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C A P Í T U L O  V

OS ESPAÇÕS CEMITERIAIS E AS REPRESENTAÇÕES DA 
MORTE NO SUL DA BAHIA, 1880-1950

A morte é grande. Nós lhe pertencemos, boca sorri-
dente. Quando nos acreditamos no coração da vida, 
ela ousa de repente chorar em nós.

Rilke

O processo de emergência dos cemitérios a céu aberto: novas formas 
do morrer

A trajetória do espaço cemiterial a céu aberto testemunha a intenção de 
romper-se a proximidade cotidiana entre vivos e mortos. Até o século 
XVIII, o cemitério era constituído por um pátio de forma retangular, 
em torno da igreja, onde eram depositados os corpos daqueles que 
não podiam pagar as taxas de enterro no interior dos templos. Entre 

as paredes que o cercavam, uma geralmente era da lateral ou dos fundos 
da igreja, sendo nas demais construídos carneiros sobre os quais havia um 
ossuário utilizado para o depósito dos crânios e membros das sepulturas 
coletivas, periodicamente abertas e renovadas. Mesmos os restos mortais 
dos mais ricos terminariam nesse local, pois ainda não existia a concepção 
moderna de que os mortos deveriam ter um espaço privado destinado à 
perpetuidade.

A sepultura coletiva vigorou durante todo o período medieval e 
início da modernidade. A individualização das sepulturas caiu em desuso 
no século V da era cristã. Na antiga Roma, a maioria da população, inclusi-
ve os escravos, possuía um lugar de sepultura normalmente assinalado por 
inscrições que expressavam a vontade de preservar a identidade do túmu-
lo e a memória do morto. Os sarcófagos de pedra continham o nome do 
morto e o seu retrato, porém esse comportamento desapareceu em torno 
do século V. As inscrições e os retratos não mais aparecem e as sepulturas 
passam a ser anônimas. Os mortos foram entregues à igreja para esperar a 



202  André Luiz Rosa Ribeiro

ressurreição e as sepulturas passam a ser coletivas, ao menos para a maioria 
da população344.  

O movimento de retorno à valorização da individualidade dos 
mortos, com o ressurgimento dos túmulos privados e das inscrições fune-
rárias, foi fruto das mudanças relativas às concepções quanto à passagem 
para a vida eterna. Esse é um processo que, a partir da Alta Idade Média, 
desenrolou-se lenta e continuamente, estando intimamente relacionado 
às transformações pelas quais passou o ocidente. A sociedade começou a 
desenvolver um desejo de eternidade. Tornou-se inaceitável que os seus 
membros, principalmente aqueles que a encarnavam e com quem ela se 
identificava mais diretamente, estivessem sujeitos a desaparecer345. 

Foram os burgueses, ao progressivamente adquirirem influência 
econômica, os principais fomentadores do mecanismo de utilização do ce-
mitério para a afirmação social e política, associando a individualização 
contínua das sepulturas com o desenvolvimento do capitalismo. Aos pou-
cos, as sepulturas passaram a ter uma nova concepção funcional, sendo 
construídas com teto, com a pretensão de proteger os corpos nelas depo-
sitados, fenômeno contemporâneo de uma representação nascente: a da 
sepultura como habitação familiar346. 

Entre os séculos XV e XVII, a família passou a se apropriar do lo-
cal da inumação e a reunir os corpos dos parentes mortos em um só lugar. 
O anonimato foi sendo substituído pelas inscrições sobre as lápides e pelas 
imagens retratando a figura do morto, “em um processo de personalização 
do defunto que será reforçado no século XVII e que desembocará em im-
portantes práticas contemporâneas”347. No Brasil, até o século XVIII, não 
era comum a pompa funerária e a ostentação tumular. Os corpos eram ge-
ralmente depositados em campa lisa, sem inscrições ou indicações de posi-
ção social ou individualidade do morto348. Mas já na sociedade oitocentista 
observa-se, entre as igrejas e dentro delas, “uma geografia da morte que 
refletia as hierarquias sociais e outras formas de segmentação coletiva”349. 

Mesmo as sepulturas comuns, de ocupação provisória, estavam 
separadas de acordo com sua localização em relação aos altares e demais 

344 RODRIGUES, 1983.
345 HERTZ, 1990.
346 URBAIN, 1978.
347 RODRIGUES, op. cit., p. 130.
348 CAMPOS, A., 1994.
349 REIS, 1997.
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lugares privilegiados no interior das igrejas. Havia uma íntima relação dos 
vivos com o local das sepulturas dos mortos. A proximidade do morto com 
as imagens sacras fazia com que o enterro dos corpos dentro dos templos 
fosse altamente valorizado pela sociedade da época. O enterro no interior 
dos templos era também um meio de não cortar totalmente os laços com 
o mundo dos vivos. Nesse período, as igrejas eram comumente utilizadas 
para outras atividades além do ofício religioso, como, por exemplo, como 
salas de aula e seção eleitoral350.  

As sepulturas eram geralmente retangulares, com oito a dez pal-
mos de profundidade, cobertas de pedra de lioz, mármore ou madeira, 
sendo numeradas para evitar que fossem abertas as de uso mais recente. 
Normalmente, pessoas de todas as condições sociais podiam ser enterradas 
nos templos, porém estava estabelecida uma distinção quanto ao local e ao 
tipo de sepultura. Uma divisão se fazia entre o interior da igreja e o adro, 
na sua parte externa. A cova fora do corpo da igreja era bastante desvalori-
zada. Nesse local eram geralmente enterrados os escravos e as pessoas sem 
recursos para pagar o enterro no seu interior. 

Com o fim das inumações no interior dos templos, a igreja católi-
ca perdeu parte do seu poder espiritual sobre a sociedade. A secularização 
dos cemitérios fez com que aos templos restasse o papel de sede de batiza-
dos, casamentos e sufrágios, insuficientes para o completo domínio espi-
ritual dos fiéis. Apesar da manutenção de alguns elos importantes, como a 
participação nos funerais, mantendo o controle sobre a extrema-unção e a 
encomendação da alma, foi inevitável a separação simbólica do corpo do 
morto do corpo do templo. 

Da mesma maneira, foi inevitável a construção de sepulturas que 
assegurassem a liberdade em relação aos padrões religiosos. A administração 
dos cemitérios de diversas cidades passou a agenciar as construções tumu-
lares dando sugestões, propondo figurinos, calculando custos e, em certos 
casos, proporcionando a visita de artistas para a interpretação da vontade do 
contratante, fato que promoveu uma nova concepção estética no espaço da 
morte. O deslocamento das inumações para locais fora do espaço das igrejas 
associa-se à emergência da cidade como objeto de reflexão e controle por 
parte de certos grupos sociais, em particular o dos higienistas. 

As dificuldades por que passavam as cidades e vilas eram de todos 
os tipos: inexistência de água encanada e sistema de esgoto, ruas estreitas 

350 Ibidem, 1991..
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sem calçamento e iluminação precária. Porém, os problemas enfrentados 
pelas vilas e cidades não eram problemas urbanos. A cidade, no período, 
não era tematizada como uma questão. Serão os médicos higienistas, com 
suas pesquisas sobre os agentes causadores das epidemias, nas suas suposi-
ções sobre a contaminação do meio pelos miasmas, que inventarão os pro-
blemas urbanos. É a partir da nova condição urbana, em grande medida 
criada pela medicina, que será possível incorporar a cidade e a população 
ao escopo do saber médico351.

Os médicos formularam uma reflexão sobre a morbidade urbana 
e propuseram a exigência de condições de vida ideais, que se tornaram um 
importante instrumento de normatização da sociedade352. Ao legitimar-se 
como um saber sobre a cidade, a medicina se tornou a referência principal na 
elaboração de um projeto urbano e enraizou os princípios higienistas como 
normas de comportamento social. A questão da salubridade levantada pelos 
médicos-higienistas articulou-se, de imediato, aos interesses do governo. 

A população brasileira, no período, era atingida duramente, em 
épocas de surtos epidêmicos, pela falta de drenagem dos pântanos, de cal-
çamento das ruas, da regulamentação do comércio de alimentos e de cons-
trução de esgotos.353 As exigências de salubridade passaram a estar entre as 
principais preocupações da época. Uma das questões básicas era a higiene 
urbana, com as ações nessa área direcionadas para a pavimentação das ruas 
e a criação de um sistema de esgotos. Outra questão central dizia respei-
to à circulação de ar, o que motivou o alargamento das ruas e a criação 
de jardins e passeios públicos. Quanto às prisões, hospitais, matadouros 
e cemitérios, considerados um risco para a saúde pública, os higienistas e 
administradores preconizaram sua instalação na periferia das cidades354. 

O afastamento dos cemitérios e a consequente separação entre os 
vivos e os mortos fazem parte de um processo que teve início na Europa no 
final do Antigo Regime. Ocorreu uma redefinição das noções de poluição 
ritual, de pureza, e o perigo de contágio passou a ser definidos a partir de 
critérios médicos, mais do que de critérios religiosos. Durante o século 
XVIII, por influência do Iluminismo, desenvolveu-se uma tendência con-
trária à proximidade entre os vivos e os mortos que, por recomendação 
médica, foi evitada por motivo de saúde pública. 

351 PECHMAN, 1996.
352 MACHADO, 1978.
353 FREIRE, 1989.
354 HAROUEL, 1998. 
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Era o começo da campanha contra as inumações no interior das 
igrejas e a favor da transferência dos cemitérios para fora dos núcleos urba-
nos. Essa nova atitude diante da morte era baseada na teoria dos miasmas, 
concebida pelos cientistas do século XVIII. Acreditava-se que matérias or-
gânicas em decomposição, especialmente de origem animal, sob a influên-
cia de elementos atmosféricos – temperatura, umidade, direção dos ventos 
– formavam vapores ou miasmas daninhos à saúde, infectando o ar que 
se respirava355. As exalações provindas dos cemitérios foram tidas como 
principais responsáveis pela disseminação de doenças, cuja contaminação 
se daria pelo ar.

A partir do século XVIII, médicos e intelectuais iluministas, como 
Voltaire e D’Alembert, e mesmo alguns sacerdotes ampliaram a polêmica 
sobre os enterramentos nas igrejas356. Tradicionalmente, o sepultamento 
no adro do templo ou no chão das igrejas era de jurisdição sacerdotal e 
tarefa das irmandades, corporações religiosas e de ordens terceiras. Os en-
terros em igrejas foram oficialmente proibidos na França, por Luís XVI, 
no ano de 1776, determinando-se inclusive a desativação do cemitério dos 
Inocentes, no centro de Paris, quatro anos depois. Na Suécia, tais enterros 
foram proibidos em 1783; e, no, Império Austro-húngaro, por editos de 
José II, entre os anos de 1784 e 1788357. 

Em 1801, a Academia de Arquitetura Francesa promoveu um con-
curso de projetos sobre as cerimônias fúnebres e a organização de cemitérios. 
Todos os concorrentes criticaram a sepultura comum e fizeram a apologia ao 
túmulo individual e jazigos de família, dentro do melhor espírito da men-
talidade de devoção familiar burguesa que então florescia358. Essas medidas 
foram postas em prática principalmente após a Revolução Francesa, quando 
foi instituída uma nova ordem trazida pelos estados-nação. Neste contexto 
são criadas as leis de 12 de junho de 1804 e 7 de março de 1808, e as no-
vas necrópoles de Paris como os cemitérios de Père-Lachaise, Montmartre e 
Montparnasse, ficando a morte sob o controle do poder político.  

À morte domesticada, predominante desde a Idade Média até o 
século XVIII, em que a sacralidade do território dos defuntos se inseria no 
centro das cidades e funcionava como garantia simbólica da salvação cole-
tiva no final dos tempos, sucederam-se os medos de inspiração higienista, 

355 REIS, 1991.
356 CATROGA, 1999.
357 Sobre o assunto ver ARIÈS, O homem diante da morte.
358 REIS, 1991.
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aumentaram os receios em relação às emanações e ao mefitismo. Com o 
aprofundamento das relações capitalistas e a consequente crença no pro-
gresso contínuo e com o desenvolvimento do cientificismo respaldando o 
discurso médico-higienista, surgem os cemitérios civis a céu aberto. 

O decreto napoleônico de 23 prairial do ano XII (12 de junho de 
1804), que assegurou, com pequenas modificações, até a atualidade, a regu-
lamentação dos cemitérios e funerais, é resultado da preocupação com os 
sepultamentos na França durante toda a segunda metade do século XVIII. 
Mais do que um texto regulamentar, o decreto de 23 prairial é uma espécie 
de fundação de um culto novo, o dos mortos. Estabeleceu-se que os corpos 
não mais seriam sobrepostos, mas sempre justapostos. A distância entre as 
valas e sua profundidade foram especificadas, assim como o prazo para sua 
reabertura e reutilização.

