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RESUMO 
 
 
O presente estudo tem por objetivo avaliar os territórios da morte sob a perspectiva da 
percepção de moradores e frequentadores de templos católicos das cidades setecentistas de 
Laranjeiras e São Cristóvão. Para tanto, foram analisadas as mudanças que envolvem a 
relação da sociedade com a morte e, dessa forma, a premissa inicial é de que a morte formava 
uma paisagem dominante nas cidades a partir da sua relação direta com as Igrejas-Cemitérios. 
Nos dias atuais, as cidades com esse tipo de paisagem, como São Cristóvão e Laranjeiras em 
Sergipe, comportam uma leitura arqueológica. Analisando as paisagens da morte restantes 
nessas cidades, percebe-se como no passado a morte estava presente no cotidiano das pessoas, 
conformando uma paisagem diferente dos dias atuais, visto que, no decorrer do tempo os 
rituais sofreram mudanças. Essas cidades abrigam um número muito grande de Igrejas com 
lápides no seu interior e, algumas, cemitérios no exterior. Desse modo, verificou-se que o 
espaço sagrado das cidades ainda abriga o território da morte, porém um novo território com 
novos símbolos e representações. O antigo território da morte, que formou as atuais paisagens 
arqueológicas, é percebido como parte de um passado que, como história re-significada, 
guarda seu significante. Enfim, verificou-se a existência não de um território da morte, mas a 
sobreposição de multiterritórios da morte, pois sempre que se processa uma separação espaço-
representação, uma nova aproximação espaço-representação surge, revelando-nos um novo 
território da morte. 
 
Palavras-chave: paisagem arqueológica, território da morte, igrejas-cemitérios, espaço-
representação, São Cristóvão, Laranjeiras, Sergipe. 
 
 
 



ABSTRACT 
 
 
The purpose of the current study is to evaluate the territories of the death under the 
perspective of the perception of residents and frequent visitors of catholic temples from the 
towns of Laranjeiras and São Cristóvão during the eighteenth century. Therefore, the changes 
involved with the relation of the society with death were analyzed and, hence, the initial 
assumption is that the death had drawn the dominant landscape in the towns owing to its 
direct relationship with the churches-cemeteries. In the current days, towns presenting this 
sort of landscape, such as São Cristóvão and Laranjeiras in Sergipe, are possible targets of 
archeological studies. By analyzing the remainder death landscapes in these towns, it is 
realized how present in the quotidian of people the death was, drawing a different landscape 
in the current times, once as time gone by, the rituals have gone through changes. These 
towns shelter a considerable number of churches with gravestones inside and, sometimes, 
cemeteries outside. Thus, it was evidenced that the sacred spaces of the towns still cover the 
death territory, notwithstanding a new territory, with new symbols and representations. The 
pre-existing territory of the death, which had drawn the current archeological landscapes, is 
now perceived as part of a past that, once considered re-signified history, conceals its own 
signification. Ultimately, it was verified the existence not simply of a death territory, but also 
an overlapping of death multi-territories, foe every time a space-territory dissociation is 
processed, a new space-representation connection is established, revealing a new territory of 
the death 
 
Keywords: archeological landscape, death territory, churches-cemeteries, space-
representation, São Cristovão, Laranjeiras, Sergipe. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

A morte sempre foi e continua sendo um acontecimento cultural cercado de rituais, 

independente da religião. Os ritos funerários variam muito de religião para religião: para 

algumas existem as rezas, choros e lágrimas, para outras, a cerimônia silenciosa, simples em 

ritos e ornamentos. 

Os locais de depósito dos mortos também têm muitas diferenças, tanto diferenciam-se 

de uma cultura a outra quanto de uma religião a outra. Pitte (2004) relata que, nos países 

germânicos, os cemitérios se localizam nas orlas das florestas, sempre em comunhão com o 

ambiente. Nos países da América do Norte, como em outros do Norte da Europa, também 

existe uma interação cemitério-natureza, com os túmulos localizados em espaços verdes, 

embaixo de árvores. Os cemitérios são muito modestos, somente com uma lápide de pedra e 

epitáfio. Os Budistas localizam seus cemitérios nas periferias das cidades, também em 

espaços verdes. Os Coreanos enterram seus mortos nas montanhas, perto da família, em 

túmulos individuais. Quanto mais importante é a família, mais alto o túmulo se localiza. Já no 

mundo Hindu, ganha destaque a cremação, uma prática essencial e antiga. Os protestantes 

também apostam nessa forma, por ser higiênica, não poluindo a natureza. As cinzas, resultado 

da cremação, são jogadas em algum lugar simbólico, como o mar, o local preferido nos dias 

atuais.  

No mundo ocidental, entre os seguidores do catolicismo a cremação é uma prática 

nova. Os católicos também têm cemitérios diferenciados, com os cemitérios parques (muito 

parecidos com os existentes na América do Norte e Norte da Europa), do quais os mais 

comuns são localizados nas periferias das cidades; são espaços murados, contendo no interior 

uma capela, túmulos monumentais e carneiros mais simples. Embora construídos nas 

periferias, o acelerado crescimento das cidades, após a segunda metade do século XX, trouxe 

os sítios dos cemitérios para a paisagem urbana, constituindo signo de determinada religião. 

Todavia, no mundo católico, não foi sempre assim. Na Idade Média, a Igreja iniciou os 

enterramentos santos e se apropriou dos mortos, trazendo-os para dentro das cidades; no 

início, enterrava-os dentro ou ao redor das igrejas, junto com mártires e santos, pois esses 

iriam interceder pelos mortos. Esse tipo de enterramento aconteceu na Europa até o início da 
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divulgação da Teoria miasmática1, que combatia os enterramentos no mesmo local que os 

vivos frequentavam. No Brasil, o enterramento santo chegou, juntamente com os portugueses 

e seus costumes, perdurando por um longo tempo, posto que somente foi combatido a partir 

do início do século XIX, mais precisamente, na época em que as grandes epidemias 

castigaram o país. Assim, os cemitérios começaram a ser construídos fora das aglomerações 

urbanas, seguindo regras para evitar epidemias.  

Desse modo, com o fim dos enterramentos em igrejas (e ao redor delas), muito do 

território antes dominado pela morte, foi destruído. A urbanização dos antigos cemitérios, 

localizados no entorno das igrejas, transformou-os em praças, ruas e até mesmo em lotes com 

posterior construção. Com relação às lápides das igrejas, algumas as mantêm, outras as 

retiraram e existem, também, aquelas em que os gestores (pároco ou ordem mantenedora) 

permitiram a reforma dos pisos e, consequentemente, esconderam-nas com os restos mortais.  

Diante do exposto, pode-se afirmar que a morte no mundo ocidental fazia parte da 

vida cotidiana das sociedades cristãs (uma vez que o catolicismo era a religião oficial do 

Estado) e, por isso, de forma tão forte, registrava e marcava as cidades com os territórios da 

morte. Embora muitas marcas tenham desaparecido, algumas ainda existem nas paisagens das 

primeiras cidades brasileiras, dentre elas, São Cristóvão e Laranjeiras, ambas em Sergipe.  

Em virtude disso, sendo a Geografia uma ciência que tem como objeto de estudo a 

sociedade, interessa-nos o estudo da percepção da população de hoje sobre esses resquícios, 

sobre esses signos. E, embora a desterritorialização da morte dos espaços sagrados tenha 

subtraído ritos e signos, o que resta é uma paisagem arqueológica para a população? O que 

representa para os moradores tais remanescentes? A morte ainda é percebida enquanto 

representação nos espaços sagrados? Quais os signos da morte presentes nesses espaços? 

Como reagem os usuários das atuais praças e casas, erguidas sobre antigos cemitérios, com a 

posse de um território da morte? Qual o novo significado desses espaços? O que eles 

representam para a sociedade? Eles são, ainda, um território da morte? 

Nesse sentido, é necessário esclarecer que extrapola os limites dessa pesquisa o estudo 

da evolução cultural e social da morte nas diferentes sociedades e culturas. Aqui serão 

tratadas apenas para exemplificar períodos estudados. 

O tema central do trabalho é a atual percepção das representações do antigo território 

da morte. Diante do exposto, para responder às questões latentes, essa pesquisa objetivou 

                                                 
1 Teoria Miasmática é uma das doutrinas médicas, que se sobressaiu no século XVIII, que afirmava que os 
miasmas (doenças) eram produzidos em todos os lugares que existissem indivíduos da espécie humana, vivo ou 
morto, só ou em grupo (COSTA, 2003, p. 239). 
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avaliar os territórios da morte sob a perspectiva da percepção de moradores e frequentadores 

de templos católicos das cidades setecentistas de Laranjeiras e São Cristóvão. A análise 

compreendeu a contextualização da organização do espaço da morte anterior às normas 

higienistas; à caracterização do espaço arqueológico da morte; à identificação dos antigos e 

atuais territórios da morte, tomando por referência os templos católicos, bem como a 

identificação dos novos significados dos territórios da morte e, enfim, a análise das diferentes 

percepções e das novas representações dos espaços sagrados. 

A transversalidade de objetivos e de procedimentos proporcionou a estruturação da 

presente dissertação em três partes.  

A Parte I, intitulada “Espacialidade da morte”, é formada por três capítulos. No 

Capítulo 1, foram discutidos os conceitos essenciais para esta dissertação, espaço e território e 

as categorias de análise: percepção, representação, rugosidades, paisagem arqueológica e 

signo. No Capítulo 2, procurou-se caracterizar os diferentes sítios de enterramento, 

juntamente com as práticas funerárias que influenciaram a organização do espaço. No 

Capítulo 3, discorreu-se sobre a área de estudo, o perfil do público entrevistado, o método 

utilizado e os procedimentos metodológicos seguidos para realizar esta pesquisa. 

A Parte II, intitulada “As cidades e as paisagens”, é formada por dois capítulos, o 

Capítulo 4 e Capítulo 5, sendo que ambos tratam da construção da paisagem das respectivas 

cidades de São Cristóvão e Laranjeiras, seu uso atual, onde localizam as Igrejas e os signos da 

morte, as lápides no interior e os cemitérios no exterior delas. 

A Parte III, intitulada “Percepção e representação da morte nos templos católicos”, é 

constituída apenas do Capítulo 6. Nele estão apresentados e discutidos os resultados obtidos 

nas entrevistas e as observações, enfatizando os signos, percepções e representações dos 

territórios da morte. 

Finalmente, nas “Reflexões Finais”, buscou-se resgatar as questões de pesquisa e 

respondê-las, relacionando-as entre si e expondo algumas reflexões sobre o tema. 

 



 

 

PARTE I: ESPACIALIDADE DA MORTE 

A morte representa a base radical da 
espacialidade do sagrado. Ela nos 
demonstra a plena consciência do 
transitório, do material, do 
contingente. A concretude da morte 
do homem edifica as relações de 
transcendência próprias da religião. 
(GIL FILHO, 2001, p. 74) 
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1  CONTRIBUIÇÕES DA GEOGRAFIA 

 

 

A Geografia, enquanto ciência social, traz valiosos subsídios para o estudo da 

percepção e representação da morte em templos católicos, principalmente através de seu viés 

cultural. Dessa forma, quando é de interesse analisar as novas percepções e representações de 

antigas rugosidades, categorias e conceitos da Geografia se prestam a análise de antigos 

territórios, no nosso caso, dos territórios dominados pela morte. 

Para verificar a nova percepção e representação dos antigos territórios da morte que 

foram formados pelo catolicismo foi necessário, primeiro, remeter à construção desses 

espaços e territórios e averiguar, através das rugosidades presentes nas paisagens, a mudança 

dos signos da morte. Assim, apreendem-se como categorias o espaço e o território, pontos de 

apoio de toda a análise que se segue, pois, a partir dessas categorias, é que desdobraram os 

demais conceitos geográficos. 

 O espaço ganha importância por ser, conforme Machado (1997), o alicerce da 

materialização da atividade humana, a base da existência da geografia e o território, 

principalmente por envolver um significado concreto, além do aspecto material, comporta as 

representações sociais, sentimentos, comportamentos individuais, dentre outros. Analisar 

concretamente o território significa entendê-lo como um produto da história da sociedade em 

constante modificação. Com base nesses entendimentos, constroem-se os conceitos 

primordiais para a pesquisa. 

Na ciência geográfica, todos os espaços são resultantes da interligação de elementos 

variados tanto de elementos da ação humana, quanto da própria natureza e a organização deles 

é sempre modificada historicamente. Então, na Geografia, segundo Santos (1997, 2002), tudo 

acontece no espaço, que é categoria fundamental. Ele vai além, afirmando que a sociedade só 

pode ser definida através do espaço, pois é o resultado de toda movimentação/produção 

humana. Além disso, Santos (1997) traz que o espaço é uma instância da sociedade, formado, 

além de objetos geográficos, naturais e artificiais, também por frações da sociedade. Ele 

contém elementos da evolução da sociedade, que estão em constante movimento e sempre 

mudando sua significação. Na verdade, o espaço é um sistema de valores que se transforma 

permanentemente. 

Destarte, para um estudo do espaço, faz-se essencial considerar estes quatro elementos 

fundamentais: Estrutura, Forma, Função e Processo e, ainda, o Tempo. Assim, na análise da 

organização do espaço, além do espaço, o tempo é um dos elementos essenciais, ou seja, para 
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um estudo mais completo, faz-se importante verificar o tempo e espaço dos acontecimentos; 

relacionar a Geografia e a História na dinâmica sócio-espacial, compreender o processo 

histórico e suas manifestações territoriais, as determinações no tempo e no espaço. Segundo 

Haesbaert (2002a, p. 110),  

Qualquer estudo que se pretenda denso, apreendendo o social na sua 
complexidade, deve enfrentar o dilema da priorização de algumas e da 
interação entre as escalas de tempo e espaço. Assim como não podemos 
entender uma questão como a da transformação agrária na Idade Média num 
curto período de tempo, tampouco ela poderá ser compreendida em uma 
escala geográfica que abranja uma pequena extensão do espaço europeu. Ao 
contrário, um acontecimento não só tende a ser um fenômeno mais 
estritamente localizado (no espaço), como também, geralmente, aparece 
melhor delimitado no tempo (tem “um nascimento e uma morte”, como diz 
Le Goff). 

Para este estudo, a organização do espaço da morte é verificada através desses quatro 

elementos, mais o tempo que traz a mudança dos espaços e territórios da morte. É a 

organização do espaço que vai ser influenciada diretamente pelo tempo, pois as 

transformações culturais que influenciam diretamente a organização dele ocorrem com o 

passar do tempo. Assim, as formas-estruturas de outro tempo que perderam sua função 

primária e permanecem existentes no espaço podem ser caracterizadas como rugosidades. 

Godoy (2004, p. 34) explica que as rugosidades são as formas espaciais do passado 

produzidas em momentos distintos, com características sócio-culturais específicas, isto é, 

constituem-se em elementos do espaço que podem ser periodizadas. As rugosidades são 

formas que restauram de um período anterior, de um espaço que sofreu uma desconstrução ou 

uma nova organização. A mudança de função mostra que naquele lugar existe uma 

rugosidade, uma estrutura construída para determinado fim, que hoje serve para outro 

processo, isto é, tem outra função, embora conserve a mesma forma. 

Por outro lado, a descrição das mudanças na organização do espaço não é feita 

somente com base nas rugosidades, mas também nas transformações do espaço que não 

deixaram vestígios visíveis. Por exemplo, a Igreja Católica, na Era Medieval, transformou o 

entorno dos templos em espaço sagrado, através de incontáveis rituais, ritos e cerimônias que 

realizava; tudo estava atrelado ao seu poder, ao sagrado. A representação do sagrado era o 

espaço simbólico, isto é, o sagrado era representado pelos signos presentes no espaço que 

remetiam à religião2. Na construção do espaço sagrado, a Igreja criava também territórios que, 

                                                 
2 Para maiores esclarecimentos sobre a espacialidade das representações do sagrado consultar Gil Filho (2008 e 
2005). 
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no decorrer do tempo, se territorializaram ou desterritorializaram, deixando rugosidades nas 

paisagens que, juntamente com o espaço, tiveram sua percepção e representação alterada. 

Nesse sentido, o território, conforme explica Raffestin (1993), forma-se a partir do 

espaço, sendo o resultado de uma ação conduzida por um ator sintagmático (ator que realiza 

um programa) em qualquer nível. Explicitando melhor, o espaço é bem anterior ao território, 

que se apóia no espaço, mas não é o espaço; é uma produção a partir do espaço. Ao se 

apropriar de um espaço, concreta ou abstratamente (por exemplo, pela representação), o ator 

‘territorializa’ o espaço; ou seja, a partir do momento que uma sociedade inseriu suas práticas 

no espaço, este já é uma apropriação e consequentemente um território.  

De acordo com Haesbaert (2004), o território, como em qualquer acepção, tem a ver 

com o poder, mas não apenas o tradicional “poder político”. Ele diz respeito tanto ao poder no 

sentido mais concreto, de dominação, quanto ao poder no sentido mais simbólico, de 

apropriação – base para o entendimento do território da morte. Nesta pesquisa, o território é 

expresso a partir da apropriação simbólica, da representação. Pois, conforme Raffestin (1993), 

a representação é uma forma de construção do território; se o espaço tem signos próprios para 

a sociedade, o local já é um território. “O espaço representado não é mais o espaço, mas a 

imagem do espaço, ou melhor, do território visto e/ou vivido. É em suma, o espaço que se 

tornou o território de um ator, desde que tomado numa relação social de comunicação” 

(RAFFESTIN, 1993, p. 147). Dessa forma, a representação e o espaço não se desvencilham, 

pois uma separação causaria o fim desse território. 

Diante do exposto, o território, nesta pesquisa, é utilizado como apropriação simbólica 

da morte e assim entendido como espaço apropriado simbolicamente, que gera uma 

representação e, consequentemente, um território. Na verdade, a importância do território faz-

se pela territorialidade produzida por ele. A territorialidade, além de incorporar uma dimensão 

política e econômica, diz respeito também às relações culturais, pois está ligada ao modo 

como as pessoas dão significado ao espaço. Segundo Haesbaert (2002b, p. 45), 

territorialização é o “conjunto de múltiplas formas de construção/apropriação (concreta e/ou 

simbólica) do espaço social, em sua interação com elementos como o poder”. Sack (1986, 

p.219) afirma também: “A territorialidade, como um componente do poder, não é apenas um 

meio para criar e manter a ordem, mas é uma estratégia para criar e manter grande parte do 

contexto geográfico através do qual nós experimentamos o mundo e o dotamos de 

significado”. 

Portanto todo território é, ao mesmo tempo e obrigatoriamente, em diferentes 

combinações, funcional e simbólico, pois exercemos domínio sobre o espaço tanto para 
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realizar “funções” quanto para produzir “significados”. Esses significados levam a definir o 

território como identificação cultural; não é o possuir, mas o habitar, guardar, ser o território. 

No passado, os espaços sagrados eram ocupados de forma muito mais intensa, pois eram 

espaços símbolos religiosos3, sendo que os fiéis vivos não eram os únicos a ocupar esse 

espaço, na verdade a presença dos mortos marcava-o profundamente como signo do sagrado. 

A carga simbólica presente no espaço é, portanto, o maior construtor de territórios. Essa carga 

simbólica é a responsável por transformar partes do espaço urbano em espaço sagrado, que 

remete a rituais específicos da Igreja Católica. Conforme Gil Filho (2001), um desses rituais é 

o da morte, que tem uma carga simbólica muito forte e inebria o espaço com signos. Esse ato 

acaba criando, junto com o espaço sagrado, o território da morte. 

Com a proibição dos enterros santos4 no interior e no arredor dos templos, esse 

território, como todo território, passa por transformações, num processo de perda de 

significado e ressignificação. Sua representação se altera, ocorrendo a desterritorialização 

com o “fim” do simbólico, com a separação de espaço e representação. Todavia toda 

desterritorialidade leva a uma nova territorialidade e a uma reterritorialidade. Nesse contexto, 

como movimento constante, é difícil imaginar um espaço com somente um território, uma 

territorialidade. Haesbaert (2005, 2008) discute que o território, na verdade formado por 

multiterritorialidades, seria um entroncamento de territórios. Assim, o território sempre será 

continuum, pois nunca terá um fim exatamente. Por mais que uma apropriação simbólica 

enfraqueça, outra já existe. O território sempre terá reterritorialidades. As mudanças, 

principalmente em se tratando do simbolismo da Igreja, são lentas, muitas das vezes 

imperceptíveis, mas existem. 

O enfraquecimento das atividades de apropriação simbólica acaba gerando 

rugosidades, isto é, deixando as paisagens sem o significado anterior, sem a função de 

outrora. Essa modificação leva a (re)-organização do espaço, mantendo as formas anteriores e 

induzindo as sociedades futuras a uma nova percepção que irá constituir outro significado, 

uma nova representação. 

Para a caracterização do antigo território da morte e suas características atuais, optou-

se pela análise das paisagens das cidades de São Cristóvão e Laranjeiras. Isto é, pela 

identificação das mudanças e evoluções que envolveram a relação da sociedade com a morte e 

para esse fim procedeu-se, primordialmente, à observação das paisagens. A paisagem 
                                                 
3 Para uma discussão mais profunda da apropriação simbólico-religiosa ver Haesbaert (2007). 
4 É chamado enterramento santo o que acontece no interior ou ao redor da Igreja com o intuído do morto ser 
protegido por relíquias de santos ali presentes ou os que acontecem no templo pela proximidade das orações e da 
salvação. 
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observada foi construída nos séculos XVII e XVIII, época em que a morte criou um território 

próprio, formando uma paisagem dominante nessas cidades a partir da sua relação direta com 

as Igrejas e os Cemitérios. Atualmente, as cidades com esse tipo de paisagem, segundo Claval 

(1998, p. 37), precisam ter uma leitura arqueológica. 

No entanto a paisagem, neste trabalho, é entendida somente como uma forma de 

analisar o espaço e o território. É na paisagem que se verificam as rugosidades e, na soma 

dessas, vê-se a paisagem arqueológica com novas percepções e representações. 

Ao analisar o processo de formação territorial, a paisagem revela-se um importante 

instrumento de entendimento da construção dos núcleos urbanos e rurais, visto que os espaços 

que atualmente fazem parte da comunidade refletem as rugosidades da organização espacial 

dos primeiros séculos do povoamento local, não esquecendo que todas as paisagens refletem 

transformações temporais e conservam testemunhos de tempos passados (TROLL, 1997). A 

partir do momento em que o território da morte se forma, são inseridas em sua paisagem 

características próprias, criando uma paisagem dominante nesse período de tempo. E, a partir 

do momento que o território se reorganiza, o que antes era dominante precisa ser visto agora 

como arqueológico. 

Mas o que é paisagem dominante e o que é paisagem arqueológica? Para Cosgrove 

(1998), toda paisagem pode ser classificada, de acordo com seu simbolismo. Ele define como 

paisagens dominantes as que dominam certo espaço, a estrutura de poder de uma certa época, 

baseada objetivamente nos meios de vida de uma população e sua cultura, ou seja, a paisagem 

do grupo dominante impõe poder sobre outros, em todos os meios de vida, conformando a 

paisagem da cultura dominante. Nos dias de hoje, a paisagem dominante nas grandes cidades 

ocidentais não prescinde, por exemplo, de um Shopping Center; o que domina e rege a cultura 

ocidental é o capital que, assim, impõe sua paisagem – forma a paisagem de acordo com suas 

necessidades. Deve-se explicitar que cada cidade e cada cultura têm sua paisagem 

dominante5, composta de signos que fazem sentido para os habitantes do local numa 

determinada época, ou seja, a junção do significado e significante.  

Já para Claval (1998) as paisagens arqueológicas são aquelas comuns em alguma 

época, para uma sociedade, fazem-lhe sentido, ou seja, faziam parte da paisagem dominante 

do local e tinham significado específico. Com os constantes movimentos dos espaços, a 

disjunção espaço-representação põe fim ao território e, consequentemente, à territorialidade, 

que acaba deixando rugosidades numa paisagem que será conhecida como arqueológica. Para 

                                                 
5 O espaço, de todas as cidades habitadas ou colonizadas por estados católicos, era organizado da mesma 
maneira, sempre tendo a Igreja num local de destaque – como símbolo de poder. 
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se entender uma paisagem, se ela é dominante ou arqueológica é necessário olhar os aspectos 

culturais de uma localidade. Nesse sentido, em relação às igrejas que dominam a paisagem de 

várias cidades antigas, pode-se dizer que “muitos elementos da paisagem pouco têm de seu 

significado original (...). O papel da igreja (...) na vida contemporânea não pode em sentido 

algum ainda ser vista como dominante” (COSGROVE, 1998, p. 118).  

