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1 INTRODUÇÃO 

1.1  Projeto de Pesquisa  

1.2  Do tema  

1.3  O Titulo  

 

O título desta dissertação é: Terra Santa – A confessionalidade religiosa no cemitério da Con-

solação em São Paulo. 

 

1.4  Delimitação do tema  

A pesquisa propõe a reflexão e analise na crença católica popular sobre possível sacralização 

de um terreno municipal, o benefício agregado ao morto pelo enterramento no terreno do ce-

mitério da Consolação e a inimizade social pelo uso indevido deste terreno sagrado. 

1.5  Da Relevância 

Proponho este tema enquanto dissertação do curso de Mestrado em Ciências da Religião, 

em virtude de ser o terreno do cemitério o momento final de manifestação religiosa, econô-

mica e social do ser humano em sua sociedade. 
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As questões acima apontadas, as reflexões filosóficas verificadas, e as consequencias his-

tóricas registradas, nos indicam relevância cientifica e social para a execução desta pesquisa, 

a partir dos seguintes fatores: 

 Fator Histórico: Primeiro cemitério público do maior estado da federação; 

 Fator Político: Gestão da morte na transição do poder imperial para o republicano,  

 Fator Religioso: Os rituais do sepultamento e as novas práticas e crenças no cato-

licismo popular; 

 Fator Étnico: Acepção e discriminação representadas no terreno da morte; 

 Fator Social: Surgimento de inimizade entre os católicos e protestantes em virtude 

do uso do terreno da morte; tido como sagrado para o popular católico; 

Refletindo sobre os fatores: Histórico e Político, pode-se considerar a cidade de São Pau-

lo, umas das quatro maiores metrópoles do mundo, que, segundo pesquisa do IBGE 2010 pos-

sui população de mais de 11milhões de pessoas
1
, para atender a demanda anual de mortes a 

cidade possui 22 cemitérios municipais - registrados nos dias atuais através da Secretaria Mu-

nicipal de Serviços - Decreto nº 45.683, de 1º de janeiro de 2005. 

A questão da administração do terreno destinado ao enterramento da população paulista-

na é algo tão expressivo e sério no estado, que o Serviço Funerário do Município de São Pau-

lo é a maior autarquia da Prefeitura, contando na data da referida pesquisa com quase 2 mil 

servidores. 

Além do quadro elevado de servidores – o que demonstra a importância para o município 

e para o cidadão paulistano, o serviço funerário é responsável ainda pela administração de 12 

(doze) agências (postos de atendimento aos munícipes para contratação de funeral), 18 (de-

zoito) velórios e um crematório
2
.  

Em relação ao fator: Religioso, pode-se perceber que, mesmo sendo este serviço munici-

pal, e sendo este município parte de uma união que se declara constitucionalmente laica, du-

                                                 
1 - http://www.ibge.gov.br/cidadesat/topwindow.htm?1 – consultado em 20/05/2011. 

2 - http://www.capital.sp.gov.br  – consultado em 20/05/2011. 

http://www.ibge.gov.br/cidadesat/topwindow.htm?1
http://www.capital.sp.gov.br/


   

9 

rante a pesquisa poder-se-á perceber que dos 22 (vinte e dois) cemitérios que a cidade de São 

Paulo possui, em ao menos 05 (cinco) – veja lista cemitérios municipais na página 84; temos 

a indicação clara de algum tipo de manifestação religiosa, na relação com os santos da Igreja 

Católica. Cemitérios que em seus nomes evocam os santos: Amaro, Luís, Paulo, Pedro. Dife-

rente por exemplo de termos não religiosos, apropriados relacionados com o evento morte, 

tais como: Saudade e Consolação, sendo este último destaque nesta pesquisa. 

Após analise dos números oficiais apresentados acima, o fator: Étnico, poderá ser abor-

dado, a partir da reflexão de e por conta da diversidade étnica e religiosa da cidade de São 

Paulo, demonstrada e reconhecida em suas diversas colônias urbanas, cito como exemplo des-

ta diversidade o Bairro da Liberdade, onde predominam os japoneses, faço a ressalva do re-

conhecimento da abrangência e magnitude do assunto, e que, não sendo objeto direto desta 

pesquisa não terá a reflexão merecida. 

Embora reconhecendo esta diversidade – étnica, religiosa e de classe, a pesquisa se aten-

tará a confessionalidade católica e ao cemitério da Consolação, fazendo algumas menções e 

indicações de outros cemitérios e outras confessionalidades, apenas, quando estas auxiliarem 

no entendimento do tema proposto. 

Entre outros, como auxilio à reflexão principal – sacralização do terreno da morte; en-

tram neste contexto preparatório para o texto objeto desta pesquisa, a citação também em São 

Paulo dos terrenos de cemitérios segregados por manifestação religiosa:   

Cemitério da Consolação de organização e influência Católica – destacado nesta pesqui-

sa;  

Inaugurado em 1858, localizado na Rua da Consolação. 

Cemitério Alemão de organização e influência Protestante – possível conflito religioso; 

Inaugurado em 1858, localizado na Rua Sergipe. 

Cemitério Israelita de organização e influência Judaica – segregação religiosa na morte; 

Inaugurado em 1923, localizado na av. Lacerda Franco. 
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Não temos na cidade de São Paulo um cemitério de organização e influência Islâmica, 

somente na região denominada como Grande São Paulo, na avenida Dr. Timóteo Penteado – 

Guarulhos. 

É possível inferir, e a pesquisa atentará a este fim, que, no contexto popular estes espaços 

geográficos se tornam sagrados, conforme crença popular, especialmente a católica.  

Bem como, a partir da análise de questões do como se depositar uma pessoa ou simples-

mente um corpo em determinado solo, possa conferir ou não algum benefício no pós morte.  

E por fim a reflexão sobre o fator Social torna-se uma necessidade, quando a prática des-

tas no período pesquisado, acarretou em sérios problemas de ordem social, tais como: Perse-

guição, proibição de pais enterrarem seus filhos, inimizade entre populares de confissão em 

vida diferente do espaço destinado para o depósito do morto, e ainda, a criação de ritos fol-

clóricos religiosos que são observados no contexto nacional brasileiro ainda no século XXI. 

Ou seja, pude perceber pela pesquisa e relatos históricos citados na mesma que, o uso de 

um solo com confessionalidade determinada, por um indivíduo que em vida não tinha a mes-

ma confissão deste, era considerado uma ofensa, ofensa grave. 

Ainda pude gerar outras questões, que nos permitirão a confirmação ou não da ideia aqui 

analisada: 

Esta sacralização – considerando a ideia como verdadeira, ocorre por institucionalização? 

Imperial por exemplo, ou, por ação do folclore popular? 

O ato de benzer-se
3
 diante de um cemitério denota algum ritual religioso? Se sim, o que 

se espera com isto? Alguma graça especial? Ou apenas pavor do local dos mortos? 

No caso da graça especial, esta será para o que se benze ou ao morto ali enterrado? 

Considerando a instituição religiosa que administra o terreno e as práticas exercidas neste 

terreno, é possível que na crença popular – nesta pesquisa a católica, este terreno receba a 

                                                 
3 Ato do popular brasileiro católico de fazer o sinal da Cruz, na altura do peito, ou na própria testa, diante de terrenos ou cons-

truções especificas tidas, como Igreja e o Cemitério. É possível perceber neste ato a crença popular que, tanto o terreno da 

Igreja, quanto o do cemitério são terrenos especiais, ou mesmo santos. 
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transferência de uma confissão específica, tornando este terreno santo, e expressão de uma 

confissão última de fé, se sim, de quem seria? do morto?  

1.6  Da Metodologia 

A metodologia escolhida para a execução do presente trabalho parte de abordagem 

histórica e atual, de fatos oficiais resgistrados sobre o tema, bem como da observação da prá-

tica popular atual estabelecida e reconhecida nos principais valores agregados à religiosidade 

católica popular em relação ao lugar fisico e geografico onde são depositados os seus mortos.  

Nesta analise proposta, na primeira etapa da pesquisa partiremos do tema mais abran-

gente – morte, procurando identificar na descrição de rituais e práticas históricas do ser hu-

mano em realção ao momento último de manifestação social – o enterro,  os valores humanos 

em relação a propria morte, e a expectativa destes em relação ao desconhecido pós morte. 

Na segunda etapa, a pesquisa descreverá de forma introdutória valores comuns nos ri-

tos e práticas distintos em alguns povos - etnias, diversos que compõe o povo brasileiro. 

Na terceiro momento, a pesquisa refletirá sobre os fatores socioeconomicos que giram 

entorno da morte, e, dos ritos do sepultamento, bem como a discriminação social que estes 

ritos ou especificamente os valores a estes agregados geraram entre os homens da sociedade 

paulista oitocentista. 

Na quarta etapa, a pesquisa se atentará ao contexto religioso, a partir do vies oficial e 

o popular católico, encerrando esta parte contextual com o pensamento protestante a respeito 

da morte, e do terreno da morte. 

Por fim, na quinta parte de forma mais direta, iniciaremos a analise do tema especifico 

– sacralização do terreno do Cemitério da Consoloação, onde a pesquisa descreverá algumas 

questões oficiais, e os valores que estas representaram à sociedade da época, bem como a in-

fluencia destes valores nos dias atuais, gerando uma manifestação religiosa popular que sacra-

liza o terreno da morte de um estado laico, o terreno do Cemitério da Consolação. 

 Para a pesquisa bibliográfica na abordagem proposta, considerei as palavras de Alves 

(2003, p.53) concernentes à pesquisa bibliográfica: 
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Pesquisa bibliográfica é aquela desenvolvida exclusivamente a partir de 

fontes já elaboradas – livros artigos científicos, publicações periódicas, as 

chamadas fontes de “papel”. Tem como vantagem descobrir uma ampla gama 

de fenômeno que o pesquisador não poderia contemplar diretamente. No en-

tanto, deve-se ter o cuidado de, ao escolher tais fontes, certificar-se de que 

elas sejam seguras
4
. 

 

Considerando as palavras acima, em especial aos cuidados apontados, fui à pesquisa para 

identificar em primeiro lugar o que já fora analisado e registrado a respeito do assunto. 

Após identificação de textos reconhecidos, pelo conteúdo científico e literário e serieda-

de de seus autores e ou organizadores – vide revisão bibliográfica, efetuarei duas abordagens 

empíricas, para confirmação da teoria e atualização do tema proposto, a saber: 

A) Pesquisa nos arquivos históricos do Município e do Estado de São Paulo, objeti-

vando identificar nos registros oficiais e nos meios de comunicações da época a re-

lação popular com o Cemitério da Consolação. 

B) Lista introdutória das obras artísticas utilizadas para identificação de alguns dos 

principais personagens sepultados no Cemitério da Consolação, objetivando iden-

tificar validar a ideia da sacralização de um espaço físico municipal, utilizado para 

deposito de mortos. 

Importante ressaltar que para analise do tema proposto será necessária a reflexão em ou-

tros temas ligados a historia cemiterial, bem como valores sócios, econômicos e culturais li-

gados à questão da morte, mesmo não sendo estes, o objetivo direto desta pesquisa, faremos 

menção a estes quando necessário. 

Por sacralização
5
 do terreno cemiterial nesta pesquisa entende-se o ato de transferência 

de valores sacros, religiosos, de crença ou mesmo sobrenaturais ao terreno especifico da 

guarda e ou deposito do morto. Valores estes que agregariam benefícios conforme a crença. 

                                                 
4LOPES, Edson Pereira - Trabalho científico - teorias e aplicações. São Paulo: Reflexão, 2009. apud Alves, 53. 

5 A sacralização é um termo utilizado em vários contextos da sociedade, sempre com esta conotação de transferência de valores 

sacros para algo cotidiano ou mesmo profano, como exemplo pode-se perceber esta transferência na citação política:  “O 
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1.7  Revisão Bibliográfica sobre o tema  

Identifiquei textos inúmeros sobre a questão da morte, tema amplo e de caráter universal, 

contudo, sobre a possível confessionalidade do terreno da morte, com a ideia de benefícios ao 

morto enterrado e a família enlutada, bem como, o conflito político, étnico e religioso na ci-

dade de São Paulo (no Cemitério da Consolação) não localizei trabalhos específicos. 

Todavia, os excelentes trabalhos de Phillipe Ariès, Eduardo Coelho Morgado Rezende e 

José de Souza Martins me auxiliaram a fundamentar os principais conceitos na condução da 

pesquisa. 

Sendo estes três autores, seus respectivos textos denominados clássicos sobre parte do 

tema aqui proposto – a morte; tive o privilégio de acessá-los, estudá-los e a partir de conceitos 

e valores já estabelecidos fundamentar a minha dissertação. 