Os cemitérios públicos se espalharam e ocuparam partes das pai-
sagens urbanas do século XIX. Ocorreu uma mudança completa de hábi-
tos. Nesse cemitério moderno, o local da sepultura podia ser comprado e 
nele erguido um jazigo. Agonizava a antiga tradição, onde os mortos eram 
enterrados dentro dos limites urbanos, aos olhos da população, sob a res-
ponsabilidade das irmandades. Dentro da nova concepção de cidade, os 
mortos passaram a ser enterrados fora dos seus limites e em covas indivi-
duais, sob a responsabilidade do poder público. 

O discurso higienista sobre as inumações no interior das igre-
jas acentuou-se no Brasil a partir da década de 1830, integrado aos ideais 
civilizatórios da nação em formação. A organização civilizada do espaço 
urbano necessitava que a morte fosse higienizada, e tinha como princi-
pal preocupação a expulsão dos mortos para cemitérios extramuros359. A 
construção dos cemitérios a céu aberto se intensificou a partir da segunda 
metade da década de 1850, quando o cólera e a febre amarela foram intro-
duzidos no Brasil360.

Com a mudança do regime político monárquico para o republi-
cano, os cemitérios passaram por um processo acelerado de secularização, 
fundamentado juridicamente por decretos como o de número 789, de 27 
de setembro de 1890, que transferia sua administração para as municipa-
lidades e polícias, “sem intervenção ou dependência de qualquer autorida-
de religiosa”, além da proibição da abertura de cemitérios particulares. No 

359 Ibidem. 
360 MARCÍLIO, M. L. “A morte de nossos ancestrais”. In: MARTINS, op cit, p. 74.
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exercício desta atribuição, as municipalidades não poderiam estabelecer 
distinção em detrimento de qualquer confissão religiosa361. 

A secularização dos cemitérios a céu aberto trouxe, em seu bojo, 
o princípio igualitário presente no Evangelho e apropriado pelos valores da 
democracia-liberal. O cemitério foi, em princípio, transformado em espa-
ço público onde deveriam estar excluídas as diferenças entre as camadas 
sociais, território onde todos os cidadãos poderiam igualmente ter sepul-
tura ou cultuar a memória de parentes e amigos através de visitas periódi-
cas. Entretanto, gradualmente foi se instaurando a distinção dos funerais e 
das sepulturas a céu aberto. 

As visitas aos túmulos, essa espécie de comemoração, eram feitas 
sem a presença eclesiástica e tornaram-se mais comuns em datas de ani-
versário dos falecimentos e, principalmente, no dia de finados. Tal prática 
tem os seus momentos mais significativos nas preces dos familiares dirigi-
das à salvação das almas dos antepassados, na limpeza e na deposição de 
arranjos florais na sepultura. Mesmo pública, essa prática social era quase 
restrita à família, que reforçava a sua coesão ao rememorar os antepassados 
que lhe serviam de referência identitária. Em menor número, eram orga-
nizadas visitas coletivas promovidas por companheiros de profissão ou de 
associações culturais e políticas, que davam à lembrança dos mortos uma 
função social. 

Esses grupos evocadores conferiram um caráter de comemoração 
escatológica e profana à memória dos seus mortos mais representativos. O 
cemitério foi se transformando em um campo teatral da representação da 
vida humana362. Ficou cada vez mais clara a distinção que substituiu a con-
cepção de igualdade na morte e criou, nos cemitérios abertos, as bases para 
a preservação, através de signos da memória individual e familiar. Como 
resultado desse processo, o espaço cemiterial pode ser concebido como um 
local de reprodução simbólica do universo social e das expectativas meta-
físicas dos membros de uma dada coletividade363.        

O cemitério a céu aberto da vila de São Jorge dos Ilhéus, datado de 
1854, é o mais antigo do sul da Bahia. Foi mandado construir pelo governo 
da província, com o intuito de substituir os enterros nos terrenos das igre-
jas urbanas. Nessa época, o interior e o terreno em volta da Matriz de São 

361 APC. Registro do Expediente Interno da Intendência, n. 345, Secularização dos Cemi-
térios, 1890.

362 CATROGA, op. cit..
363 URBAIN, op. cit..
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Jorge e a igreja de São Sebastião eram os locais utilizados para o enterro da 
população local. A direção da obra do cemitério ficou a cargo do juiz de 
direito Ermano Gonçalves do Couto, que iniciou sua execução utilizando a 
mão de obra de quatro negros libertos, enviados pelo Presidente da Provín-
cia. Couto escolheu, para a instalação do cemitério, uma área nos fundos 
da igreja de Nossa Senhora da Vitória, cujos terrenos foram desmembra-
dos da fazenda Boa Vista e doados ao patrimônio da igreja pelo capitão 
Severiano José da Costa, com escritura de 27 de outubro de 1852364.  

Os terrenos do capitão Severiano Costa foram doados como pa-
gamento de uma dívida do seu pai, capitão Jerônimo do Santos Quaresma, 
da quantia de 352$916 réis deixada em testamento para a capela de Nossa 
Senhora da Vitória. Em documentação judicial consta que a área doada, 
Boa Vista de Fora, “tinha a compreensão de duzentas braças e dez palmos 
craveiros.” Os terrenos da fazenda Boa Vista, contígua à vila, principiavam 
no rio denominado Malhado “partindo com as terras da Tapera e pelas 
pedras da Fonte da Cruz,” e foram herdados pelo capitão Severiano Costa 
do seu pai que a comprou de José Macário Mello, e este por compra que fez 
à fazenda pública da província, no ano de 1805, de acordo com os títulos 
da arrematação e traspasso apresentados pelo proprietário ao tabelião de 
notas Antônio Mendes de Castro.365. 

Conforme comunicação do juiz Joaquim Brito, os limites da área 
doada à capela de Nossa Senhora da Vitória foram contestados pelos “he-
réos” confinantes Domingos Antônio Bezerra, dono da fazenda Pimenta, 
e Fortunato Brasil, proprietário de pastos vizinhos. Com a doação desses 
terrenos, a capela se tornou a única da vila a possuir bens de raiz366. A 
construção do cemitério da vila em um local afastado e pouco habitado 
atendeu a decisão das autoridades provinciais em transferir gradativamen-
te os enterramentos para fora do perímetro urbano. De forma homóloga 
ao ocorrido na Europa e em outros estados brasileiros, seguindo o pensa-
mento médico da época, foram postas em prática, pelo governo, medidas 
sanitárias visando a melhorar o quadro da higiene pública da Bahia. 

Os cemitérios deveriam ser construídos de preferência em lugares 
altos e afastados, onde os ventos soprassem em direção contrária à dos nú-
cleos populacionais. Em resposta a um ofício da presidência da província, 

364 APEBa, SJ, CJI, 1853-1859, maço 2398.
365 APEBa, SJ, CJI, 27/10/1855,  maço 2397.
366 APEBa, Relação das Capelas da Comarca de Ilhéus. Comunicação do Juiz de Direito, 

30/11/1853, maço 2397.
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o juiz Ermano do Couto informou ter tomado algumas providências rela-
tivas à saúde pública da vila e, devido aos surtos de doenças infecciosas na 
província, via “a ocasião propícia para obstar o enterramento dentro dos 
templos cujas consequências tem sido também perniciosas à saúde pública 
pelo mal dirigido de um trabalho ou pela colocação que se acham muitos 
templos alguns assentados sobre baixas ou lugares pantanosos”367. 

Ainda segundo o juiz Couto, para uma maior eficácia dos novos 
cemitérios, era necessário que o governo criasse leis que determinassem a 
absoluta cessação do enterramento nos templos.  A criação de um cemité-
rio era uma das principais recomendações do secretário da Comissão de 
Higiene Pública, e o juiz encontrou a maior aquiescência da municipali-
dade a esta medida. Todavia, as obras dos cemitérios careciam de recursos 
tanto provinciais como municipais. A localização do cemitério no alto da 
Vitória foi motivo de um embate entre o juiz de direito e os vereadores da 
vila. Em uma representação enviada ao presidente da Bahia, os vereadores 
ilheenses defenderam o estabelecimento do cemitério no local “em que se 
acham as ruínas da antiga Matriz,(...) posto que não a sotavento do povoa-
do e de fácil ventilação”368.  

Em outra correspondência, a Câmara Municipal se posicionou 
contra o local escolhido pelo juiz municipal, considerado pouco apropriado 
ao fim de afastar o máximo possível as inumações de cadáveres do centro 
da povoação, “não só porque se acha mui próximo a uma capela e estrada 
bastante frequentada como por em breve tempo teria de ficar o cemitério 
no centro de edificações, por isso que para esta parte se vai progressiva-
mente estendendo-se a vila.” O parecer de uma comissão da câmara elegeu 
o sítio denominado “oiteiro, por sua situação elevada, arejada e retirada 
das habitações e grande número de materiais aproveitáveis para o estabe-
lecimento do cemitério, que ali sendo fundado concorrerá demais para o 
aformoseamento da vila.” O terreno proposto pela câmara para localização 
do cemitério era de propriedade de um dos vereadores municipais, Pedro 
Alexandrino de Barros, que o havia de ceder por um conto de réis369. 

O juiz de direito respondeu alegando ser o preço cobrado exces-
sivo para um terreno onde não se dava nenhuma das vantagens do alto da 
Vitória, e que “se a câmara municipal desta vila melhor se compenetrasse 

367 APEBa, SJ, CJI, 18/10/1855, maço 2397.
368 APEBa, SJ, CJI, 3/01/1855, maço 2397.
369 APEBa, SJ, CJI, 15/12/1855, maço 2397.
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de seus deveres e não quisesse apadrinhar interesses particulares” não opi-
naria de certo pela localidade370. Uma junta de higiene pública formada 
por acadêmicos de medicina da capital da província, que se encontrava na 
vila em viagem de inspeção, foi encarregada pelo juiz de direito de dar um 
parecer sobre o local ideal para a edificação do cemitério. A junta, com-
posta pelo médico Manoel Aragão Gesteira e pelos acadêmicos Francisco 
José Teixeira, Antônio Duarte da Silva e Hermelino César da Silva, indicou, 
como local que reunia as melhores condições higiênicas, os terrenos da 
fazenda Pimenta, no subúrbio da vila (área da atual Avenida Belmonte), 
pela “posição em que se acha, correnteza dos ventos e distância do centro 
da população.” Porém, havia algumas sérias dificuldades como o péssimo 
acesso, através de mangues. Seria necessário o emprego de uma soma con-
siderável para a sua melhoria. Além disso, havia a recusa do proprietário 
dos terrenos, Domingos Antônio Bezerra, em ceder a área necessária. 

O lugar proposto pela câmara municipal, no alto de São Sebastião, 
não foi considerado apropriado devido “aos ventos que ali reinam, SO / SE 
e L, e vindo estes para dentro da vila deverão, por conseguinte, trazer con-
sigo miasmas que dali se desprendessem”371. Segundo o parecer da junta, 
existiam outros lugares de posição elevada e arejados com materiais apro-
veitáveis, melhor concorrendo para o aformoseamento da vila. O terreno 
próximo às ruínas da antiga Matriz era propriedade particular e somente o 
dono iria lucrar com a venda do terreno. O governo, além do dinheiro que 
despendesse para sua compra, teria que fazer grandes despesas por ser o 
local pedregoso e montanhoso.  

Por fim, a junta referendou a localização do cemitério no alto da 
Vitória, onde o juiz Ermano do Couto havia mandado executar alguns tra-
balhos. O parecer refutou as dificuldades apresentadas pela câmara para a 
elevação do cemitério naquele local, como estar o terreno próximo à vila, e 
achar-se junto de uma capela e de uma estrada para onde a expansão urba-
na estaria se deslocando. A Junta argumentou que a vila estava localizada 
na baixada e os terrenos da Vitória em um lugar mais alto, inclusive próxi-
mos à fazenda Pimenta, e cujos ventos de direção NO / N eram favoráveis. 
Ainda segundo os higienistas, se não existisse uma capela na Vitória, com 
“quantas dificuldades não lutariam as autoridades a vista da superstição tão 

370 APEBa, SJ, CJI, 12/05/1856, maço 2397.
371 APEBa, SJ, CJI, 20/04/1856, maço 2397.
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enraizada dessa população com os enterramentos dentro das igrejas?”372  
Sobre a opinião dos membros da igreja a respeito do assunto, existe uma 
correspondência do vigário Salvador Calisto de Barros, endereçada ao juiz 
Ermano do Couto. Ao louvar o local escolhido pelo juiz, o vigário da vila 
manifesta a restrição da autoridade eclesiástica no que diz respeito ao con-
trole sobre a morte373. 