Então, arqueológica é a paisagem que ainda existe num determinado local, porém não 

domina mais enquanto símbolo do grupo dominante. Sem o significado, o que restou foi o 

significante, as formas como rugosidades mais o significado atual. Como já explicitado, 

quando se remete, nesta pesquisa, à categoria paisagem, o que se pretende é captar nas 

paisagens as rugosidades que nos remetem ao antigo território da morte. Santos (1997, p. 55) 

afirma que as rugosidades das paisagens têm que ser estudadas como uma escavação, ou seja, 

o estudo das paisagens pode ser associado a uma escavação arqueológica, cheia de camadas 

de formas provenientes de tempos pregressos. Assim posto, a paisagem da morte consiste no 

estudo de um território arqueológico, dos túmulos que quedaram como signos de uma época 

pretérita.  

Sob esse aspecto, espaço e paisagem não se confundem, principalmente quando se 

observam as rugosidades, pois a paisagem é um conjunto de objetos geográficos distribuídos 

sobre um espaço, isto é, a maneira que os objetos aparecem aos olhos, a sua continuidade 

visível.  

A paisagem é o conjunto de formas que, num dado momento, exprimem as 
heranças que representam as sucessivas relações (...) entre homem e 
natureza. O espaço são essas formas mais a vida que as anima. (...) a 
paisagem é transtemporal (...) O espaço é sempre presente, uma construção 
horizontal, uma situação única. (...) A paisagem é, pois, um sistema material 
e, nessa condição relativamente imutável; o espaço é um sistema de valores, 
que se transforma permanentemente. (SANTOS, 2002, p. 83). 

Nesse sentido, a rugosidade somente existe quando acontece uma mudança cultural, 

uma reorganização do espaço e, consequentemente do território, uma mudança significativa 

que cause impacto na estrutura e função do território. No caso da morte, no momento em que 

ocorre a separação entre espaço sagrado e território da morte, ou seja, a separação espaço-

representação, também chega ao fim, além do território, o real significado do espaço. 

Por conseguinte, o significado do espaço, a maneira como é percebido, somente a 

partir dos anos oitenta tornou-se objeto de pesquisa direta. Segundo Claval (1983, p. 244), os 

autores, principalmente da escola francesa, desde o início do século XX começam a conceder 

um grande espaço em suas preocupações à análise das percepções. A Geografia da Percepção 
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teve seu grande momento quando os pesquisadores perceberam a importância de saber sobre a 

experiência íntima de estudar as interpretações. 

Dessa forma, todas as questões de pesquisa, os objetivos têm a finalidade comum de 

entender a percepção e a representação dos espaços da morte, enquanto rugosidade de um 

momento cultural passado. Conforme Penna (1968), percepção baseia-se no ato de perceber, 

que é conhecer, através dos sentidos, objetos e situações. “O ato implica como condição 

necessária, a proximidade do objeto no espaço e no tempo, bem como a possibilidade de se 

ter acesso direto ou imediato” (p.11). Todavia a percepção aqui estudada não é somente o ato 

de perceber. De acordo com Del Rio (1996) a percepção é um processo mental de interação 

do indivíduo com o meio em que vive. Nele, o indivíduo percebe o ambiente e exerce parte 

ativa na construção da realidade percebida. 

Vale lembrar que o estudo das percepções nos remete sempre à (re)-organização do 

espaço e não pode haver compreensão sobre a organização do espaço se não levarmos em 

consideração o contexto social e cultural. Determinadas paisagens apresentam marcas 

culturais e recebem, assim, uma identidade típica. A transformação da paisagem pelo homem 

representa um dos elementos principais na sua formação, pois a paisagem, para Claval (1998), 

é criada como representação cultural e representa uma sociedade, lugar ou época. Dessa 

forma, sendo a paisagem geográfica a representação de uma sociedade, aqui será tratada 

baseada no conceito de representação social.  

Moscovici, citado por Sá (1996, p.31), define o conceito de representações sociais 

como um conjunto de conceitos, proposições e explicações originados na vida cotidiana. 

Segundo Gomes (2004), Moscovici aprimora o conceito utilizado por Durkheim (1912) sobre 

a sociedade. Durkheim (1912) foi o primeiro a utilizar o termo representações em sua obra 

“As formas elementares da vida religiosa”, mostrando que a idéia de religião é inseparável da 

idéia de comunidade religiosa, que seria o útero de formação das representações sociais. As 

crenças propriamente religiosas são sempre comuns a determinada coletividade. Nelas, o 

indivíduo abre mão, às vezes, da sua própria liberdade para aderir às práticas e ritos coletivos 

e solidários, cujo objetivo final é receber, em troca, certa organização da realidade da vida 

cotidiana. 

Em suma, as representações sociais têm sua origem nos conhecimentos, nos mitos e 

ritos de uma sociedade, mas os portadores dessas representações são os indivíduos que as 

carregam, as utilizam e as transformam em suas relações diárias, na elaboração do 

conhecimento da vida cotidiana. Nesse sentido, o termo representações sociais seria uma 
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modalidade de conhecimento que tem a função social de representar o mundo das relações 

sociais: religiões, ciências oficiais, ideologias etc. 

No texto de Sá (1996), percebe-se que ele também relaciona a sociologia de Durkheim 

com as representações sociais de Moscovici, colocando que as representações sociais têm sua 

origem nos conhecimentos, nos mitos e ritos de uma coletividade, mas os portadores dessas 

representações são os indivíduos. As representações sociais referem-se a uma classe de 

crenças que procura estudar os fenômenos da religião, dos mitos, da ciência, das categorias de 

espaço e tempo em termos de conhecimentos inerentes à sociedade, isto é, de como a 

sociedade organiza a sua realidade em termos de conhecimento.  

Todavia é necessário esclarecer que por mais prático que seja ver as representações 

sociais, os autores supracitados afirmam que é muito difícil conceituá-las, não existindo um 

consenso sobre sua definição. Para Jodelet (2002, p.22), que além do conceito, utilizou as 

representações no empírico: “As representações sociais são uma forma de conhecimento 

socialmente elaborado e compartilhado, com um objetivo prático, e que contribui para a 

construção de uma realidade comum a um conjunto social”. 

Assim, para trabalhar a representação da morte, é necessária a utilização do signo, que 

tem dois “constituintes” intrínsecos: a imagem e o pensamento. A imagem é associada às 

qualidades materiais desse signo – o significante. Já o pensamento é a interpretação imediata 

desse signo (ex. a finalidade de um signo) – significado. Aqui se entende signo como uma: 

 (...) estrutura lingüística formada por duas estruturas: significado e 
significante. Significado é o conceito veiculado pelo significante, a imagem 
mental por ele produzida, seu conteúdo latente, às vezes cifrado, às vezes 
oculto; entretanto, significado não é algo fixo, mas uma propriedade de signo 
que não é rígida ou predeterminada. Já Significante é a representação 
material do signo, o som que o constrói ou sua representação material, seu 
conteúdo manifesto, claro (GOMES, 2004, p. 42).  

Vale lembrar que o signo é um conceito que pode ser recolhido de vários lugares, 

como da semiótica, para a qual o signo intenta representar um objeto. Logo, um signo remete 

sempre a outro signo; o significado de um signo é outro signo. E ele só existe dentro de um 

contexto que lhe dá significado, o que nos dá base para entender a atividade humana. Bakhtin 

(1986) coloca que os homens materializam a realidade utilizando os signos. 

Portanto, pelas definições apresentadas, percebe-se o entrelaçamento dos conceitos 

utilizados nesta pesquisa: representação, percepção, territorialidades, rugosidades, paisagem 

arqueológica, significados e significantes, todos influenciando a análise de organização do 

espaço e, consequentemente, o espaço e território da morte. Os conceitos estão todos 
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entrelaçados, como uma bola de raios, um puxa o outro, um conceito precisa do outro para o 

desvelamento da paisagem arqueológica da morte e sua resignificação no presente. 

Quando se pensa em morte, pode-se remeter ao significado e significante das 

pirâmides do Egito, enormes túmulos, encarados como ponto turístico, representação de uma 

sociedade, mas será que as pessoas percebem que são túmulos? Será que seu significado 

mudou?  O território em que estão ainda remete à morte? O espaço das pirâmides tem a 

mesma organização de outrora? Oates (1991) relata em suas pesquisas que, para os egípcios 

antigos, o túmulo representava o relato das suas vidas e o portal para a vida eterna. Para a 

sociedade moderna ocidental, a imagem (significante) constitui uma cápsula do tempo que 

conservou os artefatos de uma grande civilização e a descrição do seu modo de vida. É 

seguindo esse modelo de mudança de representação e percepção que se afirma que a 

representação da morte não tem o significado empregado anteriormente; dos signos ainda 

existentes só conhecemos o significante antigo, o restante é tudo novo. 

Quando afirmado sobre o novo é porque a percepção e a representação desse antigo 

território da morte são recentes, já que o significado na época da construção para as pessoas se 

perdeu no tempo. O contexto em que o espaço foi construído tinha uma organização e lógica 

próprias; tinha um sentido específico para a sociedade, era uma paisagem dominante com 

significado para a coletividade, o espaço-representação era composto da estrutura-função-

processo-forma cujo significante remetia ao espaço sagrado. 

Na atualidade, o espaço foi reorganizado, tem outro significado, a percepção e a 

representação não são mais as mesmas, isto é, a percepção está subordinada às condições 

limitativas de proximidade no tempo e no espaço e a representação, pela influência da 

modernidade, foram modificadas – até mesmo pelo quesito paisagem; as paisagens, agora 

arqueológicas, revelam um sistema de signos que devem ser decodificados pela sociedade. O 

real significado do momento em que o espaço foi construído nunca será conhecido. Não se 

tem o antigo, mas sim o novo, principalmente como a sociedade atual percebe e representa 

esse espaço sagrado. Esse novo significado mais as rugosidades nos mostram o significante. 

De todas as paisagens chamadas de arqueológicas, resta o significante, pois enquanto 

existirem, ele também existirá. Concluindo, vê-se que dos signos da morte das paisagens 

antigas só resta o significante, sem o significado de sua época. É nesse sentido que 

percebemos essas paisagens vazias de significado. O significado aqui é o antigo, do momento 

da formação das paisagens. Quando abordado sobre o resignificado, é de uma parte do 

significante que está sendo discutido. 

 



 23

2 AS MUDANÇAS NA REPRESENTAÇÃO DO TERRITÓRIO DA MORTE 

 

 

A representação do território da morte é muito antiga, presente na vida dos homens 

desde os primórdios. Desde os hominídeos se verifica a existência de um território destinado 

ao morto e, consequentemente, uma representatividade desse território em sepultamentos e 

rituais. Todavia esse território passou por muitas transformações, sendo que as transformações 

na representação da morte não são percebidas claramente por acontecerem muito lentamente, 

intercaladas com longos períodos de estabilidade.  

Por milhares de anos, os hominídeos não “sentiram necessidade de sepultar os mortos 

e de exercitar ritos mágicos ou religiosos; portanto, de crer numa vida ultraterrena e em 

alguma divindade” (DE MASI, 2003, p. 59). O exercício de enterrar e cultuar os mortos não é 

uma herança genética, é uma criação dos homens no decorrer dos anos, tanto quanto a 

religião, a cultura, a educação. Pode-se dizer que foram os homens de Neanderthal quem 

primeiro sentiu necessidade de enterrar seus mortos, de criar um espaço destinado a eles, um 

espaço mágico, de adoração, um território para depositar oferendas junto ao corpo, um espaço 

sagrado, o primeiro de respeito ao além.  

De acordo com Mumford (1998), antes mesmo de o homem ter uma moradia fixa, 

antes de pensar em sua origem, já definia o local onde estavam seus mortos. No caminho do 

homem mais antigo, encontra-se uma cerimoniosa preocupação pelos mortos, manifestada em 

seu sepultamento deliberado, que acaba gerando um local fixo de encontro, um ponto 

contínuo de fixação. Desse modo, o autor constata que os mortos foram os primeiros a ter 

uma morada, um espaço, onde o grupo os enterrava e para onde, provavelmente, os vivos 

retornavam a intervalos regulares. Esse retorno acaba comprovado, quando escavações dos 

Neanderthalenses, de aproximadamente 60.000 anos, encontraram vários tipos de 

enterramentos e sepulturas:  

(...) isoladas, espalhadas ao acaso ou organizadas num espaço planificado; 
em campo aberto ou em cavernas e grutas, em terra batida ou com laje de 
pedra, completamente desnudas ou enfeitadas por oferendas rituais, como 
flores, objetos ou armas; e o corpo é sepultado nu ou colorido (DE MASI, 
2003, p. 61).  

Nesse sentido, percebem-se dois enterramentos: o primeiro, para deterioração do corpo 

e o segundo, quando já não existem tecidos moles, os ossos são adornados e arrumados junto 

com oferendas. Nas escavações, foram encontradas sepulturas com resíduos de pólen, objetos 
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de adorno, restos de minérios (produtores de tintas) e os corpos enterrados em camadas, os de 

primeiro enterramento mais rasos e os de segundo, muito mais profundos. Todos se 

encontram arrumados em sequência e não sobrepostos, em se tratando de enterros de uma 

mesma época. Além disso, verificam-se, nessa época, certos ritos de enterramento já 

formando uma representação desse território da morte. Pode-se dizer que os antigos 

hominídeos começaram a sentir o fim da vida, tanto da sua quanto das pessoas de sua 

convivência, prezando e pensando cada vez mais na morte e seu território. 

Dessa forma, quando o homem começa a pensar e analisar a morte, imagina como será 

seu fim ou se realmente ela é o fim. O ser humano cria o além, a vida após a morte, como ela 

é, onde ela fica e de que jeito se chega lá. A partir de então começa a cultuar seus mortos, 

pensar neles, a fazer rituais para ter uma vida melhor após o fim terreno. Estabelece-se ainda 

um espaço para a morte, lugar onde ela reina, isto é, cria-se um território da morte. Porém não 

é a sua própria morte que o homem conhece, mas sim a morte dos outros, a angústia de ter 

que enfrentá-la. Com a evolução do pensamento sobre a morte e com o início e 

desenvolvimento do culto aos mortos nasce a religião e assim, os mortos foram transformados 

em Deuses e mitos de adoração (DE MAIS, 2003). Portanto, desde então, todas as 

civilizações criaram seu território da morte e seu próprio modo de representá-la, algumas mais 

ritualísticas, outras mais simples. 

O Egito antigo foi a sociedade que criou os procedimentos mais elaborados para 

sofisticar a morte. Os egípcios encaravam a vida após a morte como a continuação da vida na 

terra. A morte transformava o indivíduo, mas não o destruía. Os mortos podiam continuar a 

influenciar os assuntos dos vivos e a sua própria existência era uma extensão da que tinham 

conhecido antes da sua morte corporal. Por isso, para viver plenamente, precisavam ser 

enterrados com todos os seus bens materiais (como demonstram claramente os tesouros 

enterrados) e ainda, ter seu corpo conservado para sempre. Os primeiros túmulos egípcios de 

que se tem conhecimento eram sepulturas cavadas no solo, mas com o passar do tempo foram 

sendo utilizados métodos de conservação cada vez mais eficientes, sendo que muitas múmias 

chegam quase intactas até os dias atuais. Os túmulos também foram se modificando de 

pequenos compartimentos chegando a grandes pirâmides para os faraós. Essas mudanças no 

enterrar se explicam, principalmente, porque os egípcios acreditavam que a alma, para 

sobreviver, precisava de um corpo para habitar. Para isso, faziam um ritual que durava em 

torno de setenta dias para o corpo estar pronto para durar para sempre (HOWART, 1993). Ou 

seja, existia algo vivo no túmulo, que pensava e tinha necessidades. Oates (1991) informa que 
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no Egito todos os que tinham meios podiam mandar construir túmulos devidamente 

recheados.  

Para os gregos e os romanos, a morte também não era o fim, mas uma dissolução do 

ser, uma simples transformação da vida. A alma não ia para outro lugar, permanecia na terra, 

bem próxima dos homens. Para as populações greco-itálicas, a alma permanecia associada ao 

corpo e ia para o túmulo. Os rituais fúnebres deixam claro que:  

(...) quando se enterrava um corpo no túmulo, se acreditava enterrar junto 
algo com vida (...) Ao término da cerimônia fúnebre, havia o costume de 
chamar três vezes a alma do morto pelo nome que ele havia usado em vida, 
desejando-lhe vida feliz debaixo da terra. Dizia-se-lhe por três vezes: Passe 
bem. E acrescentava-se: que a terra te seja leve. (...) Notemos que não 
bastava confiar à terra o cadáver. Era ainda preciso obedecer a certos ritos 
tradicionais e pronunciarem-se determinadas fórmulas (...). Uma vez que, 
sem eles, as almas andavam errantes e apareceriam aos vivos, é porque só 
mediante a sua rigorosa observância se fixavam e encerravam nos túmulos. 
(COULANGES, 2007, p. 14-17). 

Diante disso, percebe-se a importância dos enterros e dos ritos para as civilizações da 

antiguidade. Cada família possuía seu túmulo, onde os mortos repousavam um após o outro, 

sempre juntos, não colocando ali ninguém que não tivesse o mesmo sangue. O local de 

repouso dos mortos localizava-se longe da vivência das famílias, na maior parte das vezes, 

não muito distante da cidade, mas longe o bastante para não causarem medo aos vivos. Tanto 

os gregos quanto os romanos tinham seu território da morte ou dentro de suas propriedades, 

no campo, ou nas colinas e estradas. Esse local era afastado da cidade, mas perto o suficiente 

para oferecerem ao antepassado o banquete fúnebre em algumas datas do ano. O território da 

morte era um espaço sagrado tão particular que, mesmo em caso de venda da propriedade, ele 

não poderia ser destruído e, ainda assim, os antigos proprietários ofereciam o banquete nas 

datas estabelecidas. O túmulo era direito da família, um território particular que ninguém 

poderia penetrar. Mumford (1998) relata que a primeira visão que se tinha, quando se 

avizinhava de uma cidade, eram as sepulturas ao longo da estrada, principalmente dos mais 

desafortunados. 

Os gregos e romanos ainda cultuavam seu morto no dia-a-dia, através de um altar que 

mantinham em casa, pois se cessassem de oferecer aos mortos o repasto fúnebre, logo os 

mesmos sairiam de seus túmulos e iriam assombrar os vivos (COULANGES, 2007). Percebe-

se, nessa afirmação, que o território da morte não era somente aquele da sepultura, mas existia 

também nas casas, no cotidiano das famílias, com uma representatividade enorme, visto que 

esse culto, realizado diariamente, era repassado de pai para filho. 
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Por conseguinte, é correto afirmar que, nas cidades gregas e romanas, o território da 

morte estava presente no dia-a-dia dos vivos, não na materialização dos túmulos, mas na 

representação nos espaços de oferendas e reverências diárias e sazonais.  

Outro ponto que é necessário lembrar é a percepção que esses povos tinham da 

continuidade da vida de todos os mortos, mesmo sob a terra. Tanto gregos e romanos, quanto 

de egípcios, mesopotâmicos, etc., isto é, os povos da chamada ‘Era Antiga’, principalmente 

do Ocidente, antes do advento do cristianismo, acreditavam na vida após a morte no túmulo, 

sob a terra. 

Esse pensamento foi ultrapassado no momento em que o cristianismo invadiu a 

Europa. Nesse período, conhecido como Idade Média, o mundo se modificou. Uma grande 

reorganização do espaço aconteceu e trouxe novas representações e percepções para o 

território da morte. Os antigos espaços sagrados e territórios da morte aos poucos vão 

perdendo seu significado, restando somente seu significante, isto é, novas representações 

sobre ele, principalmente porque a cultura será alterada. Com o tempo, muitos desses 

territórios foram destruídos, viraram campos, casas, cidades. O espaço sagrado do banquete 

fúnebre desapareceu, pois as casas tinham outro princípio. Os monumentos restantes, tal como 

rugosidades, quedaram-se como paisagens arqueológicas. 

Destarte, essa nova sociedade que se forma tem um único Deus e também um local 

específico para os mortos – as igrejas e seus arredores. Nesse cenário, a Igreja torna-se 

instituição de poder e mando, estabelecendo regras e privações para a salvação da alma e 

impondo-se pelo medo e temor, mais do que obediência, o que fez com que a representação 

dos rituais fúnebres evidentemente mudasse. 

A Idade Média é o período de consolidação do cristianismo. A Igreja estabeleceu-se 

como templo máximo de poder, tornando-se o centro da vida das pessoas, igualando-se ao 

poder exercido pelos Reis, na verdade os Reis seriam privilegiados que deviam obediência a 

Deus. A sociedade irá funcionar de acordo com as normas dessa instituição, por leis pré-

estabelecidas. Tudo passa por seus representantes e as cidades serão o espaço sagrado do 

catolicismo. Na civilização medieval é a influência exercida pela Igreja que vai definir a 

estrutura das cidades e o desenvolvimento cultural. Mumford (1998, p. 290) explicita esse 

entendimento, quando relata que: 

A única instituição poderosa e universal era a Igreja. Ser membro dessa 
associação era teoricamente voluntário e praticamente obrigatório. Ser 
desligado de sua comunhão era castigo tamanho que, até o século XVI, os 
próprios reis tremiam diante da ameaça de excomunhão. 
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Nesse sentido, os aglomerados humanos passam a ser dominados pela religião; a vida 

da sociedade é a Igreja. Essa instituição passa a pregar os enterramentos ad sanctos a partir do 

século VI e, logo em seguida, a partir do século XII, o enterro chamado apud ecclesiam. 

Enterramentos ad sanctos são os realizados em espaço sagrado, próximo às relíquias de 

santos, mártires; já os enterros apud ecclesiam são os realizados dentro da igreja, não porque 

ela contém as relíquias de algum santo, mas porque lá é celebrada a eucaristia, as pessoas 

rezam e, principalmente tem alguém do clero enterrado que, na hora o juízo final, intercederá 

por todos. Assim, os mortos deixaram os túmulos distantes, as colinas e, na maior parte da 

Europa, passaram a conviver diariamente com os vivos. Agora, o espaço sagrado das cidades 

abriga o território da morte, ou seja, a morte se desterritorializa das colinas e campos e se re-

territorializa nas cidades, mais precisamente nas Igrejas. 

A Igreja pregava que só ressuscitariam os mortos que recebessem sepultura adequada 

e inviolada. Para o homem medieval e da renascença, o maior medo era morrer sem sepultura 

numa estrada ou num navio, sem os ritos apropriados. Havia, no início da Idade Média, uma 

grande familiaridade com a morte, considerada um acontecimento público. Ao pressenti-la, o 

moribundo se recolhia ao seu quarto, acompanhado por parentes, amigos e vizinhos. O doente 

cumpria um ritual: pedia perdão por suas culpas, legava seus bens e esperava a morte chegar. 

Não havia um caráter dramático ou gestos de emoção excessivos, pois a morte era uma 

passagem.  

Assim, quando a morte chegava, eram cumpridos os rituais necessários para que a 

pessoa fosse enterrada nas igrejas, perto das relíquias dos mártires e santos disponíveis na 

igreja, ao lado dos padres e clero em geral, que teriam lugar garantido no céu e, além disso, 

repeliriam os profanadores e ainda intercederiam pelos que estavam próximos. 

Os momentos antecessores à morte eram de despedida, cheios pompa, passados em 

casa, sobre a cama utilizada em vida. Ao morrer familiares, amigos e desconhecidos velavam 

o morto de forma demorada. A morte era um verdadeiro acontecimento. Antes do enterro, o 

morto era banhado, vestido com roupas preparadas para a ocasião, representando santos, 

anjos, arcanjos: São Francisco, Nossa Senhora da Conceição, Arcanjo Miguel, etc. Era 

realizado um cortejo fúnebre, passando pelos mesmos locais que o morto frequentava, Até, no 

final, ser colocado em jazigo perpétuo da família, na igreja a que sempre fora fiel. 

Entretanto, para o morto ser enterrado nas igrejas, a família precisaria ter prestígio e, 

sobretudo, bens. O local de sepultamento era comprado ainda em vida, através de doações à 

Igreja, ou mesmo em algumas localidades, através doação do terreno do templo. Os maiores 

benfeitores tinham seu lugar e o de sua família assegurado. Mesmo assim, os testamentos 
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antigos, diferentemente dos atuais, eram feitos não para distribuir a herança, mas para fixar o 

local da própria tumba (ZIEGLER, 1977). Esses ainda descreviam os rituais que o morto 

desejava, a roupa com que seria enterrado, a quantidade de missas que seriam rezadas, o 

número de velas que estariam acesas ao redor do corpo e no altar, a quantidade de padres que 

realizariam as exéquias e fariam a leitura do saltério, o tempo que o sino seria tocado, até o 

horário do enterro era estipulado nesse documento6, tudo com o devido pagamento pelos 

últimos desejos do morto.  

O espaço da morte no interior do templo era dividido conforme as posses do morto: 

quanto mais próximo do altar, mais importante era a família, maiores doações tinham sido 

destinadas à ordem mantenedora. Os locais mais próximos do altar, como o coro, a nave e a 

sacristia eram os mais procurados, seguido pelos locais sob o banco, que a família usava 

durante as missas (esses bancos eram cadeiras ou mesmo o local em que a família ficava, 

mesmo em pé) e sob o pátio interno do mosteiro. Já no adro, “eram enterradas as famílias de 

menor poder aquisitivo, mas que ainda podiam pagar, fugindo aos enterramentos na vala 

comum” (CARVALHO, 2003, p. 19).  