Segue breve resumo do que foi lido. As concepções extraídas poderão ser observadas no 

textual da pesquisa. 

Questões da representação da morte, visões históricas, a evolução dos ritos fúnebres e a 

concepção ocidental – cristã, da morte, foram revisadas no texto de Phillipe Ariès. 

Análises geográficas, políticas e econômicas que giram em torno do assunto morte na so-

ciedade paulistana, em Eduardo Rezende. 

E em José de Souza Martins de forma multidisciplinar a organização concisa e analises 

sobre valores técnicos, emocionais, sociais, profissionais, culturais, religiosas e folclóricas 

sobre a morte, numa perspectiva da sociedade brasileira. 

 Sobre a obra de Phillipe Ariès (1975): História da morte no Ocidente. Percebemos o 

trabalho minucioso e conciso do autor em analisar as atitudes do homem ocidental diante da 

morte. Atitudes diante da própria morte, preparação pessoal, na escolha do ambiente, no 

evento da despedida, na distribuição legal de bens e direitos, na concepção prévia de eventos 

inclusive os de cunho religioso, com o compromisso assinado com testemunhas para execu-

                                                                                                                                                         
caso Strauss-Kahn estremeceu os meios de comunicação franceses, que costumam ser discretos sobre a vida particular 

dos políticos, uma atitude determinada pela "sacralização" do poder, que agora deveria mudar, indicaram vários de 

seus representantes”. http://www1.folha.uol.com.br/mundo/917011-caso-strauss-kahn-abre-discussao-sobre-tabu-na-

imprensa-da-franca.shtml - consultado em 02/11/2011. 

http://www1.folha.uol.com.br/mundo/917011-caso-strauss-kahn-abre-discussao-sobre-tabu-na-imprensa-da-franca.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mundo/917011-caso-strauss-kahn-abre-discussao-sobre-tabu-na-imprensa-da-franca.shtml
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ção de missas, com pompas, procissões, cânticos, discursos e mesmo choros. Tudo previa-

mente pensado, escrito e contratado. 

O autor reflete sobre estas atitudes e sua evolução histórica, sendo o cristianismo – tanto 

católico como protestante agentes de transformação destas atitudes no mundo ocidental, além 

do fator modernidade, que na concepção do autor altera a percepção e reação a morte nas fa-

mílias, e, altera a própria concepção da modernidade.  

Poder-se-á estranhar que tenha sido necessário tanto tempo para chegar a esse ponto: 

quinze anos de pesquisas e meditações sobre as atitudes perante a morte nas nossas 

culturas cristãs ocidentais [...] Há uma outra razão, mais profunda, que tem a ver 

com a natureza metafísica da morte [...] um longo estudo sobre o sentimento de famí-

lia e apercebera-me de que este sentimento, que se dizia muito antigo é ameaçado pe-

la modernidade, era na realidade recente e estava ligado a uma fase decisiva desta 

modernidade
6
. 

Dentro do registro histórico da morte no ocidente em Ariès, vale ressaltar ainda a questão 

da morte do outro e da morte domesticada. 

Para Ariès a investigação do como morriam, ou melhor, como se comportavam diante da 

morte os personagens da idade média, como os cavaleiros e os monges, que eram avisados do 

evento morte, bem como avisam os seus, ou seja, estavam preparados para a morte, refere-se 

a uma postura natural diante de um evento inevitável. 

Não como algo espiritual, sobrenatural, ou não real, mas como algo do interior do próprio 

homem, algo natural, que lhe avisa a respeito do seu dia! Sendo algo quase comum, não havia 

espanto. Para ilustrar tal sentimento, Ariès cita casos como Tristão – séc. XV e Dom Quixote 

– séc. XVII, que não fogem as próprias mortes, ao contrário, o sentimento da morte os trazem 

a alguma racionalidade sobre a própria vida. O medo da morte, não era o de morrer em si, 

mas o de não estar preparado ou prevenido para a morte, a isto Ariès denomina de Morte 

Domesticada. Nesta concepção não havia sentimentos de medo, repulsa o terror diante da 

morte, morte do outro, apenas o cuidado de estar pronto para a própria morte. 

No que se refere a esta pesquisa, perceber-se-á que houve grande mudança na concepção 

do homem que formará a sociedade paulistana, e que o medo da morte e do que virá depois 

desta, levará o homem paulistano do século XIX a tratar o evento pós morte não mais como 

                                                 
6 ARIÈS, Phillipe - Sobre a História da Morte no ocidente, Lisboa: Teorema, 1975. 
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algo natural – no dizer de Ariès Morte domesticada, mas, com expectativas de – a partir de 

certos ritos, benefícios pós morte. 

A Morte do Outro - outro tema tratado por Ariès, demonstra um início (ou retomada) de 

preocupação com o pós morte. Se na morte domesticada havia familiaridade e aceitação dian-

te da morte – pensamento coletivo, agora há grande preocupação, entre muitos sub-temas 

abordados, o autor indica itens como o juízo final, como fator de preocupação do homem di-

ante da morte e o desconhecido pós morte. 

Esta preocupação nos será particularmente interessante na pesquisa proposta, pois, a par-

tir desta preocupação o homem passará a tratar o evento da morte, como algo bem específico. 

A personalização dos túmulos, a demarcação do terreno da morte, a arte sacra que repre-

sentará eventos não naturais – como anjos protetores nos túmulos, cenas apocalípticas, carac-

terizará em Ariès a Morte Invertida. Após percorrer um milênio na análise da morte do oci-

dente, aproximando-se do período proposto nesta pesquisa Ariès comenta:  

“A segunda observação refere-se à relação cada vez mais estreita que se estabelece 

entre a morte e a biografia de cada vida particular. A relação levou tempo a impor-se. 

Nos sécs. XIV e XV é definitiva, sem dúvida por influência das ordens mendican-

tes.
7
” 

Um excelente trabalho, que agrega valor sócio cultural, transita por sub-temas de interes-

ses múltiplos como a arte na morte, o erotismo na morte, entre outros, contudo, a questão es-

pecífica de confessionalidade do terreno onde os mortos são depositados, e a hipótese agrega-

da à cultura católica popular de benefícios ao morto e sua família num ato sagrado neste se-

pultamento não são abordadas pelo autor. 

No texto de Eduardo Rezende (2006): O Céu Aberto na terra - Uma leitura dos cemi-

térios na geografia urbana de São Paulo. Temos o uso do terreno da morte como fonte de 

valorização econômica de um terreno particular e ferramenta para manipulação de interesses 

e prioridades políticas para o município. Como se observa nos comentários do autor descritos 

abaixo. 

[..] a possibilidade da existência de interesses privados na instalação dos cemitérios e, 

para isso, lança a hipótese de que a doação de terrenos para cemitérios não era tão 

desprovida de interesses, como num primeiro momento aparenta ser. [...] A partir 

                                                 
7 ARIÈS, 1975, p. 35 
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desse ponto, foi pesquisado e verificado que essas doações faziam parte das estraté-

gias de grandes proprietários de terra, para valorizar as áreas envoltórias do futuro 

cemitério
8
. 

 

O trabalho minucioso de Eduardo Rezende demonstra a valorização que ocorre no terre-

no envoltório de um cemitério. 

Eduardo demonstra não ter interesse direto nas questões sacras, questões que fazem parte 

desta dissertação, contudo, utiliza-se de algumas práticas e tradições da religião católica para 

sustentar sua pesquisa, cito: “O nascimento do purgatório, segundo Jacques Le Goff, permitiu 

no século XII uma acumulação primitiva à qual ele chamou de “parto do capitalismo” (RE-

ZENDE, 2006, p 33). E ainda: 

O pecado cometido pelos bandeirantes e que tenta ser justificado junto ao Vaticano é 

o uso da mão-de-obra indígena, entretanto, a causa do uso é humanitária, já que gra-

ças aos índios a colônia era abastecida de trigo e carnes. O álibi utilizado pela Câma-

ra,na carta para a escravidão indígena, na cidade de São Paulo, é o abastecimento in-

terno de parte do “estado do Brasil”
9
. 

Mesmo não sendo seu objetivo a influência sacra, Eduardo utiliza-se de vários fatos his-

tóricos da igreja romana no Brasil, para sustentar sua tese do uso do terreno cemiterial para 

valorização latifundiária. Com bastante propriedade resgata valores monetários e práticas ca-

tólicas no ato da morte, demonstrando inclusive que de todas as receitas da igreja, a que pro-

vinha da morte era a mais significativa
10

. 

Mesmo com este conteúdo histórico da prática católica nas questões da morte, não era 

objeto de Eduardo entender os valores e representações sociais que o deposito de um parente 

morto possa ter ou não em determinado espaço físico, sendo este o objetivo do presente traba-

lho. 

E por fim, no texto de José de Souza Martins (1983):A Morte e os Mortos na sociedade 

brasileira, temos a organização e reflexão sobre os principais tópicos que giram em torno do 

tema da morte. Com linguagem clara, objetiva e cativante. 

                                                 
8 REZENDE, Eduardo Morgado Coelho - O céu aberto na terra, uma leitura dos cemitérios na geografia urbana de São Pau- lo: 

Necrópolis, 2006. 

9 REZENDE, 1975, p. 33 

10 Ibid, p. 40 
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O texto organizado permitiu abrangência sobre várias vertentes do tema universal: Morte, 

mesmo distante do objetivo direto desta pesquisa, se apresentaram extremamente relevantes 

para a mesma. 

A partir da análise de assuntos técnicos, como procedimentos médicos, a questão ética 

profissional e os apelos emocionais dos profissionais da enfermagem, diante do ritual pré-

morte, como servir melhor ao doente terminal? Como dar a noticia a família? Os enfermeiros 

criam seus próprios rituais para atender esta necessidade. 

Analisando também a cultura brasileira, em especial a literária que é motivada pelo as-

sunto da morte, citando textos como: O incidente Antares, e, o clássico: Morte e Vida Severi-

na, pude perceber ilustrar e fundamentar a ideia aqui proposta – sacralização do terreno da 

morte. O texto também aprofunda-se na visão de Lima Barreto, de certa forma, uma visão 

mórbida de ser, refletindo a própria vida em seus escritos, a partir de um prisma de discrimi-

nação social.  

Especificamente sobre as questões sacras, diferente desta pesquisa, o texto de Martins 

não se atentará as práticas da cultura popular católica, contudo, ao refletir sobre as práticas do 

homem  brasileiro interiorano, o caboclo, e as práticas – por exemplo, da Umbanda e do Can-

domblé herdadas do africano escravo trazido ao Brasil, permitirá a abertura de visão sobre as 

práticas religiosas populares.  

Sendo a morte um tema universal e o desconhecido mundo pós morte um combustível 

que move o imaginário humano, as práticas e crenças populares herdadas de nossa formação 

diversificada certamente influenciaram as práticas católicas populares no que diz respeito aos 

ritos fúnebres, sendo este último objeto de análise desta pesquisa. 

O texto organizado por Martins é rico e esclarecedor, contudo, não se detém a questão da 

confessionalidade territorial, objetivo desta pesquisa. O capitulo escrito por Nanci Leonzo
11

 a 

respeito do culto aos mortos no século XIX, e o de Tariq Ahmed Kamal
12

, sobre a Morte, o 

Sobrenatural e a Continuação da Vida, são os que mais se aproximam desta pesquisa, e que 

                                                 
11 In MARTINS 1983 - Professora no Departamento de História da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da 

Universidade de São Paulo. 

12 In MARTINS, 1983 - Antropólogo. Departamento de Ciências Sociais da FFLCH da USP. 
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permitiram o fundamentar sua ideia, contudo, não se detém a ideia de sacralização ao terreno 

municipal laicizado do Cemitério da Consolação. 

1.8  Da Problematização 

No período em análise proposto por esta pesquisa – transição da gestão da morte entre a 

Igreja Católica Romana e o Município de São Paulo no século XIX, a questão do que se fazer 

com os mortos de certa forma já estava bastante definido – visão filosófica e higiênica, con-

tudo por motivos religiosos passa a ser um item de disputa política, de animosidade entre as 

famílias, e que deixará um legado de crendices populares até o presente. 

Focalizando o problema na temática proposta, temos como objeto direto a seguinte ques-

tão: 

O terreno onde é depositado os mortos da família paulistana é por si só um objeto de cul-

to religioso? Se realmente é quais as novas práticas e crenças foram agregadas à fé católica 

popular? Estas novas práticas trouxeram algum tipo de desacerto social com o não católico? 

