempos vem concebendo, ganha perenidade na terra. A imortalidade 

aqui é dupla e os cemitérios atuam de forma a garantir isso.  

 A memória tem que se manter viva. A morte, esta tão envolta de dúvidas e 

ameaça, deve ser esquecida, assim se volta à vida cotidiana. Mas o morto precisa ser 

lembrado. Um mausoléu, de grande porte e com a garantia de jazigo perpétuo é uma boa 

maneira de eternizar na terra aquele que por aqui passou. E para personificar ainda mais 

esta lembrança imorredoura, uma inscrição. 

 “Aqui jaz fulano de tal”. O clássico. E introdutório, muitas vezes. Mas, de toda 

forma, ele já garante viva a lembrança do nome do falecido, nome este que parece 

envolver toda uma biografia, toda uma história. Talvez isso baste, para muitos. O nome 

já é aquilo que individualiza e que pretende capturar a personalidade. 

 Mas o epitáfio é o espaço privilegiado de “marmorizar” as atitudes que se têm 

perante a morte. Atitudes estas que se modificaram, ainda que de forma lenta, ao longo 

do tempo. A morte passou de domada para selvagem. Já foi apenas um descanso, uma 

espera coletiva, para hoje ser despedida individual, uma partida. Quem sabe, a morte 

seja atualmente a única propriedade realmente privada que todos têm. 

 Com a percepção de que a morte existia e de que o destino após ela seria 

definido individualmente, que o “livro da vida”, teria que passar pela “balança” de 

Deus, passou-se a se dar conta de uma história pessoal, os homens aperceberam-se de 

sua biografia. E então, as inscrições tumulares por tanto tempo esquecidas durante a 

Idade Média, passaram a reaparecer. As trajetórias pessoais ganharam espaço no 

mármore, juntamente com as interpretações pessoais e coletivas diante da finitude. 

 O Cemitério São João Batista, criado no século XIX, surge numa época em que 

a morte ganhava uma nova tônica na sociedade. Vivia-se a fase do Romantismo, e, com 
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ele, a morte ganhava uma aura de beleza, mas de profunda dor, acarretando um 

sentimento até então não comparado de inaceitação.  

 Este quadro pode ser bem percebido por meio dos epitáfios. A dor, o desconsolo, 

assim como a religiosidade tão presente em nossa cultura e os princípios morais de 

nossa sociedade, todos estes elementos estão nestes inscritos perenizados. O desejo de 

distinção e hierarquização também pode ser notado. 

  Na presente pesquisa, estão contempladas as fileiras iniciais do necrotério, indo 

até o limite da entrada da capela. São os túmulos do plano norte e sul, que somam 

aproximadamente 800 epitáfios. Esta área condensa os mausoléus mais antigos, na sua 

maioria, jazigos perpétuos. Desta forma, percebe-se que neles estão presentes as pessoas 

mais influentes da sociedade cearense dos séculos XIX e XX. Mas também podem ser 

encontrados túmulos mais recentes, inclusive alguns criados há poucos anos. 

 A observação é interessante, já que se percebe atualmente uma migração para 

outro conceito de cemitérios, mais padronizados. Estes seguem uma visão mais 

protestante em relação à morte, afirmando uma igualdade de todos. Uma realidade bem 

oposta à do cemitério em análise, já que este foi construído ao clamor de muitos que 

queriam nos seus túmulos exibir e afirmar o poder e importância que tiveram enquanto 

vivos. 

 No primeiro capítulo, procuro me deter sobre a relação do homem com a morte. 

O foco está nas sociedades ocidentais, já que é este o ambiente em que vivemos e até 

porque a quantidade de informações a respeito da morte na visão de outras culturas 

ainda é muito escassa. A morte na Antiguidade, passando pela atuação da Igreja 

Católica na sua interpretação durante da Idade Média, e indo até os dias atuais é a linha 

pela qual passa o capítulo. Além disso, discuto sobre o tabu de se tratar da morte hoje 

em dia e sobre os motivos que levaram a esta atitude. 

 Os sepultamentos são o tema do segundo capítulo. Os cemitérios estavam 

presentes desde as sociedades antigas, mas na chamada “Idade das Trevas” estes 

perderam espaço para as Igrejas, que passaram a concentrar a quase totalidade dos 

defuntos da sociedade. Os sepultamentos eclesiais duraram aqui no Ceará até o século 

XIX, quando houve o clamor pela criação de cemitérios na cidade. Esta alteração seguia 

uma tendência mundial. As razões para estas mudanças e o sentido que envolvia e que 

envolve estas formas de sepultamento ao longo do tempo são aqui analisadas. 

 Como uma expressão de todo este comportamento diante da morte, os epitáfios 

tematizam o terceiro capítulo. Os inscritos tumulares do Cemitério São João Batista são 
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o objeto desta pesquisa. A relação deles com as atitudes sócio-históricas, assim como a 

sua análise dentro dos conceitos de memória, biografia e máxima, são o rumo a que foi 

dado o presente estudo. 
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CAPÍTULO I: 

 

A MORTE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Quando uma árvore é cortada ela renasce em outro lugar.  
Quando eu morrer quero ir para esse lugar, onde as árvores 

vivem em paz“ 
(Tom Jobim)  
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1.1. A MORTE COMO UM TABU 

 

“Tudo o que é belo precisa terminar”, já refletia Rubem Alves. Assim como a 

música, que se eterna mais pareceria instrumento de tortura do demônio; assim como o 

beijo, que, sem fim, seria insuportável; assim como o poema, que precisa de um final 

para que pudesse ser perfeito. Assim também, pensava Alves, é a vida, que precisa 

morrer para que se possa ser bela, que possa ser completa. 

 Desta forma, a morte não é mais que o complemento da vida, entretanto, nós, 

seres humanos, somos os únicos a temê-la. Talvez porque sejamos os únicos que 

convivemos com ela antes mesmo da sua chegada. É a consciência da morte, o que nos 

diferencia dos outros animais, que só a sentem quando ela chega. É a memória, que faz 

o homem perceber a existência da morte e, por conseqüência, o faz criar explicações 

que a justifiquem e que o confortem. “O homem é homem porque realmente conhece a 

morte”, já afirmava Edgar Morin. 

 Contudo, como falar da morte nos dias atuais? Como tratá-la e discuti-la, já que 

ela já fugiu de nosso cotidiano e não é mais natural ou, melhor, é “selvagem”? O tema 

da morte, hoje, configura-se como uma problemática, até porque se vive na atualidade 

uma ilusão de “amortalidade”, age-se e convive-se como se ela não existisse, ou, pelo 

menos, finge-se que fosse assim. E, para que a ilusão seja mantida, é mister que não se 

fale dela, é assunto interdito, é tabu. 

 Tabu este que, no século XX, tomou o espaço do sexo como o principal 

interdito. “Antigamente, dizia-se às crianças que se nascia dentro de um repolho, mas 

elas assistiam à grande cena das despedidas, à cabeceira do moribundo. Hoje, são 

iniciadas desde a mais tenra idade na fisiologia do amor, mas quando não vêem mais o 

avô e se surpreendem, alguém lhes diz que ele repousa num belo jardim por entre as 

flores” (Ariès, 2003, p. 89). A dificuldade atual de se falar abertamente da morte para 

crianças é apenas um dos exemplos que provam que a sociedade já não entende mais a 

morte como algo natural e cotidiano. É, na verdade, uma transgressão deste cotidiano, 

limite pelo qual já havia passado o sexo em séculos passados. 

 A morte hoje é afastada de todas as formas e tornou-se vergonhosa, até. A morte, 

que até então se passava dentro de casa com a presença de muitos ao redor do leito, a 

partir de 1930 tornou-se solitária e isolada no ambiente hospitalar. E é negada, por 

quanto tempo for possível pelos médicos, que assumem o papel de senhores sobre a 

vida e a morte.  
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A morte, de forma alguma, posse ser encarada como algo natural, como um 

destino a que se deve submeter, ela deve ser combatida de qualquer maneira, 

independente da vontade do moribundo. Aliás, este, que antes presidia sua própria 

despedida, hoje não tem voz, e nem ouvidos. Ele, que era o primeiro a perceber a 

chegada de seu fim, é agora excluído da informação de seu estado. É dever da família e 

do médico dissimular ao doente condenado o seu real estado. A boa morte, hoje, está 

em não sentir que está morrendo, está em sua negação, até o fim. 

 A morte é hoje uma decisão técnica tomada pelo médico e sua equipe, quando 

decidem parar os cuidados com o moribundo. Uma mudança que, de certa forma, fez 

com que ela perdesse o sentido que possuía antes:  

 

“A morte foi dividida, parcelada numa série de pequenas etapas 
dentre as quais, definitivamente, não se sabe qual a verdadeira 
morte, aquela em que se perdeu a consciência ou aquela em que se 
perdeu a respiração... Todas essas pequenas mortes silenciosas e 
apagaram a grande ação dramática da morte, e ninguém mais tem 
forças ou paciência de esperar durante semanas um momento que 
perdeu parte de seu sentido” (Ariès, 2003, p. 86). 

 

 Depois de consumada a morte, a interdição persiste ainda no momento do luto. 

As antigas manifestações de luto, em que as pessoas vestiam-se unicamente de preto e 

tornavam-se, por um tempo, reclusas, já não são mais praticadas. São, mesmo, 

condenadas. É preciso dar continuidade à vida e as manifestações “exageradas” de 

emoção e inaceitação passaram a ser de mau tom. É preciso evitar a comoção em 

público. Esta deve ser vivida de forma solitária, isolada e às escondidas, como a 

masturbação, permanecendo na associação entre os dois tabus.  

 Um fenômeno mais recente deste afastamento da morte é o aumento do número 

de cremações, que é considerada a prática mais radical de livrar-se dos mortos. Perde-

se, desta forma, a costume de se ir visitar os mortos em seus túmulos, costume este, 

entretanto, ainda comum, mas que pode estar perdendo força com esta nova prática 

funerária. 

 Todos estes exemplos elucidam como a morte é evitada da sociedade atual, visão 

esta que tem sua origem nos Estados Unidos no início do século XX. Esta interdição da 

morte está diretamente ligada ao capitalismo, a “uma cultura urbanizada na qual 

dominam a busca da felicidade ligada à do lucro, e um crescimento econômico rápido” 
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(Ariès, 2003, p. 95). A morte evoca o fim da individualidade, tão exaltada na sociedade 

de hoje e desconhecida nos tempos medievais.  

Não há como se conformar com a brevidade da vida, pois viver é uma forma de 

capitalizar-se. “Tempo é dinheiro”, alardeia o mais que atual ditado, ensinando que 

viver muito, portanto, é enriquecer. A vida, no sentido capitalista dado a ela, é acúmulo 

e progresso, a morte, desta forma, quebra com direcionamento ao lucro, blasfema a 

importância do viver. 

O ser humano vive em busca de us felicidade. E, em um consenso moderno, 

felicidade é diretamente associada ao sucesso e, para isso, é preciso acumular para que 

se possa, depois, desfrutar destes ganhos. “Na sociedade capitalista, aprendemos a viver 

sobre a base do adiamento do prazer, condição ética e existencial indispensável da 

acumulação e do investimento. Acima de tudo, aprende-se que a felicidade é algo que 

está adiante, alguma situação que se atinge, ponto aonde se chega, alguma coisa que se 

adquire, conquista que se efetua” (Rodrigues, 1999, cap. III). 

A morte, portanto, é exatamente aquilo que se coloca contra toda essa crença, 

que prova que esta forma de encarar a vida é um equívoco. A morte é, essencialmente, o 

ato de desacumular, nada de material se leva da terra depois que se morre. “O sonho 

materialista de crescimento e progresso desaba diante do cadáver em decomposição!” 

(idem). Isto tudo esclarece porque tratar de morte é algo desagradável. Não é bom 

perceber a nossa própria decepção e derrota...  

    

 

 

 

  

1.2. OS RITOS FUNERAIS 

 

 A chegada da morte já fora anunciada. Aproxima, então, a hora de se iniciarem 

os rituais fúnebres, as chamadas exéquias, que têm início logo após o último suspiro do 

moribundo. As honras ou cerimônias fúnebres já eram bastante comuns no Ocidente 

durante a Idade Média e são os únicos costumes tétricos de tal época que permanecem 

até os dias atuais.  

 As exéquias durante muito tempo naquele tempo foram majoritariamente leigas 

e guardavam, inclusive, a essência de rituais pagãos, onde sobrepõem-se as supertições. 



 17 

A morte é um ritual de passagem, e era necessário que este ritual fosse cumprido da 

melhor forma possível para que o encaminhamento da alma do falecido possa ter 

sucesso.  

Na Antiguidade, temia-se a proximidade com os mortos, e os ritos tinham um 

papel de impedir que eles voltassem. É um ritual em que se deixa claro um status social: 

o status de morto. A partir de então, a existência do indivíduo que morre torna-se 

presente na terra somente através da memória coletiva das pessoas e começa a habitar 

em um novo nível: o outro mundo.  

 Para Giaccoia Júnior, “a maneira como uma determinada sociedade se posiciona 

perante a morte e os seus mortos desempenha um papel decisivo na constituição e na 

manutenção de sua própria identidade coletiva, na medida em que essa integração da 

morte e da relação com ela constitui um dos elementos mais relevantes para a formação 

de uma tradição cultural comum” (Giaccoia Junior, 2005;38:14-15).  

Os costumes variam bastante, em algumas comunidades indígenas e grupos 

agrários marginalizados, no ritual também presente do sepultamento, existe o costume 

até de deixar cobertor e comida para o morto! Em geral, os mortos invocados, chorados, 

relembrados, homenageados ou até utilizados sem cerimônia pela sociedade. Mas isto é 

apenas uma observação, pois prefiro deter-me nos costume das sociedades ocidentais, 

que tiveram maior participação na influência de nossos hábitos funerários. Além do 

mais, a literatura sobre estas tribos marginalizadas é ainda muito escassa. 

Na sociedade ocidental da Idade Média, o único costume relacionado à igreja 

dentro das exéquias era o ritual da absolvição era também o único a ser realizado antes 

da morte do moribundo. Este é o momento em que o sacerdote, representando Deus e a 

Igreja, escuta doente pedir perdão pelos seus pecados, e o dá a absolvição, o que permite 

que ele morra em paz com o divino. Neste processo, o padre lê os salmos, passa incenso 

pelo corpo do moribundo e o asperge com água benta.  

Terminada esta etapa, dava-se segmento às exéquias, que ainda continham o 

luto, o cortejo e, por fim, o enterro. Antes sentido e praticado de forma espontânea, o 

luto, a partir do século XIII, passou a ritualizar-se, sendo, muitas vezes, teatralizado. O 

luto constituía de indumentária e hábitos que eram previstos por um tempo determinado, 

de acordo com o parentesco. Nem sempre o luto foi caracterizado pelas roupas pretas, 

na verdade, antes do século XVI não existia esta especificação.  

O luto era a expressão da dor pela perda do ente querido, dor esta que, segundo 

Ariès, nem sempre era sentida, já que os laços familiares, durante boa parte desta época, 
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eram mantidos mais por convenções do que por afetividade. De qualquer forma, o luto 

fazia com que a família manifestasse publicamente durante um certo tempo este 

sentimento que, contudo, poderia até ser abreviado por um outro casamento (no caso do 

viúvo ou viúva), mas jamais abolido. 

A reclusão era realmente imposta. Os sobreviventes precisavam mergulhar, 

absortos, em sua dor, esperando, em repouso, que ela amenizasse. A reclusão também 

era necessária para garantir que os parentes não esquecessem rapidamente do falecido, 

excluindo-os dos “prazeres da vida profana”.. 

O ritual do luto também tinha uma outra finalidade, que era a defender o 

sobrevivente aos exageros da dor. Ele, apesar de impor uma certa reclusão, orientava 

também as visitas de parentes, vizinhos e amigos durante um tempo estabelecido, tempo 

este em que as conveniências indicavam a recuperação do sentimento de melancolia.    

A dor, que poderia até ser representada na Idade Média durante o período de 

luto, era experimentada de forma intensa e, mesmo, destruidora no século XIX, época 

do Romantismo, fase dos sentimentos arrebatadores. Neste período, o tempo 

determinado para o luto costumeiramente era desrespeitado, as extrapolações eram 

enormes: são comuns relatos na literatura romântica de personagens que não conseguem 

superar a dor da perda do ente querido. Estes choram, gritam, desmaiam, jejuam e, até 

em alguns casos, buscam a morte, o suicídio como meio de enfrentar a dor extrema. É 

um exagero que também se explica por uma nova relação com a morte, existe uma 

maior inaceitação diante deste fenômeno, questão que discutirei mais adiante. 

Neste período de maior espontaneidade, a reclusão era, ainda assim, vivida, mas 

agora de forma mais voluntária que obrigada. Véus, cortinas e panos negros 

funcionavam como uma redoma a abrigar os enlutados. A reclusão, aqui, era mais uma 

expressão da impossibilidade do indivíduo de resistir à dor do que um instrumento para 

protegê-la contra o esquecimento do falecido. 

Na sociedade do hoje, como já explanei, todo este exagero ou, mesmo, qualquer 

expressão de luto deve ser evitada. Em meados do século XX interdita-se o luto. “Na 

sociedade moderna não há luto, nem qualquer tipo de contato com os mortos, que 

necessariamente evocam o passado” (Damata, 1991, p. 139). Este é o novo 

direcionamento, apesar de o luto ainda se fazer presente, ainda que de forma mais 

discreta, nas sociedades. O luto, que antes era imposto, agora é negado.  

Dando continuidade às exéquias, vem o momento do cortejo fúnebre. Na Idade 

Média, por conta da exclusão a que era posta a família, supõe-se que não era comum a 
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sua presença no cortejo do falecido, sendo substituída por numerosos padres, religiosos, 

carpideiras e meros figurantes interessados em participar do cortejo, seja por vontade ou 

à espera de algum agrado. Mesmo sem a família, era importante que o cortejo fosse 

repleto de gente, ainda que fosse preciso pagar por isso, o que era bastante comum.  

Este cortejo, de certa forma, acabou por assumir o papel do luto que, antes 

espontâneo, era expressado por gritos e lamúrias, e foi substituído por uma roupa ou 

cor. Os cortejos traziam tudo isso, prantos desesperados, ainda que não autênticos, 

sendo produzidos por uma multidão que levava círios e tochas até o local do 

sepultamento.  

 As carpideiras, mulheres pagas pela família do morto para chorá-lo, de forma 

desesperada e, mesmo, teatral, eram presença comum em funerais de várias partes do 

mundo. Elas tinham, entre outros, a função de informar a morte a todos em volta, como 

informa Reis:  

 

“O primeiro anúncio de luto era dado por carpideiras, que 
com seus choros convulsivos tornavam público o ocorrido. 
‘Ataque de nervos’, brinca Hildegardes Vianna. Essa tradição 
mediterrânea (mas também africana e indígena) funcionava 
como uma convocação, prontamente atendida pelos vizinhos, 
sempre solidários nessas horas” (Reis, 1991, p. 114). 

 

 O pranto, ainda que pago e sem o real sentimento, era necessário, já que se 

acreditava que ele afastaria os maus espíritos de perto do morto, e, também, a sua alma 

do mundo dos vivos. Era um ritual para evitar que a o espírito se transformasse em 

“alma penada”, uma noção retirada de rituais pagãos. As carpideiras, em geral, eram 

pagas com roupas velhas, alimentos ou qualquer outro agrado geralmente disposto no 

testamento do falecido. 

O costume das carpideiras ia durante toda a noite do sepultamento, e os prantos 

exagerados eram acompanhados de bebida e comida. Este ato pode ser associado ao da 

magia, pelo fato de toda a crença no ritual: conta a entonação da voz, o pranto, o 

desempenho teatral, tudo isso influencia para que a finalidade última seja atendida, a da 

passagem a da alma do morto para o outro mundo. Contudo, o costume já foi 

abandonado e proibido pela Igreja Católica. 

Neste momento das exéquias, a pompa, a partir do século XIII, passa a 

diferenciar os funerais de ricos e pobres. A ostentação era sinônimo de poder da família, 

e era muitas vezes exigida no sepultamento, seja ele feito em igreja ou em cemitério. 
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Entretanto, havia aqueles que não possuíam nem cortejo e que, muitas vezes, tinham na 

absolvição o único ritual fúnebre. Este fato fez com que um grande movimento de 

caridade, no fim da Idade Média, passasse a se preocupar com os enterros dos pobres. 

As obras de misericórdia, nesta época da história, possuíam grande importância, 

e os enterros, então foram promovidos ao mesmo nível de caridade que a alimentação 

dos famintos e de atos como saciar os que têm sede, vestir os nus, dar abrigos aos 

peregrinos e visitar as doentes e os presos. Desta forma, nos séculos XV e XVI, as 

confrarias passaram a dar assistência às exéquias como uma das obras principais. Daí, a 

igreja passou a cuidar dos enterros dos pobres e aqui, as exéquias já não eram mais um 

ritual puramente leigo. Os rituais foram se solenizando eclesiasticamente, tanto entre 

pobres, como entre ricos a ponto de, a partir do século XVIII, a morte deixar de ser uma 

vivência leiga para estar completamente dominada pela igreja. 