Os pobres e indigentes eram destinados às fossas comuns, valas afastadas das igrejas, 

onde nem a água da chuva que correu sobre a igreja conseguia chegar. Ou seja, fora das áreas 

privilegiadas, onde agia a mágica intercessão dos santos, das relíquias ou de algum gesto 

clerical. Percebe-se, assim, que o espaço da morte no interior dos templos era um território 

privilegiado, comandado pelo poder econômico, que recebia a interferência dos santos, 

contrastando com o espaço externo, remetido a enterramentos sem a interferência dos santos 

ou do poder econômico. 

De início as fossas comuns possuíam vários metros de largura, comprimento e 

profundidade, onde os mortos, somente envoltos em sudários, eram empilhados. A fossa era 

fechada quando estivesse cheia e outra era aberta, em seguida, para os novos cadáveres. Após 

alguns anos, abria-se outra vez a fossa, exumavam-se os ossos, que eram depositados nos 

celeiros do claustro para a reutilização do lugar como nova fossa. Desse cenário vem a origem 

do nome matadouro, ou seja, os antigos territórios da morte dos despossuídos, aqueles que 

não tinham bens e posses para doar às ordens mantenedoras dos templos (ZIEGLER, 1977). 

Os únicos que não tinham direito ao enterramento eram os excomungados e supliciados que 
                                                 
6 Segundo Ariès (1990) de inicio esses testamentos continham pedidos de extrema pompa, com o tempo, a partir 
do século XVII, essas começaram a diminuir, com uma simplicidade contraditória, como se pode notar pelo 
testamento de Françoise Amat, marquesa de Solliers. O autor supracitado descreve que ela pede duas mil missas 
em seu testamento, das quais mil seriam celebradas no dia de sua morte, em contrapartida pede para que não 
tivesse velório senão por um padre e seu enterro acontecesse no Cemitério da Caridade, demonstrando ao mesmo 
tempo pompa e simplicidade. 
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apodreciam embaixo de uma pilha de pedras. Consequentemente, pelo exposto, percebe-se 

que não existia cemitério sem igreja, logo, nem igreja sem cemitério. 

Sob o domínio e a influência da Igreja, as cidades, geralmente, não possuíam de forma 

marcante e integrada ao seu espaço, praças públicas, passeios, locais para festividades e lazer 

da comunidade. As atividades comunitárias eram, preferencialmente, feitas no interior ou ao 

redor das igrejas. Ao mesmo tempo em que abrigavam os mortos, constituíam-se como local 

de lazer, de aulas, comícios, debates, etc. A priori, local de rituais e orações, os templos 

centralizavam as manifestações sociais, políticas e culturais. Assim, os vivos conviviam com 

os mortos tanto dentro quanto fora da igreja, sem causar temor, mesmo quando os ossos 

afloravam na superfície dos cemitérios. Os vivos rezavam e pediam pelos seus mortos, 

acreditando que receberiam, juntamente com os vivos, as benesses divinas. Carvalho (2003, p. 

18) ilustra essa vivência, quando explicita que: 

A sociedade local, no atendimento semanal das práticas religiosas, pisava, 
caminhava e, principalmente, rezava sobre seus mortos, sentindo seus odores 
putrefatos e que, pela fé existente na sacralidade dos sepultamentos 
eclesiásticos, desenvolvia uma forte insensibilidade olfativa. 

A partir do século XIII, começou a proibição de atividades ao redor das igrejas pelo 

incômodo do acúmulo de mortos. As sepulturas, anônimas até o século XII, passaram a ser 

identificadas por inscrições, efígies e retratos: era importante preservar a identidade mesmo 

após a morte. Começou, nesse período, a existir os espaços mais próximos dos atuais 

cemitérios e os vivos, nesse momento, convivem com os enterramentos somente dentro das 

igrejas, por causa de sua prática diária de fé. 

Destarte, do século IV ao XVIII, a paisagem das cidades era dominada pela arquitetura 

das igrejas e seus cemitérios. Na verdade, no surgimento de uma nova cidade, a igreja era um 

dos primeiros prédios a ser erguido, juntamente com o prédio de poder do Estado, símbolo de 

autoridade máxima. Como existiam várias ordens, eram construídas várias igrejas muito 

próximas umas das outras: as maiores cidades, com suas catedrais, numerosas igrejas, 

mosteiros e santuários e mesmo as menores aldeias, com sua igreja paroquial. Nenhuma 

comunidade era tão pobre que não possuísse um templo. Essa instituição estava visivelmente 

presente em todas as paisagens: sua torre era o primeiro prédio que o viajante avistava no 

horizonte e sua cruz, o último símbolo visto pelo moribundo. Com toda diversidade existente 

na Europa, a Igreja era o abrigo universal de igualdade de um extremo a outro.  

No centro de cada cidade existia uma Igreja. Se era uma pequena aldeia, no ponto 

mais alto do aglomerado populacional erguia-se a única igreja. Quando numa grande cidade, 



 30

no centro existia uma vasta catedral, ladeada por outras igrejas, que também o eram por 

outras. Existiam tantas igrejas que Munford (1998) esclarece que, em algumas cidades, existia 

uma igreja para cada cem famílias, em outras, esse número era muito menor. Nesse período, 

as cidades eram espaços sagrados, a principal atividade das comunidades era voltada para o 

culto e a glorificação de Deus e não para a produção de subsistência ou mesmo o comércio. 

Na hora da morte, os senhores feudais, grandes comerciantes e mercadores, recordavam sua 

obrigação e remetiam metade de sua propriedade para salvar a alma e ter um sepultamento 

santo, o mais próximo de Deus que sua fortuna conseguisse comprar. Por isso, é necessário 

afirmar que, da queda do império romano à secularização do poder, a paisagem dominante das 

cidades era constituída por igrejas destacadas com túmulos internos e cemitérios anexos.  

As mudanças nessa forma de sepultamento ocorreram no século XVIII, com a chegada 

do Século das Luzes. As idéias iluministas pregavam a razão acima de tudo. A razão pedia 

para deixar de lado certas teorias teocentristas da Igreja. Com o início da utilização das 

ciências, uma nova forma de encarar a morte surgiu, principalmente quando se começou a 

estudar as causas de várias epidemias que castigavam toda a Europa durante a Idade Média e 

início da Modernidade. 

Desse modo, em 1737, o Parlamento de Paris encarregou uma equipe médica para 

estudar os constantes surtos epidemiológicos recorrentes. Constataram-se, assim, as 

consequências que os cemitérios poderiam provocar na saúde comunitária, pela proximidade 

entre vivos e os mortos. Os enterramentos nas Igrejas passaram a ser criticados por causa da 

presença constante de pessoas nelas. Devido, principalmente aos enterramentos em áreas 

urbanas, que causavam proliferação de doenças, os estudiosos constataram que a doença não 

era castigo divino, mas sim transmitida pelo ar, água e proximidade com o doente. Essas 

teorias miasmáticas atingiram frontalmente os desígnios de uma boa morte pregada pela 

Igreja. De acordo com Costa (1996, p. 239): 

As teorias miasmáticas, dominantes nesse período, afirmavam que, entre os 
focos de infecção, um dos mais perigosos para o homem é o mesmo homem 
vivo ou morto (...) os miasmas eram produzidos em todo lugar onde se 
encontrassem indivíduos da espécie humana, animais e vegetais, pois a 
respiração, a excreção e a decomposição destes corrompiam continuamente 
o ar (...). Portanto, era preciso localizar a origem da doença e tomar as 
devidas providências. Destruí-la ou quando não fosse possível, afasta-la das 
concentrações populacionais (...) os focos de infecções deverão ser alvo das 
intervenções públicas. Os cemitérios, os matadouros, as indústrias insalubres 
(curtumes, salgueiros) etc., são expulsos do núcleo habitacional da cidade, 
passando ao controle de rígidas normas de fiscalização. 
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A partir dessas teorias, a construção de cemitérios a céu aberto, fora dos limites 

urbanos, era inquestionável e de extrema urgência. Isso porque, para se livrar dos miasmas, 

não bastava retirar os cemitérios do convívio diário das pessoas, mas também retirar os 

enterramentos das igrejas, principalmente por ser um local fechado, mal ventilado, onde as 

pessoas passavam muito tempo rezando e inalando o ar putrefato de seus mortos. Segundo 

Reis (1997, p. 135), na época era comum saber:  

Histórias de gente desmaiando ou morrendo por freqüentar igrejas onde se 
sepultavam os mortos; histórias de doenças graves provocadas por cadáveres 
em putrefação que minavam, através das paredes, pelo interior de casas 
vizinhas e igrejas; histórias de epidemias terríveis causadas por corpos mal 
enterrados em povoações do interior. Os vivos deviam evitar os mortos, 
sobretudo evitar seu cheiro, pois este era instrumento de contágio, a forma 
manifesta do fantasma miasmático.  

Então, a partir do fim do século XVIII, a morte é desterritorializada das igrejas e 

também de seu entorno e reterritorializada nos novos espaços. Os novos locais de 

enterramentos passam a ser construídos fora do aglomerado urbano, em terrenos bem 

ventilados, sem árvores, para melhor ventilação, com muro vazado cercando a área e, como a 

Igreja ainda está muito presente na vida das pessoas, com uma pequena capela de oração para 

o cemitério continuar a fazer parte do espaço sagrado. Os cemitérios a céu aberto não são 

totalmente novidades, pois já existiam em outros credos como judaísmo, protestantismo e 

outras culturas como japonesa e chinesa. 

Assim, na Europa, os cemitérios começaram a ser transferidos para fora do perímetro 

urbano das cidades. Para os cemitérios saírem das cidades foi preciso muito trabalho para 

conscientizar as famílias a aceitarem o novo espaço para seus mortos. Na verdade, a 

localização dos cemitérios se tornou um novo problema à medida que se intensificou a 

aglomeração urbana. 

Com a mudança das áreas dos cemitérios, ficaram estabelecidas algumas normas para 

um melhor funcionamento do espaço, tal como a distância (não poderia ser muito longe, para 

permitir que as famílias visitassem seus mortos). Antes de se estabelecer o local era necessária 

uma análise do terreno para se verificar o tipo de solo, localizar o lençol freático (sua 

profundidade), o tamanho do terreno, as condições de higiene do local, a taxa de crescimento 

e mortalidade da população, a altura para garantir a circulação do ar, a direção dos ventos 

(para espalhar os odores e não levá-los para as cidades), tudo para evitar que o cemitério 

continuasse a ser um problema e antro de proliferação de doenças. 
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Por conseguinte, muitos estudos são feitos sobre o real motivo de aceitação pelos 

vivos de uma nova área para os cemitérios. Costa (1996) discute que não foram somente os 

miasmas e as medidas higienistas que convenceram a população sobre essa mudança, mas 

também os novos tratamentos médicos, o fim da batalha contra a fome, o princípio da perda 

de poder da Igreja, mudanças que levaram as pessoas a pensar mais em suas vidas e a deixar 

de lado os mortos. 

Nesse período ocorreu uma reestruturação do espaço funerário, passando a existir um 

entrelaçamento arquitetônico e naturalístico na sua geografia. Esses novos espaços funerários 

não pertencem mais à Igrejas, mas por um longo tempo somente cristãos poderiam ser 

enterrados neles. Os outros credos continuaram a ter seus próprios cemitérios. 

A proibição dos enterramentos dentro dos templos provocou uma mudança na atitude 

do homem oitocentista diante da morte. Com o Século das Luzes e do Barroco, a morte 

começou a ser dramatizada, exaltada. Nesse momento, tomou sentido a morte do outro, 

assumindo o sentido de ruptura, e ela começou a ser indesejada. Os rituais passaram a ser 

outros, um ato rápido e particular, acompanhado por manifestações de choro, cheio de gestos 

dramáticos de sofrimento. O morto passou a ser enterrado com roupa do dia-a-dia, sem 

banhos, sem rituais especiais, sem cortejos longos, sem interferência da Igreja. (MARCÍLIO, 

1983). 

Segundo Áries (1990) aconteceu com os rituais o mesmo que com as paisagens: eles 

adquirem independência, abandonam a aparência do discurso religioso. Tanto os novos 

rituais, quanto as novas paisagens foram construídos pensando na modernidade, numa vida 

longa, sem doenças, sem cortejos; a morte macabra de cadáveres, vermes, doenças 

desapareceu. As paisagens lembravam a vida e como era bom vivê-la; os rituais lembravam o 

fim que ninguém gostaria de ter. Por isso, a morte transforma-se em ritual dramático e rápido. 

Portanto, vê-se uma mudança de paisagem. Os cemitérios que dominavam a paisagem 

das cidades ao redor das igrejas transformam-se em rugosidades de uma paisagem 

arqueológica, pois o significado desses começa a ser mudado. A verdade é que nunca ficará 

exatamente claro o que as “igrejas-cemitérios” significaram para a população da época. Com 

a mudança do pensamento sobre o a morte e o território dos mortos, somente pessoas que 

vivenciaram esse tempo poderiam contar o real significado, o sentimento dos enterramentos 

santos. A população sofreu constantemente mudanças e influências, por isso, por mais que se 

saiba o significante dos ambientes frequentados no passado, nunca será possível conhecer 

realmente o significado. É desse ponto de vista que as Igrejas-cemitérios e os enterramentos 

pertencem a paisagens arqueológicas. 
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Hoje se percebe que as igrejas e os cemitérios têm outro peso, outra importância, outra 

mentalidade, outra cultura, principalmente porque na segunda metade do século XX a morte 

vai sofrer nova mudança, para chegar aos dias atuais como é conhecida, mais voltada para os 

sentimentos. A morte, nesse momento, tornou-se vergonhosa e objeto proibido. Hoje oculta-

se do doente a verdade sobre sua morte eminente (ÁRIES, 1977). A morte não acontece mais 

em casa, no meio dos seus, mas no hospital, sozinho. Agora a representação dela é de 

separação, de tristeza, de fim. 

Os rituais de enterramento também se modificaram. Na atualidade não existem 

testamentos prescrevendo os procedimentos e as roupas específicas. Os cemitérios não são 

mais cheios de túmulos com esculturas, mausoléus monumentais. Reinam, hoje, os cemitérios 

jardins ou parques, sem poluição visual, somente com uma lápide e muitas vezes com uma 

epígrafe. 

 

 

2.1 Os rituais da morte no Brasil 

 

No Brasil, como em todo mundo, os primeiros enterramentos aconteceram há milhares 

de anos. A maioria dos enterramentos são, segundo Sene (2003), associados a rituais, isto é, 

em todo cemitério dos primeiros habitantes do Brasil encontra-se um conjunto de materiais 

(ou restos deles) nas sepulturas. Quando estudados os sítios arqueológicos brasileiros, 

percebe-se que os mortos não eram somente enterrados, mas também cremados. Quanto ao 

sepultamento, poderia ser um enterramento primário ou secundário. Como já é consenso que o 

homem americano não é autóctone, pode-se afirmar que trouxe consigo a prática de enterrar 

seus mortos de outras áreas. Nesse sentido, os índios brasileiros enterravam seus mortos e 

comemoravam a sua passagem, com rituais e oferendas para eles viverem com seus Deuses.  

Na verdade, os habitantes anteriores aos portugueses tinham ritos próprios, parecidos 

com os dos homens pré-históricos: alguns tinham o local destinado aos mortos, outros 

incineravam-nos e levavam as cinzas para a casa; as culturas que utilizavam o enterramento o 

faziam com oferendas (machados, seixos, colares de dentes ou vértebras, pontas de flecha, 

entre outros - acompanhados muitas vezes de resíduo de tinta); alguns enterravam direto no 

solo, outros preferiam as iguaçabas (enormes vasos de cerâmica); alguns praticavam 

enterramentos secundários, pintavam e ornavam os ossos, como os Guaranis (ROHR, 1950). 

A chegada do colonizador ao Brasil trouxe consigo o seu modo de encarar a morte e 

de enterrar seus mortos. De acordo com seus costumes, precisou construir igrejas, para não ter 



 34

um enterramento profano e com isso perder o direito de ir em paz ao paraíso ou ao purgatório 

esperar o dia do juízo final, como prega o catolicismo. 

No Brasil, os primeiros portugueses também vão construir suas cidades de acordo com 

as determinações da Igreja, principalmente, porque à época a Igreja (paróquia) representava 

numa cidade, vila, povoado ou mesmo fazenda “uma unidade político-administrativa e 

econômica, além da função religiosa” (ROSENDAHL, 1996, p. 60). E, com essa 

representatividade, a Igreja era a organizadora dos vários territórios, dentre eles o território da 

morte. 

Por isso, no Brasil, como na Europa, os enterramentos “do homem branco” seguiam as 

regras da religião oficial do Estado. No que compreende às práticas medievais e 

renascentistas, não há cemitério sem igreja, por isso acontece a construção das primeiras 

igrejas e, como na Europa, todo enterramento cristão passa a ser feito nelas e ao seu redor, em 

espaço sagrado, respeitando os limites de hierarquia social para os enterramentos nesse tipo 

de cemitério. Entretanto, no Brasil, o fim dos enterramentos ad sancto e apud ecclesiam 

aconteceu mais de cem anos depois do início das teorias miasmáticas e leis higienistas, 

quando a Europa já tinha afastado de suas cidades os focos de doenças e epidemias, o Brasil 

ainda praticada os enterramentos em espaços habitados, proliferando doenças e epidemias. 

Os vários povos africanos que chegaram ao Brasil, da mesma forma que os 

portugueses, trouxeram consigo sua própria noção de morte, seus ritos fúnebres, maneiras de 

enterrar e sofisticadas concepções sobre o Além. Acreditavam que a morte prematura, a morte 

por feitiçaria, a falta de ritos fúnebres e a sepultura inadequada conturbavam a travessia do 

africano para o Além. Por causa dos europeus, cultura dominante da época, os africanos foram 

forçados a obedecer a regras católicas para enterrar seus mortos, mas nunca abandonaram 

inteiramente suas tradições (Reis, 1991).  

Priori (1997, p.318) analisa que para essas duas culturas o homem deveria se preparar 

“para morrer, arrumando bem sua vida, acertando contas com os santos de sua devoção ou 

fazendo sacrifício para os seus ancestrais”. A junção das duas culturas trouxe alguns 

costumes novos, com poucas modificações para o cristão europeu. O ritual era morrer em 

casa, na cama, receber os últimos sacramentos, ter ao seu lado objetos protetores (como 

relíquias, imagens, ex-votos), com a esposa, a filha, a irmã, a mãe ajoelhadas ao pé da cama, 

rezando pela alma do doente; enfim, um cenário todo pronto para morrer de forma correta, 

segundo a Igreja. 

Reis (2006) explicita que a morte nessa época era considerada uma passagem natural 

inexorável, por isso tinha um caráter festivo, com ritos repletos de pompa, comprovados por 



 35

uma carta enviada de um senhor de engenho para seu genro, na qual felicita a passagem de 

sua filha para a vida eterna. A rigor não existia morte, pois acreditavam rigidamente na 

imortalidade da alma. 

A partir do momento em que o morto fecha seus olhos, em casa ele é banhado, 

barbeado, embelezado com corte de cabelo e unhas. Após ser vestido com a mortalha de sua 

escolha, começa a vigília, em casa, onde se come e bebe na presença de parentes, membros da 

comunidade e da irmandade a que pertence. No quintal, era feita a fogueira, chamada 

sentinela, ao redor da qual todos passavam a noite. 

No Brasil, do século XVI ao XIX, a maioria das igrejas foram construídas via doações 

de terrenos e dinheiro. Algumas famílias contratavam até o construtor, legando às primeiras 

cidades uma paisagem repleta de igrejas, mosteiros e cemitérios. Conforme Rezende (2006), a 

formação das cidades monásticas somente aconteceu em função das grandes fortunas. 

Todavia não bastava somente doar um terreno, para ser enterrado dentro de uma igreja, mas 

destinar uma grande doação a ela, ainda em vida ou depois da morte. A posição do doador era 

de destaque tanto no túmulo dentro da igreja, quanto no acompanhamento fúnebre que, 

dependendo das doações, tinha a participação de todas as ordens religiosas.  

Os testamentos da época deixavam grandes quantias para a Igreja, principalmente na 

tentativa de escapar do inferno e do purgatório. Para isso, era procurado o enterramento no 

altar, vizinho aos santos. Esses documentos ainda traziam explícito como seria o enterro do 

moribundo, apresentando os detalhes claramente, como o desejo de um funeral cheio de 

pompas ou mesmo um funeral bem simples. Mas nunca esqueciam de mencionar onde o 

corpo seria depositado e quem o acompanharia, conforme descreve Priori (1997, p. 321): 

(...) o moribundo preocupava-se com o destino do seu corpo, indicando com 
precisão o local da sepultura: “na sepultura de meu pai que é começando do 
arcaz de Nossa Senhora do Rosário da banda do altar”, dizia um aflito 
Antônio de Britto em 1687. Por volta de 1757, a viúva Rita de Godoy Soares 
pedia para ser sepultada na matriz da vila de Sorocaba, e seu corpo “levado à 
igreja por dois negros numa rede”. Indicava-se sempre quem iria 
acompanhar o corpo à sepultura. 

Além disso, para ter um enterramento santo era preciso a pessoa fazer parte da 

irmandade que mantinha a igreja. As irmandades eram associações corporativistas, algumas 

com membros da elite colonial, outras só com pessoas com bens e de destaque no meio social. 

Quando uma pessoa se associava a uma irmandade, não importava a cidade, estava protegido 

pela irmandade local (pela ligação e cooperação que existia entre elas). Havia irmandades de 

brancos, negros e pardos, todos com sua igreja de filiação. O acesso às irmandades era 
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regulado por critérios econômicos e étnicos contidos nos compromissos, onde também 

estavam expressos os direitos e deveres dos irmãos. Entre as exigências mais comuns, 

encontravam-se a de ser católico e a de possuir boa conduta moral e civil. Era preciso ter 

possibilidade de pagar encargos e, em se tratando de irmandade financiada pela elite, era 

essencial ter, além da condição econômica, a pele branca (OLIVEIRA & MENESES, 2007). 

Portanto, até a segunda metade do século XIX, em todo Brasil, a paisagem urbana era 

predominantemente formada por igrejas com cemitérios (covas rasas) ao redor. Nas cidades 

mais antigas até os dias atuais, essas igrejas destacam-se na paisagem e estão próximas umas 

das outras, embora como uma paisagem arqueológica. As igrejas são predominantes nos 

centros velhos. Em algumas cidades, no ponto de início da povoação ergue-se a catedral, que 

ganha destaque na paisagem por se encontrar num ponto alto, porém sem o cemitério ao 

redor. 

Por conseguinte, com a chegada no Brasil das idéias iluministas e as teorias 

miasmáticas, também aqui são instituídas leis para novos cemitérios e para as novas formas de 

enterramentos, no início e em todo o período imperial brasileiro, os cemitérios eram 

administrados por igrejas e irmandades eclesiásticas. 

Em 1849, ano que se registraram os primeiros casos de febre amarela, epidemia que 

não escolhia classe social, fazendo vítimas fatais entre a elite abastada, os cientistas 

começaram a divulgar as teorias miasmáticas até então pouco seguidas. A partir de então, 

foram seguidas as novas formas de enterramentos – novidade para os católicos do Brasil, mas 

fato comum para alguns povos da Europa. Segundo Carvalho, 

(...) os cadáveres, em decomposição natural, produziam gases e fluídos que 
provocavam inúmeras doenças, inclusive a peste. Os mortos, portanto, a 
partir das novas orientações sanitárias, deveriam ser enterrados em 
cemitérios fora do perímetro urbano, em lugares elevados, arejados, cercados 
de árvores para a purificação do ar e longe de fontes de água potável. (2003, 
p. 26). 

Além disso, o desenvolvimento das cidades, a fomentação da urbanização e a explosão 

demográfica inviabilizavam o sepultamento em capelas e igrejas, principalmente, por causa 

do aumento da demanda. 

O período de maior construção de cemitérios foi de 1860 a 1930. Nessa época, os 

túmulos eram encomendados na Europa a grandes artistas, com esculturas belíssimas e pedras 

cada vez mais caras, causando com isso uma nítida diferenciação social no espaço do 

cemitério. Nesse sentido, os primeiros cemitérios do Brasil eram concorrentes na 

grandiosidade e luxuosidade de seus jazigos. 
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Porém, em todo o Brasil, os enterramentos nas igrejas, isto é, os enterramentos santos, 

não foram totalmente extintos, sendo encontrados até o século XX enterramentos em algumas 

igrejas, principalmente localizadas em pequenas cidades do interior. 