1.9  Objetivo Geral 

O objetivo geral desta pesquisa que será analisado em seu contexto consiste em identifi-

car o pensamento – ou mesmo crença, popular católica sobre os possíveis benefícios numa 

eventual vida pós morte conquistados a partir de rituais no enterramento em terreno especifi-

co de seus mortos. 

E ainda, demonstrar, classificar e caracterizar este terreno especifico -  do cemitério mu-

nicipal da Consolação na cidade de São Paulo, como Terra Santa, em virtude da sacralização 

deste latifúndio na crendice católica popular. 

E após esta classificação, refletir sobre o impacto desta sacralização no relacionamento 

do familiar vivo com seu ente querido guardado em determinado solo, consigo mesmo em 

suas práticas religiosas, e com seus vizinhos não católicos. 
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1.10  Objetivo Específico 

a) Demonstrar a existência de latifúndios sagrados no conceito popular, em especial 

católico romano; 

b) Classificar estes latifúndios por confessionalidade, especificamente  

a. Católica; 

b. Judaica; 

c. Protestante; 

c) Refletir sobre a institucionalização desta crendice, na prática religiosa católica; 

d) Identificar através dos registros, escritos dos jazigos e práticas populares diante do 

terreno cemiterial da Rua Consolação o lastro sagrado; 

 

1.11  Das Hipóteses 

 Na influencia religiosa comprovada por documentação histórica para o ato de escolher, e 

para a prática de enterrar seus mortos, temos as seguintes situações como hipóteses possíveis: 

a) O latifúndio de deposito de mortos tornou-se uma terra santa? 

b) Se a hipótese “a” for verdadeira, isto gerou um novo ritual na crendice popular?  

c) E se esta hipótese “b” for verdadeira, esta crendice agregou valores de discriminação e 

inimizade entre as diferentes manifestações religiosas na cidade de São Paulo? 

d) Ou ainda, gerou um comodismo na relação com a fé em vida, visto que o ato de depo-

sito em morte, numa Terra Santa, cumpriria o papel meritório para um feliz pós mor-

te? 
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2 O TERRENO DA MORTE FATORES ÉTNICOS 

A morte e a vida pertencem à ciência e não a 

religião. São, portanto,iguais para todos, homens, 

plantas e animais. Desvendar o segredo do corpo 

humano, conhecer o seu funcionamento, 

recuperar o seu equilibirio, abalado pela 

enfermidade, vencer a morte ou, no mínimo, 

controlá-la, adiando-a ou domesticando-a, eis, 

pois, os grandes desafios que se vão colocando 

para o estudante de Medicidna e para o médico, 

no exercício de sua prática profissional. 

Josildeth Consorte 

Diz a máxima popular que: “A morte é a única certeza da vida”, e, se não é a única, cer-

tamente é uma certeza muito concreta. E, assim o sendo, desde muito cedo na história da hu-

manidade o lugar onde se guardar ou depositar os mortos esteve em pauta. 

E mesmo sendo um problema gerado a partir da morte, sua resposta será dada pela socie-

dade em vida, ao olhar de forma simplista o observador poderá considerar esta questão algo 

sem muita importância e ou valor, todavia a resposta à questão: Onde depositar o morto, trará 

consequencias diversas em visões e saberes diversos, tais como a ciência, a filosofia, a reli-

gião, e por fim, responder à necessidade popular, que poderá ou não estar inserida nos saberes 

já mencionados, ou tratar-se de uma fusão destes gerando um saber ou uma religião popular. 

Sendo este um assunto de tal abrangência, antes de adentrarmos nas práticas do deposito 

dos mortos do Brasil colônia e os impactos e consequencias à cultura popular, é importante 

definirmos dentro da história os dois principais termos e ou modelos para este deposito,  a 

saber: 
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Enterrar
13

; 

Como definição para o termo enterrar temos as possibilidades abaixo: 

a. Literalmente - Meter debaixo da terra; 

b. Esconder na terra; 

c. Embeber, introduzir profundamente; 

d. Suplantar ou vencer, discutindo; 

e. Difamar; comprometer; 

f. Atolar; 

Sepultar
14

; 

Como definição para o termo sepultar temos as possibilidades abaixo: 

a. Enterrar; meter em sepultura. 

b. Figurado - Esconder; soterrar. 

c. Mergulhar, afogar. 

d. Tornar oculto. 

e. Figurado - Recolher-se; separar-se do mundo. 

Enterrar pode ser simplesmente atolar alguém ou algo embaixo da terra, enquanto sepul-

tar não exige necessariamente a terra, podendo recolher este em um ambiente oculto qual-

quer. 

De forma geral estes termos são comuns e seus significados bem diversos no contexto 

popular, levando assim a um vasto imaginário popular. 

                                                 
13 http://www.priberam.pt/dlpo/- consultado em 02/12/2012 

14 ibid, 

http://www.priberam.pt/dlpo/-
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Observando não apenas as possibilidades cientificas e as populares, importa que conside-

remos  ainda outro contexto, o sagrado. 

No contexto sagrado do texto da Bíblia – texto sagrado para o popular católico, que será 

analisado nesta pesquisa, temos principalmente duas palavras utilizadas para o lugar destina-

do ao morto, a saber: Sheol e Hades. 

Sheol - (pronunciado "Sheh-ol"), em Hebraico " uo "avoc" uo ,"olumút" o é ,(lo'ehS( שאולa-

bismo". 

Se o significado tradicional para o termo é de tumulo ou cova, a teoria religiosa para o 

termo é mais complexa. 

Para alguns estudiosos considera-se que a palavra Sheol pode ser conectada ao termo 

ša'al, cuja a raiz da palavra significa "enterrar" e é portanto relacionada ao termo šu'al, isso é, 

"raposa" ou "enterrador"
15

. 

Exemplo do texto bíblico do Livro dos Salmos: 

 Tristezas do Sheol me cingiram, laços de morte me surpreenderam. Na angústia in-

voquei ao Senhor, e clamei ao meu Deus; desde o seu templo ouviu a minha voz, aos 

seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face
16

. 

Hades é a transliteração comum para o português da palavra grega haídes, usada em várias 

traduções da Bíblia. Talvez signifique "o lugar não visto" ou "o lugar invisível"
17

. 

hades" (=submundo) substituiu "sheol" na versão grega - Septuaginta. 

Exemplo do texto Bíblico do Evangelho Segundo Lucas: “E tu, Cafarnaum, que te levantaste 

até ao céu, até ao inferno serás abatida
18

”.  

Tanto no contexto sagrado – Bíblia, quanto no científico – Dicionário, temos duas pala-

vras de uso comum e de possibilidades multiplas que identificam o ato de guardar e ou depo-

                                                 
15 http://pt.wikipedia.org/wiki/Seol#cite_note-10 – consultado em 02/11/2011 

16 Bíblia Sagrada, Revista e Atualizada. Livro dos Salmos 18.5-6, 1999, p.692 

17 http://pt.wikipedia.org/wiki/Seol#cite_note-10 – consultado em 02/11/2011 

18
 Bíblia Sagrada, Revista e Atualizada Evangelho Segundo Lucas 10:15, 1999, p.1274 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Hebraico
http://pt.wikipedia.org/wiki/B%C3%ADblia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Septuaginta
http://pt.wikipedia.org/wiki/Seol#cite_note-10
http://pt.wikipedia.org/wiki/Seol#cite_note-10
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sitar um corpo, e, que nestas possibilidades  abrem o precedente para a questão do além, além 

do lugar de depósito, e do pós, pós morte! 

Retornando a observação inicial a questão pode parecer simples, comum e rotineira, to-

davia a questão apresentada – lugar de deposito do morto e o como este deva ser este guarda-

do, deverá atender as perspectivas científicas, filosóficas e religiosas, a saber: 

Científicos – a questão da falência do corpo humano, o fim da vida em sociedade, a higi-

ênica pública do corpo em decomposição, e como conseqüência a proliferação de doenças. 

Filosóficos – a questão da existência e essência do ser humano, a questão da vida plena 

fora da existência corpórea social, Platão
19

, da autonomia e independência de fatores exter-

nos, da sua casualidade e eterna redundância, Nietzsche
20

, ou de sua imortalidade e depen-

dência do transcendente, Agostinho, entre outros. Transferência do juízo final numa vida 

além, para o juízo na vida presente 

Religioso – a vida física real em sociedade como condicionante para a herança das pro-

messas e crenças da vida pós morte. Conforme reflexão teológica de Millard Erickson (1997) 

a morte não deve ser vista como fim da existência, mas,  como agente direto na condução do 

ser humano diante de um juízo final
21

. 

As vertentes acima propostas foram apresentadas de forma direta e muito sucinta, que 

não caberá aprofundamento em nenhuma delas pela amplitude de cada uma e pela necessida-

de de atentarmos ao tema específico proposto.  

Assim sendo, independente da visão proposta e ou da resposta aceita para as visões cien-

tificas, filosóficas e religiosas, o fato é que a necessidade de se saber o onde e o como deposi-

tar os mortos, será um tema de interesse do homem desde o seu inicio mais primata, ou seja, a 

                                                 
19 O Pensamento Platônico apresenta a vida física conhecida em sociedade, como uma cópia de algo melhor, superior, enfim, 

perfeito. O entendimento correto, pleno e completo da vida do homem não pode ser compreendido nesta vida, pois esta é 

copia somente na perfeita, a outra! 

20 Para este filosofo a vida independia de fatores externos, antes, a vida do homem consiste em vontade de poder ou de domí-

nio ou de potência, ou seja, a vida é tudo e tudo se esvai diante da vida humana, que consiste na realização de seus desejos e 

vontades pela força e poder, o bom, não é um sentimento piegas - pensamente cristão para Nietzsche, mas, o poder de se 

executar a vontade intrínseca ao próprio homem. A vida é uma eterna redundância, e o mais fortes é que são bons, e os 

bons prevalecem. 

21 Na teologia Sistemática de Erickson temos a seguinte reflexão sobre o tema: “A Vida e a morte, de acordo com a Escritura, 

não devem ser entendidas como existência e não existência, mas como dois estados diferentes de existência. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Vontade_de_poder
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partir do primeiro óbito surge a necessidade de uma prática para com este corpo, o que fazer 

com ele? 

O presente trabalho propiciará a percepção dialética – natural e não natural, dos proces-

sos, ritos e práticas diversas no deposito do morto. 

Questões naturais relacionadas ao lugar físico, à aquisição ou não deste lugar, da perma-

nência continua ou não do corpo neste lugar, das questões médicas de infecções ou não no 

contato com o morto, na identificação do lugar do morto e o que esta identificação terá de 

relação ou não com aquele que ali foi enterrado, entre outras. 

Nas questões não naturais, imateriais ou mesmo sobrenaturais, o perigo ou não que o lu-

gar dos mortos possa oferecer, o terror ou assombro que este lugar possa representar ou carre-

gar, e os benefícios que o deposito em determinados locais possam oferecer ou não, esta ulti-

ma hipótese é que será abordada no presente trabalho. 

Retomando a afirmativa acima -  que este é um assunto tão antigo quanto à própria exis-

tência humana, há de se tornar mais expressivo com o desenvolver das sociedades, assim o 

sendo, o Brasil colônia terá interesse na mesma máxima, e através de seus primeiros habitan-

tes – índios, dos seus colonizadores - brancos europeus católicos, e posteriormente nos imi-

grantes protestantes, perceberemos com maior clareza esta dialética. 

O período que este trabalho deseja se atentar inicia-se no século XIX com reflexão e con-

sequencias nos dias atuais, na hipótese de que a laicização do terreno da morte ocorrida no 

evento pré republica - 1889, não rompe – ao menos do folclore católico popular, com a sacra-

lização de um terreno, um espaço físico ou mesmo um latifúndio destinado ao deposito dos 

mortos do município. 

Mesmo o objeto principal desta pesquisa iniciar-se no século XIX, em especial no ano 

1858 – inauguração do cemitério da Consolação
22

, este não é um assunto que passa desperce-

bido na sociedade paulista atual. 

                                                 
22 Vale uma breve nota sobre o cemitério dos Aflitos, construído em 1775, podendo ser considerado o primeiro cemitério da 

cidade de São Paulo. Localizava-se no atual bairro da Liberdade. Esteve sob a supervisão da Cúria da Igreja Católica; por-

tanto nunca foi um cemitério público. Foi desativado após a inauguração do cemitério da Consolação em 1858 – objeto 

deste trabalho. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Paulo_(cidade)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Liberdade_(bairro_de_S%C3%A3o_Paulo)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Igreja_Cat%C3%B3lica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cemit%C3%A9rio_da_Consola%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/1858
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Sendo este um tema de interesse também na atualidade, temos diversas pesquisas sobre o 

assunto, entre estas cito Eduardo Coelho Morgado Resende
23

 - Geógrafo, cognominado ‘dou-

tor morte’ por seu interesse e estudos nos assuntos relacionados aos cemitérios de São Paulo. 