 
 
 
 
 
 
1.3. A MORTE NO OCIDENTE 
 
“Depois, de repente, apoderou-se de mim uma grande calma e permaneci sorrindo 
diante daquela morte cintilante, como uma criança diante de um brinquedo raro.” 
O poço e o pêndulo, Edgar Alan Poe 
 

 

 O tema da morte está bastante presente nos contos e poesias de Alan Poe, 

sempre de uma forma intensa, estética e poeticamente bela. Esta morte romântica, que 

em vários momentos aparece com inicial maiúscula, como se fosse personificada, com 

poder e vontade próprios, é também, muitas vezes, desejada. Estas características não se 

restringem ao autor em análise, mas é um traço comum aos escritores – byronianos, 

como eram conhecidos – dos séculos XVIII e XIX, época do Romantismo. E esta noção 

de morte bela e arrebatadora também fazia parte do pensamento coletivo da sociedade 

naquela época, uma sociedade em fase de transição na sua relação com a morte. 

 “As transformações do homem diante da morte são extremamente lentas por sua 

natureza ou se situam entre longos períodos de imobilidade” (Ariès, 2003, p.20). E é 

exatamente neste período do Romantismo que se inicia a grande mudança na relação do 

homem com a morte: ela deixa de ser familiar. A morte aqui ganha novo sentido, ela é 



 21 

exaltada e dramatizada, é instigante, como a morte de Romeu e Julieta, de Shakespeare. 

Ela é coberta de fascínio, e passa a ganhar destaque, passa a existir, pode-se dizer, já 

que antes era tratada de forma indiferente. 

 A morte romântica é, essencialmente, a morte do outro. E a saudade, sempre 

exagerada, do ente querido, aqui, inspira um novo culto dos túmulos e cemitérios que 

passa a ter lugar nos séculos XIX e XX. Os mortos nesta época passaram a ganhar um 

novo valor, um novo respeito, uma nova aura. Foi uma reinvenção da devoção dos 

mortos, que desde a Antiguidade havia sido perdida. É nesta fase em que surgem os 

belos túmulos e grandes cemitérios, como mais à frente irei aprofundar, e a poesia 

ganha espaço entre as lápides, nos epitáfios. E o culto volta a ter espontaneidade e 

intensa dor, até porque, a partir de agora, a morte passa a não ser mais aceita, 

principalmente a morte do outro. Ela, que agora surge como ruptura, revolta, e os 

mortos tornam-se uma problemática. A morte não é mais algo familiar, e não se aceita 

mais o tratamento indiferente a que a ela era dado até então. 

 Essa nova relação com a morte se estende até hoje. Temos cuidado com os 

nossos mortos e tememos não só a morte dos nossos, como a nossa própria, tememos a 

Morte, enfim. Ela, como já abordei, é uma ruptura com o cotidiano e deve, de qualquer 

forma, ser afastada. Sentimento exatamente contrário ao que se era praticado na Idade 

Média. 

 Na milenar “Idade das Trevas” – expressão que, inclusive, vem sendo bastante 

discutida –, a sociedade vivia em comunhão com a morte. Na verdade, ela nem existia. 

Não se pensava na morte como um fim, como uma ruptura com o cotidiano, algo 

devastador e implacável. Não. Lá, a morte era, sim, um descanso. Uma “grande soneca” 

de espera até o momento da glória divina, quando Jesus voltaria à Terra e todos 

acordariam e voltariam a habitar a superfície do planeta. Todos esperavam pelo Grande 

Despertar. 

 Acreditava-se na ressurreição da carne, e numa ressurreição coletiva, como tudo 

era na vida medieval. Todas as pessoas tinham, por garantia, seu passaporte para o 

Paraíso. Desde o Batismo, todos ganham este direito, com as raras exceções dos hereges 

e excomungados. Desta forma, como todos sabiam que iriam ressurgir e que, para isso, 

só teriam que esperar um certo tempo (longo tempo, poderiam ser milênios) para 

acordarem e viverem na glória com Deus: não havia motivos para se preocupar com a 

morte. Aliás, esta já era rotineira entre os medievais que, por conta das péssimas 
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condições sanitárias, tinham uma baixíssima expectativa média, se comparada com os 

padrões atuais. 

 Os médicos, também, não tinham a atual ética de preservar e prolongar a vida 

enquanto for possível. Não havia razão, porque a morte não se opunha à vida e ela, 

acima de tudo, era um desígnio de Deus. Naquela época, como se sabe, seria impensável 

agir contra a vontade celeste. O que se temia, contudo, era a morte repentina, aquela que 

chega sem que se haja tempo de se fazer o cerimonial, o ritual tradicional. 

 Mas estes casos eram exceções. Em geral, as pessoas “sentiam” a morte se 

aproximar, não se morria sem se ser anunciada, com antecedência, a morte. E aquele 

que iria morrer era o primeiro a receber a notícia: “Sinto que minha hora está 

chegando”, “o meu fim se aproxima”, “sei que a morte está próxima”. Estas são 

algumas expressões comuns na literatura produzida na época, prova de um 

relacionamento bem mais próximo com a morte, e de uma resignação sem remorso.  

 

 “(...) o aviso era dado por signos naturais ou, ainda com 
maior freqüência, por uma convicção íntima, mas do que por 
uma premonição sobrenatural ou mágica. Era algo de muito 
simples e que atravessa as idades, algo que reencontramos 
ainda em nossos dias, ao menos como uma sobrevivência no 
interior das sociedades industriais. Algo de estranho tanto ao 
maravilhoso quanto à piedade cristã: o reconhecimento 
espontâneo. Não havia medo de blefar, de fazer de conta que 
nada se viu” (Ariès, 2003, pp. 27-28). 

 

 Era uma morte controlada, mas pelo próprio moribundo, era morte domada. O 

doente tomava a frente de sua própria condição e preparava a sua despedida da Terra. 

Deitava-se em seu leito. Primeiro, um lamento da vida, dos seres e das coisas amadas. 

Depois, perdoa e pede perdão aos companheiros, amigos, família, enfim, todo o grande 

número de pessoas que aglomera à sua volta. Chama-os de um por um, dotado de uma 

autoridade quase soberana.  

 É também neste momento que ele decide sobre o futuro de seus bens na Terra. 

Ele determina, oralmente, o que será destinado a quem. É um projeto de testamento, em 

que o moribundo, algumas vezes, também escolhe sua sepultura. A partir de então, 

pensa-se em Deus e espera-se o momento derradeiro. A cerimônia é simples, sem 

dramas. As crianças também participam dela, não se pensa em privá-las deste momento.  

 Esta tranqüilidade, todavia, passa a ser abalada a partir do século XII: 
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“(...) lentamente, vão aparecendo concepções sobre o fim da 
vida e sobre a vida eterna, que tendiam a apagar essa 
concepção tranqüila da cena de morrer. Não é mais o grande 
Despertar que vai florescer; não resplandecerá mais o 
ressurgir comunitário, pelo qual todos juntos se ergueriam 
gloriosamente de seus túmulos. Começa a haver uma nova 
excitação de novas idéias sobre a finitude humana e sobre o 
sentido da eternidade, concepções que vão exibir intensa 
afinidade com nascentes teorias sobre o valor crescente da 
vida eterna. No início bastante tímidas, tais elucubrações 
progressivamente se fortalecem, de modo especial junto às 
camadas superiores, mas no decorrer dos séculos cada vez 
mais vão conquistar adeptos também em outros estratos 
sociais” (Rodrigues, 1999, pp. 50-51). 

 

 O céu não está mais garantido! Triste constatação trazida pela nova crença em 

um juízo individual. Aqui, também, separa-se a alma do corpo. A partir de agora, todas 

as pessoas serão julgadas pelos seus atos e omissões na Terra. Cria-se a idéia da 

balança, a pesar os nossos prós e contras. Surge a noção do livro da vida, pelo qual será 

julgada nossa alma, avaliando a nossa biografia. Com esta mudança, o homem toma 

uma nova atitude: ele começa a reconhecer sua própria biografia. Além disso, ele se 

apega mais apaixonadamente às coisas e aos seres a que possuiu durante a vida.  

 A partir de agora, o doente está só. Mesmo acompanhado, ainda, de várias 

pessoas ao redor de seu leito, ele deve enfrentar o destino de sua alma sozinho. O Juízo 

Final, a partir dos séculos XV e XVI, passa a ocorrer no quarto do moribundo. Ali, ao 

seu redor, aparece todo o tribunal sobrenatural: de um lado, Satanás e seu exército de 

demônios monstruosos e, de outro, a Santíssima Trindade, a Virgem Maria e uma corte 

de anjos. É a disputa pela alma do padecente.  

 Neste momento, o indivíduo revê toda a sua vida e toma a atitude que decidirá 

seu destino: vai cair ou não na tentação demoníaca do apego às coisas materiais? Nesta 

fase da Idade Média, cria-se a idéia horripilante do Inferno e a morte passa a ter uma 

carga de dramaticidade que até então não existia.  

 Estas mudanças também alteraram o sentido e a importância dos testamentos. A 

partir do século XIII, o testamento passou a ser redigido, tornou-se um documento sobre 

o qual a Igreja, só ela, tinha o poder de redigir. Neste documento, o indivíduo exprimia 

seus pensamentos, sua fé religiosa, seu apego às pessoas e coisas e a Deus. Ele também 

esclarecia suas decisões para salvar a sua alma e sobre o destino de seu corpo.  
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“O testamento era, então, mais que um simples ato de direito 
privado para a transmissão de uma herança, um meio para 
cada um afirmar seus pensamentos profundos e suas 
convicções” (Ariès, 2003, p. 69). 

 

 Mas essa transmissão de herança não era de segundo plano. Era importante que a 

riqueza fosse associada às obras da salvação, ou seja, à Igreja, para que a alma pudesse 

alcançar o céu. Muitos nobres acabavam por empobrecer seus herdeiros, que ficavam 

apenas com uma parte dos bens. O resto ia para os pobres, instituições caridosas, 

hospitais e, claro, para missas de salvação da alma. O surgimento da idéia do Purgatório 

fez com que aumentassem significativamente as missas para os mortos. Nos 

testamentos, havia casos de pessoas que destinavam dinheiro para a celebração de 

centenas e até milhares de missas por sua alma. 

 O testamento era tão importante nestes tempos, que um morto intestado era 

considerado pela Igreja como um morto excomungado, ou seja, não poderia mais ser 

enterrado nas terras da Igreja.  Estas coisas começaram a mudar somente a partir do 

século XVII, quando o documento deixou de ser redigido pelos padres. Desde então, 

morto intestado não seria mais condenado.   

 No século XVIII, o testamento toma mais ou menos a forma que se estende até 

hoje: um ato de direito que prevê a partilha dos bens. Essa mudança tem raiz no novo 

pensamento iluminista, laico. A mudança também se explica por um novo 

relacionamento do homem com sua família, que passa a adquirir mais confiança. Antes, 

era preciso deixar registrado para que se pudesse ter a garantia de que a vontade do 

morto fosse cumprida. Agora, as determinações sobre o corpo e a alma já são confiadas 

à família oralmente. Mas para os bens, era importante que as precauções 

permanecessem...   

 Enfim, as mudanças na relação com a morte no Ocidente não afetam de forma 

profunda a maneira como o homem age diante da finitude. A morte continua familiar e, 

mesmo com a consciência do juízo individual, o homem não teme a morte. Ele, sim, 

passa a ter uma apego maior à vida e às coisas terrenas, mas a morte continua sendo 

algo familiar, que não rompe com o cotidiano. Durante um certo tempo, a Igreja passou 

até a utilizar-se de temas macabros, como imagens de decomposição e doença, e da 

noção assustadora do Inferno. Mas isso não era para causar um dedo da morte e, sim, 

um medo da danação. O medo da morte, propriamente dito, só se dá a partir do fim do 
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século XVIII, configurando, como já explicitei no início, a grande mudança das atitudes 

do homem diante da morte. 

 

 

1.4. A MORTE NO BRASIL 

 

 Um relacionamento com a morte profundamente influenciado pela ação da igreja 

e pelas relações sociais. Desta forma pode ser vista a morte no Brasil, país 

predominantemente católico que importou, também, noções sobre o relacionamento 

com a finitude de outros países, como o culto e respeito aos mortos, com um cuidado 

claramente explicitado por meio da preocupação com os rituais fúnebres.  

 Esta característica pode ser apontada como vinda das duas principais terras 

constitutoras de nosso povo: Portugal e África. Em ambos os ambientes encontram-se a 

noção de que é preciso se preparar para a morte, dedicando-se ao culto aos deuses ou 

santos de devoção. Esta atenção com a morte não se dava somente no momento a priori, 

a pompa registrada nos rituais fúnebres no Brasil prova que a preocupação com o morto 

é de fundamental importância. Funciona como um rito de passagem, e quanto melhor 

realizado, melhor se dará essa transição.  

 No país, como supõe Damata, a morte não implica numa separação completa do 

morto com os vivos. Toda uma teia de relações e, inclusive, de troca, é construída nas 

terras tupiniquins. A observação fez com que o autor afirmasse que “no Brasil a morte 

mata, mas os mortos não morrem”. Essa relação promíscua – pode-se dizer – com os 

mortos é ilustrada em nossa literatura, através de personagens como Dona Flor, de Jorge 

Amado, que continua a manter uma relação, inclusive carnal, com seu finado marido – e 

aqui, a simbologia do contato entre mortos e vivos ganha exagero, tornando-se 

fantasiosa e virando folclore.  

 De fato, a memória do falecido, ainda de forma, suponho, mais forte que em 

outros países ocidentais, age aqui claramente de modo a negar a morte. Mesmo 

convivendo com as lembranças do morto, o relacionamento brasileiro com a morte não 

deixa de ser um tabu. Falar de morte não é tão saudável nem usual, mas falar dos mortos 

é um hábito comum.  

 

“E isso implica uma estranha contradição, porque falar dos 
mortos já é uma forma sutil e disfarçada de negar a morte, 
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fazendo prolongar a memória do morto e dando àquela que 
foi viva uma forma de realidade” (Damata, 1991, pp. 140-
141). 

 

 E essa realidade do contato com os mortos é muito presente nos costumes 

populares. Uma herança, pode-se afirmar, da África, onde os mortos chegam a influir de 

forma direta no dia-a-dia dos vivos, com intensidade algumas vezes maior do que a 

influência das divindades. Essa participação dos falecidos no cotidiano, como fala Reis, 

também é perceptível em Portugal, mas de forma menos marcante. Fato até esclarecido 

pela posição da Igreja Católica, que é refratária ao culto aos mortos, dedicando-se ao 

trabalho de salvá-los.  

 Mas, no Brasil, como mesmo adiantaram os antigos estudiosos da antropologia 

de nosso povo (tais como Sérgio Buarque de Holanda e Gilberto Freyre), a regras não 

são tão estritamente seguidas, e os costumes são bastante híbridos. Apesar de 

profundamente católico, ganharam espaço no país rituais bastante ligados à magia e ao 

paganismo, e um pensamento de permissão da volta dos mortos a este mundo. Volta 

esta que poderia ser intencionada a ajudar, ou mesmo atrapalhar a vida dos vivos. 

 Como analisa Gilberto Freyre, os mortos se posicionavam, na hierarquia 

patriarcal, abaixo dos santos, mas acima dos vivos. Esta posição privilegiada os 

permitiam governar e vigiar a vida dos filhos, netos e bisnetos. A elevação dos falecidos 

era evidente nos santuários de muitas casas-grandes, onde conservavam-se retratos ao 

lado de imagens de santos, e com direito à mesma luz votiva de lamparina de azeite e, 

também, às mesmas flores.  

 E estes mortos, muitas vezes, vêm para fazer pedidos de rezas, missa, favor ou 

homenagem aos vivos, são as chamadas “almas penadas”. Estes espectros, sobretudo, 

são interpretados por meio de uma visão católica, como as almas que sofrem, pagando 

seus pecados no Purgatório, costume este, como já expliquei, comum a outros povos. 

Esta crença, no Brasil, é tão forte que é institucionalizado pela igreja a segunda-feira 

como o dia de realizar as preces a estas almas.  

 Esta prática ganha ainda mais notoriedade em todos os dias dois de novembro, o 

Dia de Finados. Esta data, que, no Brasil, possui imensa popularidade, é caracterizada 

por trazer milhões de pessoas aos cemitérios, que vão lembrar seus mortos. Deixar de 

fazer a visita pode ser interpretado como mau presságio. E, desta forma, até o comércio 

se aproveita do dia, para lucrar com venda de rosas, que são colocadas nos túmulos 

como um sinal de respeito e lembrança aos que se foram. 
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 Como explica Damata, “visitamos, falamos, presenteamos, homenageamos e 

sentimos saudades dos nossos mortos. Temos obrigações para com eles, devendo cuidar 

de seus túmulos e ossos, provendo para que não se percam ou se destruam e, 

naturalmente, fiquem sempre unidos em família” (Damata, 1991, p. 146). Mas não só 

para pedir eles vêm. Sinais, presságios, mensagens, sinais, tudo isso é passado através 

da comunicação entre os mortos e os vivos. Algumas vezes, dentro de um folclore 

popular, as almas surgem, movidas por um sentimento de culpa que os tornaram presos 

a este mundo, para entregar aos vivos seus tesouros ou, mesmo, resultados da loteria. 

 “Vivemos em um universo onde os vivos têm relações permanentes com os 

mortos e as almas voltam sistematicamente para pedir e ajudar, para dar lições de 

humildade cristã aos vivos, mostrando sua assustadora realidade” (Damata, 1991, p. 

146). Contudo, algumas vezes, os espectros também voltam ao mundo dos vivos para 

interferir no cotidiano, movidos por um sentimento de vingança: 

  

“(...) as pessoas para quem não se observam os ritos 
funerários são condenadas a uma penosa existência, pois 
nunca podem entrar no mundo dos mortos ou se incorporar à 
sociedade lá estabelecida. Estes são os mais perigosos dos 
mortos. Eles desejam ser incorporados ao mundo dos vivos, e, 
porque não podem sê-lo, se comportam em relação a ele 
como forasteiros hostis. Eles carecem dos meios de 
subsistência que os outros mortos encontram em seu próprio 
mundo e conseqüentemente devem obtê-los à custa dos vivos. 
Ademais, estes mortos sem lugar ou casa às vezes possuem 
um desejo intenso de vingança” (Reis, 1991, p. 89). 

 

 E é exatamente para evitar que isto aconteça que aqui existe toda uma cuidadosa 

– e, muitas vezes, dispendiosa – preparação para levar o morto ao “outro mundo”. 

Velório, procissão, missas de corpo presente, de sétimo dia e aniversário de morte e 

enterro: é todo um caminho que é preciso percorrer para reservar ao falecido uma “boa 

morte”. Na verdade, este “bem morrer”, mais comumente no passado, começava antes 

do exato instante do falecimento, na verdade, a boa morte significava uma morte 

planejada, evitando que ela venha de surpresa, sem que o indivíduo pudesse prestar 

conta com Deus e com a sociedade. Neste caso, a morte era presidida pelo próprio 

sujeito, que instruía aos que ficariam todas as disposições que deveriam ser dadas a seu 

corpo, sua alma e seus pertences materiais. 
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 Já não tão comum atualmente, o costume de produzir o testamento era prática 

indispensável, notadamente para as famílias mais abastadas. Para Reis, este era o rito 

inicial de separação. Em sua análise, ele mostra que as fórmulas de redação destes 

documentos eram variadas, mas normalmente vinham iniciadas de algum preceito 

religioso e de encomenda da alma a Deus e aos santos de devoção, especialmente Nossa 

Senhora. 

Os testamentos eram comuns em todo o mundo e eram vistos, inicialmente, 

como premissa obrigatória para a salvação. Tardiamente, estes escritos passaram a 

servir apenas como instrumento de divisão de bens. Mas aqui no Brasil, pela 

religiosidade existente, mesmo com a laicização dos testamentos, eles continuaram, 

muitas vezes, a ser utilizados como meio de salvação. Dentro dos preceitos católicos, a 

pobreza, com todo o sofrimento trazido por ela, já era, em si, um instrumento para se 

ganhar a vida eterna. Já para os ricos, somente através da caridade (prática muito 

comum aqui na era da colônia e na Europa da Idade Média) se poderia passar pelas 

portas do Céu. Desta forma, muitas pessoas dedicavam parte de seus bens à Igreja ou a 

pessoas pobres, algumas vezes, mesmo escravos. 

É importante resolver “as contas” por aqui, enquanto se pode comandar o 

caminho a que será dada a alma após a morte. Isso surge de uma visão sobre “o que vem 

depois”, bem elucidada por Damata: “(...) esse outro mundo é também um espaço que 

demarca uma zona de incrível igualdade moral, pois no ‘outro mundo’ tudo ‘será pago’ 

e todas as contas irão se ajustar com honestidade” (Damata, 1991, p. 151). 

Passada esta etapa de preparação do testamento, dava-se segmento ao processo 

da “boa morte”, que jamais deveria representar um esforço solitário, mas de toda uma 

coletividade. Não se devia, aqui também no Brasil, morrer sozinho. E quem 

acompanhasse o moribundo nos seus momentos de partida, como informa Reis, muitas 

vezes era recompensado com bens do falecido.  