Na atualidade, os cemitérios estão cada vez mais simples, sem os mausoléus de 

outrora. Imperam os cemitérios-parque ou mesmo a cremação do cadáver. O espaço da morte 

está localizado dentro da UTI, no velatório. O cemitério contemporâneo representa um 

território onde impera a paz, a tranquilidade, a natureza, mas continua sendo o espaço para 

aqueles que podem pagar pelo descanso. 
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3 A PESQUISA 
 

 

3.1 Área de estudo 

 

Esta pesquisa foi realizada em duas cidades sergipanas: São Cristóvão, um dos núcleos 

mais antigos de povoação e representante do poder real na província, e Laranjeiras, centro do 

poder econômico da província construída pela sociedade açucareira da época. Ambas foram 

escolhidas por manterem visíveis em suas paisagens signos dos rituais da morte do passado, 

rugosidades de um passado longínquo, possibilitando a realização desta pesquisa pela 

percepção da representação da morte, enquanto paisagem arqueológica. 

 

3.2 Características dos Entrevistados 

 

A pesquisa foi realizada com 104 (cento e quatro) pessoas, entre moradores, gestores e 

frequentadores, dos quais 83 (oitenta e três) pessoas moram na cidade da entrevista, a maioria, 

na parte antiga da cidade.  Frequentam a igreja pesquisada 97 (noventa e sete) pessoas, porém 

somente 45% vão à igreja mais de três vezes por semana. Algumas pessoas não frequentam a 

igreja por terem outra religião, enquanto três afirmaram não frequentar por outros motivos. 

Também 85 (oitenta e cinco) dos entrevistados vão a outras igrejas, principalmente porque 

muitas não têm missa regularmente. (Esses dados estão ilustrados na Figura 01) As Igrejas de 

São Cristóvão têm missa uma vez por semana, sendo que somente a Matriz tem missa 

diariamente. Em Laranjeiras, só a matriz tem missa diariamente, as outras, só em casos de 

festas.  

 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 104

Vai a outras Igrejas

Mora na parte antiga da cidade

Mora na cidade

Frequenta Igreja mais de 3 vezes na semana

Frequenta a Igreja pesquisada

 
Figura 01: Perfil dos Entrevistados – São Cristóvão e Laranjeiras 

 

Os entrevistados são, em sua maioria, do sexo feminino. O universo masculino, 

principalmente, constitui-se de entrevistados abordados em casa. Os entrevistados do sexo 

masculino encontrados nas igrejas foram gestores e padres e somente dois homens foram 
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abordados dentro da Igreja e entrevistados como frequentadores. Os outros eram moradores 

que disseram frequentar a Igreja. A idade dos entrevistados variou de, no mínimo, dezessete e, 

no máximo, noventa e oito anos, sendo que a maioria se concentra na faixa de 41 a 60 anos. 

Outra faixa etária populosa foi a de 21 a 40 anos. Somando ambas, chega-se a 71% do total de 

entrevistas, tabela 01. 

De acordo com a tabela abaixo, no quesito escolaridade, 41 (quarenta e uma) pessoas 

responderam ter primário (completo ou incompleto) e 35 (trinta e cinco) entrevistados, o 

segundo grau (completo ou incompleto). Já no quesito freqüência, 39 (trinta e nove) dos 

entrevistados responderam ir à igreja somente uma vez por semana. Em São Cristóvão, esse 

dado é pouco controverso, pois muitos responderam ir apenas uma vez, referindo-se à missa, 

mas participam diariamente do grupo de oração, das atividades comunitárias da igreja ou 

mesmo vão a elas para passar o tempo. Esse fato foi observado no decorrer da pesquisa, pois 

muitas pessoas que responderam uma ou duas vezes eram encontradas diariamente no templo. 

 

Tabela 01: Perfil dos Entrevistados – São Cristóvão e Laranjeiras 

Variável Categoria Quantidade de 
Entrevistados 

Faixa Etária Até 20 anos 05 
 21 – 40 anos 31 
 41 – 60 anos 43 
 61 – 80 anos 20 
 81 – 98 anos 05 
   

Sexo Masculino 25 
 Feminino 

 
79 

Escolaridade Sem escolaridade 02 
 Primário 41 

 2º grau 35 
 3º grau 

Pós-graduado 
 

25 
01 

Frequência à Todos os dias 21 
Igreja 5 ou 6 vezes semana 03 

 3 ou 4 vezes semana 19 
 1 ou 2 vezes semana 39 

 1 ou 2 vezes ao mês 03 
 Raramente 12 
 Não Frequenta 07 
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3.3 Procedimentos Metodológicos 

 
Para a realização desta pesquisa utilizou-se do arcabouço fenomenológico. Conforme 

Rocha (2006), a Fenomenologia presta-se à captação de fenômenos sociais e humanos. 

Sposito (2004, p. 37) reforça essa idéia ao explicitar que esse método é a filosofia do 

subjetivo, isto é, não analisa somente o visível, mas aquilo que está por trás, que se encontra 

no subconsciente e se apresenta implícito nos espaços geográficos. Esse autor declara, com 

base nos estudos de Husserl, que na fenomenologia a palavra fenômeno não significa 

absolutamente a simples aparência que se opõe à verdade do ser ou do número; essa palavra é 

antes aparição que aparência, é manifestação plena de sentido. Assim, a fenomenologia capta 

e descreve a essência do homem, a percepção do humano que está presente na paisagem, 

podendo-se dizer que a fenomenologia é o estudo das percepções. 

De acordo com Merleau-Ponty (1999, p. 01) fenomenologia é o estudo das essências, e 

todos os problemas resumem-se a definir essências: da percepção, da consciência, da 

representação, com tarefa de revelar o mistério dos espaços habitados. Para isso, é preciso 

partir da percepção que as pessoas têm de fatos e lugares.  

Na Geografia, a fenomenologia influencia a forma de se analisar o espaço geográfico, 

de acordo com Gomes (2005, p. 47):  

(...) não pode haver compreensão sobre a organização do espaço se não 
levarmos em consideração o contexto cultural (...) É essa nova Geografia 
Cultural (...) que permite tratar alguns novos temas, outros nem tão novos, 
mas em inéditos recortes e, enfim, tecer relações que antes pareciam 
completamente despropositadas ou insólitas para um geógrafo.  

Para esta análise, a fenomenologia auxilia para a obtenção de respostas no âmbito de 

fenômenos culturais, principalmente quando elas transcorrem de mudanças culturais refletidas 

nas várias organizações do espaço. Nessa ciência é comum ver o espaço através de suas 

formas, funções, estruturas, processos, analisar as relações de poder num território, ter 

afeições com um lugar. Para entender, contudo, qual a representação de um espaço para a 

comunidade, a resignificação das rugosidades, é necessário analisar as percepções, as 

experiências cotidianas da sociedade. 

Dessa forma, espaço e território, suas rugosidades e ressignificações são aqui 

analisados pela percepção dos atuais frequentadores, moradores e gestores dos signos 

arqueológicos de São Cristóvão e Laranjeiras, delimitados pelos templos católicos 

setecentistas. 
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Para esta pesquisa, realizou-se a interação entre levantamento bibliográfico e trabalho 

de campo, dando origem aos dados que permitiram o diagnóstico da percepção e 

representação social dos antigos espaços da morte. Por isso, podemos dividir a pesquisa em 

três etapas: 

No levantamento bibliográfico foi realizada uma busca por informações sobre três 

pontos, isto é, sobre os conceitos fundantes e de análise dessa pesquisa, para se chegar à 

utilização da percepção e representação dentro da Geografia Cultural. Paralelamente a essa 

busca, realizou-se uma pesquisa em livros de História, Sociologia, Geografia, para descrição 

da organização do espaço da morte nas sociedades passadas: como eram os rituais, costumes, 

qual o espaço que a morte ocupava, por que aconteceu a transformação dos espaços. E, por 

fim, procedeu-se ao levantamento da história das cidades pesquisadas, realizado tanto em 

livros, quanto em documentos dos templos. Nessas fontes procurou-se saber sobre a 

construção das igrejas (por que foi construída, quando, qual ordem, onde se localizava o 

cemitério), embora com pouco sucesso, já que a maioria dos documentos não mais existem. 

Nesse momento, também foram elaborados croquis com a situação dos templos católicos nas 

cidades. 

O trabalho de campo foi dividido em duas fases, em que a primeira foi de observação 

do comportamento da comunidade nesses espaços sagrados, quando foi elaborado um diário 

de observação das paisagens, dos signos e símbolos que remetiam ao espaço da morte e, 

também, das missas e eventos que aconteciam nas igrejas. Aproveitou-se para realizar o 

primeiro contato com os gestores das igrejas e a observação, anotada no diário, do 

comportamento da população com relação aos sepultamentos no interior e fora dos templos 

(se notavam a sepultura; se desviavam; se alguém orava nas lápides; quais os frequentadores 

assíduos; os que frequentavam há mais tempo, etc.).  

A segunda fase foi o contato direto com a comunidade, quando foram entrevistados os 

frequentadores das igrejas. Foram elaborados três tipos de questionários (anexo 01): um 

destinado a todos os frequentadores da igreja, outro complementar, caso o entrevistado 

morasse ao redor da igreja e um terceiro, caso o entrevistado trabalhasse no templo 

(zeladores, padres, faxineiras). Nesta fase o entrevistado deveria assinar um termo de 

consentimento para autorizar a divulgação do nome na pesquisa ou para autorizar somente a 

divulgação das respostas. 

As igrejas escolhidas para esta pesquisa foram selecionadas por terem sido construídas 

até o século XIX (já que a partir do século XX foi proibido enterrar pessoas nas igrejas) e 

também por estarem abertas e apresentarem sepulturas no seu interior ou cemitério ao redor 
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ou uma história de anterior existência. Nesse sentido, foram selecionadas doze igrejas, seis na 

cidade de São Cristóvão e seis em Laranjeiras. Em São Cristóvão, todas estão localizadas na 

parte alta da cidade; em Laranjeiras, quatro na parte antiga e duas em povoados próximos. 

As entrevistas iniciaram-se pelo segmento dos gestores e, como esses também são 

frequentadores foram aplicados a eles ambos os questionários. Foram entrevistados todos os 

gestores de todas as igrejas, menos da Igreja Nossa Senhora da Conceição dos Pardos por não 

haver gestor em exercício da função, totalizando quinze entrevistas, pois algumas igrejas 

apresentaram mais do que um gestor.    

No segmento morador, as entrevistas foram realizadas de duas maneiras: dentro dos 

templos, iniciando pelo questionário de frequentadores e depois aplicando o de morador ou no 

domicílio da pessoa, iniciando pelo questionário de morador e depois aplicando o de 

frequentador, se o entrevistado declarasse ser frequentador da Igreja. Sete moradores 

declararam-se não católicos ou não freqüentavam a igreja, por isso foi aplicado somente o 

questionário de morador.  

A entrevista abrangeu os arredores dos templos que apresentavam moradores, assim, 

não há participantes das Igrejas Senhor do Bomfim e Nossa Senhora da Conceição da 

Comandaroba ambas de Laranjeiras, por se tratarem de edificações isoladas em topos de 

colinas. Nos templos Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos e Ordem Terceira do 

Carmo e Senhor dos Passos, em São Cristóvão, e Nossa Senhora da Conceição dos Pardos, 

em Laranjeiras, não foi possível identificar com maior precisão a localização primitiva dos 

enterramentos ao redor, por isso optou-se para a realização de entrevista com moradores em 

toda sua circunferência. Ao contrário, os residentes das proximidades dos templos Matriz 

Nossa Senhora da Vitória, Igreja Nossa Senhora do Amparo dos Homens Pardos, Igreja de 

São Francisco e Igreja da Visitação, em São Cristóvão, e Igreja do Senhor do Bomfim, Nossa 

Senhora da Conceição da Comandaroba, Matriz Sagrado Coração de Jesus, São Benedito e 

Nossa Senhora do Rosário dos Pretos e Igreja Bom Jesus dos Navegantes, em Laranjeiras, 

afirmaram com certa precisão a localização primitiva dos cemitérios. 

A quantidade de moradores entrevistados variou de um na Igreja da Visitação a dez, 

na Igreja Nossa Senhora da Vitória, ambas em São Cristóvão. Na verdade, para a Igreja da 

Visitação e para a Igreja de São Francisco, muito próximas uma da outra, foram entrevistados 

quatro moradores e, como as respostas dos da para São Francisco foram mais substanciais, 

optou-se para computação de três questionários para essa e um para aquela. A seleção dos 

moradores deu-se pelo conhecimento prévio da localização das casas e ruas sobre antigos 

cemitérios e, evidentemente, pela disponibilidade e presença do morador na pesquisa de 
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campo. Os moradores entrevistados dentro dos templos seguiram também o critério de local 

de moradia. No total foram entrevistados 58 (cinqüenta e oito) moradores de antigos 

cemitérios e arredores. 

 No último segmento pesquisado (frequentador), aparentemente a mais frágil para a 

apreensão da representação e da percepção dos signos da morte nos templos católicos, foi o 

mais numeroso, totalizando 97 (noventa e sete) entrevistados. Esse total engloba também 

gestores e moradores, assim, o total de pessoas entrevistadas no segmento dos frequentadores 

que não se declararam gestores ou moradores de antigos cemitérios, contabiliza 31 (trinta e 

uma) entrevistas. A busca de frequentadores deu-se intencionalmente em dias de cultos e a 

abordagem foi preferencial para os frequentadores que se posicionavam à frente das orações 

ou usavam signos sagrados (correntes, faixas, medalhas), revelando-se frequentadores 

assíduos. Assim, pôde-se alcançar o objetivo da apreensão do individual e do coletivo da 

representação social e dos signos da morte.  

É necessário esclarecer que esta pesquisa não foi realizada por amostragem, mas 

induzida pela definição dos segmentos até a delimitação do quantitativo. 

 Na análise e avaliação dos dados coletados, foram apreendidas as percepções e 

representações das paisagens e dos signos da morte. Foram apresentados os resultados como 

citação que, segundo o método fenomenológico, é a melhor forma para apresentar respostas e 

em seguida, foi discutido o repertório percebido. Quando as entrevistas foram realizadas, 

anotou-se nas fichas, também, a reação das pessoas sobre o assunto. Por isso, algumas vezes, 

fazem-se observações relativas ao medo ou à indiferença. Nessa análise, quando as respostas 

foram citadas na íntegra não se usaram aspas pelo fato de a entrevista não ter sido gravada e 

sim anotada, podendo ter palavras trocadas ou mesmo recolocadas, quando pronunciadas 

erradas. É preciso esclarecer que existiram respostas citadas sem o nome do entrevistado, 

apenas com a sigla S.A.D.I. = sem autorização de identificação, porque não foi autorizado a 

divulgação da identidade. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parte II: AS CIDADES E AS PAISAGENS 

(...) qualquer paisagem é 

composta não apenas por aquilo 

que está à frente dos nossos 

olhos, mas também por aquilo que 

se esconde em nossas mentes. 

(MEINIG, 2002, p. 35)  
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A paisagem das cidades sergipanas é semelhante a muitas outras do Brasil, isto é, nas 

cidades do menor estado do país encontram-se presentes aspectos modernos e também 

rugosidades de tempos passados. É um típico Estado brasileiro, com suas cidades, povoados, 

bairros e ruas, com seus espaços, territórios e paisagens, formado por um típico povo 

brasileiro com suas miscigenações, costumes, folclores e religiões. Falar desse Estado e suas 

cidades é também falar de características comuns a várias cidades do mundo, principalmente 

pela miscigenação do povo e pela sua longínqua colonização.  

O Estado de Sergipe começou a ser colonizado na segunda metade do século XVI, 

principalmente pela necessidade que se impunha aos portugueses de uma ligação por terra 

entre o território que hoje é o estado de Pernambuco e a antiga capital da colônia Bahia 

(SANTANA, 2003). Naquela época, muitos dos contatos com os nativos eram feitos pelos 

jesuítas com o intuito de catequizar e domesticar e, no território de Sergipe, isso não foi 

diferente. Conhecido como território de índios ferozes, algumas missões vieram para fazer 

contato e catequizar os nativos.  

Contudo, a colonização efetiva inicia-se somente a partir de 1590, com a conquista do 

território por Cristóvão de Barros: vilas e povoados foram fundados, as terras distribuídas, a 

população iniciada. Tudo feito aos moldes dos colonizadores portugueses, que mantêm, como 

na maior parte da Europa, o Estado atrelado à religião católica. Então, quando se inicia a 

ocupação do Brasil, não só as leis e regras do Rei de Portugal acompanham a colonização, 

mas também as leis e regras da Igreja Católica. 

Por isso, ao mesmo tempo em que numa cidade é construído o poder do Estado, é 

também construído o poder de ‘Deus’, na figura de seus representantes na terra: os padres, 

bispos, missionários de várias ordens distintas, criando nas cidades brasileiras um cenário 

muito parecido com o europeu. 

As cidades desse período eram construídas, preferencialmente, próximas a rios, o 

melhor meio de circulação da época. Nas partes altas da povoação estavam localizados os 

poderes da Igreja e do Estado e ainda a residência dos mais abastados. Na parte baixa, 

localizava-se a moradia dos menos afortunados, juntamente com o comércio. Como não 

existia somente uma ordem de missionários, as cidades acabaram ficando repletas de igrejas, 

pois cada ordem construía a sua, além de capelas ou até mesmo igrejas construídas nas 

fazendas destinadas à família do senhor das terras, tanto para o dia-a-dia da vida quanto da 

morte. 

Esse modelo de ocupação foi acompanhado de um mesmo padrão de construção, 

conformando uma paisagem comum à época. A produção do espaço em Sergipe enquadrou-se 
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nesse modelo. Assim, São Cristóvão, sua capital política, e Laranjeiras, sua capital comercial, 

foram construídas com as bases dos poderes da época: Real e Cristão. Em ambas, a área 

central da cidade apresenta-se bastante preservada, mostrando-nos uma paisagem antiga. A 

Figura 02 situa os municípios de São Cristóvão e Laranjeiras no Estado de Sergipe e em 

relação à Aracaju que vem a ser a capital desde 1855. 

 

 
 

Figura 02: Localização das cidades de São Cristóvão e Laranjeiras no Estado de Sergipe. 
Base Cartográfica: SRH – 2004. 
Elaborado por: Solimar G. M. Bonjardim, 2008.  
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4 SÃO CRISTÓVÃO   

  

 

A cidade de São Cristóvão, localizada a 25 quilômetros da capital, no sudoeste do 

estado, foi fundada por Cristóvão de Barros, em 1590 e se tornou a primeira cidade de 

Sergipe. De acordo com o Estudo da Evolução Urbana de São Cristóvão (1980), realizada 

pela UFBA, a cidade depois de ter duas localizações diferentes mudou-se para a atual. Esse 

local definitivo era a preferência dos portugueses, pois eles tinham:  

 (...) preferência pela cidade tipo medieval, no que concerne à sua 
localização em ponto alto, acropolitano, baseados no princípio da mais fácil 
defesa pela altura. (...) a antiga tradição mediterrânea, a que Portugal se 
filiou, a solução acropolitana sempre foi preferida pelos lusíadas (...) São 
Cristóvão III foi escolhido dentro dessa filosofia (p.14). 

Essa região era muito apreciada por apresentar terras férteis, tanto para formação de 

grandes lavouras, quanto para subsistência, extração de madeira destinada a construções, 

sendo por isso a provedora dos engenhos de Pernambuco e da Bahia. A população na época 

era calculada em duzentos moradores brancos, muitos dos quais portugueses, grandes 

proprietários de terras, que se interessaram pela região e também muitos padres, que possuíam 

enormes fazendas.  

Os religiosos estão presentes em São Cristóvão desde o início. Os jesuítas chegaram 

primeiro, em 1597, seguidos pelos beneditinos e pelos carmelitas, em 1618. Por isso, pode-se 

afirmar que a cidade é predominantemente uma cidade em que as funções religiosas, 

administrativas e residenciais são preponderantes, ocupando o comércio uma posição de 

menor destaque. 

Na sua fundação, a cidade recebeu o título de capital sergipana, concentrando o poder 

civil e religioso até 1855, quando aconteceu a transferência da capital para Aracaju. O 

símbolo do poder estava localizado na praça mais antiga da cidade, que abriga de um lado o 

poder do Estado e do outro o poder da Igreja.  

A paisagem de São Cristóvão é típica do período colonial brasileiro, cheia de 

rugosidades de um tempo que não existe mais: a parte antiga da cidade está localizada no topo 

de uma colina, com muitas igrejas, casarões antigos, ruas estreitas, largos e ladeiras. Essa 

cidade desenvolveu-se segundo o modelo urbano português, em dois planos: a cidade alta, 

com a sede do poder civil e religioso, além dos casarões da aristocracia da época, e a cidade 

baixa, com o porto, as fábricas e a população de baixa renda. 
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No que diz respeito ao sagrado, à fé e aos ritos de seus habitantes, a cidade faz jus a 

um sistema religioso tradicional da época. A área antiga da cidade conta com seis Igrejas: 

Igreja São Francisco, com o convento dos franciscanos e a Igreja da Ordem Terceira dos 

franciscanos, em anexo; a Igreja da Visitação, com o antigo hospital também em anexo – hoje 

Lar Imaculada Conceição; Matriz Nossa Senhora da Vitória; Igreja Nossa Senhora do Rosário 

dos Homens Pretos; Igreja Nossa Senhora do Amparo dos Homens Pardos e Igreja Nossa 

Senhora do Carmo que possui em anexo a Igreja Ordem Terceira do Carmo – também 

conhecida como Igreja Senhor dos Passos – e o convento do Carmo. Existem ainda outras 

igrejas antigas localizadas na área rural, em propriedade particular, porém encontram-se 

abandonadas. As igrejas da cidade alta e suas torres são prontamente visualizadas quando o 

viajante se aproxima da sede, seja pela Rodovia João Bebe Água (Foto 01), seja pelo acesso 

da BR 101. 

 

 
Foto 01: São Cristóvão vista a partir da Rodovia João Bebe Água – São Cristóvão. A - Torre da 
Igreja da Visitação, B - Igreja Nossa Senhora do Amparo dos Pardos, C - Igreja de São 
Francisco, D - Matriz Nossa Senhora da Vitória. 
Autoria: Solimar G. M. Bonjardim, 2008. 

 

Em relação à representação do território da morte, as igrejas da cidade abrigam até os 

dias atuais várias lápides. Todavia a maioria foi retirada nas sucessivas reformas que 

enfrentaram. Os cemitérios que se encontravam ao redor das igrejas também foram destruídos 

com a urbanização, dando espaço para casas, ruas, jardins. Sobre eles contam-se histórias de 

A 
B

C 
D 
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pessoas que consertam encanamento e, ao executarem trabalho ao redor das igrejas, 

encontram ossos humanos e lápides enterradas. 

A cidade perdeu, de fato, o título de capital do Estado de Sergipe e os prédios do 

Estado Real perderam sua função, mantendo somente a forma de outrora. As igrejas 

continuam a funcionar, algumas como espaço expositivo, outras ainda com missas 

regularmente. A cidade lembra muito o modelo colonial, por causa das casas e igrejas, do 

tamanho das ruas, da clara divisão entre a parte alta e a parte baixa. A cidade alta é tombada 

pelo Patrimônio Histórico, ninguém pode reformar ou reconstruir sem a autorização do órgão 

responsável, o IPHAN. Muitos são os edifícios tombados, alguns funcionam como museus, 

outros como órgãos da Prefeitura, outros ainda são casas de famílias. Os moradores, tanto dos 

casarões quanto das casas mais populares, embora continuem neles, não podem modificar a 

casa, principalmente a fachada. Esse fato acaba deixando a cidade com inúmeras rugosidades, 

formando uma paisagem arqueológica, nesse antigo espaço sagrado. Todas as modificações 

realizadas aconteceram num tempo anterior ao tombamento. 

Com relação ao território da morte, a distribuição dos templos católicos em São 

Cristóvão é mostrada na Figura 03. Percebe-se que todos os templos com vestígios de 

enterramentos internos e nos arredores encontram-se relativamente próximos. O maior é o 

largo de São Francisco, pela forte presença de ordens religiosas, pela compleição de dois 

templos e dois conventos: Igreja e Convento Santa Cruz – Conhecido como São Francisco e 

Igreja da Visitação e Santa Casa de Misericórdia e, consequentemente, de maior 

representação para os nossos objetivos.  

Durante trabalho de campo (julho/agosto 2008), o largo de São Francisco foi objeto de 

manchete nos veículos de comunicação local, pois, durante a instalação da rede de energia 

subterrânea, foram encontrados restos de enterramentos humanos ainda sem a data exata. São 

vestígios que provam os enterramentos nesse importante espaço de São Cristóvão. 
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Figura 03: Distribuição dos templos Católicos em São Cristóvão. A – Igreja e Convento Santa 
Cruz (Igreja de São Francisco, Igreja Ordem Terceira dos Franciscanos e Convento), B – 
Igreja da Visitação e Santa Casa de Misericórdia, C – Igreja Matriz Nossa Senhora da Vitória, 
D – Igreja e Convento do Carmo, E – Igreja Nossa Senhora do Amparo dos Homens Pardos, F 
– Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, G – Largo de São Francisco. 
Elaborado por: José Antônio Pacheco de Almeida, 2009. 
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Foto 02: Igreja e Convento de São Francisco – São Cristóvão. 
Autoria: Solimar G. M. Bonjardim, 2008. 