Logo ao chegar à vila de São Jorge, para tomar posse da fregue-
sia, o vigário havia sido informado que se tratava de fazer um cemitério e, 
indagando sobre o lugar da obra, indicaram-lhe o outeiro que fica por trás 
da capela de São Sebastião, segundo ele “lugar impróprio por ficar muito 
próximo da povoação.” E argumenta: “pelo contrário sempre lancei as mi-
nhas vistas para o outro outeiro em que está edificada a capela de Nossa 
Senhora da Vitória. Esse lugar escolhido por V.S. seria também por mim 
se fosse encarregado desse trabalho”374. O vigário Barros concluiu que este 
último era preferível por ficar bastante longe da vila e por ficar contíguo à 
mesma capela, onde, com toda comodidade, se poderia exercer as funções. 

Muitos dos atrasos na construção dos cemitérios modernos foram 
motivados pelas resistências ao enterramento civil, assim como estavam li-
gados às dificuldades financeiras das povoações. A correspondência do juiz 
de direito faz referência ao problema de verbas e da mão de obra. O serviço 
de nivelamento do terreno do cemitério era moroso devido ao número re-
duzido e à qualificação dos trabalhadores. Quando a este último aspecto, 
diz o juiz que “o trabalho não se concluirá facilmente em poucos dias com 
os quatro africanos livres que V. Exa. enviou. É preciso a remessa de mais 
quatro (...) Dos quatro africanos, dois serviço nenhum prestaram, já pela 
avançada idade de um, como pela embriagues de ambos.” Para conclusão 
do nivelamento do terreno foi preciso desmontar algumas elevações. Con-
tinua ele: “faz-se agora preciso o seu cercamento o qual acha-se convenien-
te ser feito de madeira, pois de pedra e cal seria muito dispendioso”375.

Alguns anos depois do início das obras, a situação do cemitério 
ainda não havia se modificado. O padre Pedro Januário Cardoso, responsá-
vel pela guarda dos materiais da obra, julgou conveniente relatar, ao gover-
no da província, o estado deplorável em que se acha o cemitério que antes 
parece um pasto do que um lugar de descanso para os mortos. Se o governo 

372 Ibidem.
373 APEBa, SJ, CJI, 29/05/1856, maço 2397.
374 Ibidem.
375 APEBa, SJ, CJI, 12/04 e 2/06/1856, maço 2397.
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não atentasse para esta situação, tomando as providências necessárias a fim 
de se concluir o cemitério, “teremos de ver perdidos tantos diversos traba-
lhos e o dinheiro dos cofres públicos já ali consumidos”. O padre Cardoso 
chamava a atenção, sobretudo, para as vantagens que tais cemitérios reve-
lam à “civilização”376. 

Somente com as mudanças econômicas e sociais trazidas pela 
constante valorização da lavoura do cacau, principalmente a partir do iní-
cio do século XX, Ilhéus e os demais municípios do sul da Bahia passaram 
a contar com recursos suficientes para investir na melhoria dos equipa-
mentos urbanos, destacando-se nesse processo, as reformas e construções 
de cemitérios a céu aberto, nas cidades e distritos rurais, que acabaram por 
tornar-se referência quanto ao progresso material regional.

Construções e reformas cemiteriais no sul da Bahia

Se considerarmos a cidade como um território e resultado de vas-
ta trama de relações, e a sua arquitetura como expressão da experiência e 
da memória, temos no cemitério um espaço privilegiado, pleno de signi-
ficados e carregado de símbolos de sociabilidades. Talvez uma das formas 
mais transparentes das representações idealizadas do urbano esteja expres-
sa nas alegorias escultóricas, nos monumentos que, no pensamento do pe-
ríodo em questão, contribuíam decisivamente para o embelezamento dos 
equipamentos urbanos em geral, e dos cemitérios em particular.

Como foi discutido nos capítulos anteriores, as cidades sul baianas 
no período estudado constituem um exemplo típico de adequação da feição 
urbana a uma profunda mudança histórica. As inovações urbanas ocorre-
ram em consonância com as transformações trazidas pela lavoura cacaueira, 
de modo que as construções e o traçado antigos eram interpretados como 
pertencentes a um ciclo histórico encerrado. A valorização do cacau baiano 
no mercado internacional, na passagem do império para a república, trouxe 
um aumento substancial nas arrecadações municipais, através dos impostos 
sobre a comercialização do produto, possibilitando um maior investimento 
por parte do poder público, nos equipamentos urbanos. 

As novas edificações públicas e particulares erguidas em Ilhéus, 
Itabuna ou Canavieiras -prédios, residências ou túmulos- deveriam tra-
duzir a imponência e o prestígio que os seus habitantes se arrogavam. 

376 APEBa, SJ, CJI, 30/09/1859, maço 2397.
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Mediante os seus reordenamentos, expressos pelas formas arquitetônicas 
introduzidas pelos projetos urbanísticos postos em prática, esses núcleos 
vão se configurando, aos poucos, como espaços de projeção de uma orga-
nização social desejada, especialmente pela elite econômica. 

Há registro de uma capela e cemitério na povoação de Ferradas, 
no início da década de 1880, indicando um investimento na urbanização 
da antiga aldeia indígena dos padres capuchinhos. O cemitério possui uma 
pequena alameda que segue do portão de entrada em direção à capela, tre-
cho em cujas margens foram erguidos os principais túmulos. Ao fundo, em 
um declive próximo às margens do Cachoeira, estão situados os túmulos 
mais simples e rasos. A valorização dos locais mais visíveis no território 
dos cemitérios pode ser observada, além de no Campo Santo de Ferradas, 
nos demais cemitérios estudados. 

Outros espaços cemiteriais aqui enfocados datam das últimas déca-
das do século XIX. Nesse período foi construído o cemitério da Cordilheira, 
no distrito de Cachoeira, entre Ilhéus e a então Tabocas, a julgar pela datação 
do seu túmulo mais antigo, o do alemão Jonhann Heinrich Berbert, do ano 
de 1898 (Figura 14). O cemitério da fazenda Cordilheira foi originalmente 
construído no cume de uma pequena elevação às margens da estrada que 
liga as cidades de Ilhéus e Itabuna, em um período em que o distrito de Ca-
choeira era um dos principais produtores de cacau do município ilheense.

Figura 14 – ACOR: Túmulos em forma de torre – década de 1920, ao centro 
e à esquerda, o túmulo de Jonhann Heinrich Berbert datado de 1898 à direita 
[Foto do Autor]

Fonte: Foto do Autor.
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O cume da elevação abriga os túmulos mais antigos pertencentes 
a famílias de cacauicultores de ascendência europeia, aparentadas entre si. 
Mais recentemente, as encostas da elevação passaram a abrigar túmulos 
mais simples, pertencentes à população local. Essa disposição dos túmulos 
ao longo da encosta e a própria silhueta da elevação onde está situado o 
cemitério da Cordilheira remetem à ideia de uma formação piramidal divi-
dida em planos hierarquizados correspondentes ao lugar social dos mortos 
(Figura 15).

Figura 15 – ACOR: Cemitério da fazenda Cordilheira inaugurado da década 
de 1890 [Foto do Autor]

Fonte: Foto do Autor.

Data também do final do século XIX a construção do cemitério 
municipal de Canavieiras, que veio a substituir o da Irmandade do San-
tíssimo Sacramento, por decisão da antiga câmara local. Entre os anos de 
1886 e 1887 foi requerido pelos vereadores da vila o fim dos enterramen-
tos no cemitério do Santíssimo e a construção de carneiros nos terrenos 
concedidos pelo município, “por achar-se o atual muito próximo ao re-
cinto da vila”, conforme parecer do delegado da higiene pública. Em uma 
visita ao antigo cemitério, os vereadores “reconheceram que o espaço mal 
poderia comportar o número de irmãos falecidos”. Com a proibição dos 
enterramentos no cemitério da irmandade, a câmara passou a discutir a 
construção de um outro, afastado dos terrenos urbanos377.

377 APC. Atas da Câmara da Vila de Canavieiras, Sessões Ordinárias, 1886-1888.
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Concomitantemente, o vereador Onésimo Araújo solicitava a 
construção de uma cerca no antigo cemitério, que se achava em estado 
de ruína, “a fim de evitar-se a entrada de pessoas e animais, bem como 
fazer-se o asseio interno”, até que se deliberasse a construção de um outro. 
Em 1888 foi aceita a petição de Júlio José da Costa, oficial de pedreiro, na 
qual solicitava dois contos de réis para a edificação do cemitério público, 
cuja obra era a que “mais reclama atenção da câmara”. Uma junta compos-
ta pelos médicos Manoel Pires de Carvalho, delegado de higiene pública, 
Boaventura Gualter Bahia e Antônio Salustiano Viana, apresentou parecer 
favorável ao local do novo cemitério, “já em atenção a maior elevação do 
terreno, já em atenção à distância do povoado, que se calcula em quinhen-
tos metros, já finalmente em atenção aos ventos reinantes”, cuja posição era 
a mais favorável que se poderia encontrar378. 

Os custos da obra foram parcialmente financiados pelo governo 
da Bahia, posteriormente assumidos pelo conselho municipal de Canaviei-
ras. Como a administração dos cemitérios havia passado para as mãos da 
municipalidade, o conselho contratou o mestre pedreiro Aristides Lopes 
para arrematação das obras. Lopes as deu por concluídas no ano de 1892, 
conforme ata do conselho datada de 20 de setembro daquele ano, quando 
foi solicitada pelo empreiteiro vistoria das dependências e pagamento do 
serviço379.

O primitivo cemitério do arraial de Tabocas, datado do final do 
século XIX, estava situado na Rua Benjamin Constant, denominada ori-
ginalmente de Rua do Cemitério, em Taboquinhas, na cabeceira da atual 
ponte Góes Calmon. Com a transformação da vila em cidade, em 1910, foi 
iniciada uma reforma no local, a área foi calçada e retirado um cruzeiro 
existente que demarcava o local de enterramentos. O cruzeiro foi transferi-
do para o local do segundo cemitério, na atual Praça Olinto Leone. 

Dois anos depois, os enterramentos foram transferidos para a 
atual rua Duque de Caxias, na época considerada mais afastada do centro 
antigo. Com o desenvolvimento urbano, o cemitério foi transferido para o 
local da atual catedral de São José e, finalmente, para os fundos da Santa 
Casa de Misericórdia380. A trajetória geográfica do espaço cemiterial itabu-
nense segue uma direção N-NO que acompanha a expansão do que viria a 

378 Ibidem, Sessões Ordinárias,10 e 12/10/1888.
379 Ibidem, Atas do Conselho Municipal de Canavieiras, Sessão Ordinária de 20/9/1892.
380 GONÇALVES, O jequitibá da taboca, pp. 115 e 120..
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constituir a Avenida do Cinquentenário e da própria urbs, entre as décadas 
de 1890 a 1920. 

A última transferência do local do cemitério de Itabuna ocorreu 
na década de 1920, quando foi inaugurada a necrópole pertencente à Santa 
Casa de Misericórdia, no bairro do Pontalzinho. O Campo Santo vinha 
atender às necessidades impostas pelo crescimento vertiginoso da popula-
ção do município e o consequente aumento do número de mortos. O au-
mento do número de falecimentos era agravado pelas condições higiênicas 
precárias, que favoreciam o aparecimento de epidemias, como a febre ti-
foide e disenterias, causadoras de altas taxas de mortalidade no sul baiano. 

Um grupo de fazendeiros e comerciantes, sob a direção religiosa 
do bispo de Ilhéus e de sacerdotes locais, fundou a Santa Casa de Misericór-
dia, com o objetivo de levar a termo a construção de um hospital e um ce-
mitério, obras que atenderiam às questões higiênicas e dariam testemunho 
do prestígio e da riqueza material do recém fundado município cacaueiro. 
O terreno para a construção do hospital foi doado ao patrimônio da Santa 
Casa pelo fazendeiro Cherubim José de Oliveira e por sua mãe, Catarina 
Alves de Oliveira. Os terrenos contíguos, onde seria erguido o cemitério, 
foram vendidos pelos mesmos proprietários ao preço de dois contos de 
réis, considerado bem abaixo do seu valor imobiliário381. Essa área, no pe-
ríodo, demarcava os limites entre a cidade e os pastos que a rodeavam. Aos 
poucos a cidade cercou o Campo Santo, inserindo-o no mundo dos vivos, 
como ocorreu em relação aos demais cemitérios urbanos regionais.

Os recursos para a construção do Campo Santo foram financiados 
pelos irmãos da Santa Casa e demais membros da sociedade local, com auxí-
lio de verbas públicas, enquanto a sua planta foi confeccionada gratuitamen-
te por Oscar Silva Lima. A obra, inaugurada a 7 de setembro de 1925, teve 
seus espaços interiores divididos em uma parte superior, onde se encontram 
carneiros com gavetas que acompanham o muro exterior, quadras destina-
das aos jazigos perpétuos, numa área que poderia ser chamada de “nobre”; e 
uma parte inferior, onde estão localizadas quadras que abrigam outra série 
de carneiros com gavetas e os túmulos mais recentes e de menor custo.