Ainda antes da partida, era necessária (como ainda o é, hoje em dia) a entrada da 

igreja no ritual de separação. Vinham-se os últimos sacramentos: a comunhão e a 

extrema-unção, ato que somente o pároco ou o “sacerdote aprovado” poderia realizar. O 

sacramento servia para perdoar os pecados pendentes do moribundo, contudo poderia 

funcionar ainda como instrumento para a sua recuperação física, se assim, como 

acreditavam, conviesse ao bem da alma. A justificativa vinha da igreja: “Auxílio na 

hora da morte, em que as tentações de nosso commum inimigo costumão ser mais 

fortes, e perigosas, sabendo que tem pouco tempo para nos tentar” (Prácticas 
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exhortatorias para soccoro dos moribundos – Pe. Bernardo José P. de Queirós, Lisboa, 

1805). 

 Após a morte, era hora de cuidar do morto. Primeiro, preparar a mortalha, tarefa 

trabalhosa: não era qualquer vestimenta que iria servir de roupa derradeira do indivíduo. 

A mortalha, segundo estudo de Reis, trazia toda uma representação simbólica da 

moralidade da sociedade. A sexualidade é um fator que se via contemplado nas cores 

das vestimentas das mulheres: branco para virgens e preto para mulheres casadas. No 

que tange aos homens, a diferenciação não se dava acompanhada de sentido. 

 Além disso, a mortalha ainda trazia toda uma variedade de sentidos, podendo 

indicar posição social, atividade que o indivíduo exercia, relação com o sentido que se 

dava à morte, entre outras. Mas era certo que a roupa deveria ser bem cuidada. 

Geralmente, ela era nova, comprada exatamente para a ocasião.  

 Além da roupa, cuidava-se da aparência do morto. A maquiagem é costume 

antigo e, pelo menos, na corte do Rio, era usual entre crianças, que eram maquiadas de 

ruge, trazendo ainda uma impressão de vida. Flores, laços e bijuterias serviam para 

enfeitá-las. 

 Após isso, chegava o momento de “armar a casa”, ou seja,  

 

“decorá-las com os símbolos do luto (...). Na entrada da casa, 
capelas, ramos fúnebres ou panos acortinados avisando os 
transeuntes sobre a presença da morte (...). Havia outras 
formas de anunciar a morte, como os gritos das carpideiras. 
Muitas vezes a família mandava rezar uma ‘missa de notícia’, 
dobrar os sinos da igreja da paróquia e, em muitos casos, 
também os da catedral. As famílias mais abastadas também a 
avisavam por meio de cartas-convite, distribuídas por 
escravos, fâmulos ou pessoas especialmente contratadas” 
(Reis, 1991, p. 128). 

 

 Tudo era preparado para que os enterros se fossem “um importante 

acontecimento social”. Ainda hoje é possível encontrar anúncios de funerais em jornais 

de grande circulação, objetivando não só informar os conhecidos sobre a morte, mas 

também trazer o maior número possível de pessoas ao evento, pois, “defunto sozinho 

era presa fácil do demônio”.  

 E por aqui, multidão e barulho eram bom presságio. Havia uma ligação 

intrínseca entre o barulho e a importância do morto. No Rio, há indícios de multidões 

cantando, bandas de música tocando, gritos soando: tudo para facilitar a comunicação 
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com o sobrenatural, para garantir uma boa passagem para o outro mundo. Costume 

semelhante se dá na África, onde a morte silenciosa é sinônimo da má-sorte. Todo o 

conjunto que envolvia a morte justificava a afirmação de Reis, de que “a morte é uma 

festa”: multidão, música, barulho e até comes e bebes em velórios! 

 O funeral à moda brasileira deveria ser assim, com toda a pompa possível. 

Quantidades consideráveis de dinheiro eram gastas desde a preparação do morto até seu 

sepultamento, passando pelas procissões fúnebres (que chegaram a ser realizadas em 

carros fúnebres, em uma época já de maior individualização da morte) e pela compra de 

um monumento sepulcral ao tamanho das posses materiais da família. Todo esse 

processo não deixava de ser um espetáculo de exibição de poder. Nestes aspectos, o 

Brasil não se diferenciou muito da Europa barroca, como já mostrei. 

 As carpideiras, apesar de não serem uma invenção nossa, também eram comuns 

em funerais brasileiros. No Brasil, elas acumulavam a função de dirigir as rezas 

“votivas” ao defunto, as orações e os cantos das “Excelências”, que são os cantos feitos 

à cabeça do morto ou moribundo em uníssono, sem o acompanhamento musical. 

Terminado o enterro, iniciava-se o luto, ritual de memória ao ente que se foi, no 

qual se prova à sociedade a dor e o pesar dos familiares. Neste ponto, entra mais uma 

vez o folclore, as superstições: era preciso apagar da casa os rastros da morte. Colchões 

e roupas do defunto eram destruídos e as portas e janelas da casa eram fechadas por 

oitos dias para evitar a volta do morto. O guarda-roupa, ao longo de um determinado 

período que variava de acordo com o grau de parentesco com o morto, deveria ser 

composto somente de roupas pretas. 

 Enfim, todo um conjunto de rituais era seguido no Brasil para que se pudesse dar 

ao morto uma “boa morte”. Todos os sacrifícios eram feitos para esse fim. Os pobres 

juntavam economias para um bom enterro e se igualar aos ricos. Já os ricos, faziam 

questão de utilizar-se deste momento para reafirmar sua posição social. A morte era um 

momento de contradição à realidade sócio-econômica no Brasil, pois era o instante em 

que havia uma aparente igualdade social, como já mostrou Reis: “A morte era uma das 

poucas chances, e a última, de estabelecer simbolicamente a igualdade entre brancos e 

negros, escravos e senhores ricos e pobres. Viver mal, mas morrer bem, seria o lema”. 
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1.5. A MORTE EM FORTALEZA 

 

 O ano era o de 1871. Fortaleza, que aqui, devota, ainda levava o nome de Nossa 

Senhora da Assunção, parecia entrar em festa. Ou seria luto. Quem sabe uma forma 

híbrida entre os dois que, em se tratando de funeral, no Brasil não são exatamente coisas 

opostas. Ritos fúnebres têm-se todos os dias, contudo, mergulhando no contexto 

histórico-ideológico da época (quem sabe hoje não tenha mudado tanto), aquele não era 

um funeral qualquer. 

 A data precisa é 17 de novembro. O jornal “O Cearense” já anuncia a 

importância do acontecimento: estaria naquele dia sendo enterrado o corpo, juntamente 

com as “sagradas relíquias” de General Sampaio, o “tão ilustre cearense”. Para tal fato 

histórico, como nos descreve Batista, toda a pompa era necessária para cultuar o herói, e 

dar-lhe uma respeitosa “boa-morte”. 

 

 “Os restos mortais, de acordo com o programa publicado 
na imprensa, seriam recebidos pelo presidente da província, 
Barão de Taquari, pelo presidente da assembléia provincial e 
comandante superior da guarda nacional da capital, Barão de 
Aquiraz, e pelos três membros da comissão de mausoléu – 
Dr. Lourenço de Castro e Silva, Joaquim da Cunha Freire e 
Padre Antônio Pereira D’Alencar. Do trapiche, coberto com a 
bandeira nacional do corpo 26o de voluntários, o cortejo seria 
acompanhado pelo 1o batalhão da Guarda Nacional, 14o e 1o 
linha, e o corpo de marinheiros imperiais, com as bandas 
musicais. Ao passar pela Fortaleza de Nossa Senhora 
Assunção, aconteceria a salva de canhões, com a presença dos 
coadjuvantes do cortejo e dos funcionários das repartições 
provinciais, que seriam fechadas na data. A cerimônia na 
catedral celebrada pelo bispo diocesano acompanhada pela 
música de Victor Algusto Nepomuceno. Embora seja uma 
cerimônia em que os atores são essencialmente masculinos 
para mostrar a comunhão da cidade em torno  desse ‘acto de 
piedade e honra’ foram reservadas as tribunas da Sé para as 
senhoras que desejassem orar ao ‘Todo Poderoso pelo 
descanso eterno do illustre cearense’, mas não para participar 
do préstimo (‘O Cearense’, de 22 de novembro de 1871)”. 

 

  A cidade de Fortaleza também reservava seus respeitos aos seus mortos. Cenas 

de poder sendo encenadas por meio de atos fúnebres por aqui também tinham espaço. 

Contudo, João Nogueira já havia criticado em suas crônicas um certo desprezo pelo 

mortos dado nesta cidade.  
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 Nogueira referia-se ao fato da demolição do cemitério São Casemiro, onde 

passou a funcionar a Estrada de Ferro de Baturité (mais detalhes no Capítulo II), quando 

túmulos foram demolidos e as ossadas todas misturadas, formando uma massa 

necrológica de anônimos. Contudo, não se pode afirmar que aqui a morte não era 

motivo de exaltação de poder e de grande preocupação social no trato da “passagem da 

alma do morto para o outro mundo”. 

 A morte, na Fortaleza provinciana de décadas atrás, era anunciada em cartazes 

colocados em locais públicos, notadamente na Praça do Ferreira (antiga Feira Nova), 

local em que se reuniam os cidadãos fortalezenses com a pauta principal de falar da vida 

alheia (costume bem de municípios de interior, dos quais a capital ainda não se 

diferenciava tanto). 

 O tema da morte também ganhava destaque na mídia da capital cearense. 

“Contrariando uma regra básica, tácita, da chamada grande imprensa, nossos jornais 

abrem, sem cerimônia, espaço para o obituário nas primeiras páginas e chegam ao 

cúmulo de fazer reportagem fotográfica de missa de sétimo dia para caderno social” 

(Gilmar de Carvalho, 20__, pp. 62). 

 Batista sugere que estes avisos de falecimentos eram, muito provavelmente, 

pagos, já que no jornal O Cearense, estes informes faziam parte da coluna diária 

“Annúncios”, e não costumavam publicar falecimentos de membros de classes sociais 

baixas. Estes anúncios fúnebres eram tão comuns que estavam presentes até mesmo nos 

jornais cujos donos partilhavam de corrente política diversa à do falecido. 

 A intenção do anúncio não era outra: assim como em todo o Brasil, o cidadão 

fortalezense queria que a sua morte, ou de seu parente, fosse celebrada e conhecida por 

toda a parte, como um grande acontecimento social. Ainda hoje, perduram os anúncios 

fúnebres nos grandes jornais, mesmo já sem tamanho destaque. 

 Outra maneira de comunicar a morte era fazê-la passar pela casa das pessoas. As 

procissões por aqui eram comuns. A atual rua Castro e Silva, antes denominada Rua das 

Flores, foi palco de muitos destes cortejos fúnebres. O próprio nome da rua já indicava: 

as flores eram trazidas nas mãos dos que acompanhavam a procissão, no caminho que 

levava da Catedral da Sé ao São Casemiro e, posteriormente, ao São João Batista. 

 Figuras tradicionais deste momento tétrico na capital pajeuana eram os 

conhecidos “gatos pingados”, personagens simples que cumpriam a missão de carregar 

o morto, em seu caixão, de sua casa ao cemitério. De acordo com Raimundo de 

Menezes, os “soleníssimos gatos-pingados” eram funcionários de uma empresa 
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funerária, e vestiam trajes bem característicos: “(...) surradas casacas, debruadas de 

enfeites doirados, e ostentando luzidias cartolas, escandalosamente colossais, à guisa de 

chaminés, se apresentavam na residência do morto para conduzi-lo (...)” (Menezes, 

1977. p. 51).  

 A procedência destes trabalhadores, contudo, é contestada, quando o jornalista 

Dr. Carvalho Lima informa ao Jornal O Estado de 13/12/1938 que estes atuavam como 

miseráveis autônomos. “Simples trabalhadores de rua, carregadores, eram chamados 

para cada enterramento, à razão de 2 réis por cabeça, tendo apenas preferência os que já 

possuíssem prática do serviço”. O jornalista sugere que existiam três tipos de “gatos-

pingados”: os de primeira, segunda e terceira categoria, variando de acordo com o preço 

cobrado pelos carregadores. 

  

“Os de primeira categoria envergavam casaca, calçavam larga 
lista lateral, de galão doirado e cartola; os de segunda, calça 
com lista de galão prateado, jaqueta e boné, sendo que os de 
última classe, apresentavam indumentária mais simples e, às 
vezes, compareciam descalços” (O Estado, 13/12/1938). 

 

 Controvérsias à parte, os “gatos-pingados” completavam o ritual fúnebre, com 

passos marcados e melancólicos. Tortuosos, quem sabe, já que se comenta que, muitas 

vezes, eles compareciam ao mórbido ofício embriagados, “matavam o bicho, na bodega 

da esquina”, como cita Menezes.  

 

“Quase sempre compareciam meio-melados... e acontecia 
cada desastre, como aquele no enterro do comendador Luiz 
Ribeiro da Cunha. O cortejo vinha solene pela Rua Formosa, 
hoje Barão do Rio Branco, quando, ao chegar ao canto da Rua 
das Flores, hoje Castro e Silva, o caixão escapou das mãos 
dos ‘gatos-pingados’ e zás! espatifou-se ruidosamente nas 
pedras do calçamento...” (Menezes, 1977, pp. 51-52). 

  

O transporte fúnebre, então, com o tempo foi substituído por carros puxados a 

cavalos (aqui ainda aproveitando a presença dos “gatos-pingados”) e, por fim, por 

veículos a motos, adaptados para transportar caixões.  

 Além do anúncio em cartazes ou jornais e das grandes procissões preparadas 

para os enterros, o fortalezense, em especial aqueles de maior poder aquisitivo, também 

tinham uma preocupação com a ostentação do interior das casas, preparadas para os 
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velórios. Devia dar-se muita atenção a estes que funcionavam como símbolos de 

distinção, e que deveriam fazer jus ao nome e poder da família do falecido. 

 Os costumes diante da morte, por aqui, eram profundamente influenciados por 

Portugal, de onde, na maior parte dos casos, eram importadas as lápides do Cemitério 

São João Batista. “(...) é correto afirmar que a importação não se resumia à pedra, mas 

também às concepções de vida e de morte encarnadas nessas rochas esculpidas. Em 

certa medida e em certo sentido, existem códigos compartilhados em contextos 

distintos” (Batista, 2002, p.61). 

 Mas esta morte pomposa, este grande e dispendioso acontecimento social, como 

se sabe, era um privilégio para as pessoas de classes mais abastadas. Os pobres da 

Fortaleza antiga, que, entretanto, também compartilhavam das mesmas concepções 

diante da morte, faziam da morte tal grande festa.  

O costume de velar o corpo na presença de muitos, família, comunidade e até 

desconhecidos, era praticado entre estes. As procissões funerárias, mesmo sem grandes 

destaques, também eram praticadas, pois, enfim, estes hábitos faziam parte de uma 

crença na “boa morte” que se fazia presente nas pessoas de todas as classes. O respeito 

ao morto era geral, e se procurava fazer o melhor possível para que as honras ao 

falecido fossem dadas. Os pobres, por aqui, eram os únicos que não pagavam 

enterramento, mas, destaque-se, os “comprovadamente pobres”.  

Já os túmulos, estes não seguem o estilo arquitetônico adotado pelos 

portugueses, ou mesmo por franceses ou ingleses: a sepultura era a que se podiam fazer, 

simples e trazendo como diferenciação, no máximo, o nome do falecido. Isso é possível 

perceber nas áreas mais posteriores do Cemitério São João Batista, que em nada 

aparentam os ornamentosos túmulos das ruas frontais do recinto.  
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CAPÍTULO II: 

 

OS 

SEPULTAMENTOS 

 
 

 

 

 

 

 

“A morte nos ensina a transitoriedade de todas as coisas.” 

(Leo Buscaglia) 
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2.1. OS PRIMITIVOS SEPULTAMENTOS 

 

 O que fazer com o corpo do falecido? O destino deste pode ter alguma 

correlação com a sorte que será dada à alma do morto? E este destino do corpo pode 

gerar alguma interferência negativa na vida cotidiana dos vivos? Estas questões há 

muito têm povoado o imaginário das sociedades. Superstições ou crenças religiosas 

sempre atuaram de forma a regrar o comportamento e atitudes dos vivos em relação aos 

mortos. E o destino do corpo sempre foi uma das questões mais importantes. 

  Na Antigüidade, os povos tinham medo da proximidade com os mortos. Desta 

forma, eles mantinham os cadáveres à distância, para evitar uma interação entre os dois 

mundos, para impedir que estes pudessem interferir na vida dos vivos. É com base nesta 

superstição – assim se pode classificar, já que o costume era presente mesmo entre 

sociedades pagãs – que se justificavam os rituais fúnebres e que, além disso, explica-se 

a criação dos cemitérios, estes sempre distantes das cidades.  

 Pela Lei das Doze Tábuas, em Roma, era proibido o enterro de mortos nas urbes, 

determinação também seguida pelo Código Teodosiano e, desta forma, os mortos 

estiveram longe do “convívio” com os vivos por milênios. O cemitério, então, durante 

grande parte da história da humanidade é o espaço de destino dos mortos, o que não 

significa, necessariamente, que este era um espaço para os mortos, como adiante irei 

esclarecer. 

Essa preocupação com o sepultamento dos mortos era bastante clara nos antigos 

povos da Mesopotâmia. Lá, eles enterravam seus defuntos de forma escrupulosa, 

deixando o cadáver acompanhado de marcas de sua identidade pessoal, como pertences, 

objetos de uso, e até suas comidas prediletas. Para Giaccoia Júnior, este espaço de 

sepultamento tem uma importância muito grande na definição da cultura e identidade 

dos povos. São eles que demarcam os limites entre os dois mundos, e, além disso, 

representam as raízes da sociedade. 

  

“No fundo de seus sepulcros, os mortos formam assim as 
raízes que, dando ao grupo humano seu ponto de ancoragem 
no solo, lhe asseguram a estabilidade no espaço e a 
continuidade no tempo. Quando um conquistador pretende 
destruir ou reduzir à servidão uma nação inimiga, é preciso, 
de início, extirpar suas raízes: as tumbas, violadas, são 
abertas, os ossos pulverizados são dispersos ao vento. Com 
suas amarras rompidas, as comunidades flutuam: semelhantes 
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a um cadáver privado de sua sepultura, lançado às feras, cujo 
espectro é condenado a vagabundeara sem fim; privados de 
poder penetrar o reino dos mortos, eles são abandonados à 
errância á marginalidade, ao caos” (Vernant, J-P, 1982, 
p.108). 

  

 A palavra cemitério tem sua origem na Idade Média, no século XV, e já vem de 

uma noção cristã do lugar dos enterros. Nesta época, como falarei mais adiante, os 

cemitérios não tinham a mesma forma e sentido que encontramos hoje. A palavra vem 

de coemeterium, que significa todo o espaço ao redor da igreja, onde aconteciam os 

sepultamentos.  

 Entretanto, antes disso as igrejas não permitiam o sepultamento no seu espaço, 

mesmo quando já se havia superado o medo pagão da proximidade com os mortos. Os 

cemitérios passaram a se aproximar da rotina dos vivos a partir da incorporação de uma 

crença africana de culto aos mártires.  

 Assim como todas as pessoas, pagãos ou cristãos, os mártires eram enterrados 

em necrópoles extra-urbanas, longe das cidades. O que acontece é que as pessoas 

passaram a querer ser enterradas próximas a estes mortos, acreditando que estes as 

pudessem proteger, que as pudessem purificar, simplesmente pela proximidade física. 

Aos poucos, foram se criando basílicas nos túmulos destes mártires, onde outras pessoas 

também eram enterradas. 

 A partir daqui, percebe-se, já não havia um medo da aproximação dos mortos, 

muito pelo contrário, quer-se o contrário. Aqueles mortos que, antes, eram carregados 

de uma aura negativa, passam a ser venerados. De repente, estes mortos, estes 

cemitérios, já se encontram dentro das cidades. 

 E uma outra modificação surge. A igreja, que antes interditava o sepultamento 

em seus domínios, por força deste sentimento mais forte da intervenção de santos e 

mártires, passa a alterar suas ordens canônicas. Então, a igreja passa a abrigar uma 

enorme concentração de cadáveres, e já não se distingue mais esta dos antigos 

cemitérios. 
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2.2. A IGREJA COMO LOCAL PARA MORTOS 

 

 Hoje é possível, ao visitar antigas igrejas, encontrar túmulos em toda a sua 

extensão. Do Altar às calçadas, toda a área de abrangência da igreja, os seus arredores. 

Realidade impensável hoje, os enterros eclesiais foram bastante comuns na Idade Média 

e até ultrapassando esta época. A igreja daqueles tempos era, sem nenhuma distinção, 

um necrotério. Eram enterrados mortos, inclusive, nas paredes dos templos. 

 Na época dos sepultamentos nas igrejas, já não se acreditava mais na 

ressurreição da carne, em que todas as pessoas sairiam de seus túmulos, quando da 

chegada de Deus, e viveriam em harmonia na Terra. Não se pensava mais na premissa 

da salvação coletiva. Nem todos estão salvos. Existem aqueles que vão para Deus, mas 

também há aqueles que seguem para o Inferno, com o demônio e todas as suas chamas, 

tão bem ilustradas na Divina Comédia de Dante Alliguieri.  