 

Conforme se observa na foto 02 esse Largo é um lugar amplo, uma grande praça em 

que, segundo os moradores, havia a forca. É uma grande representação do poder religioso e 

civil, um local em cujo centro localiza-se um cruzeiro. As igrejas aqui localizadas têm 

características próprias. O Complexo de São Francisco começou a ser construído no século 

XVII e teve seu terreno doado pelo Sargento-mor Bernardo Correa Leitão, através de escritura 

emitida em 1659 (IPHAN, Livro de tombo, 1941). Embora em 1659 tivessem sido iniciadas 

as obras do convento e da igrejinha, só em 1693 seria lançada a primeira pedra do convento, 

sendo terminado somente no século seguinte. Segundo Romão (2007), esse complexo 

franciscano segue o modelo instalado em todo o Brasil: o convento, a igreja principal e a 

Ordem Terceira, em anexo (figura 04), onde hoje está localizado o Museu de Arte Sacra. 
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Igreja São Francisco 

Sala dos Túmulos

Igreja da Ordem III  

 
Figura 04: Representação da Igreja São Francisco e seus anexos. 
Situação das lápides na Igreja da Ordem III e na sala dos túmulos – 
São Cristóvão. 
Autoria: Solimar G. M. Bonjardim, 2008. 

 

A Igreja de São Francisco atualmente não apresenta lápides no seu interior. Na Igreja 

da Ordem Terceira do Carmo, encontram-se quatro sepulturas em frente ao altar, sendo que 

uma foi retirada ou quebrada com o tempo e hoje apresenta um acabamento em cimento 

grosseiro, cobrindo a lápide. Contém também uma sala com dez túmulos sobrepostos, sendo 

um aberto e nove fechados e apenas um com lápide de identificação. A sala conta, ainda, com 

um ossuário, com oito compartimentos individuais, dois fechados e os outros abertos. 

Com relação aos enterramentos no templo de oração, o zelador do convento e da Igreja 

São Francisco informou que, embora não apresente vestígio em função das reformas que 

aconteceram, o interior da Igreja São Francisco possuía lápides, conforme depoimento dado a 

ele por uma senhora já falecida, que contou ter a família enterrada na Igreja.  

Na lateral direita do Largo de São Francisco, encontra-se a Igreja da Visitação ou da 

Misericórdia, em anexo à antiga Santa Casa da Misericórdia. As terras foram doadas à 

Irmandade da Misericórdia, em 1608. Segundo Romão (2007), esse complexo foi construído 

somente em 1690 e, na atualidade não funciona mais o hospital, mas uma creche-escola, 

chamada ‘Lar Imaculada Conceição’, por pertencer às freiras da Imaculada Conceição.  
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A Igreja (foto 03) foi fechada há algum tempo para reforma; no momento, é utilizada 

como refeitório das crianças que frequentam o Lar. Apesar de não ter no seu interior nenhum 

túmulo, a freira mais antiga do local, Irmã Celestina, informou que quando ela chegou 

existiam algumas lápides, encobertas pelas várias reformas das quais não se lembra das datas. 

No fundo do antigo hospital, onde hoje existe um jardim, havia um pequeno cemitério, onde 

se enterravam freiras da Irmandade. A freira informou, ainda, a existência de um cemitério 

popular da antiga Santa Casa de Misericórdia que funcionava ali, mas que não sabia a exata 

localização. Por conseguinte, enquanto era realizada a presente pesquisa, a igreja e seu 

entorno estavam em reforma e, bem na frente dela, foram encontradas duas ossadas. 

 

 
Foto 03: Igreja da Visitação, tendo em anexo o atual Lar Imaculada Conceição – São 
Cristóvão. 
Autoria: Solimar G. M. Bonjardim, 2008. 
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Foto 04: Igreja Matriz Nossa Senhora da Vitória – São Cristóvão. 
Autoria: Solimar G. M. Bonjardim, 2008. 
 

Em outra praça da cidade, localiza-se a Matriz Nossa Senhora da Vitória (foto 04). 

Conforme Romão (2007), essa Igreja é o primeiro edifício religioso erguido na cidade, em 

1608, por ordem do Rei Felipe da Espanha para ser sede do poder episcopal, na época da 

União Ibérica. A partir da construção dela, o traçado urbano da cidade começou a ser 

estabelecido, como marco zero do antigo espaço urbano. É nessa praça que se encontra, na 

atualidade, o poder civil, representado pelos principais órgãos da Prefeitura Municipal. Assim 

o poder deslocou-se da Praça de São Francisco para a Praça da Matriz, a mais antiga do lugar, 

apesar de que, da primeira construção talvez nada reste. Segundo alguns estudiosos, a 

primeira igreja foi incendiada pelos holandeses na época da invasão e reconstruída com a 

expulsão deles em 1645, mantendo-se sua posição original. De início ela possuía uma torre e, 

com o tempo, ganhou outra, além de ampliações e reformas. De acordo com os moradores, ela 

tinha um forro todo pintado e um piso de lajotas que desapareceram em uma das reformas. 

Hoje existe uma variedade de pisos e somente em uma capela lateral o chão continua original, 

com lápides, parcialmente destruídas e sem nomes legíveis. 

Essa Igreja possui suas funções originais até a atualidade. No seu interior encontram-

se outras lápides preservadas, mas não no piso ou local original. Foram identificadas doze 

lápides: cinco no altar-mor, três na capela lateral, duas em janelas e duas encostadas na lateral 
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da igreja. Uma moradora informou que existiam muitas lápides no interior e na sacristia, 

embora não soubesse precisar a data em que desapareceram. Antigamente essa Igreja também 

possuía um cemitério na lateral e nos fundos, locais em que hoje localizam-se casas e um 

largo (foto 05). 

 

 
Foto 05: Antigo cemitério ao lado da Matriz Nossa Senhora da Vitória – São Cristóvão. 
Autoria: Solimar G. M. Bonjardim, 2008. 
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Foto 06: Igreja da Ordem III (Igreja menor), do Claustro (Três janelas entre ambas as 
Igrejas), da Igreja Nossa Senhora do Carmo (Maior) e do convento anexo a essa (que 
aparece somente o muro) – São Cristóvão. 
Autoria: Solimar G. M. Bonjardim, 2008. 
 

Outro complexo, construído pelos carmelitas (foto 06), localiza-se na parte alta da 

cidade com ampla vista para o rio Paramopama, antigo porto de mercadorias, ainda em uso 

pelos pescadores locais. Esse complexo é constituído por duas igrejas: Nossa Senhora do 

Carmo, pertencente aos Carmelitas ordenados e a menor, Ordem Terceira do Carmo, aos 

leigos, além de um convento, um claustro entre as duas igrejas e, ainda, um vasto terreno 

utilizado com plantações e criação de animais. Embora construído pelos carmelitas, outras 

ordens já o administraram até que, em 2002 essa ordem reassumiu o espaço. Segundo estudo 

da UFBA (1980), os Carmelitas chegaram ao local em 1618 e iniciaram a construção do 

complexo nos fins do século XVII, terminando no século XVIII. A primeira a ser erguida foi 

a Igreja Nossa Senhora do Carmo, enquanto que a Igreja da Ordem Terceira foi construída em 

1739, em posição recuada do alinhamento do convento e da Igreja, posicionadas de forma que 

durante o dia uma faz sobra à outra (foto 07). 
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Foto 07: Igrejas: Nossa Senhora do Carmo e Ordem III do Carmo vistas da Matriz – 
São Cristóvão. 
Autoria: Solimar G. M. Bonjardim, 2008. 

 

 
Foto 08: Corredor do Claustro onde estão expostos os ex-
votos. Entre as Igrejas Nossa Senhora do Carmo e Ordem III 
do Carmo – São Cristóvão. 
Autoria: Solimar G. M. Bonjardim, 2008. 
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A Igreja anexa ao convento Nossa Senhora do Carmo, por ter passado por muitas 

ordens, foi há muito descaracterizada. O altar-mor desapareceu e o piso não é mais original. 

Frei João, atual gestor do complexo, não soube informar quando isso pode ter acontecido. No 

seu interior, encontra-se apenas uma lápide de 1900. A Igreja da Ordem Terceira do Carmo ou 

Senhor dos Passos (como é conhecida) é a Igreja dos ex-votos. No seu interior, encontram-se 

quatro lápides, todas muito próximas ao altar. O Claustro, entre as duas igrejas, não tem mais 

a mesma função. Hoje é o local onde estão em exposição todos os ex-votos levados à Igreja 

do Senhor dos Passos (foto 08). Nesse local, numa recente reforma do piso, foi descoberta a 

base de uma antiga capela. Quando retirado o piso da capela, foram encontradas lápides. O 

cemitério que pode ter existido ao redor desse complexo não foi identificado. 

A Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos e Igreja Nossa Senhora do 

Amparo dos Homens Pardos não possuem convento. Diferentemente das anteriores, elas 

foram construídas pelos negros e pelos pardos respectivamente, pois antigamente as igrejas 

discriminavam as pessoas pela classe social e cor da pele.  

Dessa forma, de acordo com Oliveira e Meneses (2007), existiam em São Cristóvão 

associações religiosas para brancos, pardos e pretos. Os brancos, representantes da elite local, 

compunham as irmandades do Santíssimo Sacramento, de Nossa Senhora da Vitória, da 

Ordem Terceira do Carmo e da Ordem Terceira de São Francisco. Os pardos reuniam-se na 

irmandade dedicada a Nossa Senhora do Amparo, enquanto que os pretos se associavam à 

irmandade que tinha como padroeira Nossa Senhora do Rosário. 
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Foto 09: Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos – São Cristóvão. 
Autoria: Solimar G. M. Bonjardim, 2008. 
 

A Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, construída no século XVIII7 

(foto 09) está localizada numa rua lateral à Igreja do Hospital, a apenas um quarteirão desta. 

Conforme Oliveira e Meneses (2007), sua posição na cidade simboliza o espaço que os pretos 

ocupavam na sociedade, ou seja, à margem do núcleo central. Na região central de São 

Cristóvão, está localizada a Igreja Nossa Senhora da Victória que abrigava as irmandades 

erigidas pela elite. Os templos, outrora ocupados por pardos e pretos, situam-se em espaços 

periféricos, onde estão localizadas as Igrejas de Nossa Senhora do Amparo e Nossa Senhora 

do Rosário.  

No seu interior, encontram-se dois sepultamentos, um na frente do altar e outro na 

sacristia, embora as pessoas não notem nenhum deles. A sacristia é utilizada como depósito 

de roupas de danças folclóricas e a lápide que se encontra no altar está parcialmente coberta 

pelo quadrado onde fica o padre durante as missas (foto 10), sinalizando a perda de 

representatividade dela. Segundo a Freira responsável pelo local, devem ter existido mais 

sepultamentos no interior e outros no quintal da Igreja, em toda sua volta, pois o terreno dela 

abrangia todo o entorno, onde hoje estão casas. 

                                                 
7 De acordo com Nunes (1996, p. 254), a construção do edifício iniciou-se em 1746, porém Oliveira e Meneses 
(2007) encontraram o ano de 1686, numa cópia do compromisso de 28 de abril de 1860, como início das obras. 
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Foto 10: Sepultamento parcialmente coberto, de frente 
do altar, da Igreja dos Homens Pretos – São Cristóvão. 
Autoria: Solimar G. M. Bonjardim, 2008. 

 

 
Foto 11: Igreja Nossa Senhora do Amparo dos Homens Pardos – 
São Cristóvão. 
Autoria: Solimar G. M. Bonjardim, 2008. 
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A Igreja Nossa Senhora do Amparo dos Homens Pardos (foto 11) foi iniciada durante 

o Brasil colonial, no ano de 1690, e terminada somente no início do século XVIII. Está 

localizada a um quarteirão e meio da Igreja do Carmo e a dois quarteirões da Praça São 

Francisco, precisamente com os fundos voltados para a Igreja São Francisco. De acordo com 

Romão (2007) sua localização permitiu a formação de um novo eixo de crescimento da 

cidade. A igreja era sede da Irmandade do Amparo dos Homens Pardos, formada somente por 

homens. 

Com a mudança da capital de São Cristóvão para Aracaju, essa Igreja perdeu muitos 

de seus membros, e ficou fechada por oitenta anos. Nesse período no local funcionava como 

marcenaria e depois, floricultura. A reabertura veio com uma reforma e reconstrução da parte 

interna na década de oitenta. 

Nos dias atuais, essa Igreja não possui nenhum sinal de enterramento interno, porém, 

numa foto antiga (pendurada na parede do templo) da época do abandono, percebem-se 

sepulturas no chão. Com o tempo devem ter sido quebradas e, na reforma para a reabertura, 

acabaram ficando abaixo do atual piso. Na parte de trás, foi localizado um cemitério no 

entorno da igreja e, segundo informações dos moradores, foi destruído em 1920. Na 

atualidade, neste local há uma rua, casas e escolas. (foto 12). 

 

 
Foto 12: Parte atrás da Igreja Nossa Senhora dos Homens Pardos, antigo 
cemitério – São Cristóvão. 
Autoria: Solimar G. M. Bonjardim, 2008. 
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Diante do exposto, percebe-se que a paisagem arqueológica da cidade de São 

Cristóvão é formada por casarões e igrejas antigas, formas que perderam a principal função. O 

antigo espaço sagrado ainda existe, mas não tem a mesma representação. Tanto os templos 

quanto os monumentos passaram por uma re-significação, por uma nova percepção dos 

moradores e uma nova representação deles. 

Na atualidade, os mortos são enterrados no cemitério, território da morte, um local 

murado, fechado. O local somente é reconhecido pela placa da entrada e pelos mausoléus 

interiores. Embora o cemitério tenha sido construído fora do espaço urbano e distante da 

cidade alta, ele já está inserido na malha urbana. 
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5 LARANJEIRAS  

 

 

A cidade de Laranjeiras, conforme se percebe na figura 01, está localizada na região 

leste do estado, a 18 quilômetros da capital. Laranjeiras formou-se logo após a conquista de 

Sergipe por Cristóvão de Barros, em 1590, quando alguns colonos foram para a região. 

Instalaram-se à beira do Rio Cotinguiba, construíram um porto para fácil acesso a outras 

localidades e denominaram o lugar de Porto das Laranjas. De início o local não passava de 

uma pequena povoação, que começou a ganhar importância com as doações de sesmarias na 

região e com crescente desenvolvimento da cana-de-açúcar. Desse porto construído, escoava-

se toda a produção e por ele chegavam escravos e produtos comprados pelos senhores de 

engenho. Assim, a vila começou a ganhar prosperidade com os principais produtos exportados 

de Sergipe passando por esse porto. Os senhores de engenho construíram na localidade seus 

casarões, barracões de armazenamento, denominados trapiches. Na mesma época, começou a 

se realizar ao lado do porto uma famosa feira que abastecia toda a região, atraindo pessoas 

não somente de Laranjeiras, mas de vilas vizinhas também. Esse desenvolvimento econômico 

acabou por fixar nesse núcleo urbano uma população crescente tanto de comerciantes, quanto 

de intelectuais.   

Os templos católicos começaram a ser edificados na região com os jesuítas que 

construíram, em 1701, a Igreja Santo Antônio e Nossa Senhora das Neves, com um convento 

em anexo, nomeados de Retiro pelo sossego da localidade. Essa área, atualmente de 

propriedade da fábrica de cimento Votorantim, é um bem tombado, mas sem uso. Também os 

jesuítas edificaram, em 1730, a Igreja de Nossa Senhora Conceição da Comandaroba, num 

dos pontos mais altos do povoado, a alguns quilômetros distante da primeira. Com o decorrer 

dos anos, outras igrejas vieram a compor a paisagem de Laranjeiras, conforme mostra a figura 

05, 06 e 07. 

As igrejas construídas nessa época, principalmente as dos engenhos, encontram-se 

abandonadas nas propriedades particulares, total ou parcialmente destruídas, juntamente com 

seus cemitérios, a exemplo da Igreja Jesus, Maria e José, Igreja Manilha, Gamelera, São 

Pedro, entre outras. As igrejas localizadas na cidade resistiram mais ao tempo. No interior 

delas, ainda se encontram sepultamentos antigos, embora os cemitérios que existiam ao redor 

dos templos foram todos demolidos, dando lugar a ruas, praças, jardins e casas. 

Nesse sentido, a cidade seguiu o padrão de implantação das cidades brasileiras do 

século XVII com uma capela no centro do arraial ao redor da qual foram sendo desenvolvidas 
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atividades mercantis. A paisagem incorpora, também, igrejas antiga na área rural de 

Laranjeiras e nas colinas que circundam o centro da cidade.  

Essa cidade, antigo símbolo de desenvolvimento e riqueza, abrigou um número muito 

grande de intelectuais, o que lhe rendeu o título de Atenas Sergipana. Por toda sua 

importância cultural e econômica, a cidade abriga inúmeros casarões e igrejas com arquitetura 

barroca e de estilo neoclássico que hoje perderam sua função, somente mantendo a forma, 

transformados em rugosidades de uma antiga paisagem dominante, hoje vazia do significado 

inicial. 

Por isso, pode-se afirmar que a paisagem de Laranjeiras está repleta de signos da 

representatividade colonial. Olhar uma paisagem dessas, cheia de igrejas barrocas, de ruas 

estreitas, calçamento pé-de-moleque é uma verdadeira viagem no tempo, como se toda a 

população estivesse num espaço sagrado, ainda território de poder da Igreja. As rugosidades 

nesta cidade estão por todos os lados; mesmo deterioradas pelo tempo, elas nos permitem 

reconhecer outra época.  
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Figura 05: Distribuição dos templos católicos na área urbana de Laranjeiras. A – Igreja Matriz 
Sagrado Coração de Jesus, B – Igreja Senhor do Bonfim, C – Igreja Nossa da Conceição dos 
Pardos, D – Igreja São Benedito e Nossa Senhora do Rosário. 
Elaborado por: José Antônio Pacheco de Almeida, 2009. 
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Figura 06: Distribuição dos templos católicos em Laranjeiras, inserindo a Igreja da 
Comandaroba. Distante três quilômetros do centro urbano. A – Igreja Matriz 
Sagrado Coração de Jesus, B – Igreja Senhor do Bonfim, C – Igreja Nossa da 
Conceição dos Pardos, D – Igreja São Benedito e Nossa Senhora do Rosário, E – 
Igreja Nossa Senhora da Conceição da Comandaroba, F – Cemitério atual. 
Elaborado por: José Antônio Pacheco de Almeida, 2009. 
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Igreja Bom Jesus dos 
Navegantes, localizada a seis 
quilômetros do centro 
urbano do município. 
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Figura 07: Distribuição dos templos católicos em Laranjeiras, Povoado da Igreja Bom Jesus dos 
Navegantes. G – Igreja Bom Jesus dos Navegantes. 
Elaborado por: José Antônio Pacheco de Almeida, 2009. 
 

Diferentemente de São Cristóvão, a cidade de Laranjeiras fica entre diversas colinas, 

que abrigam igrejas visíveis em toda a cidade. As igrejas posicionadas no topo de colinas são: 

Igreja Nossa Senhora da Conceição da Comandaroba, Igreja Senhor do Bomfim, Igreja São 

Benedito e Nossa Senhora do Rosário dos Pretos e Bom Jesus dos Navegantes. Em terreno 

plano do núcleo urbano, encontra-se a Igreja Nossa Senhora da Conceição dos Pardos e a 

Matriz Sagrado Coração de Jesus. As Igrejas de Nossa Senhora da Conceição da 

Comandaroba e Bom Jesus dos Navegantes situam-se mais afastadas do núcleo urbano, em 

povoados do município. A sede também tem uma igreja destinada ao Bom Jesus dos 

Navegantes, construída na colina de chegada da cidade, no início do século XX, sem vestígios 

de enterramentos. 

A espacialidade do sagrado e a representatividade da morte na cidade de Laranjeiras 

encontram-se, principalmente, dentro das igrejas, com vestígios ao redor, sem as construções 

com anexos de ordens religiosas, como em São Cristóvão. 

 

 

Centro urbano do 
município a seis 
quilômetros. 

G 
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Foto 13: Igreja Matriz do Sagrado Coração de Jesus vista da colina da Igreja do Bonfim 
– Laranjeiras. 
Autoria: Solimar G. M. Bonjardim, 2008. 
 
 
A Matriz Sagrado Coração de Jesus (foto 13), construída no século XVIII, foi a 

primeira dedicada ao Coração de Jesus. Essa era a sede da aristocrática Irmandade do 

Santíssimo Sacramento, construída pelo Padre Bonnuci da ordem jesuítica. Ela se localiza em 

ponto mais alto que a Rua do Comércio e do Porto, bem no centro da cidade. Dentro desse 

templo, na atualidade, encontra-se apenas uma lápide do padre Philadelpho Jonathas de 

Oliveira, enterrado no ano de 1978, próximo ao altar, como mostra a foto 14. 
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Foto 14: Interior da Matriz Sagrado Coração de Jesus, com a seta 
apontando a localização da sepultura. A foto enfatiza o piso, 
aparentemente bem recente – Laranjeiras. 
Autoria: Solimar G. M. Bonjardim, 2008. 

 

No entanto, os livros de Movimento da Igreja dão conta da ocorrência de 

enterramentos em seu interior e no pátio externo, assim como de várias reformas, dentre elas a 

substituição do piso que encobriu os vestígios dessa prática.  

Aos vinte e quatro dias do mez de novembro do anno de mil oitocentos e 
quarenta faleceo de maligna Eulália, com idade de oito mezes, filha legitima 
de Manoel da Cunha Bitencurt, e S. Josefa Carolina Bitencurt, brancos. Foi 
encommendado solemnemente pelo Reverendo José Pinto d’Almeida, e mais 
dous sacerdotes, e sepultada nesta Matriz do Santíssimo Coração de Jesus. E 
para constar faço este assento.   

O Vigr.o Encomm.do José Joaquim de Campos (folha 12). 

Aos oito dias do mez de junho do anno de mil oitocentos e quarenta e tres 
falleceo de dropezia Agostinho, com idade de quatorze annos, pardo, filho 
legitimo de José Antonio, e de [ilegível] Victoria, sem os sacramentos. Foi 
encomendado pelo Reverendo Coadjutor José Joaquim Vasconcellos, 
gratuitamente por ser pobre, e sepultado no Cemitério desta Matriz do 
Santíssimo Coração de Jesus. E para constar faço este assento.  

O Vigr.o Encomm.do José Joaquim de Campos (folha 25). 
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Com base nesses documentos, comprova-se a existência das lápides no interior desta 

igreja, com os diferentes locais do enterro ditados pela posição econômica do morto. 

 

 
Foto 15: Fundo da Igreja Matriz Sagrado Coração de Jesus – Laranjeiras. Local do antigo 
cemitério da Igreja. 
Autoria: Solimar G. M. Bonjardim, 2008. 

 

O cemitério existente no lado de fora, localizava-se ao fundo da igreja, onde hoje se 

encontra um jardim (foto 15). Esse jardim foi construído em 1905, conforme a placa existente 

no local e o informativo escrito por Padre Philadelpho Jonathas de Oliveira no Livro de 

Movimento da Igreja, que descreve o fim dos enterramentos nesse local e a substituição pelo 

jardim. O livro dá conta ainda que nesse cemitério eram enterrados tanto pessoas pobres, 

quanto escravos enviados pelos senhores de engenho. Era prática comum a família abandonar 

o cadáver em frente da igreja para conseguir alguma purificação, sendo enterrado no fundo 

dela, sem direito a missa, nem cerimonial, mas em algum espaço sagrado. O livro ainda 

descreve o enterro de alguns senhores de engenho, na igreja de suas terras e o quanto a Igreja 

recebia pelo cerimonial. 

De todas as igrejas estudadas, a Igreja Nossa Senhora da Conceição da Comandaroba é 

a mais antiga (foto 16) e entre todas as existentes no município é a de maior 

representatividade. Como já exposto, este templo foi construído pelos jesuítas no início do 

século XVIII e está localizado pouco distante do centro urbano. Existe uma lenda sobre a 
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existência de um túnel saindo da igreja até a Gruta da Pedra Furada, para fuga em caso de 

ataque dos holandeses.  

 

 
Foto 16: Igreja da Comandaroba – Laranjeiras 
Autoria: Solimar G. M. Bonjardim, 2008. 

 

Na atualidade, a comunidade utiliza este templo como “abrigo” de um projeto 

comunitário. Crianças de ambos os sexos e jovens frequentam o lugar duas ou três vezes na 

semana com a finalidade de ensaiarem para a banda ou para o grupo de dança ou, ainda, de 

aproveitarem o espaço para o lazer. Elas brincam, correm e têm o espaço como ponto de 

encontro. O projeto mantém uma biblioteca, na parte superior do templo, que as crianças 

utilizam para pesquisa e também como local de estudo. A missa é realizada uma vez por ano 

ou quando há algum evento importante. Na verdade, não são somente católicos que 

frequentam o espaço, mas também pessoas de outras religiões. 

A igreja não tem vizinhos próximos, o que facilita a utilização de seu espaço. A 

zeladora também é diretora do projeto e mantém a igreja aberta para eventuais turistas. Os 

católicos que moram nas proximidades frequentam a Igreja Matriz. 