Resende afirma o seu interesse no tema cemitérios, desde o seu estudo de bacharelado em 

Geografia, onde pesquisa a localização e os critérios de instalação das necrópoles em relação 

à estratégia de expansão e especulação latifundiária em São Paulo. Interesse este que nos é 

notório em afirmações como: 

[...] a possibilidade da existência de interesses privados na instalação dos cemitérios 

e, para isso, lança a hipótese de que a doação de terrenos para cemitérios não era tão 

desprovida de interesses, como num primeiro momento aparenta ser.[...] A partir des-

se ponto, foi pesquisado e verificado que essas doações faziam parte das estratégias 

de grandes proprietários de terra, para valorizar as áreas envoltórias do futuro cemi-

tério
24

. 

 

Neste trabalho de conclusão do curso de mestrado em Geografia pela USP – Universida-

de São Paulo, capital, fica claro e evidenciado que o doutor morte trabalha de forma muito 

série e profunda sobre a valorização latifundiária do entorno ao terreno cemiterial, diferente 

da proposta desta pesquisa que trabalhará com a interpretação religiosa popular do terreno da 

morte, o doutor morte em seu trabalho pesquisará a valorização financeira das casas, aparta-

mentos, comércios, enfim, do bairro que receberá toda infra estrutura municipal para sua me-

lhor prática, como exemplo de seu trabalho, cito o Cemitério de Itaquera. 

Ademais a região era pouco habitada, no ano da doação do terreno necessário existir 

um cemitério especifico para o bairro.[...] Outro fato que demonstra o intuito de va-

lorização da área é a mudança de foco na venda dos lotes, pois se a ideia inicial era 

atrair agricultores estrangeiros ela acaba sendo focada também em pequenos lotes pa-

ra segunda residência de trabalhadores urbanos. [...] Fica evidente também a trans-

formação do local, que deixou de ser bucólico e passou ser mais dinâmico, graças aos 

movimentos reivindicatórios da população. Os movimentos populares, dissociados 

dos princípios políticos e desejando apenas melhorias, só favoreceram a valorização 

do espaço e dificultaram a reprodução dos seus familiares no local, pois acabaram so-

frendo com a própria valorização que ajudaram a criar
25

. 

O trabalho conciso de Resende demonstra a valorização que ocorre no terreno envoltório 

de um cemitério, e mesmo a exploração imobiliária que ocorria, todavia, não era objeto de 

                                                 
23 Autor dos livros: O céu aberto na terra, uma leitura dos cemitérios na geografia urbana de São Paulo, Necrópolis, 2006, e 

Metrópole da Morte Necrópole da Vida: um estudo geográfico do cemitério da Vila Formosa, São Paulo, Carthago, 2004, 

além de outras pesquisas e artigos sobre a geografia cemiterial. 

24 REZENDE, 2006, p. 11 

25 REZENDE, 2006, p. 113 e p.114  
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Resende entender os valores e representações sociais que o deposito de um parente morto 

possa ter ou não em determinado espaço físico, sendo este o objetivo do presente trabalho. 

Mais uma vez importante ressaltar a importância deste tema, e as relações sociais que o 

fator possa gerar na formação de uma sociedade – no caso desta pesquisa: A paulistana, a este 

respeito Antonio da Mota (2010) comenta na introdução de sua análise sobre: Estilos Mortuá-

rios e Modos de sociabilidade em cemitérios brasileiros Oitocentistas: 

De que maneira se pode ler e entender atitudes e significados sociais de uma determi-

nada época a partir de um sistema de objetos funerários, de práticas e estilos mortuá-

rios? Quando submetidos à leitura, os dispositivos e estilos librios, mas também ten-

sões e mudanças significativas nas relações afetivas que os vivos estabelecem com 

os seus mortos. (grifo do autor)
26

. 

Considerando as palavras acima (em grifo acima) para uma correta análise da ideia pro-

posta - sacralização do terreno da morte, é necessário analisar – mesmo que apenas embriona-

riamente, as tensões e mudanças na sociedade brasileira em relação à morte, a partir de algu-

mas etnias que compõe o hoje povo brasileiro.  

  Ou seja, para melhor entendermos o terreno delimitado para o deposito do morto como 

sagrado para o popular católico brasileiro, é importante se ter uma visão, mesmo que breve, 

do conceito de cemitério para os demais habitantes da província de São Paulo de Piratininga. 

2.1.1 Cultura no funeral indígena  

Sabemos e reconhecemos a existência de multiplicidade na cultura indígena, tanto em et-

nias, quanto em distribuição demográfica, quanto em práticas religiosas, que não serão explo-

rados nesta pesquisa, contudo, citarei algumas práticas de uma única tribo da região de São 

Paulo, a titulo de ilustração para esta pesquisa. 

Temos nas referências históricas sobre os primeiros habitantes do Brasil certa ambigui-

dade, entre registros sérios e concisos e outros folclóricos – o que não podemos categorizar 

necessariamente como inverdades, percebe-se larga distancia, que como já observado, não 

será fruto de reflexão neste trabalho, todavia, nos permite o desenvolver de base contextual ao 

texto principal proposto: Sacralização do terreno municipal. 

                                                 
26 MACIEL, Maria Eunice, e, LEITÃO, Debora Krischke – Horizontes Antropológicos, antropologias e estilos de vida. Porto 

Alegre:UFRGS, 2010. 
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Os pesquisadores Mary Del Priore e Renato Venancio (2010), que empreenderam uma 

pesquisa diferenciada – na própria fala dos autores
27

, sobre a história do Brasil registram al-

gumas práticas dos índios Tupis, conforme abaixo: 

Mas os ancestrais das tribos tupis não eram apenas estômago. Eram extremamente 

sensíveis ao mundo cultural: esculturas de pedra e osso representando pássaros, ma-

míferos e homens constituem um catálogo apaixonante de suas criações artísticas... A 

“arte de morrer” também era uma de suas preocupações fundamentais: as formas de 

enterro, com os corpos embrulhados dentro de trançados, sentados ou deitados ves-

tindo capas de folhas de palmeiras, adornados por pingentes, pontas de ossos colares 

de conchas, bolas de cera de abelhas, raspadores de conchas ou mesmo com ossos 

guardados dentro de cerâmica, depois de apodrecida a carne, indicam a presença de 

práticas religiosas em torno da memória dos ancestrais
28

. 

Para os historiadores supracitados, os nossos ancestrais indígenas eram extremamente 

sensíveis à cultura diversa, e na sequencia de vários tipos de manifestação de cultura eles ci-

tam: “A Arte de morrer”! Sendo esta arte uma de suas preocupações principais, e como pode 

ser percebido pela rica gama de detalhes que envolvem esta arte, que havia alguma espécie de 

liturgia e porque não dizer culto a este momento, ou até mesmo ao morto, os historiadores 

destacam a presença de práticas religiosas. 

O assunto é riquíssimo e por demais extenso, sendo que para esta pesquisa que objetiva 

analisar a sacralização de um espaço físico, o qual denominamos Terra Santa, vale-nos o des-

taque acima que, estas práticas religiosas já existiam antes do colonizador europeu, portugue-

ses católico, ou seja, mesmo numa cultura extremamente adversa ao homem branco – e in-

compreensível até os dias atuais a este, já se buscava no ato de despedir-se e depositar o mor-

to alguma benevolência ou recompensa religiosa. Creio ser importante ressaltar, que esta prá-

tica indígena além de independente do homem branco também o era do homem negro africa-

no, personagem este que será inserido na história da sociedade brasileira em profusão a partir 

de 1550, conforme Mary Del Priore e Renato Venâncio, (2010, p.25). 

Algo muito forte no folclore popular brasileiro - certamente registro histórico do coloni-

zador português, é a prática de canibalismo nos ritos funerais dos Tupis. Não em qualquer rito 

                                                 
27 PRIORE, Mary del e VENANCIO Renato - Uma Breve História do Brasil, São Paulo: Ed. Planeta, 2010. 

28 Ibid, p.21 
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funeral, mas, no funeral de um inimigo, conforme o registro de Bueno (2003, p.33) – “Já que 

os índios brasileiros consideram o estomago do inimigo a sepultura ideal
29

” 

A morte de um inimigo capturado tinha um extenso e significativo ritual. 

O ritual consistia em banhar o corpo do inimigo, passagem de mel pós total depilação do 

corpo deste ainda em vida, seguida de uma pancada única na nuca, decapitação e total esquar-

tejamento, onde as partes do corpo seriam distribuídas entre os diversos membros da aldeia, 

principalmente aos guerreiros, onde comer o corpo do inimigo, beber o seu sangue tem carac-

terísticas de recompensa, de fortalecimento, virilidade e vitória. 

Como exemplo das divisões das partes temos: As mulheres que ficavam com os órgãos 

genitais do inimigo morto, caracterizando fertilidade.  

Bueno registra em sua pesquisa os Tupiniquins principalmente na Bahia e São Paulo, 

sendo neste ultimo estado à predominância nas cidades de Santos e Bertioga, com 85 (oitenta 

e cinco) mil índios a época de Cabral. 

Por fim, o que importa para esta pesquisa é ressaltar que cada nação indígena possuía 

crenças e rituais religiosos diferenciados entre si, e independentes do catolicismo branco eu-

ropeu recém chegado. E que, dentre estes rituais havia itens específicos para a morte e os 

mortos – espíritos antepassados, acreditando-se em benefícios, para a vida a partir da ação 

dos antepassados no mundo natural, e para a morte a parte de ritos específicos dos vivos
30

. 

2.1.2 Cultura no funeral Africano  

Assim como na sucinta análise da cultura funeral do índio, reconhecemos a diversidade 

do homem negro, então escravo, que vem ao Brasil. 

Provindo de muitas regiões do imenso continente africano seria um total equivoco imagi-

nar que este homem negro tinha uma relação única para o tema aqui tratado – deposito do 

                                                 
29 BUENO, Eduardo - Brasil uma história, a incruel saga de um país. São Paulo: Atica, 2003. 

30 Como exemplo cito texto da pesquisa de Rita Coelho de Mello Almeida, 2010 : “Algumas tribos chegavam a enterrar o 

corpo dos índios em grandes vasos de cerâmica, onde além do cadáver ficavam  objetos pessoais. Isto mostra que estas 

tribos acreditavam numa vida após a morte”. 
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corpo em um terreno especifico, assim sendo, faremos apenas menção introdutória das práti-

cas sofridas por estes em solo brasileiro. 

A pesquisa adiante tratará em texto especifico a ideia da sacralização do terreno da morte 

do Cemitério da Consolação, em São Paulo, todavia, o tema de forma geral – sacralização do 

terreno da morte, não surge ou limita-se ao homem paulistano e sua província. Ou seja, sendo 

um tema universal, percebemos nesta análise introdutória de algumas etnias, que, a hipótese 

aqui tratada é anterior ao folclore católico paulista. 

Nas demais regiões da colônia portuguesa a morte também era algo perturbador. No que 

diz respeito à vida além túmulo, os africanos também nutriam em solo brasileiro algum tipo 

de expectativa numa vida melhor, pós morte. 

Questão como um julgamento pós vida que levaria este negro escravo a uma condição 

pós morte que nunca teve em vida era o combustível motriz para está crença, isto poderá ser 

confirmado conforme relato histórico na pesquisa de Adalgisa Campos (1987)
31

. 

Outra questão está relacionada a morte em si, isto é, tinham a concepção de que bons e 

maus vivos teriam destinos diferentes preparada, diferenciada da “má morte”, pelo planeja-

mento, de modo que morrer repentinamente, por afogamento, assassinato, acidente ou mau 

súbito, poderia ser uma desgraça muito maior do que própria morte.  

Então numa época de colonização conduzida com braço forte pelo homem branco católi-

co português, a “má morte” aparece com grande freqüência. Assassinatos e mortes violentas 

(facadas, tiros, pancadas, afogamento, enforcamentos, etc.) em especial ao homem negro, es-

tando este sem direitos civis ou mesmo religiosos, gerando entre muitas questões a aqui pro-

posta: onde e como enterrar este corpo? 

Adiante será observada a questão especifica do terreno da morte religioso – Igrejas Cató-

licas, onde a proibição do deposito do homem negro será percebida, por hora, vale-nos as 

questões: Da expectativa do homem negro – uma melhor sorte pós morte, e, a questão do on-

de e como enterrá-lo. 