Em Ilhéus, um dos traços mais marcantes do processo de valo-
rização dos espaços cemiteriais foi a reforma do cemitério público muni-
cipal, inaugurada no dia de finados de 1913. O que existia anteriormente 
era cercado de estacas, e seu espaço já estava bastante aumentado devido a 

381 MACEDO, J. O., 1985.
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uma grande quantidade de túmulos, muitos dos quais excediam o padrão 
relativo ao tamanho da área destinada às sepulturas individualizadas. A 
única parede existente, na sua entrada, encontrava-se arruinada, não sen-
do raro encontrar animais pastando sobre as sepulturas. Isto decorria da 
existência, na ladeira que lhe dava acesso, de um pasto denominado de “Zé 
das Neves”, onde ficavam as tropas que chegavam do interior, carregadas de 
sacos de cacau e outras mercadorias. 

Em 1891, o cemitério público de Ilhéus deixou de estar sob a ju-
risdição do vigário local e passou para a da câmara municipal, conforme o 
parágrafo 10 do artigo 109 da recém-promulgada constituição estadual382. 
Até então, o espaço da morte era pouco valorizado na sociedade cacaueira, 
e raros foram os investimentos públicos na sua infraestrutura. O seu isola-
mento não se restringia apenas à distância física do núcleo urbano, mas se 
expressava também na ausência de um projeto institucional que o integras-
se ao discurso e práticas modernizantes e às práticas burguesas do período. 

O intendente Antônio Pessoa foi o primeiro administrador local a 
perceber a importância estratégica do cemitério como uma das principais refe-
rências para os novos padrões urbanos e como peça importante no jogo políti-
co. Logo ao assumir a intendência, cogitou a construção de um novo cemitério 
que substituísse o antigo, do qual foi aproveitado tão somente o terreno. A su-
perintendência técnica de toda a construção, e o plano da mesma, ficou a cargo 
de Durval Olivieri, engenheiro municipal, genro de Pessoa e futuro intenden-
te municipal, cargo que ocupou de 1928 a 1930, responsável pela direção da 
maior parte das obras públicas no período final da República Velha.  

Conforme Borges de Barros, o novo cemitério “não deslustraria as 
mais adiantadas capitais e não tem similar no nosso estado”.  O autor, que 
havia escrito um texto de caráter histórico sobre a “antiquíssima e opulenta 
cidade”, enfatiza o papel do novo equipamento urbano na consolidação da 
imagem de prosperidade da região do cacau e da força econômica da elite e 
seus “despojos veneráveis”.  Ali repousavam “ilheenses distintíssimos, tudo 
o que a população atual tem perdido de parentes e amigos desaparecidos 
na voragem do túmulo”383. 

A sua área foi ampliada para melhor aproveitar a localização, que “a 
experiência já demonstrara não ser nociva à saúde pública”384. Mediu o novo 

382 CAMPOS J., 1981.
383 BORGES DE BARROS, 1981.
384 Ibidem, p. 102.
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cemitério 24,60 metros de frente, compreendendo a igreja de Nossa Senhora 
da Vitória, e 446,60 metros de perímetro total, com uma superfície de 9.812 
metros quadrados, assim discriminados: 5.586 da área antiga, 3.710 da nova 
e 516 de dois espaços laterais à capela destinados a jardins. Entre as áreas 
antiga e nova foi localizado o ossuário, construído em alvenaria e cimento. 
Nesse espaço coletivo são depositados os ossos dos mortos inumados nas 
sepulturas comuns. Na frente da igreja da Vitória construiu-se um adro de 5 
metros de largura, para o qual dava acesso uma escada de alvenaria com sete 
degraus, posteriormente substituída por uma rampa lateral.

A frente do cemitério foi gradeada de ferro sobre uma base de 
alvenaria com 2 metros de altura no total. Esta parte frontal inclui nove 
pilares artisticamente trabalhados. Na entrada há um imponente portão, 
tendo ao alto um dístico e uma placa comemorativa em mármore, onde se 
lê a data de inauguração e o nome do intendente Pessoa. Todo o conjunto 
é fechado em obra de alvenaria, sobre a qual assenta uma balaustrada na 
extensão de 422 metros, com 83 colunas encimadas por vasos e pinhais, e 
na qual empregaram-se 1.394 balaústres. Para a área nova abriu-se, desde 
o portão, uma rua calçada de cimento, com 124 metros de comprimento e 
3 metros de largura. Ao fim da rua encontra-se uma escada de alvenaria, 
pela qual se tem acesso à parte nova do cemitério, onde se achavam origi-
nalmente espaços para trezentas e quatro sepulturas rasas, formando seis 
grupos separados por sete corredores calçados e cimentados.

A reforma do cemitério municipal constituiu uma das maiores 
preocupações da Gazeta de Ilhéus, no início do século XX. Em 1902, co-
mentava o jornal que “o cemitério desta cidade ao mesmo tempo em que 
infunde respeito e veneração, desperta também um sentimento de repulsão 
pelo estado de desasseio e quase abandono em que jaz.” Qualquer pessoa 
que a ele se dirigisse acompanhando um enterro ou em simples visita iria 
“sentir uma tristeza imensa ao contemplar a muralha que o cerca, já em 
parte esboroada, em alguns pontos completamente por terra”. O fatalismo 
do discurso higienista denuncia a inoperância administrativa dos adver-
sários políticos. Quando a lei secularizou os cemitérios, entregando a sua 
administração às municipalidades, “fê-lo na presunção de serem melhor 
fiscalizados, afim de não continuar a ser focos de infecção”. Um cemitério 
aberto, segundo o periódico, “está exposto a que os animais escavem a ter-
ra” e o resultado não se faria esperar385.   

385 CEDOC. Gazeta de Ilhéos, n. 61, 10/11/1902, p. 1. 
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A reforma do cemitério ocupou um lugar central no discurso 
"pessoísta". Em vários artigos seus nas gazetas locais, o coronel Pessoa dis-
correu sobre o assunto, chamando a atenção para a importância do culto 
aos mortos e para o esquecimento que o mesmo teve por parte da oposição, 
quando no poder:

A morada dos que se foram! Haverá por ahi quem a julgue uma 
obra de somenos, um esforço ocioso, um dispêndio indevido? Salvo 
se existem, sob a forma de homens civilisados, entes inferiores em 
sentimentos. Com effeito, a veneração aos mortos, o zelo respeitoso 
aos seus despojos é um sentimento commum a toda a humanidade, 
mesmo aos mais rudimentares estados da cultura. Se alguém acha 
desnecessária a construcção de um cemitério, se alguém reprova, in-
sulta, leva a chacota os que curam da morada dos mortos, é que esse 
alguém é capaz de crimes contra a própria natureza, e só merece que 
delle se fuja e nunca se lhe cite o nome abominável386.

O coronel Pessoa acreditava que a reverência aos mortos deveria 
ser traduzida na aparência das necrópoles. Segundo a sua concepção, era 
inaceitável que o município de São Jorge dos Ilhéus, de importância com-
parável à capital do estado, tivesse num dos seus pontos mais visíveis um 
cemitério cercado de estacas e coberto de mato. Para ele, este

Era o attestado mais desgraçado que esta terra dava de si; era colo-
rário, a aggravante, a prova provada das designações infames que 
então davam a Ilhéos. Na verdade, não se poderia suppor nada de 
bom acerca de um lugar onde nem os mortos mereciam caridade. 
Os observadores superficiaes reputavam aquelle estacado planta-
do no alto da Victoria o signal evidente da fereza de ânimo, da 
selvageria sem nome dos habitantes deste mal afamado torrão. Os 
bons ilheenses lastimavam aquelle sacrílego abandono, e vezes sem 
conta ouvimos queixumes e imprecações contra os responsáveis 
por tal impiedade. Todos que alli tinham um parente, um amigo, 
sepultado, todos sem distinção de cor política, reclamavam indig-
nados contra os administradores desumanos, culpados da misera-
bilidade do cemitério387.

Os jornais sucedâneos, ligados ao grupo “pessoísta”, lembravam 
em seus artigos o espírito cívico dos membros do partido na defesa da 
reforma e rebatiam as críticas feitas à obra pelos adversários. Os textos 

386 Id. Ibid, 2/11/1913, p. 1.
387 Idem.
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enfatizavam a necessidade de transformar o novo cemitério em um lugar 
de memória para os membros da sociedade regional. “Nada mais deso-
lador” do que uma visita ao antigo cemitério, onde “a alma se confrange 
ante a desumana e pecaminosa ação daqueles que atiram à vala do esque-
cimento, o lugar onde quase todos têm uma ossada de pai, os restos de 
um filho, o cadáver de um irmão”. 

A higienização do antigo cemitério era precária, assim como o 
cuidado com as sepulturas. Em 1908, o Jornal de Ilhéus denuncia que “ali-
mentado pelo produto humífero da decomposição dos órgãos soterrados, 
o capinzal cresce ingurgitado de seiva”. Os corpos para ali levados, “entre 
lágrimas de saudade e de dor”, eram jogados “em um chão coberto de ca-
pim, nem uma muralha para impedir a profanação dos animais que ali 
pastam e se reproduzem, nem um guarda para zelar as sepulturas que se 
abatem, as lousas que se quebram”. Sem a proteção das lápides, a maioria 
das sepulturas expunha as ossadas que “os ignorantes que lá vão” puxam, 
brincando, com a ponta da bengala388.

Em suma, o cemitério antigo “confrangia e acabrunhava” os 
ilheenses. O município não podia ter “logo no seu ponto mais ostensivo” 
um cemitério cercado de estacas. A culpa, porém, não era da totalidade da 
população. Os “bons ilheenses, homens de coração e patriotas”, lastimavam 
aquele “sacrílego abandono” e a “irreligião dos detentores do poder”. Eram 
aqueles homens os que mais se ressentiam “desse desamor pelos finados” e 
combatiam o abandono da necrópole e dos seus mortos389. 

A administração do cemitério foi posteriormente regulamentada 
pelo Código de Posturas, criado pela Lei Municipal n. 277, de 1 de outu-
bro de 1924, na gestão do intendente Mário Pessoa da Costa e Silva, filho 
e herdeiro político do coronel Antônio Pessoa. Na Seção VII do capítulo 
referente à Polícia Sanitária, encontram-se as disposições sobre os cemité-
rios e os enterramentos.390 O controle da morte passou a ser oficialmente 
uma ocupação da administração laica, com pouca interferência da Igreja. 
O asseio e a fiscalização dos cemitérios municipais e dos enterros efetuados 
eram de imediata responsabilidade dos seus administradores, que deve-
riam não só observar as disposições do Código como as determinações da 
Diretoria de Higiene Pública. 

388 Id. Jornal de Ilhéus, n. 56. 12/04/1908, p. 1
389 Id. Ibid. n. 69, 13/11/1913, p. 1.
390 Código de Posturas de Ilhéus. Lei Municipal 277, de 1 de outubro de 1924. Impresso, pp. 

158-165.
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As sepulturas do cemitério reformado foram divididas em duas 
categorias -- particulares e comuns. As primeiras eram as que, por afora-
mento perpétuo, eram concedidas pelo poder público a particulares. As 
que não possuíssem aforamento perpétuo pertenciam à segunda categoria. 
Nas áreas atribuídas às sepulturas comuns não poderiam ser construídos 
mausoléu, jazigo ou carneiro. Era apenas permitido encimar os túmulos de 
grade de ferro ou madeira e cruzes, que não tivessem mais de 1,10 m. de al-
tura, “e lápides ou emblemas que se possam retirar com facilidade, quando 
for tempo de abrir-se nova sepultura no local”391.

Aos corpos enterrados nessas sepulturas comuns era dado o di-
reito a uma memória temporária, sendo esta uma das principais distin-
ções simbólicas entre elas e as sepulturas de caráter perpétuo. As pedras, 
grades ou cruzes retiradas das sepulturas comuns, ao tempo de sua rea-
bertura, eram conservadas no depósito do cemitério pelo espaço de seis 
meses, à disposição dos que as fossem reclamar. Findo esse prazo, proce-
dia-se a sua venda em hasta pública, revertendo o resultado em benefício 
do cemitério392. 

A emergência dos jazigos monumentais também estava subme-
tida a uma lógica hierarquizadora. As famílias de grandes fazendeiros 
e comerciantes passaram a disputar entre si a primazia da ostentação, 
seguidas de perto pelas camadas menos favorecidas que tentavam imi-
tá-las na medida de suas possibilidades. As famílias mais abastadas, ao 
adquirirem concessões perpétuas, principalmente a partir da década de 
1920, priorizaram os terrenos próximos aos portões de entrada, situados 
ao longo da “ruas” principais, o que proporcionava uma maior visibilida-
de social.