No interior da Igreja da Comandaroba foi encontrado o maior número de sepulturas 

visíveis dentre as duas cidades. São ao todo dez lápides, sendo que apenas uma não está 

identificada. As sepulturas estão espalhadas por toda a igreja (foto 17), sendo duas no altar-
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mor, seis bem próximas ao altar, uma no fundo e outra na porta lateral esquerda. O cemitério 

existente localiza-se nos fundos do templo (foto 18), localizado em propriedade particular e, 

por isso, o cemitério ainda é utilizado para sepultamento de pessoas da família. De acordo 

com informações dos moradores, algumas missas são realizadas durante o ano por empenho 

dos proprietários da fazenda. 
 

 
Foto 17: Interior da Igreja Nossa Senhora da Conceição da Comandaroba, 
enfatizando a localização de algumas sepulturas – Laranjeiras. 
Autoria: Solimar G. M. Bonjardim, 2008. 
 

 
Foto 18: Cemitério localizado atrás da Igreja Nossa Senhora da Conceição da 
Comandaroba – Laranjeiras. 
Autoria: Solimar G. M. Bonjardim, 2008. 
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Já a Igreja do Senhor do Bonfim, erguida no século XIX, pertencia à Irmandade do 

Bonfim e somente seus membros a frequentavam em vida ou nela permaneciam após a morte. 

Ela está localizada na colina azulada, assim denominada por ser a mais alta do centro urbano, 

de fácil visualização para todos os fiéis, independente de onde eles estiverem (foto 19). No 

interior do templo não foram identificadas sepulturas, mas o livro de registros da Matriz dá 

conta de uma pessoa que foi “enterrada na Igreja do Bonfim”, diferentemente de outros 

relatos que dizem “enterradas no cemitério do Bonfim”. Como essa igreja passou por um 

grande incêndio, tendo seu interior todo destruído, acredita-se que o piso tenha sido 

restaurado e as sepulturas ainda estejam abaixo dele. 

 

 
Foto 19: Igreja do Senhor do Bonfim, detalhe do muro do cemitério na parte 
detrás; vista da colina da capela Santa Aninha – Laranjeiras. 
Autoria: Solimar G. M. Bonjardim, 2006. 

 

O cemitério existente nessa igreja ainda está em funcionamento, localizado no pátio do 

fundo, contudo poucas pessoas são aí enterradas, principalmente porque precisam pertencer à 

Irmandade. Na atualidade, a Irmandade não realiza missas ou mesmo frequenta a Igreja. Ela é 
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aberta toda manhã pelo zelador, funcionário do município. Embora as missas sejam realizadas 

apenas por ocasião de festividades ou no dia de Finados, desta Igreja vêm os anúncios de 

falecimento com o tocar do sino. Hoje é vista como ponto turístico do município. 

Com efeito, segundo Silva e Nogueira (2007), o que chama atenção na igreja é a 

plasticidade própria da relação entre a Igreja e a colina, pontuando no céu a representação do 

poder de Deus na terra. 

Uma outra igreja, localizada a trezentos metros da Matriz, a Igreja Nossa Senhora da 

Conceição dos Pardos (foto 20), teve sua construção iniciada no século XIX pela Irmandade 

dos Homens Pardos. Segundo consta na história do município, ela estava inacabada até a 

visita de Dom Pedro II à cidade, em 1860, quando o Imperador doou uma quantia para 

finalização do templo.  

 

 
Foto 20: Igreja Nossa Senhora da Conceição dos Pardos – Laranjeiras. 
Autoria: Solimar G. M. Bonjardim, 2008. 

 

Desde janeiro de 2008, a Igreja está fechada para reforma, porém até então o templo 

só funcionava pelas manhãs, quando a antiga zeladora abria para limpeza ou quando era 

agendada alguma visita de turistas. Missas são raramente realizadas, pois pela proximidade, 

os fiéis acabam frequentando a Matriz. No interior da igreja, encontram-se quadro lápides, 
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próximas ao altar, no piso do corredor de acesso e sob os bancos, além de uma urna funerária, 

ao lado da porta de entrada (foto 21). 

 

 
Foto 21: Corredor central da Igreja Nossa Senhora da 
Conceição dos Pardos – Laranjeiras. 
Autoria: Solimar G. M. Bonjardim, 2006. 

 

 
Foto 22: Igreja de São Benedito e Nossa Senhora do Rosário vista da ponte nova – Laranjeiras. 
Autoria: Solimar G. M. Bonjardim, 2008. 
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A última igreja pesquisada no centro urbano, Igreja de São Benedito e Nossa Senhora 

do Rosário, foi construída pela Irmandade dos Homens Pretos, na mesma colina da Igreja do 

Bonfim, porém não na mesma direção. A Igreja da Irmandade do Bonfim está no topo da 

colina e a da Irmandade dos Homens Pretos, no meio dela, como ilustra a foto 22.  

De características simples, o templo dos pretos não possui torre, pois essa não passou 

do projeto, em seu interior bem mais modesto não foram identificadas lápides, mas de acordo 

com relatos, antigamente elas existiam, principalmente no corredor do lado direito do altar. O 

cemitério ao redor não existe mais, embora antigamente se localizasse na subida do morro, 

onde hoje há o fundo da igreja e algumas casas. O cemitério desapareceu com a chegada de 

moradores no local. 

 

 
Foto 23: Igreja Bom Jesus dos Navegantes, vista frontal. 
Autoria: Daniel de Castro Bezerra, 2008. 

 

A última igreja pesquisada, Igreja do Bom Jesus dos Navegantes (foto 23), localizada 

numa colina pouco distante do núcleo urbano, numa antiga fazenda, foi identificada com 

enterramentos e constatou-se que ela ainda se encontra em funcionamento. Pertenceu à 

Irmandade do Bom Jesus dos Navegantes, essa a primeira Igreja do município, dedicada ao 

Bom Jesus dos Navegantes, foi erguida como pagamento de uma promessa. Outra Igreja mais 

recente com o mesmo nome está localizada no núcleo urbano de Laranjeiras, sem lápides. 
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Com relação à primeira, contam os antigos que uma mulher, vendo seu barco naufragar no 

Rio, prometeu construir uma capela caso se salvasse do afogamento. Em cumprimento da 

promessa, ela teve a permissão do proprietário das terras para mandar construir uma capela na 

colina, precisamente na direção do lugar onde conseguiu se salvar. Mais recentemente, a 

população construiu moradias ao seu redor. 

Na atualidade, a missa é rezada uma vez por mês e a comunidade tem um grupo de 

oração que se reúne uma vez por semana nesse templo. No seu interior, existem quatro 

lápides, duas mais próximas ao altar e as outras um pouco atrás (foto 24). O cemitério que 

existia ao redor do templo foi destruído há muito tempo. Os moradores desse local ficaram 

sabendo da existência do cemitério quando, há dez anos, foram realizadas escavações para 

assentamento da tubulação de água. Com a abertura de valas para a colocação dos canos, 

foram encontrados muitos ossos e lápides, principalmente na frente da igreja, onde hoje está 

um cruzeiro (foto 23). 

 

 
Foto 24: Interior da Igreja Bom Jesus dos Navegantes. 
Autoria: Daniel de Castro Bezerra, 2008. 

 

Portanto, percebe-se que a paisagem arqueológica na cidade de Laranjeiras não está 

somente nos casarões, no calçamento das ruas, mas principalmente nas colinas que circundam 

a cidade ocupada por templos. Todavia, por mais que se veja o antigo espaço sagrado, o 
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território da morte há muito foi destruído. A representação desse espaço para a população é 

outra, já que uma nova percepção foi construída. Todo o espaço, tanto dos templos e 

monumentos quanto o espaço sagrado passaram por uma re-significação. 

 

 
Foto 25: Cemitério de Laranjeiras visto do alto do Bonfim. 
Autoria: Solimar G. M. Bonjardim, 2008. 
 

Na atualidade, os territórios da morte são os cemitérios construídos nos moldes do 

discurso higienista, em local alto, bem ventilado e murado. Tanto em São Cristóvão quanto 

em Laranjeiras, os cemitérios foram construídos fora do espaço urbano, porém, na atualidade, 

ele já foi incorporado à atual malha urbana. Os dois cemitérios apresentam uma capela no 

centro para orações, na mesma disposição espacial em que se encontravam as igrejas, isto é, o 

templo no centro e o cemitério ao redor. Essa mesma simetria espacial justificava-se porque o 

território da morte precisava estar localizado dentro do espaço sagrado. 

  

 
 
 
 



 

PARTE III: PERCEPÇÃO E REPRESENTAÇÃO DA 

MORTE NOS TEMPLOS CATÓLICOS 

Do pó viestes, ao pó retornarás  
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6 A MORTE: NOVAS PERCEPÇÕES E REPRESENTAÇÕES 

 

 

A morte é um acontecimento, como já demonstrado nos capítulos anteriores, em 

constante mudança. Desde os hominídeos até o homem contemporâneo, o espaço e a 

paisagem da morte passaram por diversas transformações, fato que acaba gerando novas 

formas de perceber e representar a morte.  

Foi na Idade Média européia que o modo de encarar a morte teve sua modificação 

mais rápida, mais radical para os cristãos, servos da Igreja e da palavra do clero. Essa 

mudança incorporou ao dia-a-dia da sociedade a presença da morte, tanto com o planejamento 

deste evento8, quanto com a presença das sepulturas na paisagem das cidades, cujo espaço era 

repleto de signos sagrados, visíveis e invisíveis. O sagrado estava nos templos, no cemitério, 

nas ruas, nas casas, em tudo que se encontrava próximo aos templos de Deus, em tudo que era 

incorporado ao sagrado pelos rituais realizados nas mediações. Então, o espaço sagrado e o 

território da morte eram sobrepostos, existiam em junção um com o outro. 

Por conseguinte, essa forma de viver a morte deixou rugosidades na paisagem atual de 

várias cidades antigas.  Em Sergipe, nas cidades históricas de São Cristóvão e Laranjeiras, são 

comuns as igrejas próximas umas das outras, imponentes, no topo de colinas ou nas partes 

altas da cidade, visíveis para toda a população.  

Entretanto, nas respostas para este trabalho, a população atual não vê significado 

nessas paisagens, poucos conhecem a história do espaço que habitam. Mesmo os moradores 

antigos dizem não saber por que a cidade tem aquele formato, não sabem o significado das 

igrejas, sua história, por que foram construídas e nem a história da fundação da cidade. Esse 

fato torna possível entender que estão tão acostumados com a paisagem arqueológica que não 

a enxergam como tal, não percebem que é diferente, como se essa paisagem dominante fosse 

comum no presente. 

A maioria não sabe, ainda, porque existem tantas igrejas. Na verdade, criaram uma 

nova percepção do passado, já que responderam que o povo era mais religioso. Outros 

arriscaram dizendo que a cidade é muito antiga, histórica. Variadas foram as respostas para a 

questão do porquê existem tantas Igrejas.  

Não sei (resposta de quarenta e dois dos entrevistados). 

Laranjeiras é muito católica – morada dos Jesuítas (José Alex). 

                                                 
8 Aqui evento no sentido de festa, com o mesmo significado dado por Reis (1991). 
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Muitas por causa dos escravos e senhores de engenho, para escravos 
fugirem, outras para esconderem ouro (Maria Cristina). 

Porque a cidade é histórica (Maria Terezinha). 

Porque foi colonizada por padres para catequizar os índios (Maria Luciene). 

Porque na época muitos católicos, cada grupo queria um santo diferente 
(Odete). 

Sempre os católicos são maioria (Eunice). 

Talvez por ser a primeira cidade de Sergipe, era a primeira coisa que se fazia 
(Maria Dilma). 

 
Dentre as respostas, apenas dezenove dos entrevistados disseram ser por causa das 

diversas ordens religiosas e também irmandades de diferentes povos e apenas um afirmou 

que, além da existência de irmandades e ordens, existia a influência dos colonizadores 

português. Trata-se de uma pessoa com conhecimento sobre História: 

Primeiro por causa dos colonizadores, os portugueses seguiram os moldes de 
suas cidades, as cidades em Portugal tinham esse marco de religiosidade e 
aqui não foi diferente. Segundo existiam várias ordens religiosas que vieram 
para o Brasil junto com os Portugueses e para São Cristóvão quando aqui foi 
colonizado – isso gerou as várias igrejas que você vê, uma para cada ordem, 
fora aquelas que foram construídas pelas irmandades (Amparo e Rosário). 
Só não tem mais porque a dos beneditinos e a dos capuchinhos não existem 
mais (Frei João). 

Assim sendo, pelos relatos apresentados, percebe-se que a paisagem não tem mais 

significado, só significante – a forma-estrutura e a ressignificação, ou seja, o novo significado 

da paisagem. Na verdade, as igrejas foram esquecidas, muitas totalmente abandonadas. 

Verifica-se que hoje são realmente paisagens arqueológicas, pois não refletem o 

funcionamento atual, mas o passado. Essas formas passadas adquiriram uma nova função-

estrutura: são Patrimônios Tombados, percebidos pelos habitantes nessa nova função e, a 

partir dela, constroem novas representações. As Igrejas, enquanto rugosidades, são abertas 

para visitação turística, principalmente as de Laranjeiras que só têm essa finalidade. Já não se 

celebram missas nelas, não existem grupos de oração e até o horário de funcionamento 

restringe a frequência da população9. 

                                                 
9 De todas as igrejas católicas presentes na paisagem de Laranjeiras, somente a Matriz ainda atua como paróquia. 
Essa abre regularmente das 09h00min às 12h30min e das 14h30min às 18h00min. É realizada diariamente missa 
às 17h00min e reza-se no santíssimo também diariamente às 12h00min. As outras são abertas diariamente pela 
manhã para visitação turística e missas só em ocasiões festivas. As Igrejas de São Cristóvão funcionam 
diariamente das 08h00min às 12h00min e das 14h00min às 17h00min. As missas são realizadas diariamente na 
Matriz e Carmo, e uma vez por semana nas outras Igrejas. Com exceção da igreja da Ordem Terceira dos 
Franciscanos que é um museu, não tendo sua função original mantida. 
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Para os moradores, o antigo território da morte continua sendo um espaço sagrado, 

mas sagrado por se localizarem ao redor de uma Igreja, porque eles emanam paz, 

solidariedade e bondade. O antigo local de enterramentos não causa medo e também a 

proximidade com os mortos não incomoda (figura 08). Essa ausência de incômodo e medo 

parece remeter ao significado do espaço da morte medieval que também não causava medo, 

nem incômodo. Na verdade, os fiéis queriam estar sempre em contato com o além, morar num 

espaço sagrado, mesmo que esse fosse o território da morte.  

 

0 10 20 30 40 50 60

Não se Incomodam
Não causa medo

Vê espaço como sagrado
É local Importante

 
Figura 08: Significado dos arredores das igrejas, território da 
morte, para moradores. 
 

Por outro lado, a importância dada ao antigo território mostra um outro significado, ou 

seja, por mais que os entrevistados achem o espaço importante, mudaram as explicações sobre 

a importância desse território. 

É sagrado por causa da Igreja, só importante por causa da praça (D. Maria 
José). 

É importante pela história (Samuel). 

Sim, faz parte da história (Vanessa). 

É sagrado e importante por a Igreja ta ai (Bernadete). 

Importante enquanto Patrimônio somente (Mara). 
 

Desse modo, verifica-se que o espaço não é mais dos mortos, local de oração, 

território em que os mortos estariam protegidos. Hoje é um espaço de lazer, mas não da 

mesma forma de antigamente, quando o cemitério era o lugar de convívio das pessoas com os 

mortos. Os moradores enfatizam que é bom ter espaço na frente das casas, uma vez que por 

não apresentarem mais os cemitérios ao redor das igrejas construíram praças e largos, isto é, 

uma área livre. Isso nos mostra a total re-significação dos espaços, apropriados 

simbolicamente, representando lazer, diversão. Ainda que espaço sagrado ali exista, por causa 

de um templo, ele é, em muitos casos rugosidade, sem o significado original, mero espaço 

expositivo, território de visitação e lazer. Essa re-significação é de toda a paisagem, 

comprovando a teoria de Santos (1997) de que qualquer olhar da paisagem tem que ser 

estudado como em uma escavação, por camadas. Vale lembrar que não foram só os templos 

que se transformaram em rugosidades, mas todos os prédios antigos, pois perderam sua 
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função, estrutura e processo. Alguns são museus, creches, barracões de projetos, instituições, 

outros ainda viraram sedes do poder local. 

Portanto, diferente da paisagem arqueológica descrita nas cidades, os signos da morte 

podem ser observados numa leitura atenta no interior dos templos católicos e em alguns 

pontos nos seus arredores. Anteriormente observávamos o território da morte como uma 

sobreposição do espaço sagrado, todavia, na atualidade, verificamos que essa sobreposição 

não existe na percepção da população, pois o território da morte não está mais em 

sobreposição ao espaço sagrado; existem em locais diferenciados. Contudo os ritos da morte 

ainda acontecem no mesmo espaço sagrado. O território existe, mas a população não o vê 

como tal. 

De fato, as matrizes e quase todas as igrejas de São Cristóvão, que ainda mantêm a 

função para a qual foram construídas, são entendidas como templos dos santos, da oração. Na 

atualidade o signo perceptível dos territórios é o campo santo, pois as pessoas o vêem e o 

sentem assim. Quando pensam na Igreja, a primeira imagem representada perpassa pela 

imagem do altar, do santíssimo e de santos em geral (Nossa Senhora do Carmo, Senhor dos 

Passos, Nossa Senhora da Vitória, São Francisco, Nossa Senhora do Rosário, Jesus Cristo). 

O Santíssimo e o que ele comporta a eucaristia Jesus Vivo (S.A.D.I.). 

Imagem de Santo Antônio, convivência, celebrações (Alexnaldo – Gestor). 

Do Lado de dentro só gosto da Igreja São Francisco passa uma paz (Nalmira 
– Freqüentadora). 

Do forro que tinha na matriz, tomava a Igreja toda (Everton – Freqüentador). 

Estrutura, presbitério – é o elevado, parte principal (Padre José Bernardino). 

Altar – é o cenário de Deus (Maria de Fátima). 

Gosto do Altar, mas já não é original, foi pintado (Maria Cristina). 
 

Com relação ao exterior, a representação do templo é a arquitetura e a estrutura 

imponente da Igreja. Os entrevistados demonstraram uma percepção voltada para o visível, 

para uma Igreja poderosa, a percepção ainda é de uma instituição dominante, de destaque na 

vida cotidiana. Somente um frequentador percebeu a morte na paisagem, respondendo ser o 

cemitério atrás da Igreja a primeira lembrança. 

O cemitério do fundo, eu vejo de casa. (Maria Antônia). 

Ela ser no alto – os degraus (Maria Helena). 

Do lado de fora as torres – apontam para o alto, trazem Deus para você 
(Padre Bernardino). 

As portas moldadas na parede (D. Valquiria). 
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Portanto, observamos que os signos da morte, dentro ou fora das igrejas, não têm mais 

representação. Apesar de existirem, não recebem atenção, nem são percebidos. A população 

sabe da existência dos cemitérios ao redor e também que existem lápides dentro dos templos, 

mas não apresentam nenhuma surpresa ou rejeição por isso. Os enterramentos ao redor das 

igrejas são lembrados principalmente por ossadas encontradas em obras que aconteceram em 

áreas de antigos cemitérios ou mesmo pelas poucas igrejas que ainda têm cemitério ao redor. 

Toda a volta era da Igreja, devia ter cemitério. No jardim se mexer na terra 
ainda tem aqueles alicerces (S.A.D.I.). 

O cemitério era no Jardim detrás (Sagrado Coração de Jesus - Maria Isabel). 

Ainda tem atrás (Comandaroba – Maria Amélia). 

 
Dentre os moradores das antigas áreas de cemitérios, somente dois encontraram restos 

de enterramentos nas suas casas, três ouviram comentários de vizinhos, seis viram ossadas 

encontradas em obras e outras duas ficaram sabendo que parentes encontraram nas suas atuais 

casas. 

Estou em cima de um, aqui encontramos muito osso na construção. Moro 
aqui faz sessenta e quatro anos, meu pai sempre tirava osso do quintal, 
quando reformei o alicerce era só osso, coloquei tudo no lixo, se mostrasse o 
IPHAN ia querer minha casa. Encontrei um canhão, balas, tudo ai no quintal. 
Quando foi fazer o calçamento, tem mais ou menos vinte anos, tinha osso 
por ai tudo. Não põe meu nome não, senão o IPHAN vem e não deixa mais 
eu mexer no terreno (Igreja Nossa Senhora da Vitória - S.A.D.I.). 

Encontrei um paletó rasgado com ossos, meu marido falou que era de gente, 
achei que fosse de animal, do lado um cesto de palha (Igreja do Rosário - D. 
Mirian). 

Na casa do Dr. Bragança tinha osso e roupa enterrada (Igreja Nossa Senhora 
dos Pardos - Maria Terezinha). 

Ouvi falar de enterros ali no hospital velho10 (Igreja Nossa Senhora dos 
Pardos - Samuel). 

Ouvi que na Rua Frei Santa Cecília11 encontraram, do lado da casa da Vesta 
e Vilma (Igreja Nossa Senhora da Vitória - D. Valquiria). 

Na época que fizeram a tubulação foi achado muito osso, ai falaram que era 
de cemitério (Igreja Bom Jesus - Cleonice) 

Tia contava que os pretos eram enterrados aqui no morro, quando ai tinha a 
capelinha dos pretos, não a Igreja (Igreja de São Benedito e Nossa Senhora 
do Rosário - Marinalva). 

 

                                                 
10 A casa do Dr. Bragança é o hospital velho, hoje um prédio em ruínas. Apontam que os ossos foram 
encontrados na frente da casa há alguns anos. 
11 Local onde fica a Praça de São Francisco, elas moram na lateral. Porém não foram encontradas para serem 
entrevistadas. 
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Diante do exposto, verificamos que os cemitérios foram destruídos há muitos anos, o 

que deixa a percepção das pessoas sobre o território falha, pois não existe a lembrança para ter 

uma representação e consequente percepção. 

No interior das igrejas, mais da metade dos entrevistados perceberam a existência das 

sepulturas e onde se localizavam, responderam, todavia, mesmo estando escrito nas sepulturas 

quem eram os mortos, afirmando que seriam de padres, bispos ou algum religioso importante. 

O que se percebe com esse último dado é que os espaços são realmente sagrados para os 

moradores, por isso acreditam que somente padres, bispos e freiras poderiam ser enterrados 

dentro da Igreja por serem pessoas santas, puras. 

 

Tem nas paredes e altar, eram freiras e padres (Igreja do Carmo - Marielze). 

Enterrava padres, padre Philadelpho tá ai (Sagrado Coração de Jesus - 
Vanilda). 

Sim os padres, monsenhor, eles foram enterrados ai (Nossa Senhora da 
Conceição - Maria Virginia). 

Sim, os padres Bragança no corredor (Nossa Senhora da Conceição - Maria 
de Lourdes). 

Tem os padres (Sagrado Coração de Jesus - Vânia). 

Sim, padres - quando enterraram padre Philadelpho tiraram ossos de outro 
padre (Sagrado Coração de Jesus – Jarves). 

 

Com relação a essas sepulturas internas, os gestores informaram que os fiéis não 

demonstram perceber as lápides, não olham, não desviam, nem rezam para alguma ou se 

importam por estarem ali. Esse fato também foi comprovado na observação diária do 

comportamento da população nas missas. Tanto não se importam que algumas lápides são 

recentes, com menos de cem anos, conforme demonstra o quadro 01 e mesmo assim não 

assustam os frequentadores. Observou-se que as lápides mais recentes, com menos de 

cinquenta anos, são de padres, fato que explica por que os frequentadores concluíram que 

somente religiosos eram enterrados nas igrejas.  
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Quadro 01: Relação de lápides ainda legíveis existentes nas Igrejas. 

 
 

 

Somente na Igreja da Matriz Sagrado Coração de Jesus, de Laranjeiras, alguns 

frequentadores desviam-se das lápides, que ainda recebe a visita de parentes e fiéis. O Pároco 

informou que ali está enterrado o Padre Philadelpho, que muitos fiéis conheceram. Assim 

ainda respeitam a lápide como um território sagrado. Na Igreja da Comandaroba, ao contrário, 

ninguém se desvia delas, inclusive as crianças brincam e deitam sobre elas.  

Esse fato prova, além disso, que a lei de não se enterrar mais nas igrejas somente foi 

aplicada para os menos abastados. Se a maioria dos mortos passou a ser enterrada em lugares 
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distantes, muitos ainda continuaram a ser enterrados nas igrejas, soltando seus odores 

putrefatos e transmitindo doenças, mesmo sem serem notados. 

Os gestores e párocos, tanto de igrejas que contém túmulos, quanto daquelas que não 

os têm, declararam ainda perceber a existência de lápides retiradas. Oito dos gestores 

entrevistados responderam afirmativo nessa questão, principalmente pelo piso não ser mais 

original, porque as igrejas são antigas, ou mesmo porque já ouviram algum frequentador 

contar algo sobre isso. 