 Já que a salvação não estava garantida, era importante que se fizesse o 

necessário para garanti-la. A intercessão pelos mortos era um meio, ou uma estratégia 

que poderia colaborar. E, se essa ajuda, esta prece feita por vivos já era de grande valia, 

mais ainda seria a intercessão dos santos. 

 Com o tempo, como já indiquei, as pessoas passaram a querer ser enterradas ad 

sanctos, próximos daqueles que cumpriram de forma exemplar seu papel em vida. A 

proximidade destes, no imaginário popular da época, poderia auxiliar na entrada no céu. 

Desta forma, o destino da alma passa a ser associado ao destino do corpo. 

 

“Assim como nos cortejos fúnebres se identificavam com as 
procissões que tematizavam o enterro de Cristo, as sepulturas 
eram associadas com o local onde Cristo era o senhor. As 
igrejas eram a Casa de Deus, sob cujo teto, entre imagens de 
santos e de anjos, deviam também se abrigar os mortos até a 
ressurreição prometida para o fim dos tempos. A proximidade 
física entre cadáver e imagens divinas, aqui embaixo, 
representava um modelo da contigüidade espiritual que se 
desejava obter, lá em cima, entre a alma e as divindades. A 
igreja era uma das portas de entrada do Paraíso.” (Reis, 1991, 
p.171) 

 

 Entretanto, esta associação direta entre enterro ad sanctos e salvação não era 

algo oficial. As constituições da igreja afirmavam que esta era uma prática louvável, e 

que deveria ser seguida, mas que a salvação se daria pelas boas obras realizadas durante 
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a vida. Mas a posição oficial não condizia com o que era praticado e, até entre membros 

da igreja, como monges e padres, esse pensamento supersticioso era vivo. 

 O enterro nas igrejas, de toda forma, teria uma função importante: já que os 

templos eram os locais que as pessoas iam para fazer suas orações e elevar o seu 

pensamento a Deus, fazendo pedidos e pedindo desculpas de seus pecados, quando os 

mortos são trazidos a estes meios eles passam, por tabela, a usufruir destas orações, a 

serem beneficiados pela prece dos outros. 

 A igreja utilizava, para o enterro ad sanctos, a doutrina do Purgatório, que era 

um local de passagem, de purificação antes da entrada no céu. A grande maioria das 

almas salvas do inferno teria que passar por este estágio, que faria com que, por meio do 

sofrimento, pudesse se purificar para as glórias do Paraíso.  

Este espaço teria sido criado por volta do século XIII e o tempo que as almas 

passariam nele era variável.  As orações dos vivos e a intercessão de santos seriam fator 

de abreviação da estadia da alma no Purgatório. Portanto, quanto mais preces fossem 

feitas pela alma do morto, mais rapidamente ele conseguiria ser transportado para o céu. 

Assim dentro da igreja seria mais provável que o morto fosse lembrado, e a igreja fazia 

questão de que as pessoas orassem por seus mortos que ali jaziam. A criação do 

Purgatório reforçou a mediação da igreja entre os vivos e os mortos, favorecendo a 

comunicação entre ambos, e, além disso, a permitiu grande proveito do ponto de vista 

financeiro, já que esta incentivava os fiéis a realizar compras de missas pelas almas de 

seus mortos, costume este que perdura até hoje. 

Contudo, nem todos possuíam o direito de serem enterrados nas paróquias.  

 

“Ela era terminantemente proibida aos judeus, heréticos, 
cismáticos, apóstatas, blasfemos, suicidas, duelistas, 
usurários, ladrões de bens da Igreja, excomungados, 
religiosos enriquecidos (se tinham profissão de pobreza), aos 
refratários à confissão e à extrema-unção, infiéis, crianças e 
adultos pagãos. Os incluídos em algumas dessas categorias 
teriam sepultura eclesiástica caso reparassem material e/ou 
espiritualmente suas faltas” (Reis, 1991, 174). 

 

A todas estas classes de pessoas, a solução era o enterro em cemitérios que ainda 

existiam. Desta forma, a igreja pretendia resguardar os seus espaços entre aqueles 

“puros”, e preservar o seu templo do pecado. Contudo, a negação do enterro na Igreja 

deveria ser uma decisão muito cuidadosa, posto que era um escândalo quando a um 
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corpo havia a interdição. Ser enterrado fora da Igreja era sinal de infortúnio, e os vivos 

faziam de tudo para garantirem a seus mortos a sepultura eclesiástica.  

De toda forma, o surgimento dos enterros nas igrejas agiu de forma marcante na 

relação entre vivos e mortos: o universo que separava os dois mundos passou a ser 

aproximados. Os vivos já viviam em harmonia com os mortos. Os mortos foram 

trazidos ao convívio dos vivos e se localizavam no ponto central da convivência das 

pessoas, a Igreja. Era na igreja que se encontravam as maiores movimentações da 

época: festas, diversões, proclamações e então, também os sepultamentos. 

Esta aproximação com a morte pode ser explicitada através dos testamentos da 

época, em que, na maioria das vezes, os testadores pediam para que seu corpo fosse 

sepultado na sua igreja matriz. As pessoas queriam ser enterradas no local onde 

conviviam, perto dos seus. Do século XIV ao XVIII, a escolha do lugar da sepultura 

levava em consideração ou este fator, de devoção familial, ou se ligava a alguma crença 

específica, uma devoção a uma paróquia, santo, ordem religiosa ou confraria.  

 No Brasil, costumava se dizer que, durante as cerimônias religiosas, os vivos 

passeavam sobre os mortos, já que os túmulos localizavam-se no chão e antes as igrejas 

no país não possuíam bancos. As pessoas tinham o costume de participar da missa 

encostadas à parede, ou sentadas no chão, sobre os túmulos. 

Mas o privilégio de ser enterrado junto ao santo de devoção, a um mártir, não era 

para todos. A competição era grande por esses espaços e, quase sempre, aqueles que 

possuíam maior poder econômico ou religioso eram os que lograram neste intento.  

 

“Apesar da oposição formal da Igreja, os poderosos acabavam 
por obter sucesso em serem enterrados dentro dos templos. O 
enterramento ad sanctos representava muitíssimo para a 
cosmovisão medieval e constituía um privilégio de que 
dificilmente alguém abriria mão. Assim, os membros das 
elites o retiveram e com isto também marcaram 
definitivamente os signos de sua ascendência social, 
continuando a ser inumados no interior dos templos. Exemplo 
significativo disso são os papas, que prosseguiram sendo 
sepultados no interior de uma igreja, na Basílica do Vaticano, 
embaixo do altar principal, bem próximo, como se acredita, 
do túmulo de São Pedro” (Rodrigues, 1999, p.53). 

 

 A hierarquia social tão presente na vida era também representada no momento 

da morte. Normalmente, somente os ricos enterravam-se exatamente dentro das igrejas, 
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no corpo, como é chamada a parte interna do templo. Mas todos, ou melhor, quase todos 

tinham o direito do sepultamento eclesial. 

Entretanto os pobres eram enterrados, em geral, nos locais mais distantes do 

altar. Era comum que fossem enterrados do lado de fora da igreja, o adro. No Brasil, os 

escravos em sua maioria eram enterrados nesta parte, que, de tão desprivilegiada, 

poderia ser obtida gratuitamente. Existem, contudo, provas de que até mesmo escravos 

chegaram a ser enterrados no corpo. Esta divisão, por aqui, costumava ser denominada 

através das expressões “das grades pra dentro” e “das grades pra fora”. 

 

“Os locais mais procurados eram os mais próximos das santas 
relíquias e dos altares onde era celebrado o ofício divino. Os 
mais pobres e humildes eram relegados ao lugar que veio a 
ser o cemitério, ou seja, o mais longe possível da igreja e de 
suas paredes, nos limites da área, no meio do claustro, nas 
profundas fossas comuns” (Ariès, 2003, p. 200). 

 

 Na Idade Média, a confiança dos defuntos à igreja era total. Na verdade, o que 

era necessário mesmo era que o corpo fosse levado a algum templo, não importando 

saber exatamente onde este estava localizado, contanto que estivesse ad sanctos. As 

pessoas entregavam os corpos à igreja e não se importavam com o que era feito deles. 

Quero dizer que a definição entre “das grades para dentro” e “das grades para 

fora” era valorizada, mas, desde que definido isso, não importava mais saber o espaço 

exato do túmulo. As pessoas não sabiam onde o corpo de seus entes estava enterrado, e 

nem importava. Naquela época, ainda não existia o culto aos mortos, que levava às 

pessoas a chorarem e rezarem no necrotério particular de seus entes, fato que só veio 

florescer durante o Romantismo. A idéia de um túmulo como uma casa do morto, uma 

morada perpétua (ou ao menos de grande duração) ainda não estava presente. 

 Até então, as sepulturas eram coletivas, e isso ainda se estendeu como costume 

até os séculos XVI e XVII. Estas sepulturas ficavam entreabertas, fechando-se 

totalmente somente quando preenchidas. Já a partir da segunda metade ao século XVIII, 

isso começou a modificar-se. Era a época do Romantismo, e as pessoas estavam 

envolvidas por um sentimento de culto aos mortos. Isto fez com que elas considerassem 

intolerável o tratamento que por anos foi dado pela Igreja a seus mortos. 

 “Reprovava-se a Igreja por ter feito tudo pela alma e nada pelo corpo, por se 

apropriar do dinheiro das missas e se desinteressar pelos túmulos” (Ariès, 2003, p. 74). 

As pessoas, apegadas aos restos dos entes queridos, passam a querer saber onde estes se 
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localizam, para poderem realizar seus cultos. É aqui que se inicia o fim dos 

sepultamentos em igrejas e acontece a volta dos cemitérios. 

 

 

2.3. SAI A IGREJA, VOLTA O CEMITÉRIO 

 

 O cemitério é o lugar, hoje, onde residem os mortos. Bem mais que um cenário 

cinematográfico de terror, fato este já trazido pelas novas concepções de medo e 

afastamento dos mortos e da morte, o necrotério é nos dias atuais um espaço de 

memória. É um espaço que luta para negar o esquecimento e, paradoxalmente, nega a 

morte, ao trazer de volta o falecido à memória dos vivos. 

 

“O túmulo não é um lugar qualquer. Aos poucos se 
transforma em um jorrar vulcânico de desejos. Não constitui 
simplesmente um buraco que pertence a alguém, individual 
ou familiar. A sepultura representa também um monumento, 
uma peça semiótica que contém uma tática comunicacional” 
(Rodrigues, 1999, p. 55). 

 

 Este espaço de histórias e biografias, de medo e lamentos, ou mesmo de danças, 

comércio e jogos – como chegou a ser na Idade Média – vai além de um lugar para 

mortos. O cemitério é um lugar, essencialmente, para os vivos. É para estes que foram 

construídos túmulos ornamentais, epitáfios com diversas finalidades, enfim, são os 

vivos e suas atuais atitudes perante a morte que justificam a existência dos cemitérios. 

Estes lugares, monumentais, remetem à memória, que se relaciona tanto ao passado 

como ao futuro, pois ela pretende manter viva a recordação, a existência, para as 

gerações futuras. Desta forma, pode-se afirmar que o cemitério é uma utilização do 

passado com vistas para o futuro. 

 Um espaço público, onde todos podem adentrar e participar das dores e, mesmo, 

do teatro dos outros. A visita dos outros dá sentido ao ambiente. Sem os visitantes, os 

monumentos não podem dialogar, as grandes esculturas não podem exibir o poder das 

famílias, os túmulos degradados também não podem denunciar o descaso a que foram 

submetidos. Além de todas essas mensagens, o cemitério também afirma, de forma 

contundente, uma condição que apavora as sociedades atuais: a finitude.  

 Mas toda essa importância envolta no ambiente do cemitério era, na Idade 

Média, desconhecida. Não se pensava em cultuar os mortos e, como já mostrei, o 
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enterro possuía uma missão salvívica: o importante era que o morto estivesse nas 

igrejas, não importando o local da sepultura. 

 A partir do século XVIII, as pessoas começaram a querer ser sepultadas em 

túmulos individuais. Primeiro, os sepulcros privados começam a ser construídos dentro 

das igrejas, depois em suas adjacências, até, por fim, serem localizados em ambientes 

próprios aos sepulcros, os cemitérios. 

 Este desejo vinha do sentimento romântico de culto aos mortos. O 

sentimentalismo exarcebado obrigava que o falecido ganhasse uma importância maior. 

 

“Os cultos funerários da Antigüidade, mesmo aqueles com 
alguns traços remanescentes no folclore, haviam seguramente 
desaparecido. O Cristianismo livrara-se dos corpos 
abandonando-os à Igreja, onde eram esquecidos. Foi apenas 
no fim do século XVIII que uma nova sensibilidade não mais 
tolerou a indiferença tradicional, e que uma nova devoção foi 
inventada, tendo sido tão popularizada e difundida na época 
romântica, que acreditavam-na imemorial” (Ariès, 2003, 
p.17). 

 

 Mas não só o Romantismo influenciou a criação dos cemitérios. O Positivismo 

de Comte também foi definitivo na mudança das percepções diante da morte. Os 

mortos, de acordo com o nacionalismo desta corrente, tinham uma importância grande 

para sociedade. Era neles que estavam encravadas as raízes dos lugares, a sua história. 

Foram eles que fizeram o passado do local em que se vive, portanto, estes são vistos 

como heróis a serem cultuados. O culto aos mortos, assim, é hoje uma expressão do 

patriotismo. 

Então, as igrejas não eram, nesta mudança de pensamento, o lugar ideal para que 

os mortos fossem enterrados. Era preciso criar um espaço especial para eles, onde 

pudesse realizar as peregrinações e construir os sepulcros individuais. Era preciso que 

os mortos fossem glorificados, e destacados entre os outros como seres únicos. As 

sepulturas coletivas das igrejas, ou mesmo as individuais, simples e sem grande 

destaque, já não suportavam o desejo de diferenciação das pessoas, especialmente 

daquelas de maior poder aquisitivo. 

 

“Procuram ir privatizando o terreno mortuário mediante o uso 
de possessivos, antes dispensáveis e até mesmo incogitáveis: 
‘jazigo perpétuo da família de...’, ‘construí esse túmulo para o 
meu corpo, para o de minha mulher e para os dos meus...’ 
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Essas sepulturas são como cofres a acumular corpos 
individuais, a entesourar patrimônios cadavéricos de famílias, 
a tal ponto que os riquíssimos passarão muitas vezes a 
construir igrejas ou capelas especialmente para nelas 
possuírem suas sepulturas privadas. Os grandes comerciantes, 
as grandes famílias, começam e, alguns casos a inverter as 
coisas: em vez de serem enterrados na instância coletiva, na 
igreja comunal, freqüentemente constroem igrejas privadas, 
para nelas possuírem sepulturas para si e para os seus” 
(Rodrigues, 1999, p. 55). 

 

Os ricos queriam poder destacar sua diferenciação das outras camadas sociais 

por meio de túmulos mais ornamentais. Queriam garantir a pompa que tiveram na vida 

também no momento da morte. Era importante que, num ambiente público como um 

cemitério, as pessoas pudessem observar a riqueza e importância da família do morto 

por meio de túmulos de grande porte. Era de intenção, também, que com toda aquela 

grandiosidade do sepulcro, o morto pudesse ser visto como um herói. Estas eram 

algumas das razões que moviam certas pessoas a reivindicarem a criação de cemitérios 

e o fim dos sepultamentos eclesiásticos. 

Aliada a esta perspectiva, um outro movimento, este encabeçado por médicos, 

orientava a sociedade para o fim dos enterros nas igrejas. A pureza do defunto era posta 

em xeque, e entrava a noção de perigo: os mortos agora representavam uma ofensa à 

saúde pública! Esta atitude hostil teve início no século XVIII e os médicos 

recomendavam o afastamento dos mortos do convívio com os vivos.  

 

“Para eles [os médicos], a decomposição de cadáveres 
produzia gazes que poluíam o ar, contaminavam os vivos, 
causavam doenças e epidemias. Os mortos representavam um 
sério problema de saúde pública. Os velórios, os cortejos 
fúnebres e outros usos funerários seriam outros focos de 
doença, só mantidos pela resistência de uma mentalidade 
atrasada e supersticiosa, que não combinava com os ideais 
civilizatórios da nação que se formava. Uma organização 
civilizada do espaço urbano requeria que a morte fosse 
higienizada, sobretudo que os mortos fossem expulsos de 
entre os vivos e segregados em cemitérios extramuros” (Reis, 
1991, p. 247). 

 

Esta posição se baseava na “doutrina dos miasmas”, que era uma teoria lançada 

pela ciência no Século das Luzes que afirmava que quando o ar era de me qualidade, 

este poderia causas doenças àqueles que o respiravam. As matérias orgânicas em 
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decomposição, especialmente as de origem animal, em contato com os elementos 

atmosféricos (temperatura, umidade, direção dos ventos) formava vapores que poluíam 

o ar.  

Nesta época começou-se a se preocupar em fazer várias medidas arquitetônicas e 

de saneamento nas cidades para permitirem que houvesse a circulação de ar, e de ar 

puro, que seria conseguido através da coleta de lixo, regulamentação de matadouros 

secagem de solos, entre outros. Entre tantas fontes de infecção, os mortos 

configuravam-se entre as principais. 

A partir da dissipação destes conhecimentos sanitaristas, começou-se se dar 

conta da existência dos odores fétidos que saíam dos cadáveres em decomposição. As 

pessoas que freqüentavam as igrejas e aquelas que moravam nas proximidades de 

cemitérios passaram a queixar-se dos odores daqueles locais. Os médicos higienistas 

estudavam e classificavam estes odores e alertavam a população à “vigilância olfativa”, 

era preciso que as pessoas fugissem desses cheiros. Por conta destas contribuições, os 

higienistas passaram a ser considerados “heróis” para as comunidades. 

 

“As preocupações com a saúde pública não eram alheias aos 
séculos XVI e XVII, embora não fossem as únicas nem as 
mais decisivas. Os fenômenos que Vicq d’Azyr [médico 
higienista] e seus contemporâneos explicavam pelas ciências 
da natureza e pela química já eram conhecidos, mas 
pertenciam a um mundo ao mesmo tempo natural e 
sobrenatural, onde intervinham causalidades ainda admitidas 
e que, no fim do século XVIII, foram relegadas à categoria de 
superstições desprezíveis” (Ariès, 2003, p.174). 

  

 Esse predomínio da razão científica foi trazido ao Brasil por volta mesmo do 

século XVIII. A França despontava como o exemplo de civilização e, por aqui, não 

seguir os caminhos que eram dados por lá era atitude retrógrada. Higienizar o país era, 

então, a meta para o progresso. Foi no final deste século que se iniciou a preocupação 

sistemática com os enterros. 

  E logo surgiram, tanto por aqui, como pela Europa, inúmeros “causos” de 

ataques miasmáticos causados por cadáveres, como este relatado em 1831 numa cidade 

carioca:  

 

“Todas as casas próximas às igrejas são inabitáveis por 
extremamente doentias. Ao pé de uma das freguesias desta 
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Cidade há uma casa que muda, por assim dizer, de moradores 
de dez em dez dias, tanto os moradores a acham má e 
pestilenta. As matérias que resultam da decomposição dos 
cadáveres, exsudam continuamente de uma das paredes 
contígua ao cemitério dessa igreja [...]” (Reis, 1991, p.259). 

 

 O fantasma da morte passava a ganhar grandes proporções. Da “morte domada” 

da Idade Média, passou-se para a “morte selvagem”: não se encarava o morto mais de 

forma natural. Este já não era bem vindo ao convívio dos vivos. Os locais de enterros, 

antes usados para orações, danças, comércio e jogos, passavam a ser um ambiente que 

deveria ser interdito. E as igrejas, que antes eram o local do Bem e das graças, passaram 

a ser palco de muitas assombrações. Estas, segundo Ariès, passam a ser um lugar 

“habitado pelo diabo e mal defendido pelas bênçãos rituais”. 

 Mas a Igreja não ficou, de todo, silenciada a estes ataques. No Brasil houve 

casos de vários padres que combatiam as acusações, afirmando a importância do 

sepultamento eclesiástico, baseando-se na história. Para estes padres, desde os primeiros 

cristãos, havia os enterros em igrejas, e os cristãos queriam ser enterrados nas 

proximidades de seus santos, direito que estaria então sendo tirado com a secularização 

dos cemitérios. 

 Mas os médicos então já haviam assumido a autoridade por muito tempo 

monopolizada pelos padres. Os médicos ditavam o que deveria ser feito: desde o 

momento da morte, eles queriam ter o controle sobre o morto, que passava a ser um 

objeto de estudo. Eles queriam dessacralizar a morte e exigiram que a função de 

registrar os óbitos, antes exercida por padres, passasse ao controle médico. Somente 

eles, afirmavam, poderiam explicar a causa que justificou o falecimento. 

 E não teve jeito. Diante de todo este quadro que se criara na sociedade, tornara-

se insustentável a permanência do costume de enterrar em templos. A partir de então, 

foram sendo criados os cemitérios seculares e proibidos os sepultamentos eclesiásticos. 