De acordo com o Código de Posturas, as sepulturas particulares 
não poderiam ocupar superfície superior a seis metros quadrados, sendo 
de adulto, e quatro metros quadrados, sendo de criança. As sepulturas co-
muns teriam no máximo dois metros de comprimento por um de largura, 
guardando entre uma e outra o espaço de sessenta e seis centímetros393. Isto 
implicava outra distinção básica entre as duas categorias, a superfície má-
xima a ser ocupada, que privilegiava os que podiam arcar com as despesas 
de aquisição da sepultura perpétua. 

391 Id, Ibid, artigos 665 e 666.  
392 Idem. artigo 674.
393 Idem. Artigos 667 e 668.
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O tamanho da área ocupada e a altura dos monumentos funerá-
rios eram símbolos da posição social da família, tal como ocorria nas resi-
dências rurais e nos luxuosos palacetes urbanos. Assim como no domínio 
dos vivos, onde, “quem não tem haveres não tem dignidade”, no domínio 
dos mortos a propriedade é necessária para garantir uma individualidade 
respeitável. Esta é “a lei fundamental do novo cemitério, que inventa con-
cessões ‘perpétuas’ de 60 ou 100 anos, para nutrir a esperança e a ilusão de 
que o ter continuará a ser”394.

Os túmulos mais custosos foram preferencialmente construídos 
na área de expansão do antigo cemitério. Como o solo urbano em geral, o 
solo cemiterial tornou-se caro e sujeito à especulação imobiliária, burlando 
as disposições originais. O período situado entre a segunda metade do sé-
culo XIX e a década de 1930 se converteu na “idade de ouro do cemitério”, 
época da construção em larga escala dos jazigos perpétuos. Conforme os 
dados da Tabela 16, a análise da dimensão dos túmulos regionais indica 
um aumento significativo no tamanho da área ocupada pela maioria dos 
túmulos de padrão superior e grande, cujo número foi crescendo à medida 
que nos aproximamos do marco cronológico final deste estudo. 

Tabela 16 – Área ocupada pelos túmulos por décadas
Área Ocupada 1880-1900 1910-1930 1940-1950 Total %

Superior (+ 6 m2) 01 (2,1%) 19 (10,1%) 29 (10,5%) 49 9,6
Grande (4 – 6m2) 05 (10,6%) 12 (6,4%) 48 (17,4%) 65 12,8
Média (2 – 4 m2) 26 (55,3%) 112 (59,6%) 181 (65,6%) 319 62,4
Pequena (- 2 m2) 15 (32%) 45 (23,9%) 18 (6,5%) 78 15,2

Total 47 188 276 511 100
Fontes: ANSV, ASCM, ACOR, AFER e ACAN. 

Na Tabela 17 foram isolados os dados referentes aos padrões 
existentes em cada acervo cemiterial estudado, onde pode-se perceber o 
pequeno número de túmulos com dimensões superior e grande nos ce-
mitérios rurais, características dos cemitérios urbanos. Para efeito com-
parativo do aumento da quantidade dos túmulos destas dimensões com 
o desenvolvimento econômico da lavoura cacaueira a Tabela 18 apresenta 
dados relativos ao período estudado. O aumento gradual das dimensões 
tumulares acompanha o crescimento das safras, especialmente após a dé-
cada de 1910.

394 MARANHÃO, 1987, p. 38.
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Tabela 17 – Área ocupada pelos túmulos por cemitério isolado
Área Ocupada NSV SCM COR FER CAN Total

Superior 22 (4,8%) 22 (23,6%) 01 (0,8%) - 04 (12,4%) 49 (9,6%)

Grande 41 (11,2%) 04 (4,7%) - 07 (70%) 13 (37,8%) 65 
(12,8%)

Média 223 
(61,3%) 67 (72,7%) 09 (58,4%) 03 (30%) 17 (43,6) 319 

(62,4)
Pequena 69  (12,7) - 07 (40,8%) - 02 (6,2%) 78 

(15,2%)
Total 335 93 17 10 36 511

Fontes: ANSV, ASCM, ACOR, AFER e ACAN.

Tabela 18 – Produção de cacau na Bahia por décadas 

Décadas Quilos Valor 
(Contos de Réis)

Participação na renda 
estadual (%)

1865-1874 811 995 173 0,32
1875-1884 931 628 248 0,65
1885-1894 3 453 853 1 563 3,65
1895-1904 6 732 469 4 388 7,50
1905-1914 17 152 476 8 885 19,45
1915-1924 41 545 779 37 144 28,56
1925-1934 60 347 810 67 800 19,46

Fonte: BONDAR, 1938.

A comparação entre túmulos de diferentes datações revela carac-
terísticas significativas das diversas épocas. Os jazigos mais antigos, ergui-
dos no final do século XIX e início do século XX, foram concebidos em 
forma de torreões e colunetas com nichos ou estátuas. Apesar do material 
custoso de alguns, esses túmulos possuem dimensões de padrão médio e 
uma simplicidade que vai aos poucos sendo abandonada para dar lugar à 
ostentação dos túmulos de padrão grande e superior, típica da nova bur-
guesia cacaueira, a partir da década de 1920.

Os túmulos mais antigos e mais simples, entre as décadas de 1880 
e 1900, eram construídos em alvenaria e recobertos preferencialmente de 
pedras de mármore. Diferentemente do aspecto relativamente simples das 
sepulturas do século XIX, o gradativo aumento do número de jazigos per-
pétuos e a acelerada urbanização dos cemitérios urbanos foram conferindo 
a estes um aspecto pétreo, associado ao uso do mármore e do granito. Estes 
eram tidos como materiais nobres por excelência e foram profusamente 
utilizados no revestimento dos túmulos, assim como o bronze o foi nas 
imagens decorativas. Havia túmulos que não eram revestidos totalmente 
de mármore, sendo apenas a lápide desse material. 

Sobretudo as sepulturas que se encontram nos cemitérios rurais 
conservam a singeleza e a ligação com os padrões cristãos, próprios de uma 
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sociedade de cunho tradicionalista e patriarcal. Os jazigos perpétuos, cujas 
formas reproduziam partes componentes da arquitetura das igrejas, como 
torres sineiras ou sacrários, foram construídos, a princípio, para funcionar 
como uma espécie de substituto do teto eclesiástico, deslocado para um 
espaço mais secular395. Tanto nos cemitérios rurais quanto nos urbanos os 
túmulos mais antigos não buscam imitar igreja no seu todo, caso dos tú-
mulos-capelas, mas parte delas imitam sacrários, nichos, altares e torres 
sineiras (Figuras 16 e 17).

Figura 16 – AFER: Túmulo com torre sineira em alvena-
ria – década de 1920 [Foto do Autor]

Fonte: Foto do Autor.

395 ARIÈS, 1983. 
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Figura 17 – ASCM: Túmulo em alvenaria - década de 
1920 [Foto do Autor]

Fonte: Foto do Autor.

Conforme a Tabela 19, aos poucos o mármore foi sendo subs-
tituído pelo granito produzido industrialmente, enquanto as estátuas de 
mármore e as inscrições primitivamente esculpidas nas lápides dão lugar 
aos modelos estereotipados de bronze. As estátuas de mármore, localizadas 
nos túmulos mais antigos, foram encomendadas na Europa ou nas oficinas 
artísticas do Rio de Janeiro e de Salvador, enquanto que nos túmulos mais 
recentes o granito e o bronze eram adquiridos, em sua maioria, em oficinas 
paulistas e mineiras, havendo um deslocamento dos mercados abastecedo-
res de imagens e materiais para a construção e reforma de túmulos no sul 
da Bahia.  
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Tabela 19 – Material dos túmulos por décadas

Material Associado 1880-1900 1910-1930 1940-1950 Total %
Mármore/Cimento                       31 (77,5%)  84 (49,1%)  48 (18%) 163 34,1

Granito/Bronze  01 (2,5%)  17 (9,9%)  105 (39,5%) 123 25,8
Granito  01 (2,5%)  16 (9,4%)  53 (19,8%) 70 14,7

Mármore  05 (12,5%)  27 (15,8%)  08 (3%) 40 8,4
Cimento          -  18 (10,5%)  14 (5,3%) 32 6,8

Granito/Cimento  01 (2,5%)  02 (1,2%)  16 (6%) 19 4,0
Mármore/Bronze          -  04 (2,3%)  10 (3,8%) 14 3,0
Mármore/Granito          -  02 (1,2%)  06 (2,3%) 08 1,6
Mármore/Granito/ 

Bronze  01 (2,5%)  01 (0,6%)  06 (2,3%) 08 1,6
Total 40 171 266 477 100

Fontes: ANSV, ASCM, ACOR, AFER e ACAN.

Logo que os fazendeiros recém enriquecidos perceberam que as 
suas fortunas os promoviam à condição de membros da elite social regio-
nal, os seus esforços se dirigiram naturalmente para a construção de sun-
tuosas sepulturas, que expressam a ideia que faziam de si mesmos. Desse 
modo, os cemitérios foram se urbanizando segundo uma lógica semelhan-
te à da cidade dos vivos, com a predominância de túmulos verticais e, como 
complemento, uma intensa utilização de estatuária e objetos decorativos. 
Evidentemente, a intensidade dos investimentos diferia conforme a capaci-
dade financeira dos municípios. 

As áreas de maior produção de sacas de cacau – a exemplo de 
Ilhéus, Itabuna ou Canavieiras -- puderam promover amplas reformas no 
espaço cemiterial e possuem um acervo tumular de aspecto monumental, 
tão ao gosto da elite econômica do período. Por outro lado, os cemitérios 
dos municípios situados em áreas de menor produção e capitalização de 
recursos, como Camamu, ou Barra do Rio de Contas, mantiveram o ta-
manho original e apresentam poucos sinais de melhorias na sua infra-
estrutura, apesar de possuírem alguns exemplares que se distinguem no 
material empregado e nos símbolos esculpidos nos túmulos das princi-
pais famílias.   

O cemitério como espaço de identidade familiar

Ao longo da História, diferentes sociedades construíram imagens 
materiais com o objetivo de reter e transmitir lembranças, mais particu-
larmente os monumentos comemorativos. A partir do século XIX, os mo-
numentos públicos exprimiram e ao mesmo tempo moldaram a memória 
nacional, na chamada era da invenção das tradições. Nessa perspectiva, o 
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espaço exerceu um papel fundamental. As imagens que se deseja recordar 
deveriam ser colocadas em locais particulares, os teatros da memória396. 

É próprio dos monumentos comunicar um significado de valor 
e recordar um fato ou uma personalidade. Desse modo, monumentos de 
caráter privado se transformaram em comunicadores de valores reais ou 
atribuídos à condição social ou econômica dos proprietários, mediante o 
aparato simbólico e material que se tomam emprestado dos monumentos-
modelos. O jazigo de mármore ou granito, a estátua, o epitáfio e as fotogra-
fias irão afirmar o novo culto dos mortos, consolidado pela gestão familiar 
e pelas visitas ao cemitério. 

No Ocidente, em geral, as sepulturas individuais em espaços que 
podem ser qualificados como teatros da memória, como cemitérios e o 
interior de igrejas, expressam o desejo de uma sobrevivência na memória 
coletiva. A morte do indivíduo não é decretada somente pelo aspecto or-
gânico; as instituições sociais também desempenham um importante pa-
pel nesse processo. A morte física não é bastante para realizar a morte nas 
consciências. As lembranças do morto possibilitam a continuidade da sua 
presença no mundo dos vivos, de modo que a consciência não consegue 
pensar o morto como tal e lhe atribui “uma certa vida”397. 

Como foi referido anteriormente, nos anos oitocentos conso-
lidou-se o esforço da conservação individualizada dos despojos mortais. 
Esta prática social será utilizada na tentativa de preservar a identidade e 
a memória individual. Momento especialmente importante para a confir-
mação de solidariedades familiares ou políticas, consideradas merecedoras 
de registro para a posteridade, o investimento material no túmulo faz parte 
do processo de diferenciação social, especialmente quando se busca prestí-
gio para um determinado sobrenome398. Há uma ruptura com os aspectos 
mais tradicionais nas práticas relativas ao morrer, gradualmente substituí-
dos pela pompa e verticalização dos túmulos. 

O fim das inumações ad sanctos, no interior dos templos, foi en-
carado pelos setores mais tradicionalistas como uma ameaça à memória 
histórica das comunidades, aos grupos familiares, e à crença na ressur-
reição final dos corpos. Em Ilhéus membros de famílias mais abastadas 
continuaram, com a devida licença do bispado, a ter sepulturas no interior 

396 BURKE, 1992.
397 RODRIGUES, 1983.
398 VALADARES, 1972..
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das capelas construídas em suas propriedades, como é o caso dos Sá Bit-
tencourt na capela do engenho de Santana, ou do coronel José das Neves 
César Brasil na capela de sua fazenda no distrito ilheense de Aritaguá. 