Sim, muitas reformas, ouvi de uma antiga moradora que os aparentes dela 
estão enterrados aqui (Alexnaldo). 

Sim, reformas, as pessoas falam que tinha (Irmã Celestina). 

Sim, acho que com o tempo que ficou fechada, foi quebrando e tiraram 
(Maria Aparecida). 

Deve ter, muitas foram tiradas, ou está por baixo do piso (Padre Diógenes). 

 
Desse modo, se alguém observar o piso das igrejas irá perceber que não são originais. 

Muitas apresentam diferenças explícitas, como demonstram as fotos 26 e 27; outras procuram 

colocar pisos parecidos com os originais (fotos 28 e 29), mas os cantos mostram pisos 

sobrepostos. Esse fato é um indício de que muitas lápides podem ter sido retiradas ou estão 

preservadas sob o piso atual. 

 

      
Foto 27: Vários modelos de Piso da 
Matriz Nossa Senhora da Vitória – Vista 
da lateral esquerda. 
Autoria: Solimar G. M. Bonjardim, 2006. 

Foto 26: Vários modelos de Piso da 
Matriz Nossa Senhora da Vitória – Vista 
corredor central. 
Autoria: Solimar G. M. Bonjardim, 2006. 
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Com relação às lápides que existem ou que existiram nesses templos, os gestores e 

párocos, como representantes da Igreja, informaram que elas para a Igreja também perderam o 

significado e não têm um valor específico. Da mesma forma, elas perderam valor para as 

famílias. A Igreja também mudou internamente com a perda do poder sobre os mortos e pelos 

relatos apresentados abaixo, percebe-se que as lápides, hoje, têm um valor histórico e cultural: 

Existe valor histórico apenas. Um dia tinha valor (Irmã Celestina). 

Valor sentimental, cultural – mais nessa linha, tem um simbolismo muito 
grande, ligação com o espaço. Antes valor econômico, se doador da Igreja 
tinha túmulo, mostrando grande poder aquisitivo (Frei João). 

Não tem valor, hoje não se utiliza mais. É como um museu, só conserva 
(Padre Bernardino). 

 
Sobre esse aspecto, verifica-se uma nova representação dada pela Igreja aos 

enterramentos, antes importantes pelo valor econômico, como fonte de divisas significativas. 

Por isso pregava que os enterramentos santos eram importantes para que o morto estivesse 

perto dos santos e mártires, das orações e do caminho mais rápido para chegar ao paraíso. 

Hoje, vemos que as sepulturas fazem parte do espaço, é um signo existente sem o significado, 

apenas com o significante, que perpassa pela idéia do antigo, fazendo parte da história da 

Igreja, da sua construção. Os gestores, com sua convivência diária nos espaço, apresentaram 

inúmeras representações para essas sepulturas: 

Foto 28: Piso com lápide da Igreja da 
Ordem Terceira do Carmo, vista do canto 
do Altar, lado esquerdo. 
Autoria: Solimar G. M. Bonjardim, 2006. 

Foto 29: Piso com lápide da Igreja da 
Ordem Terceira do Carmo, vista da 
Nave, lado direito. 
Autoria: Solimar G. M. Bonjardim, 2006. 
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É uma expressão de religiosidade e também intensa busca pelo sagrado, os 
restos mortais seria como estarem em eterna busca pela salvação. A leitura 
que faço também é que são pessoas que deixaram sua marca, queriam deixar. 
(Frei João). 

Representa um culto primitivo, nasce e morre na Igreja (Irmã Lourdes). 

É diferente, hoje não faz parte da cultura, hoje só bispo pode ser enterrado na 
Igreja, na catedral. Os padres precisam entrar com processo. As lápides são 
fruto de uma cultura passada, não se falava em cemitério, quem tinha posses 
era sepultado aqui. É cultural, era normal. O dentro e o fora era 
compreensível. Não se pode olhar o passado com os olhos de hoje, tem que 
olha no contexto. É uma honra ser enterrado na Igreja. (Padre Bernardino). 

Respeito, zelo, é um irmão de fraternidade. (Alexnaldo). 

Nada, é só um túmulo. É um lugar de prestar homenagem (S.A.D.I.). 

Só corpos (Edilde). 

A importância da pessoa para a vida religiosa em Laranjeiras, relembrar o 
passado (Givanilde). 

Achavam que eram importantes, que eram grande coisa. Só tenho respeito 
pelos restos mortais (Maria Amélia). 

 

Nessas respostas, constata-se que as sepulturas não têm mais aquela conotação de 

lugar santo, por mais que o espaço ainda seja sagrado. Os túmulos nada representam, são 

tratados como os mortos atuais, como um corpo enterrado, não importa quem foi em vida, se 

importante ou não. Aqui uma nova representação surge, verifica-se que as pessoas não se 

diferenciam depois de mortas. A importância das pessoas sepultadas dentro das Igrejas foi 

apagada, mesmo restando a lápide a Igreja e seus mantedores se esqueceram de seus mortos. 

Das dezesseis respostas dos entrevistados, somente quatro afirmaram representar fiéis, 

senhores de engenho, irmãos de fraternidade, pessoas que tomaram conta da Igreja. Isso 

mostra o quão distorcido está o significado dos enterros santos. O significante causa uma 

nova representação dessas sepulturas. Essa distorção acaba acontecendo pelo rompimento da 

forma-estrutura-função-processo e, o mais importante, pelo distanciamento no tempo da 

construção do território, o que leva os gestores e, consequentemente, a comunidade em geral, 

a conhecerem somente o significante desses espaços que gera novas representações. 

Portanto, para os fiéis, essas lápides no interior ou mesmo perto das igrejas também 

têm outra representação. As respostas dos entrevistados, de modo geral, foram parecidas no 

conteúdo e podemos dividi-las em quatro categorias de representação:  

1. Padres e bispos: 

Era um convento, quando morre fica ali (Maria Dilma). 

Propício para padres, para pessoas religiosas (Josete). 

Faz parte do catolicismo, do Vaticano, padre na Igreja (D. Hélia). 



 90

Como são padres devem ficar na Igreja (Valdice). 

Não se enterrava padres, bispos e freiras nos cemitérios, já vem da Igreja – 
doutrina católica. 

2. Pessoas com posses: 
Símbolo de poder: dentro quem tem dinheiro, longe não tem. (Gedailsa). 

Era gente de poder aquisitivo alto dentro e fora os pobres (Epifania). 

Eu acho que significa fator econômico – tomaram conta, parte financeira, 
tinham que ser enterradas lá. (Maria Cristina). 

Eram os coronéis e barões, achavam que contribuíram muito, ai se 
enterravam nas Igrejas para destaque (D. Valquiria). 

3. Alguém importante ou que fez algo pela Igreja: 
Acho que porque era consideradas pessoas com valor, trabalharam pela 
Igreja. (Antonieta). 

Forma de gratidão, pessoa enterrada fez algo pela Igreja (Alex). 

 Alguém muito importante (Edenia). 

São pessoas que dedicaram sua visa à Igreja. (Conceição). 

4. Cultura da época: 
Só costume (Flávio). 

Ignorância religiosa ou busca de Deus (Nalmira). 

Na época tinha a mentalidade que iriam para local diferente se enterrado lá 
(Maria Luciene). 

Dizem que as pessoas enterradas ali achavam que estava mais perto de Deus 
(Maria José). 

Dessas categorias, a de maior número de respostas foi a primeira, isto é, quarenta e 

dois frequentadores responderam que o significado dos enterramentos se resumia a sepulturas 

de religiosos (padres, bispos e freiras). As respostas poderiam ter sido influenciadas pelos 

enterros recentes de padres em Laranjeiras. Contudo, comparando Laranjeiras e São 

Cristóvão, tivemos dezessete contra vinte e cinco respostas respectivamente, mostrando que 

esse fato não influenciou de forma direta nas respostas. 

Para essa pergunta existiram respostas negativas, como “não sei”, de nove 

entrevistados ou “nada” e “nenhum”, de quatro. Essa falta de informação também é uma 

importante informação, pois percebe-se que o tempo e o desconhecimento afastam a 

percepção e tornaram nula a representação. Destacaram-se ainda algumas respostas por não se 

encaixar em nenhuma das categorias: 

Não gosto disso (Maria José). 

Ignorância religiosa ou Busca de Deus (Nalmira). 

Fica com apego em Deus (D. Miralda). 
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Não acho certo (D. Maria José). 

Acho que para ficar na comunidade (Maria Amélia). 

Forma das pessoas que cultuavam Deus ficar mais próximas dele (José 
Alex). 

Proteção divina – ressurreição (Cristiane). 

Estavam lá para ter orações cotidianas (S.A.D.I.). 
 

A partir dessas respostas, percebe-se um novo significado dos enterros: de enterros 

realizados para salvar a alma, para ter intercessão divina, hoje passaram a enterros realizados 

ali por que os mortos eram religiosos e ali era o lugar dos padres e poderosos. Não existe mais 

aquela visão de proteção divina recebida na hora do juízo final, de proteção para a 

ressurreição ou da necessidade de orações diárias para os mortos. Assim, a atual representação 

comprova a existência de signos somente com o significante, pois o significado original dos 

espaços sagrados e dos enterramentos ad sancto e apud ecclesiam está totalmente mudado. 

 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 09: Significado dos túmulos das igrejas para os frequentadores. 
 
 

Contudo os frequentadores dos templos não percebem as sepulturas de forma diferente 

de antigamente, tanto que a maioria não se incomoda com essas lápides, não têm medo. 

Pisam, andam, conversam e assistem à missa sobre as sepulturas, conforme demonstra a 

figura 09. Atualmente elas têm uma percepção vazia, porque não pertencem a essa época, 

tanto que alguns entrevistados nem tinham notado a presença de lápides na Igreja, mesmo 

passando quase diariamente pelo local. 
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Nas observações ficou comprovado esse fato, pois nas entrevistas alguns começaram a 

procurar as sepulturas, vendo-as pela primeira vez em anos. Esse fato leva-nos a observar o 

comportamento dos frequentadores nas missas e no dia-a-dia na igreja. Podemos confirmar 

que as lápides realmente não causam medo, quando assistiam à missa ou pisavam nas lápides, 

sem problema nesse ato: 

Sim, passo toda hora. Não tem mais nada ali (Gedailsa). 

Sim, lembre que aqui é só um tempo, usavam para expressão (Frei João). 

Sim, não é da nossa época (Josete). 

Sim, não tem significado (Antonieta). 

Sim, nem se sabe o que tem embaixo depois de tantos anos, nem se sabe, 
tenho medo dos vivos (Epifania). 

Sim, se precisa (Maria de Lourdes). 

Piso normal, não existe nem família (Eunice). 

Sim, não tenho medo. Tem gente que fala que tem coisa, eu nunca vi nada 
(Maria José). 

Sim, sem saber e agora que sei não tenho medo (Célia). 
 

Dentre os entrevistados, somente sete responderam que até assistiam à missa perto das 

lápides, porém não pisavam nelas. O que se percebeu nessas respostas foi um receio, porque 

os entrevistados acreditavam realmente estar em um território da morte, e acreditavam que ali 

na sepultura existe um ser, talvez vivo, com sentimentos. Até a demonstração do olhar 

comprovava o receio desses entrevistados. 

Pisar não, tenho respeito (Maria Lucia). 

Não, é respeito, não gosto de pisar (Rosemeire). 
 

Diante do exposto, afirma-se existir uma tênue percepção do antigo território da morte, 

pois as respostas falam da falta de medo por não existir nada ali, porque não pertencem a essa 

época, são registros de outra época, de outro tempo. Então a falta de medo é por acreditarem 

que não tem mais nada, não necessariamente porque não têm medo das sepulturas. Porém, 

apenas para uma pequena parcela dos entrevistados, as sepulturas “não passam de placas de 

pedra no chão” (Jorge). 

Essa falta de medo pode remeter também à não existência de registro de familiares 

entre os frequentadores ou mesmo daqueles que vêm esporadicamente rezar nos túmulos. 

Talvez os descendentes tenham se esquecido de seus mortos nas igrejas.  

Esses diferentes locais de enterramento (dentro e fora das igrejas e nos cemitérios 

afastados) não causavam questionamentos aos entrevistados. Os entrevistados comportaram-
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se como se fosse normal enterrar na igreja ou no cemitério dependendo do morto. Como eles 

são sabem o significado anterior sobre os enterramentos, não sabem por que não existem mais 

cemitérios no interior e arredores das igrejas. Dos entrevistados, apenas três lembraram que os 

enterros mudaram de local por causa das epidemias. Fora essas, as respostas foram as mais 

variadas: 

Porque não tem espaço nas igrejas (S.A.D.I.). 

Sim, epidemias de coleta (Aryadnes). 

Hoje tem espaço para cemitérios (Cristovina). 

Civilização cresceu muito (Marlene). 

Passou o tempo das autoridades, as pessoas foram mudando, pessoas 
importantes não tem mais representatividade (Alex). 

Por causa da Higiene, saúde. Melhor coisa é local próprio (Padre 
Bernardino). 

Mas ainda enterra e antes não tinha cemitério (Carlos). 

Porque hoje tem cemitério (Andréa). 

Porque os cemitérios mudaram de local (Maria Cristina). 

Porque hoje tem muitas pessoas importantes (Givanilde). 

Não sei (sessenta e seis respostas). 
 

Pelas respostas, percebe-se que não existe um consenso sobre o assunto. Muitos 

desconhecem até a mudança, afirmando que hoje ainda enterram pessoas nas igrejas. Trata-se 

de uma mistura entre existir ou não o território da morte. Isto é, existe o território e, mesmo 

acontecendo uma desterritorialidade da morte, ela ainda permanece no local enquanto signos 

presentes. O que mudou foi a representação da morte para as pessoas, quer dizer, a 

representação da morte mudou muito, mas alguns signos persistem mesmo sem significado. 

O território da morte não está mais perceptível, por mais que o morto seja velado 

dentro da igreja ou só passe por ela antes do enterramento ou mesmo que existam sepulturas 

lá, esse local não representa mais a morte. Entretanto existem dois lados.  

Primeiro, as pessoas não associam Igreja, templo sagrado da vida e da morte, como 

acontecendo num mesmo local. Isso foi verificado quando se perguntou sobre a associação da 

Igreja com a morte. Somente quatro do universo dos entrevistados fizeram essa associação: 

Sim, porque tem a questão das pessoas sepultadas aqui. Ai fica vida e morte 
próximas (José Alex). 

Sim, só os túmulos da pra associar (Maria Cristina). 

Sim, porque todo mundo que morre vai primeiro para a Igreja (Cleonice). 
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Sim, por causa que tem gente que não vem em vida, e vem quando morre 
(Vânia). 

 

Entretanto, de acordo com o exposto, percebe-se que os entrevistados fazem essa 

associação por causa das lápides, aproximando vida e morte e porque os mortos passam pela 

igreja antes de chegar ao cemitério. Alguns deles associaram com a vida, com religião: 

Não, associo a vida, ressurreição. Porém tenho que passar pela morte, mas 
morreu para nos dar vida (Padre Bernardino). 

Não, aqui é sagrado, bom, agradável, morte é triste. Tristeza não está aqui. 
(Rosilde). 

Não, só com vida (Cristiane). 

Não, nós celebramos a paixão – vida e morte de Cristo, é salvação (Padre 
Diógenes). 

Não, pelo contrário, lembra a vida sem limite. Jesus disse: Vim para que 
todos tenham vida, vida eterna. Cristo morrendo e ressuscitando, Cristo 
venceu a morte. (Frei João) 

Não, a Igreja se procura como um refúgio de oração, pensamento, paz 
(Dilva). 

Não, é paz de espírito (Maria Auxiliadora). 

Não, o templo é tudo. Jesus disse ‘Não parais na morte’, é para comemorar a 
vida (Givanilde). 

 
Desse modo, o território da morte não está na Igreja, que é apenas o espaço sagrado da 

morte de Jesus, que na verdade venceu a morte. E pelos relatos parece ser o único tipo de 

morte que ainda existe dentro dos templos católicos. 

A segunda observação confirma o supracitado, pois quando perguntamos para todos o 

que eles associam com a morte dentro das igrejas, um signo da morte, a resposta ficou mais 

coerente. Evidenciou-se que hoje a representação da morte dentro das Igrejas perpassa pela 

imagem, principalmente, de Jesus Cristo na cruz, que morreu para salvar a humanidade. 

Assim, o significado da morte nos templos católicos é da morte santa, da salvação, salvadora 

da alma. 

Conforme figura 10, percebe-se que a maioria disse não reconhecer nada na igreja que 

seja um signo da morte. Dos que associam algum signo com a morte, a maioria disse que as 

imagens lembram muito a morte, principalmente a cruz, o crucificado e as imagens do Senhor 

dos Passos em São Cristóvão (foto 30). 
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Figura 10: Tem algo dentro da Igreja que você associa com a morte? Algum 
símbolo que lembre a morte? 

  

 

 
Foto 30: Senhor do Passos, Igreja do Carmo 
– São Cristóvão. 
Autoria: Maurício Simões, 2007. 

 

Contudo, quatorze pessoas associaram morte às lápides, relatando que só pensaram 

nessa resposta influenciadas pela entrevista, mas que no dia-a-dia não se lembravam, 

principalmente, porque muitas estão apagadas. Acrescentaram ser mais fácil pensar na morte 

quando tem algum morto sendo velado na Igreja. 

Em relação aos questionamentos sobre os costumes atuais de enterramentos, setenta e 

dois dos entrevistados responderam que os cortejos fúnebres sempre passam pela Igreja ou 
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somente para tocar o sino ou para uma simples bênção ou, ainda, para a missa de corpo 

presente. As pessoas vêem essa passagem como natural e necessária para o morto.  

Ajuda o irmão a ir mais rápido para Deus (Maria Isabel). 

É importante porque tem missa de corpo presente, porque a pessoa 
freqüentava muito (Eddie). 

Acho importante, é a benção final (Gilda). 

Acho importante, para entrar na Igreja pela última vez (Darlene). 

Sim, é uma tradição dessa comunidade (Padre Diógenes). 

Sim, já que é uma pessoa de fé (Gilteval). 

Acho importante, é uma forma de demonstrar confiança em Deus que 
promete vida eterna (Reginaldo). 

Acho, porque se morreu com angustia alivia o pesadelo (Maria). 

Sim, porque você entrega a Deus, todos rezam e Deus perdoa (Célia). 
 

As respostas acima mostram uma cultura católica muito forte, presa aos costumes 

antigos, visto que a passagem ou permanência do corpo na igreja é um resíduo da 

representação do antigo território da morte, hoje ressignificada. Antes o morto ia para a Igreja 

esperar o enterro, as últimas benção perto de Deus. Hoje ele ainda vai à Igreja para a missa, 

para a última benção, como uma passagem “importante para a alma ir com Deus” (S.A.D.I.). 

O local de enterrar, por causa das práticas higienistas, mudou. A nova representação ‘permite’ 

ao morto estar em casa e passar pelo templo, comprovando a permanência do ritual para se 

manterem os mortos perto de Deus. Essa idéia é intrínseca à representação da morte dentro 

das casas, praticada pelos gregos e romanos no seu cotidiano. A morte hoje tem sua 

representação no velório que acontece em casa, um continuum, uma mudança ressignificada. 

Algumas pessoas entrevistadas responderam não ter tanta importância o cortejo parar 

na Igreja, pois o padre vai às casas, ou mesmo o ministro, para a última bênção, tão 

importante para os fiéis que ambos os gestores (secretária e pároco) da Igreja Sagrado 

Coração de Jesus de Laranjeiras relataram que a população ainda espera a ida do padre para a 

última oração. Muitas vezes o padre não se encontra na cidade e alguns fiéis ficam muito 

bravos e revoltados, por isso hoje, às vezes, quem faz a última bênção são os ministros da 

eucaristia, embora não satisfaçam a todos. E, mesmo com a bênção, levam o corpo para a 

Igreja para o tocar dos sinos, a última oração e, somente depois, o cortejo fúnebre segue para 

o cemitério.  

Principalmente em São Cristóvão, mesmo com toda essa demonstração de fé, tem uma 

diferença social nos velórios. Se a pessoa tem posses, o corpo é velado na Igreja e o próprio 
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padre realiza a missa de corpo presente com todo o ritual. Entretanto, se é um morto mais 

humilde, o ritual é feito em casa e a bênção, muitas vezes, é feita por um ministro. Os 

frequentadores informaram que só é velado na Igreja quem paga, fato que reafirma a 

existência do antigo espaço sagrado da Igreja, comandado economicamente. Todavia os 

gestores e párocos defenderam-se, dizendo que a Igreja acolhe para o velório somente quando 

a pessoa não tem espaço em casa, por ser alguém importante a cujo velório irá muita gente. 

Segundo uma freira, quando pedido, qualquer um pode ser velado nas Igrejas do Amparo e do 

Rosário em São Cristóvão; para as outras da cidade é preciso uma autorização especial. 

Durante a realização da pesquisa, aconteceu a morte de um ex-prefeito da cidade de 

São Cristóvão. Foi observado que ele foi velado na Igreja do Carmo, mostrando uma conexão 

entre a importância da Igreja e a do morto, já que nessa Igreja não é permitida a realização de 

velórios.  Em Laranjeiras, os velórios em igrejas, segundo os gestores, são raros; em alguns 

casos, acontece a missa de corpo presente e a benção é o ritual mais comum. Após essa 

passagem, os mortos, tanto de Laranjeiras quanto de São Cristóvão, estão prontos para serem 

depositados no território da morte – os cemitérios. 

Como já exposto em capítulos anteriores, a partir das grandes epidemias de cólera do 

Império, os sepultamentos foram proibidos nas igrejas e direcionados para novos espaços, 

terrenos preparados para os enterramentos. De início, esse novo território não tinha 

significado, sendo até difícil, por parte da população, a aceitação desse local distante dos 

espaços sagrados das igrejas. Todavia, na atualidade, a falta de significado está em enterrar na 

Igreja. Não existe mais aquela representação da morte na Igreja; hoje lugar de defunto é no 

cemitério. Não existe a percepção de antigamente que a distância faria os mortos ficarem 

longe de Deus. O lugar do corpo não influencia mais, pois hoje a proximidade dos mortos 

com Deus acontece no momento em que é realizada a missa de corpo presente ou a última 

bênção na Igreja. É unanimidade entre os entrevistados que não é o espaço do cemitério que 

faz o morto estar mais perto ou mais distante de Deus, mas sim suas ações realizadas em vida. 

Dentre as respostas, destacam-se: 

Não, são as ações que contam (Gedailsa). 

Não, tudo leva a Cristo, depende da fé (Eliná). 

Não, a própria Igreja tem ritual de benção nos cemitérios, é local sagrado 
onde está Deus. Deus está naquele espaço rezando para os corpos, são todos 
sagrados. (Padre Bernardino). 

Não, depende o que fez em vida (Valmira). 

Não, não existe distancia para Deus (Maria José). 

Não, não influencia, espírito vai para Deus (Odete). 
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Não, o cemitério é só um depósito de carne, espírito está com Deus (Maria 
Luciene). 

Não, dentro do cemitério têm capelinha, santos. A Igrejinha no meio e os 
mortos ao redor (D.Maria José). 

Não, continuam perto. As pessoas que morrerem tem que ir para o cemitério, 
lugar errado é a Igreja (Célia). 

 

A partir das respostas, observa-se que realmente o local de depósito dos mortos é o 

cemitério, porém não o lugar das almas. A alma não está mais lá e o corpo está protegido 

porque a Igreja Católica protege o espaço com uma capela e rituais de bênção. Então, pode-se 

afirmar que o cemitério não é para a população o novo território da morte enquanto 

representação, por que no cemitério apenas se encontra o corpo; o espírito (de acordo com os 

frequentadores) está com Deus. Nota-se que ocorreu uma desterritorialidade do corpo do 

morto, mas não de todos os signos da morte presentes no espaço sagrado. Essa mudança vem 

com a resposta supracitada, que confirma a falta de significado dos mortos enterrados nas 

igrejas. Assim, o perceptível ainda está presente nas igrejas, em rituais realizados tanto dentro 

quanto fora do templo, porém nada mais representam.  

Nos rituais realizados após a morte, verificamos resquícios de rituais antigos 

misturados com novos, alguns sem representatividade. Como relatado na primeira parte, 

capítulo II, no Brasil Colônia a morte misturava tanto rituais africanos quanto portugueses, 

todavia alguns deles sobreviveram até a atualidade, como o fato de acender uma fogueira na 

porta da casa: 

Os rituais hoje são normais, alguns ficam na Igreja, outros em casa, mas 
ninguém quer mais velar em casa, tem que ascender a fogueira na porta da 
casa, bate o sino, depois tem a missa de corpo presente. (Maria Luciene). 