Os médicos haviam vencido.  

 A transição, por conta de todo o processo de reconstrução das mentalidades em 

relação à morte e aos mortos que foi realizado, aconteceu em todo o mundo de forma 

mais ou menos natural. Contudo ainda houve resistências, inclusive aqui, no Brasil, no 

episódio da Cemiterada, que de acordo com Reis, “foi episódio que teve como 

motivação central a defesa de concepções religiosas sobre a morte, os mortos e em 

especial sobre os atos fúnebres, um aspecto importante do catolicismo barroco”. 
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 A Cemiterada aconteceu na Bahia em 25 de outubro de 1836 e caracterizou-se 

por uma revolta popular contra o a criação dos cemitérios, em detrimento dos enterros 

nas igrejas. O movimento foi organizado pelas irmandades e ordens terceiras de 

Salvador, e logo conseguiu o apoio de muitos fiéis. Durante toda a tarde deste dia, os 

manifestantes invadiram o cemitério construído na cidade e, com machados, alavancas e 

outros ferros puseram a baixo todo o Campo Santo. As pessoas se alegravam ao ver o 

cemitério ao chão, este que, para eles, significava a destruição da religião católica. No 

dia seguinte, entrou em vigor uma lei que proibia os enterros em igrejas. A manifestação 

não logrou êxito e o sepultamento em cemitérios já estava estabelecido, aqui e em todo 

o Ocidente, como o novo local de destinação dos mortos. 

   

 

2.4. OS ENTERRAMENTOS EM FORTALEZA 

 

 Ele salta pra trás, dá um grito, expressa o susto. O que estava ali, à sua frente, 

era mesmo um esqueleto, bem no meio da Estrada de Ferro de Baturité. Mas aquela 

ossada não estava ali à toa, e denunciava um grande contraste, destacado pelo jornal O 

Povo, que era o de “transformar um campo santo, última palavra das coisas estáticas – 

imobilização da morte, num campo ferroviário, expressão do movimento, do 

dinamismo, da vibração da vida!” (O Povo, 08/03/1948). 

 O cenário da assombração do personagem citado na reportagem é hoje a Praça 

da Estação e foi, de 1844 a 1866, o local onde se ambientava o primeiro cemitério do 

Ceará, o Croatá, ou São Casimiro, santo homônimo do presidente da Província do Ceará 

na época, Casimiro de Morais, que mandou construir o necrotério.  

 A mudança da finalidade do local talvez não tenha se dado da maneira mais 

conveniente, levando-se em conta a importância social do corpo de um defunto dentro 

da sociedade, importância esta justificada pela religião ou por superstições, como já 

discuti anteriormente. O fato é que os corpos ali enterrados foram retirados para serem 

levados ao novo cemitério que havia sido construído como anônimos. E isto quando 

eram trasladados, já que muitos continuaram perdidos nas terras então pertencentes à 

Estrada de Ferro. Os jornais da época em que se passou a transição denunciavam o trato 

que foi dado aos mortos: 
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“Ainda hoje, quando se fazem escavações por ali, surgem 
ossadas no seio da terra. Ossadas de algum poderoso ou 
algum paria, mas, para nós, de hoje, ossadas de gente 
anônima, que a cova nivela a todos, desconhecendo posições 
sociais” (O Povo, 08/03/1948). 

  

 Quando desativado, em 1966, o cemitério já estava sendo invadido pelas areias 

do Morro do Croatá, e os custos para impedir estes avanços eram por demais elevados, e 

o senso comum indicava à criação de outro cemitério, até porque a cidade estava se 

expandindo em população, e o necrotério já se encontrava pequeno para a demanda. 

Entretanto, além destas razões, ainda se destacava o desejo de se investir em arte 

tumular, na ostentação dos túmulos, e o cemitério já não comportava tais ambições. “E 

uma pequena necrópole constantemente ameaçada pelas areias estava aquém da 

individualidade vaidosa que almejava não só a imortalidade no paraíso celeste, mas 

também a terrena” (Batista, 2002, p. 60). 

 Antes do Cemitério São Casimiro, como aconteceu em todo o Brasil e ao redor 

do mundo ocidental, Fortaleza enterrava seus mortos em igrejas. Aliás, um pouco antes 

ainda do Croata, afirma o jornal O Povo, já havia sepultamentos em outro local que não 

a igreja. Este local seria ao lado da igreja matriz, que, em 1808, teve seu espaço 

proposto pelo vigário da época para ser construído um cemitério. Na verdade, o local 

nunca foi realmente um cemitério, mas a finalidade, segundo o jornal, foi cumprida: 

“Embora não tivesse andamento a idéia, foi muita gente enterrada no local indicado, ali 

por onde está o Seminário” (O Povo, 15/03/1948). 

 O desejo da pompa, ou da expressão de uma certa diferenciação, de uma 

hierarquia, que motivou não só a criação do cemitério Croata, como a sua transição para 

o posterior São João Batista, já era percebida mesmo na época dos sepultamentos 

eclesiais. De acordo com Hugo Victor (O Povo, 15/03/1948), em artigo que trata sobre 

os cemitérios da cidade pajeuana, a diferenciação das classes sociais no momento do 

sepultamento era determinada pelas grades da igreja. Os mais abastados eram enterrados 

“das grades para cima”, ficando os pobres “das grades para baixo”. 

 Também existiam pessoas sepultadas nas paredes das igrejas. Segundo o 

articulista, a maior número de sepultamentos se deu na Igreja do Rosário que, como 

caracteriza, “é um túmulo só”. A antiga Catedral também foi túmulo de importantes 

personagens da história cearense, como os republicanos fuzilados em 1825, quando da 

Confederação do Equador. 
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 Mas nem todos poderiam ser enterrados em campo santo. As Actas e 

Constituições do Primeiro Synodo Diocesano Fortalexiense, no capítulo em que tratam 

das exéquias, deixam claro a quem o enterro eclesiástico era negado: judeus, pagãos, 

infiéis, acatólicos, apóstatas e excomungados, suicidas, os que morrem em duelo e 

pecadores que falecem. Todas estas pessoas eram impedidas de serem enterradas nas 

igrejas e, mais posteriormente, no cemitério, já que este estava sob a tutela da igreja. 

Somente em 1888 foi-se reservada uma área do cemitério para estas pessoas, área não 

necessariamente separada por muros ou grades. 

 Entretanto, com o tempo, os enterramentos nas igrejas passaram a ser 

questionados e mesmo as condições de tal sepultamento já indicavam para uma 

mudança no destino que deveria ser dado aos corpos dos defuntos. Em meados do 

século XIX, as igrejas já não possuíam mais estrutura física para abrigar o número de 

defuntos, que seguiam uma média aproximada de 200 enterramentos por ano. 

 Além disso, a Fortaleza daquela época, apesar de ainda pequena, com cerca de 5 

a 8 mil habitantes e, como define Raimundo Girão, “atrasada”, “um areal à mercê da 

ventania”, tinha ganas de seguir o estilo de vida europeu, e de absorver as idéias em 

foco por lá. Filhos de famílias abastadas costumavam estudar no Velho Mundo, 

especialmente na França, de onde trouxeram idéias que vieram a modificar o trato dos 

mortos aqui na capital cearense. 

 A “teoria dos miasmas”, aos poucos, foi sendo introduzida em Fortaleza, 

espalhando a noção do perigo que os mortos poderiam trazer à saúde pública. A criação 

de um cemitério, para a cidade, além de uma atitude higienista, significava um grande 

passo para que Fortaleza saísse das “trevas do atraso” para poder acatar aos atos de 

civilidade vindos da Europa.  

 O discurso científico foi embandeirado por muitos articulistas de jornais 

cearenses, que tornavam cada vez mais aceitável à sociedade a idéia do fim dos 

sepultamentos em igrejas. A transição já ocorrida na Europa e encabeçada pela França, 

ideal de civilidade para os fortalezenses, assim como as atitudes que já vinham sendo 

tomadas na cidade do Rio de Janeiro ressoaram por aqui como catalisadores da 

mudança.   

 Mas não era somente a preocupação com a saúde pública que motivava a criação 

de cemitérios. A vaidade, a busca pela distinção foi outro fator propulsor das inumações 

em cemitérios. Assim como ocorreu em outras partes do mundo, aqui não foi diferente: 

o desejo de consagrar-se perenemente através de um monumento que pudesse exibir e 
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ostentar a riqueza e a “importância da família na sociedade” torna-se motivo para se 

abandonar o antigo hábito de enterrar nas igrejas. 

 Não se pode também esquecer o novo sentimento de culto aos mortos trazido 

pelo Romantismo. A igreja não era o lugar ideal para este culto, já que a noção da 

individualidade não era presente nestes ambientes. O espaço do cemitério permite que 

se possa construir um monumento com toda a pompa em sinal, também, de respeito e 

dor pela morte do ente, e é também lá que ganham mais destaque as peregrinações para 

cultuar os mortos. 

 Por conta de todos estes fatores, pode-se afirmar que a transição aqui, em 

Fortaleza, deu-se de forma bem mais pacífica do que se percebeu em Salvador, quando 

do episódio da Cemiterada. Entretanto, houve ainda alguma resistência, mas de maneira 

bem mais isolada, restrita, no que se pode inferir dos registros, a esta ou aquela crítica 

em algum meio de comunicação. 

 E foi assim que as igrejas deixaram de ser o cenário dos sepultamentos para dar 

espaço aos cemitérios, que permitiram todo um novo hábito no processo de preparação 

da passagem do falecido ao outro mundo, por meio das exéquias. 

 Então veio o São Casimiro: 

 

“Certa manhã a esposa do Presidente da província, dr. 
Casemiro José de Moraes Sarmento, por sinal que piauiense, 
e um dos mais ilustres, indo assistir missa no Rosário, teve 
um ‘passamento’. Haviam enterrado na véspera, á tarde, um 
indigente, que, mal sepulto, exalava penetrante mau-cheiro. O 
Presidente, então, resolveu proibir enterros nas igrejas, e 
mandou construir o do Croata, que, oficialmente, não sei se 
por adulação, teve o nome do santo do nome presidencial” (O 
Povo, 15/03/1948). 

 

 O cemitério, construído no morro Croata, não chegou a representar toda a beleza 

que a arte tumular de seu sucessor viria mostrar. Ainda não era o ambiente ideal para 

toda a ostentação pretendida por aqueles que queriam se imortalizar na terra, tendo um 

pouco da glória no passado adquirida por faraós em grandes monumentos tumulares. 

 Desta forma, começava-se a preparar a construção de um novo cemitério, até 

porque o São Casimiro já estava muito próximo da cidade, e as ordens médicas de 

sanitarização exigiam um certo distanciamento dos defuntos. É então que surge o 

Cemitério São João Batista. 
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2.5. O CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA 

 

 Ainda inacabado, mas com a bênção da igreja, foi inaugurado em 1966 o 

Cemitério São João Batista. O necrotério surgiu na época em que ferviam os discursos 

de saúde pública promovidos pelos médicos e ressoados por meio dos articulistas dos 

veículos de informação. Era também uma fase em que se buscava, sob a influência 

romântica, uma morte mais gloriosa, arrebatadora e com uma cerimônia fúnebre 

pomposa. Desta forma, cemitério veio marcar uma nova atitude diante da morte, mas 

dispendiosa, pode-se garantir. 

 Os túmulos dos mais abastados vinham importados de moldes europeus, 

especialmente de Portugal. Os sepulcros individuais, muitos deles ostentosos, 

informavam a nova idéia da busca pela diferenciação. Alguns deles, por seu tamanho e 

beleza, fazem com que o visitante sinta-se submisso a toda aquela obra, admirando toda 

aquela grandiosidade. Intenção esta pretendida por muitos que queriam, no momento da 

morte, destacar todo o poder que possuía a família. 

 

“Não se rende homenagem somente ao parente morto, mas ao 
que ele significou em vida. E, de certa forma, trata-se de uma 
forma de autocelebração (...). O grande investimento nos 
mausoléus reafirmava e legitimava, a céu aberto, o poderio 
econômico e político dessas famílias. A riqueza adquirida 
pelo comércio, seja ele de mercadorias ou de escravos 
(também mercadoria), tornou possível o surgimento de uma 
certa ‘aristocracia local’ que encontrava, no cemitério, lugar 
público para ostentar o que até então era quase exclusivo do 
âmbito privado” (Batista, 2002, pp. 20-21). 

 

 Esta aristocracia está bem evidente no cemitério. Ricas famílias, políticos, 

militares, enfim, toda a classe que representava o poder político e econômico da cidade 

dos séculos XIX e XX se faz presente na primeira metade de fileiras do necrotério. É 

neste espaço que se percebem os túmulos mais bem elaborados, mais dispendiosos, 

grande parte feita por marmoreiros lisbonenses. 

 É também nesta área que se encontram os túmulos perpétuos. Até porque 

somente as classes mais abastadas tinham condições de arcar com os custos de manter 

para sempre o corpo do defunto dentro do terreno. O restante tem que alugar o espaço 

por um período de três a cinco anos, período anterior ao corpo ser levado ao ossuário. A 

glória individual destacada pelos positivistas encontra aqui forte expressão. 
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 Essa busca pela individualidade é também evidente quando se observa que parte 

dos sepulcros do Cemitério São João Batista é cercada de cercas. E essa preocupação 

não se justificava pelo temor da violação do corpo por animais (fato este que ocorria 

entre os sepulcros mais simples), já que a área destes túmulos é cimentada. Isto é apenas 

mais um indício dessa nova perspectiva em relação à morte. A morte coletiva, aquela 

existente na Idade Média, já não encontra aqui mais espaço. É preciso ter uma atitude 

individual perante esta que é, sem dúvida, uma propriedade privada inalienável: a 

morte. Cada um tem a sua, e ninguém a toma. 

 E o Cemitério São João Batista trouxe ainda uma diferenciação marcante em 

relação aos sepultamentos em igrejas: este já não era mais um lugar exclusivo para os 

católicos.  

 

“Aproximadamente a 15 metros do lado posterior da capela, à 
esquerda da alameda central, são encontrados alguns túmulos 
de ingleses. Exibindo praticamente o mesmo formato – uma 
cruz sem ornatos, lisa, fincada em pequena base próxima ao 
solo – foram erguidos, nas primeiras décadas da centúria 
passada. Ao contrário dos ingleses que estão espalhados por 
vários pontos do cemitério, existe, ao final do cemitério, um 
núcleo onde a totalidade é de sepulturas de judeus”. (Batista, 
2002, p. 54). 

 

 As diferentes classes sociais também estão presentes no ambiente. Localizadas 

mais na parte inferior, as sepulturas destas camadas são sem grandes ornamentos e 

também dividem espaço com os túmulos de associações, sindicatos e confrarias. Aqui, o 

morto já não é visto com a imagem da individualidade: está perdido entre tantos que 

representam um mesmo grupo. O seu aspecto individual é suprimido pela atividade 

exercida, seu nome é apenas parte de um todo, que é a representação social do coletivo. 

 O Cemitério São João Batista logo depois de inaugurado começou a receber os 

novos enterros, fechando assim o São Casemiro. Para que não fossem “profanados” os 

corpos enterrados neste cemitério, foram criados naqueles dois grandes ossuários.  

 

“Tudo o que se pôde remover, pelo tempo afora, foi parar nos 
dois depósitos, e lá a democracia da morte misturou ossos de 
nobres e plebeus, de ricos e pobres, de brancos e pretos, de 
lindas deidades e de horripilantes ‘feiuras’, de modo que 
ninguém sabe distinguir nem reclamar”. (O Povo, 
15/03/1948). 
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 Um exemplo clássico desta mistura pôde ser verificado pelo engenheiro João 

Nogueira, à época. Em um de seus rotineiros passeios pelo necrotério, ele resolveu olhar 

estes ossuários. Entre ossos de todo tipo e fragmentos de roupa e madeira, ele percebeu 

um caixão quase intacto, onde estava pendente uma placa de prata. Ao limpa-la, 

descobriu quem era que ali jazia: Antônio Rodrigues Ferreira, o conhecido Ferreira 

Boticário, reformador de Fortaleza, ex-Presidente da Câmara e que hoje dá nome à 

praça-símbolo da cidade.  

 De imediato, ele resolveu mandar erigir-lhe um monumento, que hoje se 

encontra no primeiro plano do cemitério. “Ossuários do cemitério de São João Batista! 

Se se pudesse adivinhar de quem é o que jaz no sombrio interior dessas paredes!” (O 

Povo, 15/03/1948). 
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CAPÍTULO III: 

 

OS EPITÁFIOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Quem acha que ninguém pode mudar o passado nunca leu necrológios.”  

(Franklin P. Jones)  
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3.1. UM POUCO DA HISTÓRIA DOS EPITÁFIOS 

 

 “Saio da vida para entrar na História”. A frase, atribuída ao estadista Getúlio 

Vargas, que a teria escrito momentos antes de sua morte, de seu suicídio, bem que 

poderia ser utilizada como um epitáfio. Na verdade, ela, mesmo não estando hoje 

gravada no túmulo do ex-presidente da República, acaba, de certa forma, exercendo o 

papel que poderia dizer que os epitáfios exercem ou costumaram exercer. 

 A frase, que possui um tom de autobiografia e, acima de tudo, de exaltação, de 

culto à personalidade, como se este fosse um herói, possui características bastante 

comuns às dos epitáfios ao redor do mundo e ao longo dos tempos. E essa associação ao 

heroísmo e a preocupação com a biografia são antigas. Em Roma, o poeta aclamado e 

respeitado Virgílio, escritor do clássico Eneida, já possuía, no século 19 a.C. a seguinte 

inscrição, em latim, no seu túmulo:  

 

Mantua me genuit; Calabri rapuere, tenet nunc 
Parthenope: cecini pascua, rura, duces1 

 

 No epitáfio, o poeta afirma sua ligação com sua terra e sua importância nela, 

como se fosse um herói, ou um mártir ao, nos inscritos de sua morte, exaltar seu 

pertencimento às terras por onde se fixou. É autobiográfica, ao relatar onde nasceu, 

onde morreu, e onde fez história, e de que forma a fez.  

 A palavra “epitáfio” vem à língua portuguesa por meio do latim Epitaphius, mas 

sua origem remete à língua grega na palavra Epitaphos, que significa um breve escrito 

de louvor a uma pessoa falecida. A própria palavra Elogio, que vem do grego eu (boa, 

bela) e de logos (linguagem), era, na sua origem, o próprio sinônimo de epitáfio, 

referindo-se apenas às palavras elogiosas nos túmulos, passando, com o tempo, a 

abranger a referência positiva a pessoas vivas. 

 

“É da natureza do epitáfio resguardar/ressaltar/inventar as 
boas qualidades dos falecidos. Tanto que, depois de ler só  
frases elogiosas, a garotinha de seus doze anos indagou do 
pai: “Em que canto deste cemitério estão enterradas as 
pessoas más?” Tem sua lógica, não?” (LAURIA, Como quer 
o seu?)  

                                                   
1 Mântua gerou-me; a Calábria arrebatou-me; agora possui-me 
Partenope (Nápoles): cantei as pastagens, os campos, os heróis 
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Já a palavra grega Epitaphos elucida, em si, o seu significado: epi quer dizer 

“sobre” e taphos é referência à “sepultura”, portanto, uma inscrição sobre túmulos, 

mausoléus e campas cemiteriais, normalmente em placas ou cravadas na pedra. 

Tradicionalmente, os epitáfios eram escritos em forma de versos, como o do francês 

Robespierre: 

 

Passant, ne pleure pas ma mort 
Si je vivais tu serais mort2 

 

Também, segundo o dicionário Aurélio, epitáfio significa “espécie de poesia 

satírica (em geral uma quadra) feita sobre um vivo como se se tratasse de um morto”. 

Esta ligação com a poesia que, como mostrei, foi trazida para as inscrições cemiteriais, 

ainda permanece em alguns cemitérios atuais, encontrando-se exemplos, como ainda 

irei elucidar, aqui em Fortaleza. Estes textos mórbidos há muito influenciam ou são 

influenciados pela literatura, especialmente no período do Romantismo, notadamente 

durante a sua segunda fase, a byroniana, como mostra o seguinte poema de Álvares de 

Azevedo, representante brasileiro dos mais ilustres desta fase: 

Epitáfio 

Perdão, meu Deus, se a túnica da vida/Insano profanei-a nos 
amores!/Se à coroa dos sonhos perfumados/Eu próprio 
desfolhei as róseas flores! 

No vaso impuro corrompeu-se o néctar,/A argila da existência 
desbotou-me!/O sol de tua glória abriu-me as pálpebras,/Da 
nódoa das paixões purificou-me!/ 

E quantos sonhos na ilusão da vida!/Quanta esperança no 
futuro ainda!/Tudo calou-se pela noite eterna.../E eu vago 
errante e só na treva infinda... 

Alma em fogo, sedenta de infinito,/Num mundo de visões o 
vôo abrindo;/Como o vento do mar no céu noturno/Entre as 
nuvens de Deus passei dormindo! 

                                                   
2 Passante, não chores minha morte 
Se eu vivesse tu estarias morto 
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A vida é noite: o sol tem véu de sangue:/Tateia a sombra a 
geração descrida.../Acorda-te, mortal! é no sepulcro/Que a 
larva humana se desperta à vida! 