Este tipo de comportamento demonstra a vontade de preserva-
ção de um elo simbólico que ligava, espiritual e geograficamente, as gera-
ções entre si. O local onde viviam também deveria receber os corpos dos 
membros das famílias ligadas por laços de sangue e vizinhança. Era uma 
forma de distinção no contexto de uma sociedade cada vez mais plural, 
onde negros, descendentes de índios, migrantes europeus e nordestinos, 
sírios e libaneses buscavam cada vez mais uma maior visibilidade social. 
Processo semelhante ocorreu no âmbito do sepultamento em cemitérios. 
Os túmulos passaram a constituir um bem imóvel, privado e transmissível 
por herança, forma simbólica de assegurar a preservação da memória do 
proprietário e da sua família. Esse processo, evidentemente, está associa-
do à capacidade que os sobreviventes tinham para perpetuar o patrimônio 
herdado. Os custos de investimento na elevação de monumentos funerá-
rios não tinham retorno financeiro e, assim como o que era gasto em outras 
pompas, revelam a importância do supérfluo para a legitimação social no 
campo simbólico para a legitimação social.  

As fotografias colocadas em jazigos acentuam a função da ima-
gem de perpetuar a existência do indivíduo morto. São, em sua maioria, 
fotos em porcelana, cobertas por vidro e encaixadas em molduras de bron-
ze com motivo floral. Segundo Koury, o retrato mortuário era uma forma 
social aceitável e fez parte do imagético familiar, cumprindo o papel de 
“manter viva a memória do falecido e, ao mesmo tempo, relativizar a sua 
ausência”399. A fotografia mortuária integra um conjunto iconográfico que 
se convencionou chamar retratos de família, ligados aos rituais de passa-
gem e que objetivam registrar momentos sacralizados. Este fato é ilustrado 
nos túmulos onde um grande número de parentes faz-se representar pelas 
fotografias dispostas em cachos, símbolo da família extensa (Figura 18).

Como o registro fotográfico tem por finalidade amenizar a dor 
dos “entes queridos” quando da evocação ao falecido, um dos seus princi-
pais atributos seria retratar a tranquilidade e a paz do fotografado. A foto-
grafia deve não somente deter o processo de deterioração do cadáver, mas 
também fixar uma espécie de imagem ideal da personalidade retratada, 
“uma espécie de máscara de eterna presença pela paz que emanava[...], 

399 KOURY, 2001, p. 13.
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uma espécie de boa morte e de sua presença eterna junto ao Senhor e no 
olhar para os seus ainda vivos”400. O direito de ser enterrado no túmulo da 
família exprime um sentimento de pertencimento. Da mesma forma, as 
práticas de filiação política e de outras ordens influenciaram decisivamente 
a territorialização do cemitério.

Figura 18 – ASCM: Túmulo com painel fotográfico – década de 1950 [Foto do 
Autor] 

Fonte: Foto do Autor.

O desejo de distinção e de demarcação da identidade familiar de-
limitou espaços específicos preferencialmente ocupados por alguns sobre-
nomes. As alianças de sangue e afinidade levaram à formação de grupos 
responsáveis, inclusive, pela construção de cemitérios em terrenos de pro-
priedades particulares, como os cemitérios das fazendas Almada, de pro-
priedade da família Cerqueira Lima, e Cordilheira, da família Lawinscky, 
construídos no final do século XIX, conforme datação dos túmulos mais 
antigos. Os sobrenomes dos ocupantes e as datas existentes nos túmulos 
indicam que, até o início do século XX, era costume, entre as famílias, en-
terrar seus mortos em local próximo às propriedades que lhes pertenciam, 
principalmente entre os que ainda não haviam transferido residência para 
a cidade.

400 Ibidem, p. 68.
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No cemitério da fazenda Cordilheira observa-se o desejo, men-
cionado anteriormente, de uma maior visibilidade por parte das famílias 
da elite. Os túmulos maiores e mais antigos foram erguidos no alto de uma 
pequena elevação, o que os torna mais visíveis devido à sua localização 
estratégica em relação às sepulturas coletivas. Estas foram situadas na en-
costa anterior à elevação, como se houvesse a intenção de escondê-las do 
olhar dos visitantes. Nesse cemitério, os túmulos maiores e mais custosos 
estão agrupados em núcleos familiares, como os pertencentes à família 
Cordier, construídos sobre uma plataforma de grande dimensão, e da fa-
mília Lawinscky, agrupados em uma área próxima. 

Da mesma maneira que os povoados, ou mesmo algumas ruas, na 
cidade, eram habitados por certos grupos familiares, os espaços no interior 
do cemitério se definiam como um território de vizinhança que guardou 
padrões associados a laços de família. Os grupos familiares do período 
possuíam referenciais bastante definidos, tanto na zona rural quanto na 
urbana, que restringiam e regulavam os laços de afinidade. Determinados 
espaços cemiteriais são valorizados pela família como ponto de referência 
para o enterro dos seus membros. 

Essas finalidades identitárias e filiadoras do culto dos mortos fa-
ziam das sepulturas, sobretudo as dos antepassados que serviam de refe-
rência aos membros do tronco familiar, uma expressão da descendência 
grupal. As famílias, através dos jazigos perpétuos e de suas inscrições, pas-
saram a identificar-se e a fazer render o investimento simbólico. Conforme 
a Tabela 20, os descendentes e ascendentes diretos do ocupante usaram 
profusamente o túmulo como forma de reforçar os elos internos e sua per-
manência entre as gerações. Em um universo de quinhentos e onze jazigos 
perpétuos analisados, quatrocentos e setenta e um deles, 92 % do total, 
apresentam, no epitáfio, referência a parentesco direto ou colateral e, em 
menor grau, outros tipos de afinidade em relação ao morto. 

Tabela 20 – Relações de parentesco e afinidade registradas nos epitáfios

Parentesco 1880-1900 1910-1930 1940-1950 Total %
Filhos / Pais /  

Esposos/ Netos 29  (72,5%) 116 (67,4%) 201 (77,6%) 346 73.2
Irmãos /Tios /  

Sobrinhos 08  (20%)  40  (23,3%) 35  (13,5%) 83 18.0
Genros / Sogros / 

Cunhados 02  (5%)  11  (6,4%) 19  (7,3%) 32 6.7
Padrinhos / Afilhados / 

Amigos 01  (2,5%) 05  (2,9%) 04  (1,6%) 10 2.1
Total 40 172 259 471 100

Fontes: ANSV, ASCM, ACOR, AFER e ACAN.
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Se, em alguns casos, a sepultura era construída com o objetivo de 
materializar a imagem que o morto quis conservar de si, em outros proje-
tava a ideia que os vivos faziam de si mesmos. A significação dada pelos 
vivos à consagração mnemônica dos seus mortos demonstra o desejo de se 
representarem como herdeiros de um patrimônio familiar simbólico401. A 
importância deste tipo de mecanismo se expressa no fato de que algumas 
famílias chegaram a possuir uma dezena ou mais de túmulos, espalhados 
em toda a área do cemitério ou, quando possível, agrupados em terrenos 
geralmente próximos ao de um antepassado tido como referência familiar. 

As sepulturas perpétuas, no caso dos recentemente enriquecidos, 
funcionaram como um marco inaugural de poder. Existe uma memória 
genealógica profunda em sociedades de emigrados, onde as referências a 
antepassados de duas ou três gerações são altamente valorizadas, sobretu-
do para afirmar a ascendência de um “colateral prestigioso, cuja atuação 
confere brilho à família em questão”402. Como já foi dito, uma das maiores 
correntes migratórias para o sul da Bahia, entre finais do século XIX e prin-
cípios do século XX, foi composta por famílias oriundas da Síria e do Lí-
bano, muitas das quais constituíram importantes patrimônios financeiros. 

A Tabela 21 evidencia que, entre os túmulos em que foi possível 
determinar a origem étnica dos ocupantes, existe uma predominância de 
euro-brasileiros nos grupos de descendência estrangeira. Tal fato deve-se 
à corrente migratória formada por europeus ao longo do século XIX, con-
figurada pelos túmulos dos seus descendentes. É possível perceber que, 
enquanto cresce o fluxo sírio-libanês, a corrente migratória europeia per-
de força no século XX, limitando-se então a alguns poucos comerciantes 
dedicados à exportação de cacau, suíços em sua maioria, os ingleses da 
estrada de ferro e seus empregados. 

Tabela 21 – Origem dos proprietários de túmulos por décadas

Origem 1880-1900 1910-1930 1940-1950 Total %
Brasileira 12 (35,3%)  97 (76,4%) 192 (75,3%) 301 72,4

Euro-brasileira 19 (55,9%)  16 (12,6%) 26 (10,2%) 61 14,8
Sírio-libanesa - 07 (5,5%) 30 (11,8%) 37 8,8

Europeia 03 (8,8%) 07 (5,5%) 07 (2,7%) 17 4,0
 Total 34 127 255 416 100

Fonte: ANSV, ASCM, ACOR, AFER e ACAN.

401 CATROGA, 1999.
402 MATTOSO, 1992, p.172.
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A maioria dos sírios e libaneses que migrou para a região cacauei-
ra dedicou-se inicialmente ao comércio ambulante, pois a mercadoria nes-
te tipo de comércio poderia ser obtida a crédito. Os primeiros imigrantes 
dessa procedência continuaram como mascates apenas o tempo suficiente 
para acumular capital e investi-lo em pequenas lojas de comércio a vare-
jo. Na zona rural, abriram armazéns estabelecidos em pontos estratégicos, 
como o cruzamento de estradas, e, na cidade, pequenas lojas de armarinho 
e tecidos localizadas nas praças centrais e vias principais, tais como as ruas 
Pedro II e Almirante Barroso, em Ilhéus403. 

Logo que prosperaram, esses comerciantes mandaram buscar 
parentes e amigos nos seus países de origem. Os recém-chegados rece-
biam mercadorias e eram despachados a mascatear. Com o passar do tem-
po muitos abriram suas próprias lojas, em geral em local próximo ao da 
primeira, e assim iam estabelecendo uma maior influência no comércio 
e certa inserção na sociedade cacaueira. Ao adquirirem capital suficiente, 
alguns investiram na compra de roças de cacau, mas o comércio foi a ati-
vidade básica do sírio-libanês. Todas as suas atividades na sociedade local 
tiveram como ponto de partida o comércio, pois foi ali que eles “fizeram o 
seu nome”, inserindo-se na ou excluindo-se da vida social. 

Como a maioria dessas famílias havia chegado com poucos re-
cursos financeiros, a preferência de moradia recaía em locais situados fora 
do centro, mais adequados aos limites de suas posses. Parentes e amigos 
iam se alojando nas proximidades, o que era fundamental para o convívio 
e a manutenção de sua cultura, permitindo que conservassem hábitos co-
muns, incluindo o casamento entre os membros da comunidade. O desejo 
de fomentar uma identidade pela origem comum e demarcar o seu espaço 
na construção da “civilização do cacau” está expresso nos epitáfios dos ja-
zigos, como o do libanês Baracat Habib que exprime em versos a saga da 
imigração,

Vieram jovens para as jovens terras do cacau, de velhos montes para 
o novo chão. 
Olhos brilhando, brilhando de esperança e um velho cedro em cada 
coração. 
Qual riqueza dessas montanhas, qual sua herança? Uma tradição. 
Mas tinham brilho nos olhos tranquilos 
E um cedro em cada coração. 
Vieram jovens dos montes antigos onde a neve eterna o sol desafia e 

403 HALLA,  1996. 
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trabalham, desde cada aurora, até o cansaço em cada fim de dia. 
Deram seus filhos como gratidão, são brasileiros com brilhos nos olhos 
e um velho cedro em cada coração404.

O jazigo perpétuo, transformado em local de culto pelas visitas 
periódicas, era um capital simbólico necessário à identidade grupal. A prá-
tica do culto aos mortos fez com que cada indivíduo funcionasse como 
elo na cadeia da memória que liga o presente ao passado, dando um sen-
tido de continuidade às gerações através do tempo. O jazigo representou a 
expressão material da memória familiar no espaço do cemitério, dando a 
impressão de eternizá-la perante a sociedade.