Sobre a segunda questão acima – onde e como enterrar o homem negro, têm-se o Regis-

tro no Brasil colônia das Constituições Primeiras do Arcebispado da Bahia, ordenavam aos 

senhores que cuidassem do sepultamento de seus escravos e escravas. Mas nem sempre os 

senhores seguiam os preceitos da Igreja. Prova de tal fato, são os constantes relatos de aban-

                                                 
31 CAMPOS, Adalgisa Arantes do Nascimento. A presença do macabro na cultura barroca. In: Revista do Departamento de 

História. Belo Horizonte: UFMG/FAFICH,1987.    
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dono de corpos de escravos pelo Brasil afora. A preocupação de um senhor enterrar o seu ne-

gro escravo era a mesma que a de enterrar um de seus animais. 

 Se não havia nenhuma preocupação com o como – roupas, registros, identificações, para 

atender a necessidade do onde – visto que muitos corpos eram abandonados, foi criados espa-

ços como o Campo da Pólvora em Salvador – BA, para o destino dos suicidas, criminosos, 

indigentes e principalmente escravos. 

Também em Maceió - AL – na Praça Matriz, criou-se um desses depósitos de corpos. 

 Em Olinda - PE, escravos eram enterrados na beira da praia, em sepulturas rasas, onde 

os “cachorros quase sem esforço achavam o que roer e os urubus o que pinicar”
 32

. 

No Rio de Janeiro, também não existiam lugares adequados para se enterrar os escravos, 

todavia, sem nenhum tipo de preocupação com o corpo deste.  

Em Salvador, a Irmandade de São Domingos do Convento de São Francisco chegou a fa-

zer uma petição ao rei, na qual, informava a precária situação dos defuntos escravos, que 

quando mortos tinham seus corpos lançados a própria sorte, em terrenos baldios, a beira das 

estradas ou mesmo nas praias, conforme o historiador baiano João José Reis
33

.  

Em Minas Gerais a situação também não foi diferente, os relatos nos informam sobre circuns-

tâncias semelhantes. A simples leitura de assentos de óbitos nos dão conta das condições funerá-

rias.  

“Aos sete dias do mês de abril do ano de 1763, nesta freguesia, faleceu da vida pre-

sente, um preto, o qual se depositou de noite no adro desta Matriz sem que se sou-

besse o nome e mesmo se conhecesse seu senhor (....(”. Em Vila Rica, o destino dos 

escravos sem proteção confrarial ou da piedade do seu senhor era o adro da igreja 

Matriz
34.  

Evidentemente que estas práticas restringia-se ao negro, ou no máximo a condenados não ne-

gros, e que não havia nenhum tipo de aceitação prática pelo europeu católico branco, que em sua 

relação com o negro baseava-se na teologia eurocêntrica35.  

                                                 
32 MACIEL e LEITÃO, 2010, p. 61 

33 Ibid, p. 61 

34 OURO PRETO. Arquivo da Casa dos Contos. 07/04/1763, vol. 06, rolo 047, fs.420 

35 Por teologia eurocêntrica conforme Wanderley Rosa, 2010, entende-se a legitimação do domínio do outro. Entende-se por 

esta teologia o catolicismo e a cultura europeu superior a dos negros e índios, estes eram considerados inimigos da fé e do 

império, justificando assim o uso da força e da violência, numa espécie de guerra santa contra estes, que dizimou milhões 

de índios e negros em solo brasileiro. 
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Todavia, mesmo sendo considerado como desalmados e sem cultura o africano tinha sua ma-

neira própria de reagir diante da morte, e conforme abaixo permiti-nos inferir que este também 

acreditava em algum tipo de beneficio na vida pós morte a partir de atos em vida. 

 “Achamos que alguns escravos, principalmente da costa da Mina, retêm algumas re-

líquias de sua gentilidade, fazendo ajuntamento de noite com vozes e instrumentos 

em sufrágio de seus falecidos ajuntando-se em algumas vendas, onde compram várias 

bebidas e comidas, e depois de comerem lançam os restos nas sepulturas
36”.

  

De alguma forma esta tradição e ou manifestação do africano em solo brasileiro diante da 

morte e do lugar dos mortos – sepultura, refere-se a oferendas propiciatórias, fazendo com que o 

morto participe ainda da sociedade dos vivos, ou preparando os vivos para o desconhecido mundo 

dos mortos. 

Por fim encerramos esta breve reflexão com a mesma consideração que fizemos na análise do 

índio em solo brasileiro, ou seja, que importa para esta pesquisa é ressaltar que cada nação 

africana trazida para o solo brasileiro possuía crenças e rituais religiosos diferenciados entre 

si, e independentes do catolicismo branco europeu. 

 E que, dentre estes rituais havia expectativas específicas para o pós morte, fato este que 

será imprescindível para a analise aqui proposta.  

2.1.3 O Enterro do Homem Judeu 

Assim como nas práticas indígenas – nativos da terra brasiles, e do homem negro - tradi-

ções do continente africano, o homem judeu também tinha suas práticas especificas para o 

momento de despedida e guarda de seus mortos. 

Importante ressaltar que a presença judaica em São Paulo começou com o Padre José de An-

chieta (1534-1597), denominado por muitos como o: Apostolo do Brasil, fundador da provín-

cia, que era cristão-novo pelo costado materno. Apesar de judeu de nascimento, como novo 

cristão católico ficou conhecido, exerceu seus trabalhos eclesiásticos em especial a catequi-

zação dos índios do litoral paulista, ou seja, não manifestou em vida – muito menos na morte, 

nenhuma característica do povo judeu,  

                                                 
36 CAMPOS, 1987, p.84   
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Assim como o Padre Anchieta – que possivelmente vinha de família judaica, eventuais 

outros judeus que tenham estado em São Paulo no período da colonização não se apresentam 

com tal, em virtude da não aceitação ou mesmo perseguição da religião oficial do império aos 

não católicos.  

Porém com a chegada da família real ao Brasil em 1808 a aliança portuguesa com a 

Inglaterra suavizou esta proibição. Na segunda metade do século XIX – período que interessa 

a esta pesquisa, chegaram os primeiros judeus na província paulista. Porem só no começo do 

século XX surgem as bases do que se tornaria a comunidade judaica paulistana. 

Segundo Paulo Valadares e Guilherme Faiguenboim (1995)
37

, o Cemitério Israelita de 

Vila Mariana, inaugurado em 1923, é uma destas instituições fundadas pelos pioneiros. Os 

autores expõem como esse cemitério pode revelar a história dos pioneiros e a formação da 

comunidade. Naturalmente por motivos de perseguição, a identificação deste povo na fase 

imperial torna-se dificultosa, visto que eles precisavam manter em sigilo de suas origens, e 

praticavam seus ritos de forma muito discreta. 

Considerando que também não havia passaportes ou outros documentos que os identifi-

cassem, certamente a morte torna-se um momento importante, talvez, único de expressão de 

suas crenças. 

Confirmando o pensamento introdutório a esta pesquisa que nos levará a confirmação da 

tese proposta de: Sacralização do terreno municipal do Cemitério da Consolação, era (e é) nos 

ritos fúnebres que o homem procura reencontrar-se com os valores pátrios e religiosos, mes-

mo que em vida não os tenha manifestado. 

 Os genealogistas indicam ainda como uma das características dos judeus, é o de sepultar 

seus mortos em cemitérios próprios, todavia, como isto era impossível de realizar em virtude 

da perseguição, houve a necessidade de adaptação a esta importante e significativa ação
38

. 

Qual a real necessidade de se ter um cemitério próprio? Qual valor agregado na terra de 

um judeu ou não para  depositar o corpo de um homem? Estes valores que estão em reflexão 

neste capitulo introdutório é que sustentarão adiante a ideia principal da pesquisa. 

                                                 
37 Pesquisadores pertencentes ao grupo de genealogistas que estuda genealogia judaica. 

38 VALADARES, Paulo; FAIGUENBOIM, Guilherme e ANDREAS, Niels. Os primeiros judeus de São Paulo - breve história 

contada através do Cemitério Israelita de Vila Mariana. São Paulo, Editora Fraiha 2009 
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A terra da morte era sacralizada para o católico – que não permitia o enterro de qualquer 

corpo estranho a esta fé, e também ao judeu – que não enterrava o seu corpo em terra estra-

nha. 

Esta sacralização da terra tanto para católicos quanto para judeus não será manifestada 

no meio protestante, onde o terreno da morte é indiferente, não importando o tipo de morte 

que se morra, mas o tipo de vida que viva, assunto este que será tratado em capitulo próprio 

adiante. 

Por este motivo, é que, muitos judeus mortos nesta época serão encontrados em terrenos 

de protestantes, e não de católicos. 

Sobre a tradição do enterro do homem judeu, temos alguns importantes indícios no regis-

tro histórico brasileiro. 

Enterravam os mortos em mortalha nova e terra virgem, colocando-lhes na boca um grão 

de aljôfar ou uma moeda de prata para que pagassem a primeira pousada (PRIORE E VE-

NANCIO, 2010, p 36) 

Neste registro dos historiadores – acima já identificados, percebemos que o povo judeu 

mesmo distante de sua terra, de suas práticas e cultura, e muito perto da inquisição que tam-

bém atuou em solo brasileiro, mantinham práticas especiais. O que estas práticas significa-

vam? O que se almejava em executá-las? É interessante analisarmos estas questões – objeti-

vando a compreensão fim desta pesquisa, a partir de pequenos detalhes do registro histórico, 

como por exemplo: terra virgem e moeda para primeira pousada. 

O povo judeu é conhecido atualmente por sua força em vários setores da economia mun-

dial, no Brasil poderíamos citar o de Seguros – Família Garfinkel controladora da Companhia 

de Seguros: Porto Seguro
39

, o imobiliário – Família Klabin fundadora da Fábrica de Papel 

Paulista de Vila do Salto de Itu, além da participação direta na construção do 1º (primeiro) 

cemitério da comunidade judaica, em 1923 no bairro da Vila Mariana, também em São Paulo, 

mas, no passado fora uma força representativa na agricultura, sendo um povo que valoriza a 

terra - em especial a sua, que até hoje vive constante disputa de espaço e de reconhecimento 

                                                 
39

 Segundo o site oficial da companhia: http://www.portoseguro.com.br/porto-seguro/corporacao-porto-seguro.html - consul-

tado em 20/05/2011, a Porto Seguro emprega diretamente 10 mil funcionários, além de 10 mil prestadores, por meio de suas 

empresas. 

 

http://www.portoseguro.com.br/porto-seguro/corporacao-porto-seguro.html
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entre os povos, porque o judeu se privaria do uso de uma terra virgem para o sustento dos vi-

vos, destinando-a para um fim de inércia?   

Qual o beneficio que esta terra – que não é a sua, sendo virgem ou usada, poderia trazer 

ao morto ali depositado? Porque tiraria de seu orçamento e sustento um valor econômico – 

uma moeda, para destiná-lo ao desuso e desvalorização? Ou seja: enterrar um talento? 

Assunto este bem conhecido entre judeus e cristãos na famosa parábola dos talentos pro-

ferida pelo mestre Jesus – assim chamado pelos judeus, questionando o “enterrar” de um ta-

lento – valor equivalente a 20 kg de prata, distribuído por um senhor que conforme o próprio 

texto costumava sempre lucrar em seus negócios.  

Por fim veio o que tinha recebido um talento e disse: ‘Eu sabia que o senhor é um 

homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso, tive 

medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence’. "O se-

nhor respondeu: ‘Servo mau e negligente! Você sabia que eu colho onde não plantei e 

junto onde não semeei? Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banquei-

ros, para que, quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. " “Tirem o talento 

dele e entreguem-no ao que tem dez
40

”.   

 Considerando estes fatores no povo judeu – valorização da própria terra, bom uso e pro-

gresso de todo e qualquer insumo que lhes vêem a mão, é possível inferir sobre o registro dos 

historiadores acima, que também o judeu em solo brasileiro – assim como índio e o africano, 

objetivava algum benefício a si ou aos seus mortos em sua prática de sepultamento, doutra 

sorte o porquê desta prática? 

2.1.4 O Enterro do Homem Japonês 

  No intuito de fechar um ciclo do pensamento e dos valores que certamente influencia-

ram as práticas e rituais da morte do homem popular católico brasileiro, incluo – também de 

forma introdutória, algumas características dos japoneses, que, juntamente com os índios, ne-

gros e judeus compõem as principais manifestações étnicas que formam o povo paulista. 

Entre muitos itens que poderiam ser abordados no universo maior da morte, o que nos 

chama a atenção do homem japonês em relação a sua ultima manifestação social é o suicídio, 

ou num termo japonês o hara-kiri. 