Quando as harpas do peito a morte estala,/Um treno de pavor 
soluça e voa:/E a nota divinal que rompe as fibras/Nas dulias 
angélicas ecoa!  

 

Os primeiros epitáfios de que se tem registro são egípcios, produzidos nos 

sarcófagos. Estes epitáfios seguem uma linha uniforme: primeiro, uma prece a uma 

divindade (normalmente a Osíris ou Anúbis), a que se seguia o nome, a ascendência e 

os títulos do defunto. Desde esta época, nota-se a preocupação de deixar clara a 

importância que o morto exerceu quando em convívio social.  

Já os epitáfios da Grécia Antiga eram de grande valor literário, sendo em sua 

maioria comoventes e ricos, de expressões bastante variadas, mas quase sempre na 

estrutura de versos. Contudo, com o tempo, passou também a surgir em forma de prosa. 

Já as inscrições tumulares de Roma antiga eram menos ricas, e traziam, no geral, 

somente nomes e fatos. 

Entretanto, em Roma, todos os indivíduos, cidadãos romanos ou não, tinham o 

direito a um túmulo, que freqüentemente acompanhava as inscrições. Estas inscrições 

demonstravam o desejo de conservar a identidade do túmulo e a memória do defunto. 

Nestes idos, eram inumeráveis, diminuindo aos poucos na época cristã, a ponto de, por 

volta do século V, tornarem-se escassas, desaparecendo por total em algumas 

localidades. 

Os epitáfios vieram reaparecer somente a partir do século XII, exatamente na 

época que a sociedade passou a acreditar no juízo individual. Como antes se acreditava 

na ressurreição coletiva, não havia a preocupação em se fazer túmulos individuais, 

conseqüentemente, não havia a possibilidade da existência das inscrições.  

Com a nova crença, segundo Ariès, o homem passou a dar-se conta de si mesmo, 

a aperceber-se de sua biografia. Assim, no século XIII, os epitáfios já voltam a se 

tornarem freqüentes. “(...) traduz [o epitáfio] a vontade de proclamar aos homens da 

terra a glória imortal do defunto, glória que provinha tanto das proezas de cavaleiro e da 

erudição humanística, quanto da prática das virtudes cristãs os das graças divinas” 

(Ariès, 2003, p. 123). 
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Existia, na Idade Média, uma idéia de associação entre a fama na Terra e a glória 

após a vida. Acreditava-se que quem houvesse sido de grande importância aqui teria 

garantido o seu espaço no Paraíso. “Separava-se dificilmente a imortalidade celeste e a 

celebridade terrestre” (Ariès, 2003, p.120). Desta forma, era comum que os epitáfios 

mostrassem o papel que o indivíduo exerceu na sociedade, sua glória, seus feitos. Essa 

associação foi extinta no século XVI, mas o culto à glória do morto, como um herói, 

ainda estaria a começar, a partir do Renascimento. 

 Nesta época da Idade Média, era comum que os epitáfios fossem escolhidos 

pelos próprios moribundos. Normalmente, dentro dos testamentos poderia se encontrar 

a sugestão das inscrições que o indivíduo queria sobre o seu túmulo. Este costume já 

não é tão comum hoje em dia, até porque os testamentos, quando existem, já não são 

mais do que um instrumento burocrático de distribuição de bens. Hoje já não se prepara 

para a morte. Ainda assim, é possível encontrar casos de pessoas que decidem seu 

próprio epitáfio e aquelas que declaram abertamente que frase quer gravada em sua laje. 

 

 

3.2. A VIDA E A MORTE NO CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA 

 

 Visitar os túmulos do Cemitério São João Batista é bem mais que uma 

extraordinária experiência estética (seria este hoje o conceito de arte?), através dos tão 

bem trabalhados e dispendiosos mausoléus. Caso o visitante se dispunha a passear pelos 

tantos epitáfios (fato já não tão comum nos cemitérios mais recentes, onde vigora uma 

visão mais protestante e de igualdade diante da morte) ao redor do necrotério, ele 

poderá perceber diferentes visões e comportamentos diante de um dos fenômenos que 

mais intrigam o ser humano: a morte. 

 São variados os tipos. É possível rapidamente perceber que muitos deles não 

passam da simples inscrição do nome do falecido, acompanhada do intervalo de tempo 

em que este viveu em vida sobre a Terra. Na presente pesquisa, debrucei-me por 839 

epitáfios, que se encontram tanto no plano norte como o sul do cemitério, nas fileiras 

iniciais até o início da capela. Destes epitáfios, 294 integram formato “nome + data de 

nascimento + data de falecimento”, número bastante elevado, e que pode revelar 

diferentes atitudes. 

 Além destes, existem aqueles, não tão diferentes, mas que trazem de acréscimo o 

sentimento da família ou daqueles que mandaram erigir o túmulo, perante o fato da 
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morte do indivíduo. “Saudades perenes de sua família”, “Saudades imorredouras de 

seus pais, filhos e amigos”, “Saudades infindas dos seus”, são alguns dos exemplos, que 

mais parecem modelos, que podemos encontrar. Na área pesquisada, estes somam em 

432 e, talvez, diferenciem daqueles apenas pela preocupação de mostrar ao visitante que 

o que jaz faz falta, desperta sentimentos de dor, angústia e saudade a alguns que ficam. 

 Mesmo tão simplórios e, aparentemente, vazios de sentido, estes epitáfios 

revelam uma certa intenção de biografar. Objetivo este, antigo, e que vem bem mais 

claramente em outros epitáfios. Poderia dizer que todos eles, sem exceção, são 

biográficos e que esta é uma característica sine qua non a estas inscrições. 

 Um outro aspecto já observado em tempos passados pode ser encontrado 

também em epitáfios deste cemitério: a intenção de exortar, de dar exemplo. Pode-se 

dizer que tais inscrições trazem as características de máximas, talvez tão eficazes quanto 

as de La Rochefoucault. 

 O flerte com a poesia é claro em muitos epitáfios, alguns vindo até em forma de 

versos, como o que mostrei anteriormente. Como característica comum a estes textos, os 

epitáfios que trazem aspectos de poesia, em geral, são ricos em sentimentos, 

comoventes, como as antigas inscrições tumulares gregas. Contudo, o sentimento é 

presente na maioria destes epitáfios. 

 A memória é outro conceito inerente ao sentido do epitáfio. Seguindo o conceito 

de Halbswachs, pode-se afirmar existem aqueles que destacam a memória individual, 

sendo, às vezes, um texto autobiográfico ou de algum ente muito próximo, e existem 

aqueles que evidenciam uma memória coletiva, mostrando o que teria representado 

aquele indivíduo para uma certa comunidade, ou para a sociedade cearense, de forma 

geral. 

Existem, possivelmente, outras interpretações destes textos, posto que são 

escritos, em geral, bastante subjetivos. O sentido que a família quis passar ao criar a 

inscrição talvez não seja o mesmo que seja absorvido por aquele andante curioso que 

pára para lê-lo. O que é certo é que o epitáfio, assim como a sepultura como um todo, é 

um instrumento de transmissão de sentido, possui uma intenção comunicacional. Se, 

para Cecília Meireles, “tudo é vivo e tudo fala”, mais falam ainda estes inscritos, que 

pretendem traduzir em poucas frases todo o sentimento e interpretação do homem diante 

da morte. 
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3.3. EPITÁFIO E MEMÓRIA 

 

  

 Lembrar de um ente querido, ou de uma pessoa importante para a historia do 

meio em que se vive ou, mesmo, lembrar daqueles que não nos foram tão gratos, de 

qualquer forma, lembrar. O ato de recordar das pessoas remonta aos primórdios da 

humanidade e classifica os seres humanos como seres pensantes, sendo este ato de 

inegável importância para a evolução humana.  

 

“A memória, como propriedade de conservar certas 
informações, remete-nos em primeiro lugar a um conjunto de 
funções psíquicas, graças às quais o homem pode atualizar 
impressões ou informações passadas, ou que ele representa 
como passadas” (Le Goff, 1994, p. 423). 

  

O ato mneumônico, ou seja, o lembrar, faz parte de todas as sociedades, sejam 

elas com escrita ou sem. Entre as sociedades sem escrita, os primeiros domínios da 

memória se referem aos mitos de origem, às famílias e etnias. E isso foi passado para as 

sociedades escritas. A importância de saber a sua origem tem se mostrado fundamental 

para as sociedades e esse valor dado pode ser confirmado claramente através dos textos 

bíblicos, onde se percebem claramente a preocupação em afirmar, em lembrar a filiação 

dos personagens: “Filhos de Judá foram: Farés, Hesron, e Carmi, e Hur, e Sobal. Raia, 

porém, filho de Sobal, gerou a Jaat, de quem nasceram Aumai e Laad. Estas as famílias 

dos Saratitas” (Crônicas, 4, 1-2). 

Este destaque da filiação como fator inexoravelmente essencial para definir a 

história de uma pessoa, assim como sua importância sobre a Terra, pode ser encontrada, 

também, no seguinte epitáfio: 

 

Intendente major Rosendo Augusto de Siqueira. Major Diogo. Sobral 26/04/1943. Filho 
do lisboeta Diogo Henrique de Siqueira e Ignácia Francisca das Chagas Braga Diogo 
de Siqueira. Ela, filha do capitão-mor das ordenaças do Sobral 1815, Luiz Francisco 
Braga e Margarida Francisca das Chagas. Em 07/12/1880 casou com Julita Carmélia 
Alcânthara Diogo de Siqueira, Filha do Capitão Antônio Lopes de Alcânthara e 
Vicência Jacondina L. de A. Deixou duas filhas, Maria Eneida Diogo de Siqueira 
Portella e Santinha Alcânthara Diogo de Siqueira. Prefeito de Sobral – Ceará. 
Governador F. Bizerril Fontenele em 1892 – 1896. Coronel Doutor Antônio Pinto 
Nogueira Acciolly 1896-1900. Coronel Doutor Antônio Pedro Augusto Borges – 1902-
1904. 
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 Tal intento é encontrado em vários outros inscritos tumulares do cemitério São 

João Batista. Algumas vezes, dá-se o destaque não a nomes que antecederam a alguém, 

mas às gerações que se surgem por meio da presença deste alguém sobre a Terra, como 

mostra o seguinte inscrito: 

 

Último jazigo dos restos mortaes de D. Maria Martha Studart. Nasceu em 02 de julho 
de 1765, faleceu a 25 de junho de 1866. Deixou cobertos de dor 4 filhos, 52 netos e 16 
bisnetos. Tributo de amor filial em veneração à sua memória. Amada e vivida, não a 
esqueçamos depois de morta. 

 

 O aparecimento da escrita surgiu como instrumento base para que o ato de 

lembrar passasse a se oficializar ainda mais e que a memória ganhasse uma importância 

inestimável para a história e perpetuação das civilizações. “Nos templos, cemitérios, 

praças e avenidas da cidade, ao longo das estradas até ‘o mais profundo da montanha, 

na grande solidão’, as inscrições acumulavam-se e obrigavam o mundo greco-romano a 

um esforço extraordinário de comemoração e de perpetuação da lembrança” (Goff, 

1994, p. 432), já afirmava Le Goff, ao referir-se à civilização da epigrafia que ganhou 

espaço.  

 A pedra e o mármore passaram a servir, usualmente, de suporte para uma 

“sobrecarga de memória”. Desta forma, poder-se-ia perpetuar a lembrança de alguém 

por meio de epitáfios, que estaria lá para registrar a vida de alguém para as gerações 

vindouras. Estes inscritos, de certa forma, garantiam o não esquecimento de alguém e 

sua imortalidade que, além de no Céu, fixava-se na terra. 

 Este desejo de imortalidade e a aposta no não esquecimento são expressos de 

forma intensa por meio das comuns expressões “Imperecível saudade” e “Eterna 

saudade”. A importância do túmulo como instrumento de imortalidade da memória e da 

saudade é afirmado através do seguinte epitáfio: 

 

Chiquito. Eis tudo o que resta: um túmulo para perpetuar a saudade de seus pais 
Menon e Clotilde. Nasceste a 5/09/74 e deixaste-nos a 23/12/1991. 
 

 A memória age nestes inscritos como uma negação da morte. Ela traz à vida a 

presença do ente querido e faz com que este seja sempre cultuado, seja pelos seus, ou 
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por aqueles que pelas alamedas do cemitério passam a são levados a dar-se conta de que 

tal pessoa viveu e gravou sua história na memória de muitos. 

 

Não morreu em nossos corações, pois sentimos a ilusão de tê-lo em tudo o que ficou 
dele aqui na Terra. 

 

Este epitáfio é encontrado duas vezes, em referência a pessoas que se supões 

sejam da mesma família. Esta recusa de aceitar que o ente se foi e a afirmação de sua 

eterna presença entre os seus é bastante corriqueira entre os epitáfios, e expressam-se 

das seguintes formas: 

 

- Sua ausência estará sempre presente em nossos corações. Saudades. 
- Sua lembrança não se apagará. A sua memória permanecerá para mim eternamente. 
- Perdemos o aconchego do seu colo; ficou a luz do seu sorriso. 
- Emudeceram-se as lágrimas, mas a saudade é a mesma. 
- A sua presença entre nós continua tão viva a ponto de a sentirmos a cada instante. 
- E a saudade permanece entre nós e nem o tempo apagará o amor imorredouro de sua 
esposa, filho, mãe e irmãos. 
 

Chegando à sua expressão maior aqui: 

 

Ninguém morre enquanto vive no coração de alguém. 
 

 

3.3.1. MEMÓRIA E RELIGIOSIDADE 

 

 

Partiste, querido, mas permaneces no coração de sua esposa e filhos. No Céu nos 

encontraremos. 

 

 Neste inscrito, que também revela a recusa da morte, percebemos ainda uma 

referência religiosa, esta evocada como uma forma de consolo, uma maneira de 

acreditar que a separação não era irremediável, final: “No Céu nos encontraremos”. 

Essa alusão à religiosidade também aparece, em outros textos sepulcrais do cemitério 

em análise, trazendo a recordação dos feitos cristãos ou moralmente aprovados pela 

religião, como o epitáfio a seguir: 
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Sousa Correia Studart. 22/01/1910 – 11/05/1986. Por onde ela passou deixou o rastro 
de bondade e ternura, conquistando amigos e dando exemplo vivo de amor ao próximo. 
Assim, Dedé querida, a sua presença estará sempre conosco. 

 

 Essa associação com a memória não é por acaso. O Cristianismo, assim como o 

Judaísmo, é uma religião de recordação, porque:  

 

“(...) atos divinos de salvação situados no passado formam o 
conteúdo da fé e o objeto do culto, mas também porque o 
livro sagrado, por um lado, a tradição histórica, por outro, 
insistem, em alguns aspectos essenciais, na necessidade da 
lembrança como tarefa religiosa fundamental” (Goff, 1994, p. 
443).    

 

 O desenvolvimento da memória dos mortos foi patrocinado pela Igreja Católica 

nos idos da Idade Média, especialmente através da memória dos santos, funcionando 

como forma de ensinamento, objetivo este também absorvido por muitos dos epitáfios, 

como ainda irei esclarecer. Esta ode à recordação é sempre reiterada na Bíblia, nas 

referências a Deus: “Não esqueças então Javé teu Deus que te fez sair do Egito, da casa 

da servidão...”.  

 A memória dos mártires, em especial, na Idade Média, era destacada. Como já 

mostrei, foram nos seus túmulos que se constituíram os centros das igrejas, neste lugar 

que também, além de confessio e matyrium, recebeu o significado de memória. Mas já 

expliquei que o culto aos mártires é, antes de uma idéia católica, uma tradição africana, 

que a igreja ocidental acabou por absorver. 

 Mas foi no século XII, quando surgiu a idéia do Purgatório e a crença no juízo 

individual, que se percebeu uma intensificação do esforço dos vivos pela memória dos 

mortos. Como essa crença subsiste até os dias atuais, é possível encontrar essa 

preocupação e referência a este lugar transcendental de transição nos epitáfios do 

cemitério: 

 

- Lembrai-vos em vossas preces da alma de Dr. Pedro Herbster Menescal. 15/12/1893 
– 02/05/1966. Eternas saudades de sua esposa e filhos. 
- Uma prece pelo repouso eterno de Dr. V. Paulo Menescal. 14/06/1897 – 05/09/1946. 
Saudades de sua esposa e filhos.  
- Aqui jazem os restos mortaes de Aristides Pereira de Leão 28/11/1859 – 15/12/1929. 
Isabel Parente Leão 02/04/1876 06/12/1945. Orai por eles. Saudade de sua filha Vini. 
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 Aqui se observa um pedido, um apelo aos vivos para que sejam realizadas preces 

por aqueles que ali jazem. Já mostrei que, no ideário católico, quanto mais numerosas 

forem as orações pelos que se encontram no Purgatório, mais rapidamente estes podem 

ascender para o Céu. Este fato cria um elo mais forte entre os dois mundos, é uma 

crença que proporciona a comunicação entre os vivos e os mortos e mostra que os dois 

lados não estão por todo separados. 

Mas a presença da referência religiosa nos epitáfios também tem um outro 

objetivo: o de consolar. Para os cristãos, Deus é o senhor absoluto sobre a vida e a 

morte, e este sabe como discernir o momento exato em que esta última deve chegar. 

Aceitar a morte passa a ser preceito religioso, é aceitar os desígnios do Senhor. 

 

- Aqui repousa José Vieira Cavalcanti Filho. 20/01/1908 – 24/01/1991. Aquele que 
caminha na justiça e fala o que é reto e fecha os seus olhos para o mal, este habitará 
em lugares elevados. Isaías 33.15 
- O Senhor nos deu, o Senhor nos tirou. Jô 1:21. Walter Batista Santana, 05/03/13 – 
09/07/64. 
- Aqui esperam em Deus ressurreição eterna os restos mortaes de José Tavares 
Correia. 18 de XII de 1904. Piedosa lembrança de sua esposa e filhos. 
- ___ Luiz... E é morrendo que se vive para a vida eterna.  
- Mário Lopes Ferreira, engenheiro agrônomo. De 04/06/1936 a 01/02/1965. Deus te 
chamou à Sua glória, lembrado ficas eternamente nos corações do pai, irmãos, tio e 
noiva com preces e lágrimas.. 
 

 

 São inúmeros os epitáfios que trazem a referência religiosa. O primeiro ainda 

mostra uma referência, comum a muitos epitáfios, ao pensamento religioso em voga 

durante longo tempo na Idade Média. Na época, como afirmei, não havia a separação 

entre corpo e alma, e forma que, na prática, não havia a morte. As pessoas eram 

enterradas e iriam esperar o momento da ressurreição, de corpo e alma. Portanto, elas 

iriam descansar, repousar, esperando a hora da glória. Por mais que hoje não se 

acredite mais nesta crença, a referência ainda é bastante presente. 

 A crença na ressurreição, hoje somente da alma, funciona como um consolo 

perante a morte. “É morrendo que se vive para a vida eterna”, aqui a referência a São 

Francisco. Muitos deles trazem citações bíblicas ou falas de santos. Também há aqueles 

escritos em latim, língua por muito tempo símbolo das celebrações católicas. O medo da 
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morte e sua recusa são amenizados pela religião, que mostra a glória após a morte, mas, 

antes, um caminho para que se chega a ela: 

 

José Pitta Pinheiro aqui aguarda ressurreição. Que no fim de sua vida você possa dizer 
como São Paulo: terminei minha carreira, combati o bom combate, guardei a fé. Meu 
velho. Meu amigo. Meu pai. 31/08/1913 – 08/10/1991. 
 

 

3.3.2. MEMÓRIA INDIVIDUAL E COLETIVA 

 

 Nossa lembrança dos outros é reforçada tanto por nós mesmos como pelos 

outros. Nós somos a primeira testemunha sobre os outros a qual nós recorremos para 

trazer à memória alguma pessoa. As informações que conseguimos desta forma fazem 

parte de nossa memória individual, que construímos por meio de nossa experiência.  

Entretanto, sobre alguns aspectos das pessoas só podemos ter acesso por meio 

das vivências dos outros, das informações que recebemos tanto por meio de conversas, 

ou textos, ou recursos audiovisuais. Estas informações que nos chegam sobre 

indivíduos, mas que também podem ser sobre fatos, lugares, enfim, formam o que se 

convencionou chamar de memória coletiva. Desta forma, as nossas lembranças são 

formadas também por pontos de vista alheios, por interpretações alheias sobre as coisas.  

Esta distinção entre as memórias individuais e coletivas também podem ser 

percebidas nos epitáfios em estudo. Na Idade Média era comum que os moribundos 

escrevessem os seus próprios epitáfios, dando sua interpretação pessoal sobre o seu 

momento diante da morte. Contudo, já há algum tempo isto não tem sido praticado, por 

mais que se possam ainda encontrar exemplos destes, que resistem no São João Batista, 

como o seguinte: 

 

Vicente de Castro Filho. 19/05/1904 -10/07/1995. Fui reto e justo, Senhor, não me 
caluniem os soberbos; diriji os meus passos pelos vossos mandamentos e odiei todas as 
veredas da iniqüidade. Eterna saudade de sua esposa e filhos. 
 