Símbolos funerários e memória social

Etimologicamente a palavra símbolo deriva do grego symballein, 
que significa lançar junto, compor, reunir em lugar significativo405. Entre 
os cristãos, o símbolo cumpria o papel de um testemunho vinculante en-
tre o sagrado e o humano.  Nos afrescos das catacumbas e nos sarcófagos 
dos inícios da era cristã são encontrados sinais simbólicos zoomorfos (pei-
xe, pomba, cordeiro e serpente) e fitomorfos (árvore, ramo de oliveira e a 
rosa). A escolha dessas formas para explicar realidades não-materiais era 
fundamentada na sua oferta abundante nas representações bíblicas. 

Era possível ressignificar figuras mitológicas pagãs com sentido 
simbólico cristão, desde que o mito não mais se relacionasse diretamente 
ao aspecto religioso anterior. A natureza simbólica das imagens se associa 
à noção de alegoria, na qual a imagem é “a revelação de uma outra coisa 
que não ela própria”. A alegoria realiza a representação concreta de uma 
ideia abstrata. As representações são concebidas apoiadas nas condições 
reais de existência. É o contexto que fornece as bases da inteligibilidade das 
“ideias-imagens”406. 

Como o cemitério a céu aberto perdeu, em parte a sacralidade 
antes conferida pelo enterramento no templo, muitos túmulos do perío-
do foram construídos simulando igrejas. Estas pequenas igrejas permitiam 
transportar para o terreno do cemitério público a sacralidade anterior. 
Neste sentido, a cruz também desempenhou um importante papel como 

404 ASCM: Túmulo da família Habib.
405 HEINZ-MOHR, 1994.
406 Ibidem., p. x.
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símbolo por excelência do amor de Deus, da redenção do homem e do 
triunfo da fé cristã407. 

Com o avanço do cristianismo, as cruzes difundiram-se na Eu-
ropa durante a Baixa Idade Média. Inicialmente de madeira ou pedra, a 
presença da cruz indicava que o local era agenciado pelo homem dotado 
de crença específica. A sua intensa utilização serviu, posteriormente, como 
expressão da dimensão religiosa dos cemitérios públicos. A mediação re-
ligiosa teve na cruz a sua manifestação maior, sendo este símbolo muito 
frequente nas sepulturas mais simples. 

A cruz, como ligação de pontos diametralmente opostos, simbo-
liza a unidade dos extremos: o céu e a terra, o superior e o inferior, o posi-
tivo (ou vertical) e o negativo (horizontal), a vida e a morte408. Conforme a 
Tabela 22, a cruz é insuperavelmente o símbolo por excelência da religio-
sidade presente nos túmulos, uma ligação inequívoca entre os homens e o 
sagrado. Observa-se, porém, que a configuração individualista e menos sa-
grada do uso de retratos e medalhões aumentou consideravelmente a partir 
da segunda década do século XX. 

Um conjunto de símbolos presentes no cemitério do município 
objetivava indicar o destino da alma. A subida da alma para o céu é indi-
cada pelos anjos e ampulhetas aladas. Como a cruz, o anjo e a ampulheta 
alada simbolizam a relação ascendente e descendente entre o céu e a terra, 
entre a fonte da vida e o mundo material. O fogo, representado pelas to-
chas, e as flores entrelaçadas sugerem a vitória sobre a morte, assim como 
as coroas de louro representam a vitória da imortalidade. Alguns desses 
símbolos são antigos, até mesmo da época pré-cristã, que o século XIX 
reatualizou409.

Tabela 22 – Imagens tumulares por décadas

Imagens 1880-1900 1910-1930 1940-1950 Total
Cruz 17 (74%) 112  (70%) 215 (57,7%) 344

Retrato  02 (8,7%)   19 (11,9%)   85 (22,5%) 106
Medalhão -  06 (3,8%) 22 (5,9%) 28
N. Senhora -  03 (1,9%0 19 (5,1%) 22

Anjo 03 (13%)  11 (6,9%) 04 (1,1%) 18
Sag. Coração _  05 (3,1%) 10 (2,7%) 15

407 PÉREZ-RIOTA, 1997.
408 CIRLOT, J. E. A dictionary of simbols. London: Routledge & Kegan Paul, 1978.
409 CHEVALIER & GHEERBRANT, Dicionário de símbolos: mitos, sonhos; CIRLOT, A 

dictionary;  HEINZ-MOHR, 1994.
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Tabela 22 – Imagens tumulares por décadas

Imagens 1880-1900 1910-1930 1940-1950 Total
Santo Antônio  01 (4,3%)  02 (1,2%) 04 (1,1%) 07

São José - - 05 (1,1%) 05
São Jorge -  01 (0,6%) 04 (1,1%) 05

Sag. Família -  01 (0,6%) 04 (1,1%) 05
São Pedro - - 02 (0,5%) 02

Total 23 160 374 557
Fontes: ANSV, SCM, AFER, ACOR e ACAN.

A estatuária sacra faz-se notar de imediato e representa uma das 
tendências fundamentais do espaço do cemitério.  Maior ênfase foi dada à 
estatuária feminina, que mais se relacionava com a sensibilidade romântica 
do período. Os principais modelos são as figuras femininas da “saudade” a 
lamentar-se sobre o túmulo (Figuras 19). 

Figura 19 – ANSV: imagem da desolação 
em mármore – década de 1920 [Foto do 
Autor]

Fonte: Foto do Autor.

A criança passou a ter uma dignidade no culto dos mortos, ha-
vendo um número razoável de túmulos destinados aos “anjos”. Nos textos 
bíblicos, as crianças estão associadas à candura (Mt. 18,3; Lc. 18,7). Na 
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tradição religiosa, elas possuem algo de paradisíaco, próximas a Deus. 
Na arte cristã é comum a reprodução de anjos na figura de crianças, sig-
nificando pureza. O anjo representado como uma criança em atitude de 
oração é apontado por Tânia Lima, em estudo sobre a iconografia dos 
cemitérios cariocas, como tendo tido uma notável persistência tempo-
ral durante o período aqui estudado410. Este talvez seja um elemento que  
atesta as influências do cemitério São João Batista, no Rio de Janeiro, 
sobre o cemitério da Vitória. A imagem possuí, nos cemitérios, um papel 
bastante definido como referência nos túmulos de jovens e crianças, “an-
jos do céu”, como escrito nos epitáfios. 

Um outro tipo, o anjo adulto, que por vezes porta a tocha, repre-
senta uma sensibilidade religiosa diferenciada. A partir da segunda metade 
do século XIX, passou a ser esculpido com formas fluidas e feições femini-
nas, mas conservou sua significação própria: “espalha as flores da lembran-
ça e interroga com seu sorriso enigmático”. Com frequência também será 
associado ao defunto, transportando-o para o céu411. As imagens de anjo 
não são originárias do contexto cemiterial, porém este espaço lhes confere 
uma posição proeminente. O símbolo emerge em posição destacada, como 
o anjo da fé, concepção mais humanista da morte, que atua como sentinela 
que vigia o corpo, anunciando o caminho ascendente para a salvação (Fi-
guras 20 e 21).

No total das imagens sacras antropomórficas dos cemitérios pes-
quisados, as que representam a Virgem (Figura 22) são as mais comuns, 
destacando-se esta como mediadora mais requisitada, seguidas pelas ima-
gens de anjos e de santos de devoção familiar. A imagem de Maria simbo-
lizando virgindade e maternidade tornou-se testis fidei, testemunha e ge-
radora da crença da salvação. Entre as imagens de santos da igreja católica 
existentes nos cemitérios, a de Antônio de Pádua é a mais popular, com sete 
unidades existentes nesse corpus (Figura 23). 

Santo Antônio, apesar de português, é cognominado “de Pádua” 
por ter vivido e morrido nesta cidade italiana, onde permanecem as suas 
relíquias. Muitas das suas estátuas representam-no envergando o traje dos 
frades menores, segurando o Menino Jesus sobre um livro. Uma das suas 
atribuições mais populares é a de “protetor dos pobres”, graças à dedicação 

410 LIMA, De morcegos e caveiras a cruzes e livros, p. 106.
411 VOVELLE, Imagens e imaginário, p. 331.
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Figura 20 – ACAN: Anjo alado adulto 
em mármore sobre pedestal – década 
de 1920 [Foto do Autor]

Fonte: Foto do Autor.

Figura 21 – ANSV: Anjo alado infantil 
em mármore sobre pedestal – década 
de 1920 [Foto do Autor]

Fonte: Foto do Autor.
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Figura 22 – ASCM: Imagem em bronze 
de Nossa Senhora com os pés sobre 
uma serpente – década de 1950 [Foto 
do Autor].

Fonte: Foto do Autor.

Figura 23 – ANSV: Imagem em bronze 
de Santo Antônio de Pádua – década 
de 1940 [Foto do Autor]

Fonte: Foto do Autor.
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em vida aos membros desta camada social412. Nada mais adequado a uma 
sociedade que teria sido formada por homens e mulheres de origem humil-
de do que a devoção ao santo dos humildes.    

Nos símbolos tumulares estão muitas vezes representados aspec-
tos das vidas dos seus ocupantes que resultaram no seu emblema: um ins-
trumento, uma espada, um livro, uma tocha. No espaço da morte, esse pro-
cesso era homólogo ao que ocorria no contexto da cidade dos vivos, apesar 
de observar uma certa repetição de uma arte estereotipada e de catálogo 
nos túmulos. Visto que o sul baiano representava um importante mercado 
de arte, muitas das obras em mármore, presentes nos cemitérios, são de au-
toria de artistas de qualidade. Por mais que o escultor erudito estivesse sob 
a influência de determinadas escolas, ele trabalhava por encomenda para 
representar a ideia esperada pelo proprietário.

Reverenciar o morto, depositar e confiar seus restos mortais à 
“última morada” implica a construção de um abrigo que pode variar em 
termos de soluções arquitetônicas, em geral seguindo a lógica dos recursos 
materiais de que dispõe cada família, indo do simples túmulo horizontal 
ao mausoléu. No cemitério da Vitória, em Ilhéus, e no da Santa Casa, em 
Itabuna, muitos dos jazigos foram feitos por artistas estrangeiros e com 
materiais muitas vezes importados, imagens em tamanho natural, esculpi-
das em mármore carrara procedente da Itália, que ocupam primeiro plano 
nas construções, seguidas por outros elementos escultóricos de igual valor.

A exemplo do que se verifica quanto à motivação para a cons-
trução de jazigos, o caráter individualizador do nome da família foi uma 
das preocupações que motivaram a aquisição de obras de arte para o seu 
enobrecimento. A comunidade representa-se no cemitério; as famílias usu-
árias tratavam seus túmulos como se fossem prolongamentos das suas pró-
prias casas. Os familiares vivos buscavam informar o artista sobre dados da 
vida do morto e da sua família. Em alguns casos era importante retratar, 
no metal ou na pedra, aspectos da vida do falecido que indicassem uma 
existência digna e próspera. 

Os maiores e mais custosos túmulos, em sua maioria erguidos 
entre as décadas de 1920 e 1930, sofreram influência da belle époque, po-
rém em um período posterior ao do movimento na Europa. São referên-
cias explícitas à riqueza regional, que acabaram por determinar novas e 

412 Sobre o assunto ver AUGRAS, M. Todos os santos são bem-vindos. Rio de Janeiro: 
Palas, 2005.
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reconhecíveis características. O traço que distingue esse período corres-
ponde à diminuição, e mesmo quase ao desaparecimento da simbologia 
escatológica tradicional, representada por tochas, ampulhetas, guirlan-
das e outros símbolos. 

A belle époque se realiza com uma nova espiritualidade, procu-
rando impregnar as alegorias com uma aparência de profundo realismo. 
As alegorias do período ganham sexo, expressam idade, refletem juventu-
de, mas também assumem atitudes mais teatrais e melodramáticas quan-
do pretendem traduzir a desolação ou a saudade, expressões comuns no 
romantismo. A belle époque incorporou novos elementos escultóricos que 
buscaram enfatizar uma nova concepção de beleza, procurando enaltecer a 
gestualidade teatral das figuras humanas e dos anjos413.

Os cemitérios regionais são basicamente dominados por túmulos 
de uma burguesia de origem recente, formada por imigrantes enriqueci-
dos. A maioria deles indica o poder econômico dos seus ocupantes, muito 
especialmente os de, na formulação de Valadares, “espantoso kitsch tumu-
lar à base de granito polido e figuras de bronze”414. Este último tipo torna-
se comum a partir da década de 1930, quando os membros da primeira 
geração de lavradores enriquecidos começam a falecer e as suas famílias 
iniciam a construção das suas sepulturas, em um padrão de ocupação su-
perior ao delimitado pelo código de posturas vigente. 

O período situado entre as décadas de 1890 e 1930 caracteriza-
se, principalmente, como a fase de realização econômica de imigrantes e 
antigos pequenos lavradores locais. Estes, quando adquiriram um capital 
suficiente, passaram a reconhecer a importância do simbólico para a sua 
ascensão social e a investir em túmulos monumentais encomendados nas 
principais marmorarias de São Paulo e Belo Horizonte. Principalmente du-
rante a última década do período aqui estudado a industrialização da pro-
dução tumular, levada a termo por marmorarias mecanizadas associadas às 
fundições de bronze, massificou determinados protótipos estereotipados 
de baixa qualidade artística. 