                                                 
40

 Bíblia Sagrada, Revista e Atualizada. Livro do Evangelho Segundo Mateus 25.24-28, 1999, p.51 
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O japonês tem uma relação muito diferente com a morte dos povos até aqui observados, 

e, por isso a inferência mínima de sua influencia no folclore popular católico aqui analisado 

se torna relevante, lembrando que esta pesquisa analisa a hipótese da sacralização de um ter-

reno municipal do Cemitério da Consolação – 1858, introduzindo ou ratificando uma prática 

social que perdura até os dias atuais, numa sociedade tida como pós moderna. 

O suicídio entre imigrantes japonês foi analisado em 1953 por Hiroshi Saito e publicado 

pela Revista Sociologia
41

, apresenta-nos neste ato práticas e ritos do japonês diante da morte. 

Voltando a Ariès (1975) que analise a história da morte no ocidente percebe-se ao mes-

mo tempo certa distancia entre os temas já observados até aqui, entre Morte Domesticada
42

 e 

a Morte do Outro, na visão de morte no ocidente, e a prática do suicídio japonês, concepção 

da morte no oriente. 

Se, como já observado acima, na evolução do homem ocidental moderno, a morte passa a 

ser tratada e percebida de forma diferente dos tempos antigos, sendo antes algo natural a hu-

manidade, e inevitável, e agora na modernidade, algo a ser evitado, combatido, adiado, que 

gera medo e pavor, e a partir deste conceito pós moderno busca-se em ritos específicos algum 

benefício para o desconhecido pós morte, também no contexto oriental será percebido esta 

busca. 

Antes de confirmarmos esta busca – beneficio pós morte, no rito da morte do homem ja-

ponês, observemos a questão inicial que o leva a execução do rito através do suicídio.  

Para Hiroshi a execução do rito através do suicídio consistia numa falta de identidade ou 

mesmo o conflito de personalidade entre o japonês e a cultura miscigenada do popular brasi-

leiro, como abaixo: 

Esta curiosa tendência não é senão um dos reflexos de uma série de conflitos que o 

imigrante deve enfrentar no decorrer do processo de ajustamento ao novo meio. co-

                                                 
41 Revista Dedicada à Teoria e Pesquisa nas Ciências Sociais, volume XV, número 2. Escola de Sociologia e Política, institui-

ção complementar da Universidade de São Paulo 

42  Em Ariès a Morte Domesticada é o termo dado ao relacionamento natural e comum diante da morte, algo natural para ser 

‘vivido’ em família. A Morte do Outro é o termo utilizado para o inicio ou retomada da visão do medo diante da morte. De 

comum para incomum, da naturalidade e inevitabilidade para algo preocupante, aterrorizante que gerava inquietações pelo 

desconhecimento do pós morte.  
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mo o contato com a cultura estranha implica, nos imigrantes, a reorganização de sua 

personalidade, surgem, muitas vezes, graves perturbações culturais mentais
43

. 

 Os ritos e práticas da morte tem significados específicos para cada povo e cultura, mas, 

como observamos até aqui, de forma abrangente cada povo visava algum tipo de beneficio 

para um pós morte desconhecido, todavia, o suicídio para o japonês objetivava um beneficio 

para a sua vida – em memória, social. 

Ou seja, assim como – ideia que será analisada adiante, o terreno especifico da morte ti-

do como sacro pode trazer um beneficio para o morto ali enterrado, o suicídio realizado den-

tro dos ritos corretos, pode significar a conquista também de benefícios na cultura japonesa.  

Observa-se abaixo que não basta matar-se (assim como no folclore popular católico não 

basta enterrar-se), todavia, é necessário o cumprimento de certos ritos, certo dogmas. 

A mais extrema ação agressiva que um japonês moderno toma contra ele próprio é o 

suicídio. O suicídio, propriamente práticado, de acordo com seus dogmas, limpa seu 

nome e restaura sua memória. A condenação americana do suicídio faz com que a au-

todestruição seja somente uma desesperada submissão ao desespero, mas o respeito 

do japonês para com o suicídio o torna um ato honrado e cheio de objetivo. Em cer-

tas situações é o caminho mais honrado a tomar em “giri” para com o nome de uma 

pessoa
44

.(grifo nosso) 

Assim como os ritos fúnebres tem sentido sacro para o popular brasileiro, o suicídio para 

o japonês a partir dos dogmas de sua cultura tem objetivos nobres, que excedem a própria vi-

da em sociedade. Estes dogmas geram rituais específicos, cheio de detalhes, que na tradição 

precisam ser cumpridos a risca para que o ato tenha a valia almejada, como pode observar-se 

na citação de um hara-kiri - suicídio japonês, de Saito (1953): 

A senhora K.A., 38 anos, casada com um comerciante desta capital foi descoberta, no 

quarto de dormir, em estado de agonia com um profundo corte no abdômen. Antes 

de práticar o ato, ela trocou de roupa, vestindo-se como para passeio, cuidou da 

‘toillete’ e acendeu as belas de butu-dan
45

. 

Talvez a questão do suicídio para o migrante japonês fosse o próprio beneficio, enten-

dendo o ato de deixar a sua terra, família e tradições como uma morte. Enterrados vivos numa 

                                                 

43
 Revista de Antropologia, 1986, volume XXIX. – Universidade de São Paulo Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências hu-

manas Departamento de Ciências Sociais 

 

44 HIROSHI Saito, 1953 apud, Ruth Benedict, 1946, p.167. 

45 Butu-dan é o nome que se dá ao altar budista. 
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terra estranha, ou seja, a migração era uma morte em si mesma, assim sendo o ritual do suicí-

dio pode caracterizar na morte, a esperança de um benefício não encontrado em terra alheia.  

O ritual do suicídio para o migrante japonês pode ter um caráter alem da tradição - assim 

como para o popular católico,  em ultima instancia pode refletir uma busca de benefício para 

o além da vida, enfim, um caráter espiritual
46

. 

Sobre este tema o professor Dr. João Batista Borges Pereira (1986), registra em trabalho 

para a revista de Antropologia da USP as questões sociológicas e antropológicas da morte na 

imigração no Brasil.  

[...] nesse diapasão, os males dos países de emigração e de imigração, os infortúnios 

do grupo migrante, onde se inscrevem as doenças e a própria morte, são explicados 

ao nível da mediação de caráter estrutural entre o homem e a natureza. A migração 

continua sendo um ato de agressão a grupos e indivíduos e a morte, espécie de situa-

ção-limite dessa agressão
47

. 

Os ritos do popular brasileiro presumem benefícios pós morte – salvação da alma ou es-

pírito, o rito japonês do suicídio objetiva também o salvar de algo imaterial, no seu caso a 

honra do seu nome. E em ambos os casos espera-se o fim de um ciclo de sofrimento, para 

uma vida desconhecida melhor.  

Ou seja, assim como os demais povos que analisamos, também o japonês tem em suas 

práticas fúnebres o intento de perpetuar a existência, no caso especifico do suicídio registrado 

acima, perpetuar a existência do próprio nome, e este em honra. 

 

2.1.5 Considerações Pontuais – Fatores Étnicos 

É importante ressaltarmos que a análise dos fatores étnicos dos povos que farão parte da 

historia de colonização, miscigenação e formação do povo paulistano exigem profunda análi-

se e reflexão, e não é este o objeto desta pesquisa. 

Contudo, a descrição resumida - acima proposta; das práticas diversas e rituais específi-

cos para o evento morte e o ato de preparar e guardar o corpo a partir de reflexão de uma 

                                                 
46 No contexto desta pesquisa, entenda-se por caráter espiritual, o que excede a vida social ou o desconhecido do pós-morte. 

47 Revista de Antropologia, 1986, volume XXIX, p 88. – Universidade de São Paulo Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências 

Humanas Departamento de Ciências Sociais. 
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perspectiva étnica introdutória faz parte da contextualização desta pesquisa, objetivando o 

desenvolvimento de uma análise evolutiva sobre o tema proposto – sacralização do terreno da 

morte. 

Esta análise evolutiva – que seguirá em contexto com outros temas até o texto final pro-

posto, permite inferir que existem práticas específicas no ato de se preparar para a morte, de 

guardar o corpo de um ente querido, ou membro de um grupo. E que, cada grupo étnico den-

tro da sua especificidade, e, mesmo de forma distinta entre si, mantém em comum o objetivo 

de alcançar algum tipo de benefício para este mesmo ente ou membro de sua comunidade.  

Esta motivação – benefício pós morte, ocorre em virtude do desconhecimento e do medo 

do ‘mundo além’, sendo este desconhecimento e medo fatores relevantes para o imaginário 

sacro popular. 

Como o terreno da morte é o último estágio de comunicação entre a vida – conhecida, e o 

pós morte – desconhecido, passa a ser reverenciado como algo especial ou mesmo santo, e 

conforme análise de fatores étnicos resumido acima faz parte da cultura e do imaginário do 

homem japonês, judeu, africano e também do índio. 

O que vínhamos observando até aqui é que a busca do possível benefício pós morte não é 

uma característica de um único povo, ou de uma única crença, e que a fusão destes povos e 

crenças germinará numa manifestação religiosa especifica na sociedade paulistana, ao ponto 

de – no imaginário popular, sacralizar um terreno do estado - laico, o terreno do cemitério de 

Consolação.   

Por fim, nesta consideração pontual verificamos que o desconhecido do pós morte é o 

combustível para a eventual sacralização territorial, mas, não é o único fator! A manutenção 

de um status de vida sócia, política e econômica também compõem o imaginário do terreno 

da morte, o que será objeto de reflexão do próximo capitulo. 
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3 O TERRENO DA MORTE FATORES SÓCIO-

ECONOMICOS 

A morte e os diversos fatores que a integram ou a cercam de forma direta ou indireta in-

teragem com a sociedade dos vivos. De certa forma a sociedade dos vivos é dirigida pelos 

mortos. Por personagens, pensadores, escritores, artistas, políticos e mártires que mesmo pós 

morte, tem em seus feitos em vida a força ou o poder de dirigir hábitos e rumos da sociedade 

viva. O registro de suas histórias – por si mesmo ou por outros, certamente são o instrumental 

de regência, todavia, é no terreno da morte – no folclore popular, que os torna vivo – e por 

que não imortais, na sociedade atual. 

Nas relações econômicas – como já observado no inicio desta pesquisa, temos na prefei-

tura de São Paulo a maior autarquia, com cerca de 2 (dois) mil funcionários públicos, contu-

do, certo é que, além deste funcionalismo publico direto, temos um comércio especializado 

com mão de obra específica para atividades diversas relacionadas ao enterramento. 

Esta análise – impacto econômico exercido pela morte, não é objeto desta pesquisa, e 

mesmo sendo um tema de profunda riqueza não será possível o devido aprofundamento para 

a correta exploração do tema, contudo, a respeito do quadro aqui tratado – sacralização do 

terreno e suas implicações, terei algo a observar nos profissionais do luto. 

Além dos profissionais públicos já citados, temos outro grupo de profissionais da morte 

que atuam diretamente na manutenção dos ritos e do culto realizado no pré enterro e no pró-

prio enterro, a este respeito Ariès tem a dizer:  

Em França, os profissionais do luto eram os padres, os monges e os pobres que se-

guiam no préstito e levavam o corpo, primeiro numa padiola – ou caixão -, e depois 

numa urna ou caixão de madeira. O sentimento do exprimia-se, já não por gestos ou 

gritos, mas, pelo vestuário e uma cor. A cor é o preto, que é geral no séc. XVI. O 
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vestuário é uma grande toga com capuz que, quando abatido cobre uma parte do ros-

to (ver, por exemplo, os carpidores do túmulo de Phillipe Pot.). Os pobres do cortejo 

recebem muitas vezes as suas esmolas sob a forma de “toga negra”, que conserva-

vam
48

. 

Numa rápida análise da citação acima, podemos inferir os seguintes profissionais do luto: 

Religiosos – padres, monges; 

Pobres – seguidores e carregadores do caixão;  

Marceneiros ou Artesões – para confecção das padiolas ou caixões; 

Costureiras e ou alfaiates – para a confecção da moda do luto em voga na época, e usual 

ainda nos dias de hoje; 

Carpidores – pessoas que lamentavam e choravam a morte do defunto, criando um clima 

de alto sentimento, atividade de cunho teatral; 

 Eduardo Rezende, que atua numa pesquisa de análise da valorização financeira no en-

torno do terreno da morte, traz um dado importante, sobre valores econômicos no período ob-

jeto desta pesquisa, para o grupo que aqui definimos por religiosos: 

No ano de 1852, o valor obtido com as badaladas superou o montante extraído da 

venda das covas, mostrando a importância dada aos sinos por causa do seu caráter de 

comunicador e de prestígio social... Os sacristãos e sineiros tiravam proveito da mor-

te dessa maneira, já os fabricantes de velas aproveitavam os enterros para venderem 

velas aos acompanhantes do féretro, que também era uma forma de demonstração de 

prestígio e importância do falecido, pois quanto maior a quantidade de velas, maior o 

prestígio do defunto
49

. 