 A maioria dos epitáfios atuais é produzida pela família do falecido e pode-se 

perceber que estes oscilam entre os dois lados: trazer informações pessoais a respeito da 

personalidade do falecido, informações estas que, talvez, apenas o feitor do epitáfio 

pôde conhecer e optou por privilegiá-las; ou valorizar as informações que fazem parte 

da memória coletiva, aquilo que o falecido era ou representava para a sociedade. 
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- Aqui jazem os restos mortaes do dezembargador André Bastos d’Oliveira. 
Comemdador da Ordem da Rosa.  Nasceo a 04 de fevereiro de 1809 e faleceu a 06 de 
julho de 1862. Saudosa memória de sua espôsa D. Joanna Angélica Fernandes Bastos 
PMAM.  
- Aqui jazem os restos mortaes do juiz de direito Dr. Miguel Fernandes Vieira. Senador 
do Império, commendador da Ordem da Rosa e cavalleiro da de Christo. Nasceu em 13 
de janeiro de 1816 e falleceu em 08 de agosto de 1862. Saudosa recordação de seu 
primo e amigo Dr. Gonçalo Batista Vieira. 
- Rui Paes de Castro. Escritor à frente de seu tempo. 21/09/1932 – 24/04/1998. 
- Homenagem da Sociedade Beneficente Portuguesa “Dous de Fevereiro” ao seu 
primeiro presidente no 120o aniversário de fundação.. 02/02/1992 
 

 Como se pode notar, estes epitáfios trabalham apenas os aspectos sociais e 

externos dos falecidos. Isso, mesmo quando o feitor é alguém de sua família nuclear, 

como no primeiro. O último, por se tratar de um grupo, restringiu-se a lembrar do morto 

a função que este exerceu em que o unia ao coletivo, é uma homenagem ao “primeiro 

presidente” da referida fundação.  

 Estes exemplos são muito comuns, especialmente quando se trata de pessoas 

ilustres e conhecidas por toda a sociedade, como é o caso de presidentes, senadores, 

entre outros. Todos têm uma imagem a respeito destes homens, e é exatamente este 

aspecto coletivo que é destacado. 

 Para a sociedade, é importante lembrar e homenagear aqueles que foram ilustres 

na terra. É um sinal de respeito e gratidão. Exemplo de destaque desta obrigação moral 

de lembrar as pessoas ditas importantes do nosso meio é encontrado através do epitáfio 

de Ferreira Boticário. Como já explanei, o corpo deste foi primeiramente sepultado no 

antigo cemitério São Casemiro, sendo então trasladado para o novo cemitério, ficando, 

entretanto, anônimo, só descoberto pelo Engenheiro João Nogueira, que decidiu por 

prestar-lhe a seguinte homenagem: 

 

Aqui jaz o virtuoso e benemérito cidadão Antônio Rodrigues Ferreira, o Ferreira 
Boticário a quem Fortaleza tanto deve. 1801 – 1859. Tributo de veneração do 
Engenheiro João Nogueira. 1925. 

 

 Neste, Nogueira ressalta o homem público e conclama a memória e respeito da 

cidade a tal personalidade, destacando-o pela alcunha pela qual era conhecido na 

sociedade.  

 Entretanto, os seguintes epitáfios apresentam um outro aspecto: 
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 -Adeaís P. Vieira Perdigão. 07/05/1921 – 18/02/2001. “A melhor mãe do mundo”. 
- Elvira de Morais Studart.. 08/05/1897 – 10/08/1986. A sua coragem, o seu amor e o 
seu carinho fizeram de você, Bobô querida, a mãe amada, a irmã querida e a tia 
bondosa que jamais esqueceremos.  
- D. Anna Franklin de Alencar Nogueira. Filha legítima do tenente-coronel João 
Franklin de Lima e de D. Maria Braselina de Alencar Lima. Nasceu a 3 de agosto de 
1848, casou-se com Dr. Paulino Nogueira Borges da Fonseca a 22 de dezembro de 
1866 falleceu a 31 de maio de 1888.. Modelo de esposa mãe, filha, parenta e amiga. 
 

 Os três inscritos acima mostram um lado mais pessoal dos indivíduos que ali 

jazem. O primeiro destaca o papel de mãe, que Adeaís desempenhou, isso para quem ali 

escreveu, de forma tão positiva. A frase possui um tom muito subjetivo, o próprio 

adjetivo “melhor” remete a uma análise pessoal, a uma interpretação individual que só 

tem sentido e verdade para o feitor do epitáfio.  

O segundo epitáfio, ao destacar qualidades da pessoa falecida, chega a chamá-la 

por um apelido carinhoso que, provavelmente, só era utilizado por aqueles mais 

próximos, que conheciam a pessoa de uma forma bem além das construções coletivas a 

respeito de sua personalidade. O terceiro também destaca papéis desempenhados pela 

pessoa que só poderiam ser mensurados de forma valorativa por aqueles mais próximos, 

que conviveram de forma mais intensa com ela. 

 Com estas explanações, discordo de Halbwachs em sua afirmação em que cita os 

epitáfios:  

 

“Nomes próprios, datas, fórmulas que resumem uma longa 
seqüência de detalhes, algumas vezes uma anedota ou uma 
citação: é o epitáfio dos acontecimentos de outrora, tão curto, 
geral e pobre de sentido como a maioria das inscrições que 
lemos sobre os túmulos. É que a História, com efeito, 
assemelha-se a um cemitério onde o espaço é medido e onde 
é preciso, a cada instante, achar lugar para novas sepulturas” 
(Halbwachs, 1968, p. 55). 

 

 Apesar de curtos e concisos, os epitáfios encerram todo um conjunto de sentidos, 

de interpretações diante da morte, os quais alguns já comentei e outros ainda vou 

destacar.  
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3.4. EPITÁFIO COMO ELEMENTO BIOGRÁFICO 

 

 

 É comum se ouvir dizer: “Depois que morre, todo mundo vira santo”. Existem 

defeitos, erros, imperfeições em alguém depois que morre? Parece que para a sociedade, 

a morte, este algoz que tanto assusta e que tanto é renegado, age de forma a purificar 

todos aqueles que passam por ela. Os sentimentos de dor, de perda, de saudade e a 

noção da irreversibilidade fazem com que os olhos e a memória se voltem para o que 

havia de bom naquele que morreu. 

 A morte é o momento de lembrar dos bons feitos, das ações cristãs e 

merecedoras de respeito, das características admiráveis dos seres. E o epitáfio, que toma 

o aspecto de perenizar a memória de alguém, assume esse papel publicitário, de 

“vender” a boa imagem do falecido:  

 

- Dr. J. Perboyre e Silva. Jornalista, advogado e professor. 18/09/1905 a 23/06/1925; 
Paladino da liberdade de imprensa no Ceará, bravo na defesa da virtude e da justiça. 
Saudade de sua esposa e filha. 
- Marechal José Ângelo de Morais Rego, natural de Piauhy, nascido em 19 de março de 
1825, fallecido em 08 de outubro de 1890. Fez toda a campanha do Paraguay, tomando 
parte em diversos combates, entre os quaes o de Mororó. Assentou praça em 08 de 
abril de 1842, contando 52 annos de serviço activo. Comendador e cavalheiro da 
Ordem de são Bento de Avis. Oficial de cavalheiro da Ordem da Rosa e condecorado 
com diversas medalhas de mérito militar. Saudade de sua esposa e filhos. 
- Neste túmulo permaneceram de 25 de outubro de 1873 a 24 de maio de 1966, data em 
que comemorou o primeiro centenário da batalha de Tuiuti, os gloriosos despojos do 
General Antônio de Sampaio, patrono da infantaria do exército brasileiro. Trasladados 
em tocante e bela cerimônia cívico-militar para o Pantheon na avenida Bezerra de 
Menezes. 

 

 Pode-se notar, através dos três epitáfios acima, um desejo de louvar as glórias 

dos falecidos. A personalidade daquele que jaz aqui é exaltada, engrandecida, como se 

se tratasse de um herói. E a própria imagem do herói medieval, do cavaleiro, a lutar pela 

liberdade e pela justiça é claramente vista aqui. “Bravo na defesa da virtude e da 

justiça”, “Condecorado com diversas medalhas de mérito militar” e “os gloriosos 

despojos do General...” são inscrições que destacam o heroísmo do homem em questão. 

 Essa prática e vontade de destacar as glórias individuais, esse tributo a obras 

imorredouras, passou a ter mais espaço entre os homens a partir do Renascimento, como 

já havia comentado. Este culto da lembrança dos mortos, de origem positivista, fez com 
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que autores de projetos de cemitérios do século XVIII desejassem que estes fossem 

tanto parques organizados para a visita familiar, como museus de homens ilustres. Este 

intento é percebido no São João Batista, tanto por meio dos epitáfios glorificantes, como 

através dos pomposos monumentos. 

  

“Antes de tudo, as sepulturas individuais pretendem 
proclamar para os vivos as virtudes imperecíveis dos seus 
habitantes. No início essas mensagens são pequenas frases. 
Aos poucos, entretanto, estas vão se transformando em 
verdadeiras biografias que com todos os exageros do 
desespero narram os feitos e sobretudo os haveres desses que 
agora têm sede própria, desses que são doravante 
proprietários de uma sepultura, embora pateticamente temam 
a crueldade do esquecimento” (Rodrigues, 1999, 55). 

 

 Mas será possível um dia enumerar todos os aspectos da vida de uma pessoa? 

Bem, caso algum dia fosse, não seria o epitáfio o espaço destinado à publicização desta 

pesquisa. É claro que a biografia é incapaz que capturar o cerne da essência do 

indivíduo. E, talvez, nos epitáfios, este intento não seja buscado, visto seu interesse 

publicizante.  

 Desta forma, é preciso selecionar as informações a serem destacadas. Assim, 

acontece a manipulação da memória coletiva. Pessoas ilustres são representadas apenas 

naqueles aspectos que possam engrandecê-los e eternizá-los em sua glória. É também 

comum destacar nos inscritos os títulos das pessoas e sua importância econômica ou 

política para a sociedade, como uma forma de hierarquizar o morto: 

 

- Dr. Antônio Caio da Silva Prado nasceu em São Paulo em 13/06/1853. Bacharel e 
doutor em direito, nomeado presidente da província do Ceará por carta imperial de 
25/03/1888. Tomou posse em 21/04/1888. Faleceu em Fortaleza no Palácio da 
Presidência em 05/05/1889. A memória do grande brasileiro Caio Prado é sagrada 
para o Ceará. Libertador 28/05/1889. 
- Aqui jazem os restos mortaes do Seo Francisco Fernandes Vieira, Visconde do Icó. 
Primeiro deste título. Nasceo a 20 de maio de 1784. Tributo de gratidão de seo filho, o 
Dr. Manoel Fernandes Vieira. falleceo a 09 de julho de 1862. 
- Professor doutor Gustavo Augusto da Frota Braga. Advogado e catedrático da 
Faculdade de Direito da Universidade do Ceará. 08/01/1890 em Palmeiras, 
Maranguape, Ceará. 27/03/1956. Saudades infindas de sua esposa, filhos e netos. 
- À memória de João Sampayo. Pharmacêutico. Saudade da esposa e filhos. 
 

 Nestes epitáfios percebe-se a importância que os títulos representavam naquela 

sociedade, a ponto de serem o ponto de destaque no monumento em que se pereniza a 
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memória dos falecidos, como mostra este último inscrito que, de toda a história do 

falecido, apenas destaca a sua profissão. 

 Outro aspecto interessante observado nos epitáfios do cemitério São João 

Batista, no que diz respeito à seleção dos fatos a serem destacados, é que alguns mais 

destacam algum feito comercial do indivíduo do que informa sobre algo a respeito de 

sua personalidade: 

 

- Antônio Portella. Nasceu a 19/11/1857 em Itapipoca e casou-se em Fortaleza em 
1880 com Mariana Medeiros da Silva. Em 1883, fundou a Casa Colombo no Rio de 
Janeiro numa das esquinas da Avenida Rio Branco com Rua do Ouvidor. Tornou-se o 
maior e mais completo magazine do Rio de Janeiro. Faleceu no Rio em 22/07/1926. 
Era filho de Teresa Imbelina Portella da Silva e Luiz Francisco da Silva. 
- Senador João Cordeiro Sant’Ana do Acaracu. 31/08/1842. Fortaleza, 12/05/1931. Em 
1885, auxiliado por Boris Ferrez fundou a fábrica Proença em Baturité, associado com 
Bernardino Proença. 1889-1890, Governador do Ceará, senador da República 1892-
1895. Deputado pelo Primeiro Distrito do Ceará 1906. Abolicionista. Dele descendem 
os Cordeiro de Castro, Cordeiro Albano, Cordeiro de Sousa, Cordeiro de Andrade, 
Cordeiro Portela, Cordeiro Nobre. 
 

 Como já mostrei, um dos principais motivos que levaram pessoas a 

reivindicarem os sepultamentos em cemitérios, em detrimento das igrejas, foi a 

possibilidade de destacarem os seus mortos perante os outros. Foi o desejo de glória, de 

pompa, de exibição do poder. E estes epitáfios confirmam bem isso. Aqui, mostra-se 

que o intento maior era afirmar uma posição social do que perpetuar a memória da 

personalidade de uma pessoa.  

 

 

3.4.1 – EXCESSO DE OBJETIVIDADE 

 

“Meu epitáfio será meu nome, e apenas meu nome. Se ele não puder coroar 

honrosamente minhas cinzas, ah!, que nenhuma outra glória recompense minhas ações! 

Meu nome, meu nome, ele, só ele, designará o lugar célebre por este nome ou como ele 

perdido.” Lord Byron. 

 

 Poderia um nome, só ele, condensar a glória pretendida na hora da morte? Quem 

sabe, um nome de alguém ilustre, um nome já consagrado e reconhecido em vida 
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pudesse cumprir este papel. Tal qual aquela associação na Idade Média entre a fama e a 

glória. Na época, a celebridade na terra era premissa inexorável da imortalidade celeste.  

 Sendo assim, as pessoas já célebres não precisavam de nada mais além do 

próprio nome, este símbolo de legitimação social. Quem sabe, assim como Lord Byron, 

cearenses tivessem tido o mesmo pensamento, a mesma lógica. Ou talvez não. 

Economia métrica poderia ser a explicação para que muitos dos epitáfios tragam nada 

mais do que o nome do falecido, acrescido do intervalo de tempo em que durou sua 

vida. Mas a explicação vai além. 

 O nome, no imaginário social, é a condensação da biografia, da personalidade de 

uma pessoa. Ele, sozinho, individualiza, totaliza, unifica a pessoa, o eu: 

 

- Família Severiano Ribeiro 
- D. Cíntia Tenon. Nascida a 30 de novembro de 1899 falecida de 1901.  
- Luiz Gonzaga Lima (BP). 21/06/1925 – 08/04/2000.  
- Gomes O. Lima (Zé Moisés). 10/11/1932 – 04/12/1997. 
 

 Existem ainda os casos em que os indivíduos, sequer, têm gravados os seus 

nomes completos: 

 

Álvaro, 1973. Olívia, 1944. Adilha, 1941. Cecília, 1915. João Hyppólito, 1962. Sefinha, 
1950. Lais, 1995. Júlio, 1921. Aluísio, 1879. Carmelita, 1933. Anita, 1943. Jerônimo, 
1917. Maria Júlia, 1911. Inocência, 1938.  
 

 Aqui, o que se vê é tão-somente o nome pelo qual o indivíduo era chamado, 

acompanhado do dia do falecimento. Este caso representa um túmulo familiar e, como o 

conhecimento da biografia do falecido já é um pressuposto, não se preocupou em 

colocar mais do que um nome. Estes túmulos, pode-se inferir, não foram erigidos com o 

objetivo de publicizar, de mostrar aos de fora quem eram estas pessoas. Tais epitáfios 

não passam de uma referência para a família, para que esta possa lembrá-los, em suas 

visitas, e rezar por eles.  

 De toda forma, o nome é que dá a identidade social à pessoa. Sem ele, em nossa 

sociedade, é como se o indivíduo não existisse. 

  

“Por essa forma inteiramente singular de nominação que é o 
nome próprio, institui-se uma identidade social constante e 
durável, que garante a identidade do indivíduo biológico em 
todos os campos possíveis onde ele intervém como agente, 
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isto é, em todas as suas histórias de vida possíveis” 
(Bourdieu, 1986, p.70). 

 

O nome próprio, entretanto, como afirma Pierre Bourdieu, transforma-se em 

uma ilusão biográfica. O nome é uma estrutura constante, que pretende abarcar a 

biografia de um ser que, por definição, é mutável. O ser é um conjunto complexo de 

informações sempre em construção, sempre se modificando, e o nome o acompanha por 

toda a vida, intacto. O nome, sozinho, não pode definir a personalidade de ninguém, e 

muito menos biografar. Mesmo assim, a tentativa permanece... 

 

 

3.5. OS ANJINHOS 

 

 Se a morte desde após o Romantismo não é encarada de forma normal, assim 

como foi na Idade Média, se hoje ela é temida e afastada, gerando, quando presente, dor 

e inaceitação, mais forte ainda são estes sentimentos quando se trata da morte entre 

crianças. Estas, segundo o imaginário popular, quebra a ordem natural das coisas. “Os 

pais eram para morrer antes”, como se pensa. 

 Mas na Fortaleza do século XVIII e até meados do século XIX, essa quebra da 

lei era constante, e isso se nota quando se passeia entre os túmulos iniciais do Cemitério 

São João Batista: são muitas as sepulturas de crianças. Em decorrência das condições 

sanitárias da época, dos maus tratamentos pediátricos, muitas pessoas morriam nos seus 

primeiros anos de vida. 

 E como lidar com a morte inesperada e tão inaceita de um filho? 

 

- Judith. Dorme aqui um terno anjinho. Não chorem, que não morreu. Deus levou-o de 
seu ninho... Demos louvores ao ceo. Jazigo perpétuo da innocente Judith. Nasceu a 02 
de maio de 1892, falleceu a 30 de novembro de 1894. Tributo de infinda saudade de 
seus extremosos parentes. 
- Teresinha. Ella brinca no ceo com os anjinhos e de lá sorri para os que a amaram na 
Terra. 30/03/931.  

- Aqui repousão os innocentes Carlos e Octávio. Filhos legítimos do Dr. Virgílio 
Augusto de Morais e D. Cândida Tilícia de Morais. 
- Nossa querida Diana, que é um anjo no céu.  A saudade imortal de seus pais, tios e 
irmãos. 16/10/951 – 29/08/957.  
- 31/01/1914 – 02/10/19__.. Alan Mota de Carvalho Gadelha. Filho adorado. Efêmera 
foi a tua preciosa existência; intensa é a nossa saudade. Esmagados estão para sempre 
os nossos corações.. Alayde e Oséas..  
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- Infant son of June S.M.B. Mackee. Born in Sixth of August of 1877. Died in sixth of 
December 1878.Jesus said: suffer little children to come into me: and forbidden them 
not for of such is the kingdom of God. In memory of Edie. 
 

 Estes são alguns dos exemplos de epitáfios que tratam da morte de crianças. 

Uma semelhança é encontrada na maioria destas inscrições: quase sempre elas se 

referem à criança apenas através do nome de chamamento. As crianças quase nunca 

aparecem com seus sobrenomes.  

 A explicação talvez se dê pelo fato de que, de acordo com a legislação vigente 

nestes idos, as crianças não possuíam os seus direitos civis. E o nome próprio é a 

identidade burocrática, é o meio civil de garantia dos direitos: 

 

“O nome próprio é o atestado visível da identidade de seu 
portador através dos tempos e dos espaços sociais. o 
fundamento da unidade de suas sucessivas manifestações e da 
possibilidade socialmente reconhecida de totalizar essas 
manifestações em registros oficiais, curriculum vitae, cursos 
honorum, ficha judicial, necrologia ou biografia, que 
constituem a vida na totalidade finita, pelo veredicto dado 
sobre um balanço provisório ou definitivo” (Boudieu, 1986, 
p. 71).  

 

 Além desta questão judicial, pesa o fator de que as crianças ainda não haviam 

tido tempo para que estabelecessem uma vida social. Desta forma, elas não seriam 

cultuadas por outros que não aqueles mais próximos, de sua família. 

 Outra observação que pode ser feita a respeito destes epitáfios é que é comum a 

associação de crianças a anjinhos. “Dorme aqui um anjinho”, “ela brinca no ceo com os 

anjinhos”. A explicação para este fenômeno já entra no campo religioso. O pecado 

original, de acordo com o pensamento cristão-popular, seria o sexo. Seria ele que 

macularia a pureza do indivíduo, que o colocaria no pecado.  

Sendo assim, as crianças são vistas como puras. Além disso, elas ainda não 

possuem o discernimento em suas ações, sendo seus atos “maus” justificados por sua 

inocência. E esta é outra palavra reincidente nos epitáfios de crianças. Usualmente elas 

são caracterizadas como as “inocentes” e, mesmo sendo a morte é o preço do pecado, 

elas não carregavam culpa nenhuma pela fatalidade. 