O costume de fazer a fogueira vem da colônia e significava a sentinela. Dos que 

responderam que a fogueira era importante, ninguém soube dizer o porquê, relatam que é 

costume. É importante frisar, nesse fato que o indivíduo na prática dos ritos religiosos de um 

lugar abre mão de sua individualidade para seguir o coletivo, mesmo não entendendo o 

costume. Com relação à representatividade dos rituais, foram feitas duas perguntas: “Como 

eram os rituais antigos” e “como são os rituais hoje”. Nas repostas, percebemos que não existe 

uma história oral dos rituais antigos, nem a memória de o que era feito. A diferença mais 

visível foi a simplificação dos rituais na atualidade, principalmente com o advento do velório 

e da empresa que prepara todo o funeral. Segundo os entrevistados, antigamente havia a 
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mortalha, a sentinela, a bebida, o defunto, sendo que o descanso já era no cemitério. Seguem 

alguns relatos de como eram os rituais antigos: 

Antes não tinha caixão, o defunto vestido da mortalha era levado na rede por 
dois homens, se ele caia, ele apanhava, porque era um morto ruim e não 
queria ir para o cemitério (Maria Lúcia). 

Tinha a marca fúnebre, mulheres usavam véu, o homem ficava com chapéu 
no peito, acendia muitas velas na Igreja, colocava pano preto no altar e água 
benta no pano, padre rezava. (Alex). 

Bem, se a pessoa é religiosa, tinha o pano preto que colocava na Igreja, tinha 
quantidade de velas pré-determinada, era um cenário da morte, o morto 
vestia a mortalha – pessoa sem mortalha era um choque (Padre Bernardino). 

Tinha a sentinela, rezava a noite toda, juntava muita gente (Maria José). 

Colocava o defunto na rede ou na tabua e colocava no buraco, na casa 
rezavam a sentinela, cantavam – dava medo isso, as rezas eram feias, parecia 
agouro (Conceição). 

Pagava para as mulheres chorar, o corpo ia na rede, as pessoas se enterravam 
de roupa roxa (Nalmira). 

Tinha a sentinela, todo mundo era enterrado de mortalha – moça virgem era 
de branco com buquê e grinalda, ou outros era de preto ou roxo com cordão 
de São Francisco, fazia fogueira e cantava a ladainha (Rosemeire). 

Convidava pessoas para a sentinela – uma mulher rezadeira, o povo seguia 
as orações, acendia a fogueira (era por causa da energia – virou símbolo), 
caixão dentro de casa (Givanilde). 

Funeral a noite toda, tinha a fogueira, o morto já deixava a roupa específica 
(Maria Cristina). 

Pelo que sei da história tinha a celebração das exéquias, depois eram velados 
e sepultados na Igreja, todo enterro passava pela Igreja mesmo que fosse 
enterrado ao redor – era para encomendar a alma, além dos rituais do 
testamento. (Frei João).  

 
Comparando com os novos: 

Hoje está modificado. Enfatiza a ressurreição. É um triangulo: o caixão, a 
vela e a palavra. O caixão fica no chão – ‘Tu és pó e ao pó voltarás’ aquele 
pó é transformado em vida, a palavra são as últimas orações e a vela 
representa o sírio pascal. Os três elementos se juntam para a ressurreição – 
hoje assim é encarada a morte (Padre Bernardino). 

E hoje as pessoas são veladas em casa, o ritual das exéquias é rezado pelo 
padre ou ministro, a missa de corpo presente só para os ligados a Igreja 
(Alex). 

Não existe mais luto, em casa ou Igreja o morto fica com a roupa normal 
(Edenia). 

Hoje mudou muito, o padre vai à casa, não se estimula que traga por causa 
da saúde, os rituais diminuíram (Frei João). 

Traz o corpo na Igreja, reza e leva para o cemitério (Maria). 
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Bate o sino, não o dia todo como antes, encomenda o corpo em casa ou leva 
para a Igreja para a benção (D. Bernadete). 

Normal, alguns velam na Igreja outros em casa, tem que acender a fogueira 
na porta de casa, bate o sino – cada morto tem um jeito: mulher, criança e 
homem (Maria Luciene). 

 
Percebemos que muitos rituais realizados na Idade Média e no Brasil Colônia foram se 

transformando com o tempo, misturam-se, mas continuam existindo. Verificamos, ainda, que 

os entrevistados falavam dos costumes em relação aos enterramentos, baseando-se em rituais 

vivenciados por eles quando crianças e não naqueles aprendidos como parte de uma cultura da 

morte. Verificamos que com o tempo está acontecendo um esvaziamento nos rituais 

realizados nos territórios da morte, sendo que na atualidade estão cada vez mais simplificados. 

Com isso acontece um esvaziamento dos signos que constituem o território da morte.  

Portanto, comparando os dois períodos, percebe-se que a representação da morte 

sofreu mudanças, que ainda estão acontecendo. De fato, a partir do final do século XX, a 

morte vem perdendo espaço e importância maior ainda do que naquele momento do discurso 

higienista do fim da Idade Média. Podemos comprovar essa afirmação, quando os 

entrevistados responderam que hoje existem os enterros pagos, realizados por uma empresa 

que serve até aperitivo. 

Concluímos que o território da morte nos templos católicos ainda não está 

completamente aniquilado, na verdade a separação espaço-representação não está concluída. 

Por mais que tenha acontecido uma mudança na forma de perceber a morte, a sua 

representação ainda existe, principalmente nos ritos praticados. Os espaços sagrados 

continuam sobrepostos com o território da morte, porém com menos signos e, por 

conseguinte, pouca percepção. 

Enfim, o que se nota é que a territorialidade não será completamente aniquilada, pois 

os territórios são múltiplos. No momento em que percebemos o esvaziamento de um signo, 

outro já se apossou. Os entrevistados não têm mais a morte representada nas igrejas, enquanto 

território visível; todavia, enquanto território invisível existe, pois é lá que se desenrolam os 

ritos funerários. A morte pode não ser perceptível, mas sua representação simbólica continua 

impregnada nos templos católicos. 

 



 101

REFLEXÕES FINAIS 

 

 

O trabalho de observação e entrevista com os moradores, frequentadores e gestores 

dos templos católicos, para cumprir o objetivo de avaliar os territórios da morte sob a 

perspectiva da percepção destes nas cidades setecentistas de Laranjeiras e São Cristóvão, 

permitiu resultados valiosos sobre a nova representação da paisagem arqueológica nessas 

cidades. 

Nesta pesquisa, percebe-se como é amplo o estudo da representação e percepção da 

morte. Amplo e fascinante, com detalhes intrigantes e instigantes observados nas mudanças 

do modo de encarar a morte, de pensar no morto, de cultuar e, acima de tudo, de representar a 

morte. Desde os hominídeos até os dias atuais, signos foram mudados, muitos costumes 

deixados de lado, todavia as mudanças ainda estão acontecendo como se a morte fosse uma 

eterna mudança, uma eterna adaptação, sempre deixando, na paisagem, algumas marcas 

perceptíveis, outras não.  

Na atualidade, a morte, sob a visão do fiel católico, é vista com tristeza, como o fim de 

uma bela vida. O morto, segundo os vivos, morreu cedo, tinha muito que realizar, isto é, a 

morte é visto como o fim, por isso a morte é afastada do dia-a-dia. Hoje o agonizante fica no 

hospital, geralmente sem saber que a morte está próxima, por que causa desespero e medo. Os 

locais de repouso eterno do morto também são locais evitados, de poucas visitas, mesmo dos 

familiares e amigos que somente “vivem” a morte e expressam suas tristezas e inconformismo 

no momento imediato da pós-morte.  

Nos dias de hoje a morte é indesejada, afastada e os próprios rituais realizados no 

momento da morte são negados, por isso o sepultamento passou a ser simples e rápido. A 

morte sofrida e ritualística foi totalmente deixada de lado, assim como o seu significado como 

passagem, adotando-se a morte como um fim. Portanto os rituais do momento da morte 

afastaram-se de seu real significado, num processo que influenciou o fim do real significado 

dos territórios e paisagens impregnados pela morte. 

Diante disso, os antigos territórios da morte se transformaram, adquiriram 

ressignificações, novas representações. Isso porque no momento em que foram construídos, 

tinham significados diferenciados, representações e percepções desconhecidas. Assim, é 

preciso ressaltar que todo tempo tem valores e costumes que não existem em outros, o que 

diferencia o entendimento dos fatos. 
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Na época da colonização do Brasil, o português trouxe muito de seus costumes 

mortuários, herdados da era medieval. O modo de representar e perceber a morte do cristão 

medieval era pleno de significados, de rituais e etapas obrigatórios, como se esse homem 

tivesse desejos pela morte e quisesse vivê-la plenamente. A morte era muito significativa, o 

último e mais importante ato da vida. Era nesse momento que o morto e sua família 

mostravam o seu poder, sua devoção religiosa. Quanto mais rituais e signos estivessem 

presentes nesse ato, mais importante o morto e melhor o lugar onde sua alma iria aguardar o 

juízo final. Por isso o espaço das cidades era repleto de signos da morte, construindo um 

território da morte visível. A Igreja, colocada como a única capaz de encaminhar a alma, 

impunha suas leis de enterramento em espaço sagrado e acabava aumentando cada vez mais 

seu poder econômico e político frente à população, por causa dos valores cobrados pela 

salvação. 

Os territórios da morte começaram a ser destruídos no momento em que ocorreu o fim 

dos enterramentos em espaço sagrado nas igrejas, devido às normas higienistas e, também, 

pela diminuição, com o tempo, do poder político e econômico12 da Igreja. No Brasil, esse fato 

irá acontecer com a expulsão dos jesuítas pelo Marquês de Pombal, diminuindo o poder da 

Igreja Católica, fato que gerou a criação das rugosidades na paisagem e a preservação do 

signo sem o significado, somente com o significante. A mudança significativa que causou 

impacto na estrutura e função do território da morte foi a separação espaço-representação que 

levou ao fim, além do território, o real significado do espaço.  

Mas, por causa das rugosidades, a representação simbólica ainda existe em alguns 

templos, em forma de sepulturas e rituais. Assim, a apropriação simbólica da morte por parte 

da sociedade não foi perdida totalmente. Talvez a representação antiga tenha se perdido, mas 

outra representação se territorializou. 

Nesse sentido, o que se percebe nas cidades de São Cristóvão e Laranjeiras, em 

Sergipe, é que a existência da paisagem antiga e das rugosidades influenciaram na vida da 

sociedade de várias formas, dentre outras, a continuidade da prática de rituais da morte, 

mesmo não se conhecendo mais o porquê, nem o sentido de tais costumes.  

O antigo território da morte, na atualidade, não é mais perceptível; existe o registro 

dos signos, mas sem significado, só significante. O atual significado dos territórios da morte 

perpassa pela idéia da morte santa, da morte de pessoas puras (bispos, freiras e padres). Por 

outro lado os signos da morte percebidos pelos fiéis são aqueles que representam a morte e o 

                                                 
12 Porém, a influência da Igreja na economia, particularmente em São Cristóvão e Laranjeiras, desvia o foco de 
análise da percepção norteadora desse estudo. 
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sofrimento de Jesus Cristo, que morreu para salvar as pessoas. O espaço ainda é entendido 

como sagrado tanto dentro, quanto fora das igrejas, mas por causa do templo, pela presença 

dos santos, não devido à morte. 

Os entrevistados acreditam que a morte deve estar longe dos vivos e das igrejas, isto é, 

deve limitar-se aos cemitérios, o lugar certo para se enterrarem as pessoas. Acreditam que 

somente os religiosos devam ser enterrados nas igrejas, como se fizessem as vezes dos santos. 

Com relação à paisagem que faz parte desse território da morte, a população encara 

como totalmente vazia dos significados para que foi construída e, hoje a paisagem das igrejas 

é histórica, tombada como patrimônio público, ou seja, o signo que persiste é a percepção do 

significante. 

Por conseguinte, pode-se chamar esse território, ainda, de território da morte pelos 

rituais funerários presentes no espaço, nos quais a morte ainda está presente, principalmente 

enquanto ritual. Todavia, para a população, o espaço pesquisado não representa um território 

da morte, visto que não percebe a presença da morte, como não sente medo desses 

enterramentos, pois acredita não existir mais nada sob as lápides.   

Nesta pesquisa ficou explícito como o tempo decorrido modifica a memória das 

pessoas. Conforme a pesquisa reavivou os fatos e escavou o conhecimento daquela 

população, revelou-se o desconhecimento dos entrevistados com relação ao território que 

frequentam quase diariamente, constado pelas respostas como “Não sei” a inúmeras 

perguntas.  

A percepção e a representação da paisagem arqueológica das cidades são tão comuns 

que, no imaginário popular, se tornaram imperceptíveis. O “não sei” tem muitas 

interpretações observadas pelo comportamento da população no momento das respostas. 

Assim, a “escavação” desta pesquisa foi muito cuidadosa ao lidar com o vazio nas respostas e 

ao tomar a não informação como informação plena de significados. Essas respostas nos 

mostram-nos que a morte não está mais presente na paisagem e que é, realmente, 

imperceptível para a população.  

Outro aspecto a ser considerado na mudança e construção da nova representação e 

percepção do território da morte diz respeito à falta de conhecimento sobre a história dos 

rituais da morte e enterramentos nos templos, bem como sobre a implantação e localização 

dos cemitérios. Embora se tenham observado alguns rituais antigos, as pessoas, no presente, 

não sabem explicar o significado de tal prática, justificando “fazer como manda a tradição”. É 

o caso de acender uma fogueira na frente da casa do morto ou na porta da Igreja onde está 

sendo velado. Nas respostas, os entrevistados afirmam ser necessária a fogueira, mas não 
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sabiam o exato porquê. Esse fato demonstra o poder do coletivo, pois o indivíduo abre não de 

suas vontades para seguir o coletivo, principalmente no que diz respeito a rituais religiosos. 

Constatou-se que o significado da fogueira liga-se ao de guia, de sentinela do morto. O 

mesmo esquecimento do real significado aconteceu com cortejo fúnebre que passa pela Igreja, 

pelo tocar de sinos, entre outros.  

Desse modo, percebe-se que o território da morte se mantém por ainda abrigar ritos 

funerários, sendo o mais comum a missa de corpo presente. Por outro lado, há de entendê-los 

em constante transformação, deixando claro que a morte é um fato totalmente cultural e 

influenciado pela época. A morte já foi representada pela pompa dos funerais, por mausoléus 

e lápides grandiosos nos cemitérios e templos, e hoje, esses ritos e signos monumentais não 

são valorizados, pois proliferam velatórios e cemitérios-jardins de forma a afastar a morte do 

cotidiano das pessoas. 

Na atualidade, pode-se especular sobre as próximas mudanças no modo de enterrar e 

cultuar os mortos, porém sem respostas plausíveis. Pode ser que daqui a três mil anos, os 

cemitérios com mausoléus sejam entendidos como as Pirâmides do Egito: monumentais obras 

de arte sem utilidade, que atraem turistas do mundo todo pelas suas esculturas e pelos 

significados desses antigos espaços funerários. As cidades com paisagens arqueológicas 

atraem turistas, não só no Brasil, como em vários locais do mundo. E quais serão os 

entendimentos e as novas utilizações dos cemitérios parques? Deve-se levar em conta, nesses 

questionamentos o território da morte das cidades setecentistas, que existe até os dias atuais e 

é utilizado, todavia, com uma nova representação e outra percepção. 

Desse modo, com a transformação dos rituais, percebe-se que a morte sofre um 

contínuo processo de mudança. A pergunta que precisa ser feita é se algum dia ela foi estável. 

Acredita-se que não, pois se o ritual da morte é uma criação do homem, como a cultura, logo 

ele está em constante movimento: espaços e territórios num “continuum” de reprodução, e 

recriam multiterritórios simbólicos, compreendidos de forma diferenciada no tempo. 

 A antiga percepção e representação desses territórios, dessas Igrejas-cemitérios para a 

população da época nunca ficará clara, pois somente vivendo no ambiente, com os mesmos 

costumes, mesmos pensamentos, os mesmos valores, se poderia entender o que significavam 

esses territórios, como entendê-lo por completo.  

Nesta pesquisa, entende-se que a falta de clareza do território da morte é no sentido 

que o significado antigo não existe mais e nunca existirá. Tudo o que se escreve e pesquisa 

sobre o passado são suposições fundadas em fatos, mas a percepção e a representação desses 

territórios são impossíveis de reproduzir por completo. O entendimento existe, a formação 
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cultural de antigamente, não. Na atualidade, temos uma ressignificação que seria o 

significante. O significado original não existirá jamais. Afirmar essa existência seria cometer 

um anacronismo.  

Portanto as pesquisas são essenciais para se estudar, registrar, desvelar, “escavar” a 

paisagem e os territórios da morte, para se entender a cultura e a sociedade, além de impedir 

que os elos dos processos de transformação se rompam. A História não pode ter um ponto 

final. 
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APÊNDICE 

 

A. FICHA DA PESQUISA DOCUMENTAL 

 

FICHA Nº ________      DATA: ______/______/_______ 

LOCAL: ________________________________________________________ 

TIPO DE DOCUMENTO: ___________________________________________ 

LOCALIZAÇÃO DO DOCUMENTO: __________________________________________ 

CONTEÚDO: _______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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B. TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

Eu, ______________________________________________________________________, 

R.G. __________________________ abaixo assinado, declaro ter conhecimento dos 

objetivos da pesquisa “PERCEPÇÃO E REPRESENTAÇÃO DA MORTE”, desenvolvida 

por Solimar Guindo Messias Bonjardim, R.G. 28.675.658-4 SSP/SP, coordenada pela Profª 

Maria Augusta Mundim Vargas, R.G. M-744335 SSP/MG, e concordo em participar de sua 

coleta de dados. Concordo com a divulgação dos resultados dessa pesquisa em reuniões 

científicas, sendo garantido sigilo quanto a minha participação e/ou identificação de minhas 

respostas. Estou também ciente de que posso abandonar minha participação na coleta de 

dados no momento em que assim desejar. 

Nome:______________________________________________________________________ 
Nome:______________________________________________________________________ 
Nome:______________________________________________________________________ 
Nome:______________________________________________________________________ 
Nome:______________________________________________________________________ 
Nome:______________________________________________________________________ 
Nome:______________________________________________________________________ 
Nome:______________________________________________________________________ 
Nome:______________________________________________________________________ 
Nome:______________________________________________________________________ 
Nome:______________________________________________________________________ 
Nome:______________________________________________________________________ 
Nome:______________________________________________________________________ 
Nome:______________________________________________________________________ 
Nome:______________________________________________________________________ 
Nome:______________________________________________________________________ 
Nome:______________________________________________________________________ 
Nome:______________________________________________________________________ 
Nome:______________________________________________________________________ 
Nome:______________________________________________________________________ 
Nome:______________________________________________________________________ 
Nome:______________________________________________________________________ 
Nome:______________________________________________________________________ 
Nome:______________________________________________________________________ 
Nome:______________________________________________________________________ 
Nome:______________________________________________________________________ 
Nome:______________________________________________________________________ 
Nome:______________________________________________________________________ 
Nome:______________________________________________________________________ 
Nome:______________________________________________________________________  
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C. TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
 
 
 
Eu, ______________________________________________________________________, 

R.G. __________________________ abaixo assinado, declaro ter conhecimento dos 

objetivos da pesquisa “PERCEPÇÃO E REPRESENTAÇÃO DA MORTE”, desenvolvida 

por Solimar Guindo Messias Bonjardim, R.G. 28.675.658-4 SSP/SP, coordenada pela Profª 

Maria Augusta Mundim Vargas, R.G. M-744335 SSP/MG, e concordo em participar de sua 

coleta de dados. Concordo com a divulgação dos resultados dessa pesquisa em reuniões 

científicas e autorizo a divulgação da minha identidade e/ou identificação de minhas 

respostas. Estou também ciente de que posso abandonar minha participação na coleta de 

dados no momento em que assim desejar. 

 
Nome:______________________________________________________________________ 
Nome:______________________________________________________________________ 
Nome:______________________________________________________________________ 
Nome:______________________________________________________________________ 
Nome:______________________________________________________________________ 
Nome:______________________________________________________________________ 
Nome:______________________________________________________________________ 
Nome:______________________________________________________________________ 
Nome:______________________________________________________________________ 
Nome:______________________________________________________________________ 
Nome:______________________________________________________________________ 
Nome:______________________________________________________________________ 
Nome:______________________________________________________________________ 
Nome:______________________________________________________________________  
Nome:______________________________________________________________________ 
Nome:______________________________________________________________________ 
Nome:______________________________________________________________________ 
Nome:______________________________________________________________________ 
Nome:______________________________________________________________________ 
Nome:______________________________________________________________________ 
Nome:______________________________________________________________________ 
Nome:______________________________________________________________________ 
Nome:______________________________________________________________________ 
Nome:______________________________________________________________________ 
Nome:______________________________________________________________________ 
Nome:______________________________________________________________________ 
Nome:______________________________________________________________________ 
Nome:______________________________________________________________________  
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D. QUESTIONÁRIO (Moradores, Frequentadores e Gestores). 

 

Igreja: ____________________________________________________________ 

Nome: ____________________________________________________________ 

Escolaridade: ___________________  Idade: _____________________ 

Mora na cidade: (_) sim (_) não Na parte antiga: (_) sim (_) não 

Frequenta essa igreja? (_) sim (_) não  Quantas vezes: ______________ 

É a que mais frequenta? (_) sim (_) não      Vai às outras Igrejas? (_) sim (_) não 

Conhece a história dessa cidade? (_) sim (_) não O quê?____________________________ 

___________________________________________________________________________ 

E das igrejas? (_) sim (_) não  E dessa igreja? _________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Por que existem tantas igrejas?__________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Descreva a Igreja que mais frequenta (elementos que você lembra sem olhar para ela): 

Lado de fora: ________________________________________________________________ 

Lado de dentro: ______________________________________________________________ 

Sabe informar se tem ou tinha cemitério perto da Igreja? _____________________________ 

Sabe se teve ou ainda tem enterramentos dentro da Igreja? ____________________________ 

Onde? Fale a respeito _________________________________________________________ 

Para você qual o significado dos enterramentos perto e dentro das Igrejas? _______________ 

___________________________________________________________________________ 

Com relação a esses túmulos: Incomoda? (_) sim (_) não/ Causa medo? (_) sim (_) não/ Vê 

esse espaço como sagrado? (_) sim (_) não/ É um local importante? (_) sim (_) não/ Você 

cultua ou reza em alguma dessas lápides? (_) sim (_) não/ Assiste à missa perto das lápides 

(ou sobre)? Por quê? __________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Você sabe por que mudou? Justifique?____________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Quando você está na Igreja, você a associa com a morte? (_) sim (_) não 

Explique: ___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Acha que os mortos estão mais distantes de Deus nos novos cemitérios? (_) sim (_) não  

Por quê?____________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________ 

Como eram os rituais fúnebres na cidade? _________________________________________ 

___________________________________________________________________________

Como são os atuais rituais fúnebres na cidade? _____________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

A passagem dos mortos pela Igreja ainda é importante? (_) sim (_) não 

Explique: ___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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E. COMPLEMENTAR PARA GESTORES / PADRES DA IGREJA 

 

Igreja: ____________________________________________________________ 

Nome: ____________________________________________________________ 

Escolaridade: ___________________  Idade: _____________________ 

Comportamento da população em relação às Lápides:  

O Senhor Percebe se os fiéis percebem a existência das lápides? (_) sim (_) não 

Os fiéis desviam? (_) sim (_) não  Importam-se? (_) sim (_) não 

As lápides ainda são cultuadas? (_) sim (_) não 

Existem lápides retiradas? (_) sim (_) não Por quê? ________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

O que essas representam para o Senhor? __________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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F. COMPLEMENTO PARA MORADORES DOS ANTIGOS CEMITÉRIOS  

(sobre e arredores) 

 

Arredores Cemitério Igreja: __________________________________________________ 

Escolaridade: ___________________  Idade: _____________________ 

Quanto tempo mora aqui? ___________________________ 

Conhece a história dessa cidade? (_) sim (_) não O Quê? ___________________________ 

___________________________________________________________________________ 

E das Igrejas? (_) sim (_) não Sabe por que existem tantas Igrejas? (_) sim (_) não 

Justifique? __________________________________________________________________ 

Sabe onde se localizavam os antigos cemitérios? (_) sim (_) não Onde? ________________ 

Motivo da mudança? __________________________________________________________ 

Sabia que esse local foi (ou teve) um cemitério? (_) sim (_) não 

Já realizou alguma obra na casa (ou arredores) que necessitou escavar? Encontrou algo que 

demonstrasse ser aqui um antigo cemitério? (_) sim (_) não O quê? _____________ 

___________________________________________________________________________ 

Ouviu falar se algum vizinho encontrou algo? Quem? Quando? O quê? __________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Saber que sua casa se encontra em cima de um antigo cemitério: Incomoda? (_) sim (_) não/ 

Causa medo? (_) sim (_) não  Por quê? ______________________________________ 

___________________________________________________________________________

Vê esse espaço como sagrado? (_) sim (_) não/ É um local importante? (_) sim (_) não 

Você frequenta a Igreja? (_) sim (_) não (_) raramente 

(Continua com o questionário de frequentador de Igreja) 

 

 

 
 