O fato de que as encomendas feitas às casas mineiras e paulistas 
decorriam menos de um apurado critério artístico, que do desejo de afir-
mar a individualidade, implicou um ecletismo do espaço cemiterial, com a 
coexistência de vários estilos em uma mesma época. Determinados jazigos 

413 VALADARES, 1972.
414 Ibidem, p. 1091.
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buscaram inspiração em estilos paradigmáticos, como o classicismo gre-
co-romano, pretendendo enobrecer, legitimar e “envelhecer” as linhagens 
regionais, muitas das quais bastante recentes. 

O túmulo do coronel Misael Tavares (Figura 24) constitui o exem-
plo maior da pompa tumular em Ilhéus. Conhecido pela imprensa da época 
como o “rei do cacau”, Tavares foi considerado o maior produtor individual 
do mundo entre as décadas de 1920 e 1930. Nascido na zona do Cururu-
pe, área predominantemente habitada por etnias indígenas entre Ilhéus e a 
antiga vila de Olivença, Tavares transferiu-se para o distrito de Cachoeira, 
onde abriu uma pequena casa comercial e adquiriu a sua primeira roça de 
cacau. O comércio e a plantação prosperaram, o que lhe permitiu a aquisi-
ção de novas propriedades por todo o município. 

A pompa do túmulo não está expressa apenas nas dimensões e 
nobreza dos materiais, mas também no lavor decorativo. A sua temática é 
eclética, ao mesmo tempo realista e alegórica, com a utilização de símbolos 
pagãos e cristãos, como a escultura em mármore de um soldado com trajes 
romanos, em tamanho natural, subjugando a serpente aos seus pés. Um 
conjunto de figuras humanas contorcidas, homens, mulheres e crianças, 
em um painel de bronze assinado pelo artista italiano Di Chirico, busca 
enaltecer biograficamente as ações do grande comerciante e fazendeiro, in-
cluindo, na ornamentação tumular, instrumentos de trabalho e símbolos 
ligados às suas atividades financeiras (Figura 25).

Figura 24 – ANSV: Imagens antropomórfica e zoomórfica 
em mármore (tamanho natural) – Túmulo de Misael Tavares 
– década de 1930 [Foto do Autor] 

Fonte: Foto do Autor.
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Figura 25 – ANSV: Painel em bronze com 
figuras antropomórficas – Túmulo de Misael 
Tavares [Foto do Autor] 

Fonte: Foto do Autor

A representação de poder se dá através de elementos escultóri-
cos sob a forma de uma figura humana subjugando um dragão aos seus 
pés. Para os primeiros cristãos, o dragão representa a incorporação do mal, 
identificando-se, nesse caso, com a serpente. As imagens em que o arcanjo 
Miguel e São Jorge são representados como matadores do dragão são bas-
tante difundidas, e devem datar do período em que a Igreja reprimiu, em 
vários países, o culto pagão aos deuses415.  A espada que a figura do túmulo 
porta é o instrumento da decisão, símbolo da força, bem apropriado à ima-
gem de um capitalista e chefe político. Verifica-se, também, na sepultura, 
a presença de imagens pagãs, como a cornucópia repleta de frutos, expres-
sando abundância, e o caduceu, símbolo do comércio e da prosperidade416. 

415 HEINZ-MOHR, op. cit.; e CIRLOT, A dictionary of simbols. 
416 Este símbolo está reproduzido no vitral das escadarias da Associação Comercial de 

Ilhéus, da qual o coronel Tavares foi sócio remido e presidente.
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O jazigo do coronel Tavares pode ser considerado um monumen-
to religioso em um sentido não-ortodoxo, pois o ecletismo dos seus mo-
tivos atesta certo grau de afastamento dos símbolos católicos tradicionais. 
É o maior túmulo do sul da Bahia, em termos de dimensão e lavratura em 
pedra e bronze417. É a maior evidência do desnível social e da ostentação 
tumular existente no período de construção de rápidas e imensas fortunas, 
servindo como ilustração da ascensão da nova burguesia baiana consolida-
da mediante o cultivo do cacau. 

O trabalho na lavoura do cacau é representado, no túmulo, através 
da imagem da colheita levada a termo pelos trabalhadores rurais, do que 
deriva a fortuna do coronel Tavares (Figura 26). A família de desbravado-
res, com seus instrumentos de trabalho, retratada no túmulo, representa 
toda uma geração de homens e mulheres que desafiaram a mata atlântica e 
enriqueceram com a lavoura do cacau, da qual o coronel Tavares é a figura 
mais emblemática (Figura 27).Tais símbolos são mais comuns nos túmulos 
da Santa Casa de Misericórdia, que abrigam a maioria dos autorrepresen-
tados pioneiros do cacau oriundos de Sergipe e do sertão baiano (Figuras 
28, 29, 30, 31, 32 e 33). 

Figuras 26 e 27 – ANSV– Painéis em bronze com imagens antropomórficas e 
fitomórficas – Túmulo Misael Tavares 

Fonte: Fotos do Autor.

417 O túmulo mede 5, 40 m. de largura por 4, 40 m. de comprimento - Área total: 23, 76 m2.
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Figuras 28 e 29 – ASCM – Imagens antropomórfica e busto em bronze – Tú-
mulo do coronel Henrique Alves, década de 1940 [Fotos do Autor]

Fonte: Foto do Autor.

Figuras 30 e 31 – ASCM – Imagens antropomórficas em bronze – Detalhes 
Túmulo Henrique Alves [Fotos do Autor]

Fonte: Fotos do Autor.
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Figura 32 – ASCM – Imagem antropomórfica 
de bronze em tamanho natural com símbolos 
do trabalho agrícola e medalhão – Túmulo de 
Anacleto Alves, década de 1930

Fonte: Foto do Autor.

Figura 33 – ASCM: Painel lateral em bronze com ima-
gem antropomórfica e símbolos do trabalho – Túmulo 
do coronel Tertuliano Guedes de Pinho, década de 
1940 [Foto do Autor]

Fonte: Foto do Autor.
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Outros túmulos, como os de Gabino Kruschewsky, em Ilhéus, e o 
de Paulino Vieira, em Itabuna, correspondem ao ápice do processo de en-
riquecimento da burguesia cacaueira. Valadares observa que, em qualquer 
cemitério de comunidades enriquecidas, é visível o investimento nos sím-
bolos que representam a ascensão e a afirmação individual no meio social, 
“e o valor que seus descendentes atribuem e desejam usufruir”418. Família 
descendente de poloneses, os Kruschewsky se instalaram em Ilhéus às mar-
gens do Cachoeira no século XIX, estabelecendo plantações de cacaueiros. 

Posteriormente desbravaram as matas da zona do rio do Braço, 
onde se tornaram grandes proprietários de terra. Paulino Vieira, sergipano 
de nascimento, se transferiu para a região nas primeiras levas de migrantes 
daquele estado trazidos pelo coronel Firmino Alves no final do século XIX, 
e se tornou um importante fazendeiro e líder político. Seu túmulo segue o 
padrão arquitetônico da família Kruschewsky, ambos encomendados à ofi-
cina de M. Rocafort, de Salvador. Ambos os túmulos possuem um formato 
piramidal, sendo o de Kruschewsky encimado por uma estátua de anjo em 
mármore carrara. A imagem do anjo adulto em tamanho natural, envolto 
em drapeados e panejamentos, com mais de 2 metros, sugere a ideia de 
vitória, já que porta um ramo de palmeira que simboliza desejo de imorta-
lidade, a vitória das almas sobre as angústias da morte. 

A parte frontal dos dois túmulos apresenta o retrato do proprie-
tário em medalhão e uma tocha invertida em bronze. A tocha faz parte da 
simbologia da luz, indicando a vitória da alma do indivíduo sobre a morte 
e também a alegria. Essa simbologia da luz desempenhou, no mundo do 
pensamento cristão, importante papel. Para a honra dos mortos e para con-
solo dos vivos, a chama é o símbolo da claridade do céu (Figuras 34 e 35)419. 

O caráter relativamente estereotipado e uniforme das sepulturas 
não tão destacadas quanto as das famílias Tavares, Kruschewsky e Alves 
dos Reis tinha como modelo os cemitérios mais importantes do Brasil, 
como o de São João Batista, no Rio de Janeiro, o que contribuiu para a im-
portação de estátuas de oficinas fluminenses e obras de artistas europeus, 
na consolidação do cemitério da Vitória. Contudo, a imitação dos modelos 
de fora sofreu mediações, como o uso do cimento por artistas locais.

418 VALADARES, 1972, p. 1078.
419 HEIZ-MOHR, 1994.
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Figura 34 – ANSV: Túmulo do coronel Gabino 
Kruschewsky – década de 1920 [Foto do Autor]

Fonte: Foto do Autor.

Figura 35 – ASCM: Túmulo do coronel Paulino 
Vieira. Tipologia e símbolos semelhantes aos da 
Figura 44, ambos fabricados pela oficina Ro-
cafort, de Salvador – década de 1920 [Foto do 
Autor]

Fonte: Foto do Autor.
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As camadas sociais com algum capital tentaram solucionar a falta 
de recursos com imitações dos protótipos industrializados ou adquirin-
do-os em menor quantidade e tamanho. Os artesãos estrangeiros, cujos 
trabalhos eram altamente valorizados, eram substituídos pela mão de obra 
local. Guirlandas, ampulhetas e cabeças aladas em argamassa substituem 
as estátuas de mármore e bronze.  As guirlandas esculpidas em argamassa 
eram usadas nas fachadas das residências e aparecem nos túmulos como 
um sinal auspicioso, comemorativo do caráter vitorioso da vida do falecido 
(Figuras 36 e 37).

Figura 36 – ANSV: Guirlanda e ampulheta alada em argamassa – 
c. de 1910 [Foto do Autor]

Fonte: Foto do Autor.

Figura 37 – ANSV: Cabeça alada em argamassa – c. de 1910 
[Foto do Autor]

Fonte: Foto do Autor.
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Como vimos, quando não era possível revestir o túmulo totalmen-
te, ao menos a lápide deveria ser de mármore, com inscrições entalhadas 
sem maior riqueza de detalhes e criação. Somente com disponibilidade de 
capital o jazigo é  completado o revestimento e ocorre uma maior incidên-
cia de detalhes e objetos decorativos. Contudo, é importante lembrar que a 
maioria da população, com minguados recursos financeiros e sem condi-
ções de possuir um jazigo perpétuo, era enterrada em sepulturas coletivas, 
sem o privilégio de registros duradouros, como estátuas e epitáfios. 

A família compõe inscrições conforme o discurso religioso do pe-
ríodo, em parte laicizado. Os epitáfios são pródigos em expor as qualidades 
do morto. Nas inscrições funerárias são fixadas as virtudes identificadoras do 
evocado e “qualificada a herança espiritual a transmitir através de uma sínte-
se edificadora da exemplaridade do finado”420. Mediante a análise dos epitá-
fios, é possível perceber uma diferença entre as fórmulas de cunho religioso 
mais direto – a exemplo de “rogai por ele”-- e as que privilegiam a conserva-
ção da memória do morto entre os vivos -- como “lembranças ou saudades 
eternas” -- muito mais constantes. As orações e citações bíblicas estão pouco 
presentes nas lápides e vão diminuindo à medida que o século XX avança. 

A consagração anunciava a vitória da memória sobre a morte e 
buscava garantir a perenidade do nome do indivíduo em proporção direta 
à sua ascendência perante os vivos. Os valores morais e políticos dos mor-
tos exemplares produziram figuras-referência de comportamento social. 
O jazigo, o busto, o medalhão, a estatuária e, posteriormente, a fotografia 
funcionaram como expressões iconográficas de um processo dissimulador 
da morte e simulador da presença simbólica do morto, além de emblemas 
da perpetuação da memória e do poder dos proprietários dos túmulos. 
Nesse processo, o materialismo e o individualismo se fazem cada vez mais 
presentes e, gradativamente, substituem simbolicamente as práticas tradi-
cionais de luto e de sepultura.

Os cemitérios constituíram espaços públicos e afetivos onde os 
homens passaram a dramatizar a tensão existente entre a finitude humana 
e a vontade de superação do transcurso do tempo. Aos chamados campos-
santos foi-se impondo uma nova função, além da estritamente religiosa: 
a de local privilegiado da perpetuação da memória individual e familiar 
“imortalizada” em materiais nobres e duradouros, como o bronze, o grani-
to e o mármore.

420 CATROGA, 1999, p. 108.