Além dos profissionais já identificados no texto de Ariès, a partir da citação acima em 

Rezende, podemos classificar os seguintes profissionais do luto: 

Fabricantes ou pequenos industriais – do universo da cera; 

Comerciantes da terra – vendedores de covas; 

Religiosos – sineiros e sacristãos – não citados em Ariès, 

                                                 
48 ARIÈS, 1975, p. 81 

49 REZENDE, 2006, p. 31 
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Este relato não aprofundado, não permite o precisar o quanto representaria em dias atuais 

estes serviços, contudo, a título de ilustração desta pesquisa, poderei citar dos valores da épo-

ca, sendo receitas da igreja com os serviços da morte versus as despesas desta mesma igreja 

em 1852
50

. 

SALDO COVAS SINOS  CRUZ  DESPESA PERCENTUAL 

150$290 28$960 37$500 2$880  119$560 58% 

Fonte: coleção de Papéis Avulsos do Arquivo Histórico Municipal, volume 169, documento 26. 

Ou seja, em relação a todas as despesas da igreja católica no ano de 1852, as entradas 

percebidas exclusivamente com a morte representavam 58% (cincoenta e oito por cento). 

O outro ponto que exige aprofundamento que não será possível neste trabalho, contudo, a 

breve citação auxiliará na proposta de análise evolutiva do tema desta pesquisa, refere-se ao 

alto custo do cortejo, nos carpidores, nas velas, enfim, no ritual fúnebre que separava na mor-

te – ou mantinha a separação em vida, do homem rico e do homem pobre. 

3.1.1 O Enterro do Homem Pobre e ou Condenado 

Refletir sobre os rituais da morte se torna importante para compreender a vida, e, a refle-

xão sobre a possível distinção discriminatória também na morte, servirá de apoio a esta pes-

quisa. 

A hipótese da sacralização do terreno da morte, passa pela relação entre os ritos da morte 

em relação ao tipo de vida do defunto, no caso da sacralização, a fé, no caso social, a discri-

minação. 

Voltando ao pensamento popular, encontramos a verdade sobre o final do ser humano, 

quando se diz: Debaixo de sete palmos todos são iguais! 

Se há igualdade cientifica e biologicamente comprovada no resultado do corpo humano a 

partir do momento em que este é depositado, e isto, independe se este ser humano fosse cri-

                                                 
50

   Papéis Avulsos do Arquivo Histórico Municipal, volume 169, documento 26. 
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ança ou idoso, negro ou branco, ocidental ou oriental, e também não há – ao menos não deve-

ria haver, diferença entre o credo confessado por este agora defunto.  

Sobre esta verdade popular – igualdade do homem diante da morte, temos na análise da 

obra de Lima Barreto, pelos professores Claudio Bertolli Filho e José Carlos Sebe Bom Mei-

hy
51

 concordância: 

A morte, em síntese, é entendida por Lima Barreto como um fator positivo, é o cami-

nho de múltiplas liberdades. A primeira categoria de liberdade, é aquela ligada às dis-

crepância da estrutura social, pois ela (a morte) teria como função nivelar aqueles 

que na vida foram diferentes (grifo nosso)
52

. 

O que podemos perceber na caracterização dos ritos de morte entre ricos e pobres, é que, 

aquilo que não se justifica em vida é confirmada no ato da morte, ou seja, distinção e mesmo 

discriminação do ser humano por sua condição social, também no ato da morte. 

Quando percebemos que eventos, rituais e liturgias relacionados à morte de uma pessoa é 

a confirmação de toda uma vida, nos permite inferir que a hipótese aqui tratada – sacralização 

da terra da morte, para benefício no pós morte, em sendo verdade na crença popular pode ser 

a única maneira de romper com a sina de uma vida inteira de sofrimentos, o que certamente 

confirma-se como um motivador para a hipótese aqui tratada. 

Ou seja, a sacralização de um terreno com vistas de benefícios pós morte, servia como 

esperança e alento para aqueles que em vida não tiveram nenhum tipo de alegria, regozijo, 

prazer, esperança ou mesmo alento em uma vida social melhor. 

O ato fúnebre, o terreno sagrado, a bela lápide, o canteiro aparado e bem ornamentado, 

podem significar a tentativa ultima de romper com os traços de uma vida de agonias, de más 

sortes, de dores.  

Na personalização da sepultara a identidade que em vida não se tinha, sendo em vida 

apenas mais um crioulo, um pobre, um condenado, ou apenas mais um Severino! 

O texto de João Cabral de Melo Netto, retrata a coletividade da miséria dos desesperan-

çados em vida, em especial a nordestina: 

                                                 
51 In MARTINS, 1983 - Departamento de História da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciência Humanas da Universidade de 

São Paulo. 

52 In MARTINS, 1983, p. 161 
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O meu nome é Severino,  

Não outro de pia. 

Como já muitos Severinos,  

Que é santo de romaria,  

Deram então de me chamar 

Severino de Maria; 

Como muitos Severinos 

Com mães chamadas Maria,  

Fiquei sendo o da Maria 

Do finado Zacarias. Mas [...]
53

. 

A nossa hipótese tem como ponto de transição meados do século XIX, no século que se 

discute a libertação dos escravos, a capacitação intelectual do brasileiro por sua cor de pele 

ou mesmo pelo tamanho de seu crânio
54

, a incapacidade ao trabalho intelectual, entre outros. 

O grande receio dos poucos que questionavam esta visão, inclusive com algum tipo de 

embasamento científico, é de que o racismo e a discriminação social fossem perpetuados. In-

felizmente para os que morreram nesta condição, isto se tornou a eles realmente eterno.   

Não apenas a vida, mas, também a morte e em especial os seus ritos fúnebres farão dis-

tinção entre o homem na sociedade: Rico versus pobre, liberto versus escravo, católico versus 

protestante. 

Nada melhor do que fatores religiosos, sacros, para sustentar esta condição – fator este 

que será observado em capitulo especifico a diante. O homem europeu branco português cató-

lico sustentará esta condição. 

 

                                                 
53 MELO NETTO, João Cabral, Morte e Vida Severina, São Paulo, Editora Folha de São Paulo, 2008. 

54 Pensamento difundido no Brasil a partir de Gobineau, que a convite de D.Pedro II vem realizar pesquisa científica no Brasil. 

De forma sucinta o pensamento fazia distinção entre o ser humano pelas características físicas – inclusive a cor da pele, e a 

intelectualidade a partir do tamanho ou características do crânio. 
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3.1.2 O terreno da morte e da discriminação – Cemitério dos Aflitos 

O primeiro cemitério a céu aberto na cidade de São Paulo não foi o da Consolação - obje-

to desta pesquisa, mas o dos Aflitos, todavia, o Cemitério dos Aflitos nunca foi o um local 

público de deposito dos mortos da cidade, objetivo este dado ao Cemitério da Consolação. 

O Cemitério da Consolação entre outros fatores importantes, tinha como missão resolver 

um dos grandes problemas social da população paulista: A discriminação, tornando a partir 

do seu uso comum,  o ser humano igual ao seu próximo, todavia, a discriminação não termina 

com sua inauguração, cabendo ainda aos vivos resolver este problema social que confirma-se 

na morte. 

Em caráter contextual faremos analise introdutória sobre questões históricas, sociais e re-

ligiosas do Cemitério dos Aflitos, com o objetivo de evoluir com o pensamento principal pro-

posto, a saber: A sacralização do terreno da morte no Cemitério da Consolação,  na crença 

popular católica.  

O primeiro cemitério a céus aberto – dos Aflitos,  foi construído no fim do século XVIII, 

em terreno pertencente à mitra diocesana, ou seja, a gestão da morte continuava sob os cuida-

dos da Igreja, este assunto de cunho social mantinha-se exclusivamente na esfera da fé, e no 

caso da nossa pesquisa, da fé católica. 

Localizado no atual bairro da Liberdade, tinha no centro de seu terreno a capela de Nossa 

Senhora dos Aflitos, inaugurada em 27 de junho de 1779. Assim sendo, o cemitério ficou co-

nhecido como: Cemitério dos Aflitos.  

O Cemitério dos Aflitos destinava-se ao enterro de indigentes, escravos e supliciados e 

funcionou até a abertura do Cemitério da Consolação, quando foram proibidos quaisquer ti-

pos de sepultamentos em outros locais da província. O Cemitério dos Aflitos seria demolido 

por volta de 1883, quando o terreno foi loteado e vendido a particulares, ou seja, pouco tempo 

depois da inauguração do Cemitério publico da Consolação. 

A gestão da morte representava não apenas um fator econômico – como já observado 

maior receita da igreja na época, mas, muito mais do que isto, representava a gestão dos valo-

res da vida de uma sociedade, valores estes discriminatórios. 
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Se, o sepultamente feito no pátio das igrejas – ad sanctos, dignificava o morto, sua me-

mória e a sua família, o enterro fora deste terreno representava exatamente o oposto. Expunha 

publicamente a miséria social e a condenação num possível mundo pós morte – sobrenatural, 

dada pelos homens religiosos – mundo físico social. 

A história desse cemitério acompanha à do Largo da Forca, eis que era destinado a reco-

lher cadáveres de supliciados e de indigentes, em féretros humílimos, contrastando com a 

suntuosidade dos funerais faustosos da sociedade portuguesa do período monárquico, inuma-

dos no interior das igrejas.  

O Beco dos Aflitos é um dos poucos existentes na cidade e que relembram a nenhuma 

simetria dos urbanistas de outrora. Sua manutenção numa cidade como São Paulo é uma in-

cógnita, visto que seu passado não trás orgulho a sociedade, seu presente não trás utilidade e 

seu futuro não possibilita evolução arquitetônica e ou geográfica. 

Na visão de Paulo Cursino de Moura (1980)  o Beco dos Aflitos, é sem saída e  antiqua-

do. Hoje, os da mesma espécie, abertos pela conveniência de senhorios abastados no centro 

de grandes áreas de terreno, denominam-se vilas. O que foram esses becos sem saída : Beco 

dos Barbas, hoje Travessa Porto Geral; Beco do Zunega, no Largo do Paissandu e Beco da 

Boa Morte, nos fundos do Carmo
55

. 

  

Figura 1- 

                                                 
55  MOURA, Paulo Cursino de.-  São Paulo de Outrora – evocações da metrópole. São Paulo: Editora Itatiaia, 

1980. 
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Fonte: Revista Veja SP 

Assim sendo, talvez algum fator religioso justifique a manutenção deste Beco nos dias 

atuais, ou mesmo, questões sobrenaturais no imaginário popular.  

Até então a gestão da morte ainda estava sob os cuidados da Igreja Católica, que não se-

pultava os corpos dos condenados em seu terreno, e assim, na crença popular não recomenda-

va
56

 as almas destes ao descanso. Se a alma destes condenados não estava no descanso onde 

estaria? 

Sem o cumprimento dos ritos da morte, através do caminho estabelecido pelo deposito 

fúnebre – através do terreno sacro, estes condenados – ou seus espíritos, estariam perdidos até 

o presente, ou como no dito popular estariam como: Almas penadas, crença esta que fomenta 

diversas outras manifestações de crenças, que não serão analisadas nesta pesquisa, mas, nos 

serve de apoio para a ideia desta pesquisa – sacralização do terreno da morte. 

O Cemitério dos Aflitos foi o primeiro a céu aberto, mas, não foi o primeiro a receber de 

forma indiscriminada a população, ao contrário, recebia a população descriminada, tornando-

se símbolo máximo e ultimo desta discriminação. 

Muitos sentenciados à forca durante os séculos XVIII e XIX foram enterrados ali, para 

ilustrarmos a questão aqui analisada – discriminação, cito dos casos de perspectivas distintas, 

a saber: Discriminação social e discriminação religiosa. 

 

Discriminação Social: 

Francisco José das Chagas, morto e enterrado nos cemitérios dos Aflitos em 1821.  

Conhecido como Chaguinhas, sua morte comoveu a população paulistana da época fa-

zendo surgir uma devoção em torno desse acontecimento, já que ocorreram ao menos três ten-

tativas de enforcá-lo e todas fracassaram – a corda, misteriosamente, arrebentava57.  