É ainda a religião que conforta, e explica a morte prematura destes indivíduos, 

como mostra o último epitáfio, em referência à fala de Jesus Cristo: “Que venham a 

mim as criancinhas, pois que delas é o Reino dos Céus”. 
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3.6. ENSINAMENTOS E REFLEXÕES 

 

“A morte talvez não tenha mais segredos a nos revelar que a vida”. Gustave Flaubert 

 

 Talvez a morte não passe de um recomeço, ou talvez ela seja o fim da estrada, 

talvez ela seja um bem, ou quem sabe um castigo... Muitos pensamentos e reflexões se 

fazem sobre a morte. As interpretações são várias, assim como as doutrinas. Com o 

tempo, algumas percepções sobre ela vão se fixando e tornando-se sentenças 

deontológicas, orientando as pessoas como agir e reagir perante ela. Talvez essas 

sentenças funcionem como máximas, interpretando, conceituando e ensinando. 

 Assim como é a frase de Flaubert. O objetivo final das máximas é encontrado na 

sentença acima: a persuasão. E como é comum entre na estrutura das máximas, ela 

confronta dois objetos, ela tende para antítese: morte versus vida. Com esta 

justaposição, o autor pretende restringir a interpretação sobre a morte e orientar um 

posicionamento perante esta noção de finitude. 

 Assim como a expressão de Flaubert, muitos dos epitáfios do Cemitério São 

João Batista seguem esta perspectiva de antítese, assim como o que segue: 

 

- Para o cristão o túmulo encerra premissas de branca alvorada. Precursora da 
irradiação do astro por excelência: Deus. 10/10/1850 – 18/04/1931. Jazigo perpétuo de 
Júlio César da Fonseca Filho. Sua vida resumiu-se em amor à família e sempre de 
olhos erguidos para o céu, desejando felicidades dos seus e dos que sofriam. Saudades. 

- José Barreto Parente. 13/03/1918 – 09/02/1967. Essencialmente somos almas 
imortais e não simples corpos perecíveis.  
 

 A frase inicial segue o mesmo modelo: ao contrapor as palavras túmulo e 

alvorada o epitáfio opta pela antítese: o túmulo é a representação do fim, assim como a 

alvorada é o recomeço. E, com isso, ele passa o seu ensinamento: o cristão não deve 

temer a morte, posto que esta é apenas a passagem para um renascer, para uma outra 

vida mais bela, mais branca. A segunda inscrição também cria este contraponto entre 

imortal e perecível, afirmando que a existência não se finda quando se chega ao túmulo. 

 A economia métrica é outra característica das máximas, e esta é encontrada 

quiçá em todos os epitáfios. Entretanto, o que é mais recorrente nos inscritos tumulares 

do cemitério em questão é, não a estrutura, mas a finalidade: exortar. A antítese entre a 

morte e a vida nem sempre está exposta de uma forma tão clara, mas ela é subentendida. 
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 A morte daqueles indivíduos que ali jazem servem para orientar os vivos a como 

agirem perante a vida. Como já falei, o cemitério, bem mais que um lugar para os 

mortos, é um espaço para os vivos. A intenção única dos inscritos é transmitir alguma 

mensagem para aqueles que vivem, é comunicar com aqueles que por ali passam. 

Portanto, a antítese se afirma: a morte de uns serve para orientar a vida de outros. 

 E esta orientação é quase sempre fundamentada pela moral. São as normas 

sociais, as definições ideais de personalidade que guiam e dão a tona dos epitáfios: 

 

- Victor Dummar de Sousa Gondim. 07/11/1970 – 03/09/2001. Exemplo de dignidade, 
caráter, honestidade. 
- Hélio de Sousa Melo. 19/12/1921 – 28/12/2001. Senhor, guardai nosso querido Hélio, 
cuja vida dedicada à família e ao trabalho nos legou um precioso exemplo de 
integridade, honestidade e honradez. Jamais esqueceremos seus valores como pai, 
cidadão e servo de Deus. Saudoso preito da esposa, filhos, genros, noras e netos.. 
- Aqui repousa Regina Célia Cysne Frota Loureiro. 16/01/1948 – 21/05/1982. Não 
viveu só para si, mas para todos que a procuravam. Eternas saudades. Seu esposo, 
filho, pais, avô, irmão, cunhados, sobrinhos, tios, primos e amigos. 
- Dr. Menton da Franca Alencar. Cearense, médico, notável e caridoso. Paz à sua 
alma. Amou a pátria, cultivou a virtude, cultivou a sciência, prezou a amisade, 
idolatrou a família. A esposa e filhos inconsoláveis choram sua perda e veneram sua 
memória. Nasceu a 7 de setembro de 1843, formou-se a 15 de dezembro de 18870, 
cazou-se a 14 de setembro de 1872, falleceu a 21 de novembro de 1893. 
 

 Os inscritos apresentam pessoas como exemplos a serem seguidos. Por meio das 

qualidades referidas a elas, os inscritos querem dizer: seja assim para que possa merecer 

o mesmo respeito. Estes epitáfios mostram pessoas ideais por seguirem valores 

considerados essências à sociedade: honestidade, dedicação, tanto ao trabalho como à 

família e aos amigos, honra e patriotismo. 

 Já no epitáfio de Virgílio Távora, percebe-se um fato interessante: uma 

orientação mais direta à exortação e, indiretamente, a exaltação de sua personalidade: 

 

Virgílio. São as paixões e não os interesses que constroem o mundo. Senador Virgílio 
Távora 29/09/1919 – 03/06/1988. Memória da viúva e filha de João Facundo de Castro 
Menezes.  

 

 A intenção de ensinar, aqui, é bem clara. Até a estrutura da máxima é respeitada, 

curta, direta e guiando-se pela antítese: paixões versus interesses. É uma espécie de 

ética que ele propõe: ao informar o valor a ser respeitado, ele orienta como se deve agir: 
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deve-se viver pela paixão, pelo amor ao que se faz e ao que se constrói, não por 

interesses. É uma visão um tanto quanto cristã, e isso se confirma em seu túmulo, onde 

há a imagem em tamanho natural de Jesus Cristo, em posição de exortação. 

 Mas ao mesmo tempo em que ele ensina, ele se glorifica. A inscrição tumular 

sempre quer dizer algo a respeito do falecido, e aqui ela pretende mostrar que Virgílio 

Távora foi assim: um homem que se guiou pelas paixões, não usou de interesses para 

conduzir a coisa pública. 

 A economia métrica e a plenitude de alguns termos solitários utilizados nas 

máximas, que se enchem de sentido por atraírem a atenção criam uma sensação estética 

nestes textos, impressão esta que também pode ser verificada nos epitáfios. Segundo 

Barthes, “reconhece-se nesta economia um sucedâneo das linguagens versificadas; 

como se sabe existe uma afinidade especial entre o verso e a máxima, a comunicação 

aforística e a comunicação divinatória” (Barthes, 1976, p. 12). Os seguintes epitáfios 

são exemplos disso: 

 

- Jazigo eterno dos restos mortaes do poliglota e educador Dr. José Silveira. 
29/09/1882 – 18/08/1967. “Pela bondade de teu coração; pela nobreza de teu caráter; 
pela grandeza de teu espírito; pela firmeza de teu patriótico interesse na educação da 
juventude cearense, e, sobretudo, pelo muito amor que a todos deste, recebe a 
eternidade de nossa gratidão e a certeza de nossa imorredoura saudade”. 
- Maria Luiza Conthier Pitta Pinheiro. “Filha bondosa/ Esposa exemplar/ Mãe 
carinhosa/ Amiga sincera/ Autêntica cristã/ Coração humilde/ Amiga dos pobres/ Aqui 
aguarda Ressurreição. 
 

 Ambos deixam evidente a intenção de exortar por meio de exemplos pessoais, 

assim como o fazem os epitáfios anteriores. Mas nestes percebe-se uma inclinação 

maior para a linguagem poética. No primeiro, percebe-se uma certa sonoridade, causada 

pela repetição da preposição em contração com o artigo: pelo. Já o segundo procura a 

estrutura da poesia na colocação das expressões em versos. A associação da poesia com 

o epitáfio é bem presente em muitos casos, como irei aprofundar-me adiante.  
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3.7. SENTIMENTOS EXTREMOSOS 

 

Pode a amada por nós romper muralhas;/ Pode a esposa sofrer árduo perigo;/Pode por 
nós sofrer fiel amigo;/Mas, nossa mãe, do coração mais terno/Por nós te sofrerá penas 
d’Inferno. 
 
Morre a amada, outra nos ocorre;/Substitui outra esposa à que se perde;/O amigo se 
morre, outro lhe sucede;/Mas nossa doce mãe, quando perdida,/Outra não se encontra 
em toda a vida. 
   Epitáfio do Cemitério São João Batista 
 

 “Versejar é lembrar”, já dizia Homero. O epitáfio é a celebração da lembrança, é 

a homenagem à memória de alguém, que não deve jamais ser esquecida, daí porque ser 

gravada em mármore, pedra perene. E a poesia também é uma forma de recordar. A 

poesia é, muitas vezes, melancólica, saudosista. Portanto, a união entre estes dois tipos 

de texto é mais que justificada. 

 Essa ligação entre a memória e a poesia é presente desde a Grécia antigo. Para 

os gregos de então, a memória era representada através de uma deusa, Mneumosine, que 

lembrava aos homens a recordação dos seus heróis e seus grandes feitos. Essa deusa era 

quem presidia a poesia e, portanto, o poeta era aquele possuído pela memória. 

 

“A poesia, identificada com a memória, faz desta um saber e 
mesmo uma sageza, uma sophia. O poeta tem o seu lugar 
entre os ‘mestres da verdade’ [cf. Detienne, 1967] e, nas 
origens da poética grega, a palavra poética é uma inscrição 
viva que se inscreve na memória como no mármore [cf. 
Svenbro, 1976]” (Goff, 1994, p. 438). 

 

 Como o epitáfio tem como finalidade o lembrar, é possível encontrara aqueles 

buscam na inspiração poética as palavras e a sonoridade para a construção das 

inscrições: 

 

Eu quero morrer bem calma, sem mágoas e sem rancor, para que possa minh’alma 
levar palma do amor. Nazareth Serra 16/09/1914 – 21/07/1991. 
 
Raylda: meu lindo e doce amor, ... Aracati, 14/10/31. Roberto: chamas-me de santa e 
heroína, ... Fortaleza, 14/08/34.. A homenagem de seus descendentes pela 
demonstração de garra, devoção e profundo respeito ao próximo, transmitido pelos 
seus exemplos de grandeza de suas palavras. Fortaleza, 20 de dezembro de 2000. 
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 No desenrolar destes textos, percebemos que há uma intenção poética, esta 

definida pela preocupação com a força e a “aura” das palavras, carregadas de sentido e 

sentimento. A primeira se inspira na estrutura da poesia clássica, em que há a presença 

da metrificação, (apresentada em uma estrofe de quatro versos), da rima (versos na 

sonoridade ABAB) e do ritual da imagem. 

 Já no outro epitáfio não há essa preocupação com a estrutura, assemelhando-se 

assim mais à poesia moderna, na qual o discurso, a claridade da expressão, a 

significação das palavras vêm antes dos artifícios melódicos e da adequação das 

palavras. Neste, vê-se um diálogo, a recordação do diálogo entre o casal. A mulher 

lembra a frase que talvez tenha sido expressada pelo marido, assim como o homem cita 

o comentário talvez dito pela esposa. Esse entrelaçamento cria a noção da união entre os 

dois, que ali jaziam juntos. As palavras são carregadas de emoção e poesia. 

 Mesmo não se caracterizando verdadeiras poesias, percebe-se a diluição das 

características desta nos textos destes epitáfios. A opção pela poesia talvez seja a forma 

encontrada de expressar de maneira mais intensa o sentimento perante a morte. A poesia 

dá essa intensidade. Mas a expressão da dor, da angústia, da amargura, é, muitas vezes, 

expressada pelas próprias palavras, de maneira direta, sem o apelo a esta linguagem 

mais elaborada. 

 Essa dor parece ser encontrada no seu ápice por meio do seguinte epitáfio: 

 

Orlando descansa no Senhor. Que a eternidade de tudo que a Terra negou. Quiz Deus 
que só o coração materno, sofrendo e amando, abrace o seu filho até o suspiro 
derradeiro. Ah! Filho adorado do amor eterno. És tu que vive em mim. Deus queria 
purificar-te na Terra e tu, filho, sofreste em silêncio tanta amargura, tanta! Ele te 
queria lá no céu. Talvez a velar por esta mãe tua na Terra. Recebe o meu santo afecto e 
a saudade de teus irmãos, com as penosas lágrimas de tua mãe, única e fiel amiga. ‘Ich 
liebe dich’” 23/09/1923 – 08/03/1924. 
 

 O epitáfio aqui é a descrição do sofrimento da mãe ao perder o seu filho. A 

opção preciosa pela segunda pessoa do singular cria esta sonoridade da poesia, em um 

diálogo, que só a dor profunda poderia criar, permitir, entre a mãe e o falecido. A 

recorrência à poesia ainda se dá por meio da figura de linguagem, ao afirmar o abraço 

do filho pelo coração da mãe, caracterizando uma metonímia. A expressão do 

sentimento se mostra através da acentuação, pausada, e com pontos de exclamação, 

assim como a presença da interjeição.  
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 Esta dor extrema revela a atual recusa da morte, a inaceitação da existência da 

finitude. Como não mais se prepara para a morte, não se aceita mais ela. As razões para 

esta negação já expliquei, assim como mostrei que ela surge com o Romantismo. E 

aqui, neste epitáfio, nota-se a influência clara desta fase, em específico aquelas da época 

do byronismo, do “mal do século”. Como nos textos românticos, a dor aqui é 

imensurável, mas se torna esteticamente bela, poética. 

 

 

3.8. DESPEDIDA EM CENA MEDIEVAL 

 

 

 Morrer sozinho, sem a presença dos seus. A morte, na Idade Média, não era 

motivo de preocupação, contanto que se evitasse tal fatalidade. Era preciso que se 

preparasse uma “boa morte” para que o falecido não virasse “alma penada”. 

Alguns destes atos fúnebres, de certa maneira, subsistem até hoje, como o 

cortejo, o enterro e o luto. Mas a cena da morte já não é mais a mesma. Antes, ela 

ocorria na cama, com o moribundo se despedindo da família e dos amigos e orientando 

sobre o que deveria ser feito após sua morte. O moribundo, assim, presidia sua morte. 

Depois, o padre dava ao filho de Deus a absolvição. Hoje isso já não é mais tão comum, 

diante da cada vez mais presente morte hospitalar.  

Entretanto, no início do século passado, ainda podia se encontrar tal despedida. 

Uma prova bastante acessível disso se encontra entre os epitáfios do Cemitério São João 

Batista. Em um dos túmulos, antes de chegar ao epitáfio, o passante depara-se com a 

seguinte advertência, na grade que circunda o monumento: 

 

Homem que tudo destróes em virtude em virtude não sei de que princípio, respeita os 
ossos de uma santa. 
 

 É um apelo, diante do tão comentado vandalismo dentro do referido Campo 

Santo. A memória aqui pede para ser respeitada, e o pedido se voga da religiosidade, 

afirmando ser a falecida uma santa. A afirmação repete-se dentro do epitáfio:  

 

À memória santa de Arina. Nasceu em 16 de maio de 1891. Casou em 27 de novembro 
de 1907. Faleceu a 09 de setembro de 1908. 
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 A partir de então, uma reza funciona como introdução à cena que irá seguir:  

 

Santa Maria, mãe de Deus, rogais por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. 
Amen. Agora e na hora de nossa morte.  
 

 A repetição da frase final dá a ambientação do epitáfio. Desta forma, deixa se 

claro que o que se pretende reconstituir é o momento derradeiro daquela que ali jaz. É a 

cena da morte, tão comum na Idade Média e aqui representada: 

 

Mamãe, V. cria minha filhinha? 
P. Lumesi, a que horas eu morro?  
Querido, não chores... 
 

 É uma espécie de epitáfio folhetinesco. Cada uma das frases está de um lado 

diferente do monumento, como se fossem balões de fala. A moribunda, no momento, 

presidindo sua morte, despede-se dos seus. E faz suas determinações: pede à mãe que 

cuide de sua filha. Despede-se do marido, pedindo que não chore a sua morte. Recorre 

também ao padre, que ali estava presente para dar-lhe a absolvição. Este, representando 

a Igreja, e Deus, naquele momento, assume a imagem daquele que compreende a morte. 

Daí porque ela perguntar-lhe a que horas iria morrer.  

 Sabe-se que “querido” é uma referência ao marido pela referência feita no 

próprio túmulo: Mandado erigir pelo professor Odorico Castelo Branco à memória de 

sua esposa D. Arina da Silva Castello Branco, que ainda faz a sua despedida: Á sua 

Arina, saudade do Odorico..., assim como o faz a filha: Á mamãezinha, saudade da 

Odorina. O marido, depois, seria enterrado no mesmo túmulo: Jazigo Perpétuo do 

Professor Odorico Castello Branco. Nascido A 04 de janeiro de 1876. Falecido a 25 de 

janeiro de 1921. Saudade de sua filha. 

 Por fim, o epitáfio termina a frase cósmica, como um resumo de tudo aquilo, na 

referência àquela que morria:  

 
... Além os astros morrem e rolam pelos céos cadáveres de mundos. 
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CONCLUSÃO 

 

 Como se recorrer à escrita para se compreender as relações que o homem cria 

com a morte? Os epitáfios se mostram um terreno fértil de significações, espaço 

privilegiado de pesquisa sobre as atitudes do homem diante da morte. Textos religiosos, 

ou mesmo livros comuns, são meios escritos onde se podem encontrar pensamentos, 

concepções para o fenômeno da finitude, entretanto, são produções restritas, não são 

objetos que falam por toda a sociedade, de forma pessoal, individual. 

 Os epitáfios trazem esta especificidade. Dentro de uma concepção individual da 

morte, concepção esta ressurgida no século XII, a morte passou a ser única e exclusiva, 

inigualável, e, desta forma, como cada um é proprietário único de sua própria morte, é 

interessante que seu inscrito tumular mostre-se também único, diferenciado. 

 O desejo de eternidade há muito está presente entre os seres humanos. E esta 

eternidade não é só aquela que ocorre “no outro mundo”, mas ela também é desejada 

aqui, na terra. A glória terrestre e a glória após a vida é uma associação antiga. 

Acreditava-se que a celebridade aqui garantiria a imortalidade. Desta forma, garantia-se 

a vida eterna. Mas era necessário que a memória destes célebres permanecesse viva no 

“mundo dos vivos”. Daí a importância do mausoléu, do mármore, do epitáfio. 

 O Cemitério São João Batista foi criado também com este objetivo: os poderosos 

queriam uma diferenciação, queriam ser eternizados e glorificados no momento de sua 

morte. E os epitáfios mostram isso. Eles são a expressão da negação da morte. Quando 

se recorda, traz-se a memória do falecido à vida. Os epitáfios são o símbolo de uma 

biografia que insiste em não ser esquecida. 

 Seja apenas com o nome, ou com a descrição dos feitos do homem na terra, os 

epitáfios sempre têm um tom de biografia. Eles individualizam, personificam o túmulo, 

informando que quem ali jaz não é apenas mais um morto, mas “Fulano de Tal”, único, 

que persiste com iniciais maiúsculas. 

 Além de evidenciarem este apego dos homens à memória e o medo do infortúnio 

do esquecimento, os epitáfios ainda revelam muito sobre como os homens encaram a 

morte. A religião está presente em muitos destes textos tumulares. A morte sempre 

configurou como o maior dos mistérios das sociedades humanas, e as religiões sempre 

agiram de forma a explicar este fenômeno, e acalmar os corações. Ela é muitas vezes o 

consolo diante da profunda dor da perda. 
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 E esta dor, imorredoura, este extremoso sentimento é intensamente expressado 

em muitos dos epitáfios. Algumas vezes, nem a religião, presente ou não na crença de 

quem fica, consola a angústia da despedida. A não conformação com a morte é clara em 

alguns casos e revela a negação, a não aceitação da morte das sociedades atuais, 

comportamento este evidenciado a partir do Romantismo, período mesmo da época de 

construção do necrotério em questão.  

 Estes epitáfios também exprimem princípios morais presentes na sociedade. Já 

que os cemitérios são, mais do que um lugar para os mortos, um espaço para os vivos, 

estes inscritos comunicam valores, uma ética. É como se a experiência dos que 

morreram servisse de ensinamento para os que aqui ficam, e daí surgem as frases 

exortadoras, funcionando como máximas, e algumas vezes até seguindo a estrutura 

destes textos. 

 Apesar de algumas vezes a escolha do epitáfio pela família não primar pela 

originalidade, seguindo modelos propostos e criados, em certas situações, por 

marmoreiros, pode-se afirmar que, ainda assim, estes inscritos expressam a visão dos 

que ficam diante da morte. A aceitação da frase pressupõe a conformidade com a 

comunicação que ela passa. 

 De uma forma geral, pode-se concluir que estes textos, apesar de sempre curtos, 

concisos, carregam uma grande quantidade de significações. São textos que tem uma 

intenção comunicacional, e que tentam condensar em poucas palavras todo o universo 

de dúvidas, temores e esperanças diante do maior mistério da humanidade.  
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