 

Discriminação Religiosa: 

Proibição de sepultamento do professor da Faculdade de Direito do Largo São Francisco, 

Júlio Frank, que foi enterrado na calada da noite na própria faculdade. 

                                                 
56 A recomendação da alma refere-se ao benefício ao morto, gerado pelo  poder do sacerdote em enviar ou não sua alma a um 

lugar melhor, de descanso, alegrias e recompensas – Paraíso. 

57 http://www.vivaocentro.org.br/bancodados/roteiro_turistico/roteiro_l02.htm - consultado em 02/11/2011. 

http://www.vivaocentro.org.br/bancodados/roteiro_turistico/roteiro_l02.htm


   

47 

A empreitada ocorreu quando alguns estudantes ficaram inconformados com a ida do 

corpo de Júlio Frank ao Cemitério dos Aflitos, e resolveram transladar o caixão para dentro 

da faculdade. Júlio só foi mandado aos Aflitos porque não era católico, e, portanto não podia 

ser enterrado em nenhuma igreja de São Paulo (retomaremos este tema: Inimizade no terreno 

da morte, no capitulo VII) 

Durante muitos anos, no dia dezenove de junho, o pátio onde está enterrado Júlio Frank 

era aberto à visitação.  

Estes são apenas dois de muitos casos que giram em torno deste Cemitério, que hoje não 

existe mais, todavia, no imaginário popular coisas estranhas tidas como sobrenaturais ainda 

ocorrem. Para esta pesquisa o que nos vale é sua força discriminatória, ratificando, sustentan-

do e perpetuando na morte a dor e miséria de vida de alguns. 

  

No século XXI ainda temos  as capelinhas dos Enforcados e dos Aflitos. 

 

Figura 2- 

Fonte: http://www.vivaocentro.org.br/ 

 

 Pelos arquivos da Cúria Metropolitana,  

1775 - construído o Cemitério para os negros e os condenados. 

1779 - foi erigida a Capela de Nossa Senhora dos Aflitos, ao lado do cemitério. 

Endereço = Rua Beco dos Aflitos, 70 - Altura do nº 52 da Rua dos Estudantes 

CEP - 01503-010 

Missas - 2ªs feiras às 17:00 horas  
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3.1.3 O Enterro do Homem Branco Português 

Não poderíamos finalizar este ultimo capitulo que compõe o contextual desta pesquisa, 

sem retornar ao homem branco português. Que tem sua condição social em vida, e sua ex-

pressão final na morte a mensagem de superioridade e luxo. 

Retornando à pesquisa de Ariès (1975), pode-se perceber de forma mais detalhada a pos-

tura e conduta do homem branco europeu português que vem ao Brasil no ato fúnebre. 

Vestiam-se com decência para não provocar repulsa, repetiam os mesmo refrões – 

“uma esmola pelo amor de Deus” -, passavam aos sábados pelas sacristias onde se 

distribuíam as esmolas da semana; as mulheres, no caso, levavam ao colo seus pe-

quenos. Muitas vezes os tinha como resposta um “Deus lhe favoreça”, sinal de que 

não iam obter nada, tendo, então, que emendar com um “Amém”, seguindo adiante 

em busca de melhor sorte. Ganhavam também ao acompanhar enterros, pois não 

eram poucos os fiéis que compensavam seus pecados mandando aos testadores que, 

uma vez falecidos, fossem transportados ou velados por mendigos. Era prova de 

‘humildade’ (grifo do autor)
58.

 

A preocupação com o pós morte também está presente no homem branco europeu, assim 

como já observado no capitulo 2 – Fatores Étnicos, que mesmo em vida, preparava o seu cor-

tejo, velório e enterro de forma a ‘compensar’ a vida vivida. Compensar de que? 

Observemos novamente o texto de Priore e Venancio (2010) acima:  “... pois não eram 

poucos os fiéis que compensavam seus pecados mandando aos testadores que, uma vez fale-

cidos, fossem transportados ou velados por mendigos. Era prova de ‘humildade’ (grifo do 

autor)59” 

Havia na prática do europeu católico atos compensatórios pós morte! Ou seja, o homem 

português católico tinha por expectativa sair do mundo dos vivos e chegar ao desconhecido 

mundo pós morte com uma vida digna, compensada por atos de outrem, mesmo pós a própria 

morte. 

                                                 
58 PRIORE e VENÂNCIO, 2010, p. 141 

59 Ibid, p. 141 
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Se o medo de partir com o saldo de pecados geravam atos, práticas ou mesmos ritos es-

pecíficos até o terreno da morte – sendo este a última fronteira com os vivos, outro temor se 

dará exatamente pelo inverso – o terreno da morte como fronteira com os mortos, o retorno! 

Apesar da sua familiaridade com a morte, os antigos temiam a vizinhança dos mortos 

e mantinham-nos afastados. Honravam as sepulturas: o nosso conhecimento das anti-

gas civilizações pré-cristãs provem em grande parte da arqueologia funerárias, dos 

objetos encontrados nos túmulos. Mas um dos objetivos dos cultos funerários era 

impedir os defuntos de regressar e perturbar os vivos.
60

 

O terreno da morte torna-se uma fronteira entre os vivos e os mortos, e, o uso deste terre-

no deverá ocorrer a partir de determinados ritos e práticas, que se, realizadas de forma espe-

rada - cultos e honrarias ou mesmo a distancia física - manteriam os mortos afastados.  

O medo da ‘volta dos mortos’ bem como o desconhecido da própria morte também inva-

de o imaginário do português católico, sendo a práxis do dia-a-dia mais relevante do que as 

teorias da ciência européia. 

Este temor para com o terreno da morte, não está relacionado a cultura ou colonização 

brasileira, todavia, faz parte de um contexto bem anterior. 

Tudo começou, não tanto com o cristianismo, mas com o culto dos mártires, de ori-

gem africana. Os mártires eram enterrados nas necrópoles extra-urbanas, comuns a 

cristãos e pagãos. Os sítios venerados dos mártires atraíram por sua vez as sepultu-

ras. São paulino faz transportar o corpo do filho para junto dos mártires de Aecole, 

em Espanha, para que ele “fique associado aos mártires pela aliança do tumulo, a fim 

de que, na vizinhança do sangue dos santos, ele absorva esta virtude que purifica as 

nossas almas como o fogo
61” 

 

Apesar desta pesquisa adiante buscar a relação entre a sacralização do terreno com a con-

fessionalidade cristã católica, nesta análise contextual fica evidenciado que antes mesmo do 

cristianismo católico instaurasse no Brasil – ou mesmo na Europa, a associação do pensamen-

to sacro com o terreno da morte já existia.  

Fato este que permite a inferência sobre ser o terreno da morte uma espécie de passagem 

para o mundo desconhecido, o mundo pós morte – isto no imaginário popular, pois, senão 

houvesse – no imaginário popular, algo de especial neste terreno o que justificaria a necessi-

                                                 
60 ARIÈS, 1975, p. 25 

61 ARIÈS, 1975, p.26 



   

50 

dade, desejo ou mesmo exigência de enterrar-se um ente próximo em determinado espaço 

físico, ao lado de algum personagem religioso – tido como santo, distante do convívio desta 

família enlutada? 

Destacando parte da afirmação de Ariès podemos observar que também o homem euro-

peu tinha expectativas de benefícios pós morte, no ato de enterrar um ente querido em deter-

minado terreno: “...fique associado aos mártires pela aliança do tumulo, a fim de que, na vi-

zinhança do sangue dos santos, ele absorva esta virtude que purifica as nossas almas como o 

fogo” 

Os termos utilizados por Ariès como: Aliança do tumulo e vizinhança do sangue dos san-

tos associados à expectativa de ‘absorção de virtudes purificadores’, reforçam a ideia central 

que o terreno da morte se torna sacro no imaginário humano, inclusive para o branco europeu. 

3.1.4 Conclusões Pontuais – Fatores Socioeconômicos  

Neste capitulo pode-se observar que os ritos da morte formaram a base de receita finan-

ceira da Igreja Católica, e que a manutenção desta gestão significava a manutenção de sua 

principal fonte de renda. 

Estes mesmos ritos – enraizados no imaginário popular no decorrer da história, também 

era fonte de renda para outros setores da sociedade, com trabalho e comercio próprio. 

Para que a gestão da morte pudesse ser mantida no seio religioso, dois fatores precisavam 

estar inseridos no pensamento desta sociedade: O medo do desconhecido e a discriminação 

social. 

O medo do desconhecido era a principal fonte de alimentação do poder conferido a Igre-

ja, visto que no imaginário popular esta mesma igreja, na pessoa de seus sacerdotes era res-

ponsável por indicar o destino pós morte da vida do ser humano. 

Este destino podia ser garantido ainda em vida se cumprido os ritos estabelecidos, entre 

estes ritos, o que especificamente interessa para a ideia principal desta pesquisa é o rito do 

terreno da morte. 
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 O depositar de um corpo em determinado terreno podia significar a entrada feliz no 

mundo desconhecido da morte. Estar dentro do espaço físico tido como santo das igrejas, 

próximo ao espaço da morte de homens tidos como santos garantem – no imaginário católico 

popular, o caminho. 

Se o medo do desconhecido era a principal fonte, a discriminação social a principal con-

sequencia. 

Havia a necessidade de manter-se a desigualdade social da vida nos ritos da morte, afinal 

de contas, o beneficio de um pós morte – iniciado no cumprimento correto dos ritos fúnebres, 

de gala, luxo, saudável num paraíso sobrenatural destinado aos santos, só poderia ser para os 

que em vida tiveram a condição de honrar os santos. Onde a questão de honra não está ligado 

a uma vida de valores éticos, morais e altruístas elevados, mas, no que distinguia o homem na 

sociedade: Dinheiro e poder. 

É evidente que a diferença na visão social que se perpetuava para os escravos, crimino-

sos, desafetos sociais, ou aqueles que negaram em vida este poder e gestão da morte, à esfera 

religiosa da Igreja Católica, colocando assim em risco a manutenção do status quo da socie-

dade, da desigualdade social, do poder das classes dominantes e de sua principal fonte de re-

ceita. 

Manter os escravos e criminosos longe do terreno sacralizado da morte, bem como negar 

a estes o eventual beneficio pós morte agregado ao enterro neste mesmo terreno, foi algo rela-

tivamente simples, tanto de manter quanto de justificar, usando a imposição da força, a desi-

gualdade social e o poder da gestão da morte como prerrogativa. 

Contudo, esta gestão, seu o poder agregado e manutenção do status quo da sociedade 

passam a ser questionado pelos ciclos Protestantes – religioso, Positivista – não religioso, Hi-

gienista – científico, o que, como será observado nos capítulos finais, resultará na indicação e 

decisão política provincial da abertura de um terreno laico para a gestão da morte em São 

Paulo. 
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4 O TERRENO DA MORTE FATORES RELIGIOSOS 

..são prescrições próprias do catolicismo em graus 

variáveis de consonância com a ortodoxia: são 

crenças e ritos de indissimulável procedência 

africana e aqui combinadas e recombinadas entre 

grupos africanos culturalmente diferentes e entre 

essas diferentes crenças africanas e as variações 

próprias do cristianismo do colonizador católico. 

Teófilo de Queiroz Júnior 

 

Das pesquisas de contexto relacionadas deste trabalho, as de inferência e referência re-

ligiosa certamente terão a maior relevância na confirmação ou não da hipótese proposta: Sa-

cralização de um terreno e suas implicações. 

Na tentativa de clarificar estas questões religiosas, é importante neste capitulo obser-

va-las através de alguns prismas específicos que compõe o imaginário popular, os prismas: 

Sociológico, Religioso Oficial e Religioso Popular. 

 

4.1.1 Fator Sacro-social 

Como já observado nesta pesquisa, a busca de um beneficio para o pós morte, faz parte 

do ser humano, e isto se manifesta de maneiras múltiplas a partir da diversidade étnica. 
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Contudo, faz-se necessário identificar como esta busca – comum ao ser humano, surge e 

chega até os dias atuais – pós moderno, de tal forma a influenciar e conduzir o cotidiano po-

pular num imaginário que leva a sacralização de terreno laico, o terreno do Cemitério da 

Consolação.  

No pensamento de Durkheim
62

 temos uma concepção social evolucionista, que numa li-

nha do tempo na evolução de uma sociedade poderíamos afirmar que uma prática religiosa 

comum numa sociedade influencia um individuo, ou seja, a força parte da sociedade para o 

individuo. 

Um fator social que age e interfere no individuo e ainda a generacidade como um fator de 

interferência no todo. 

Já Weber
63

 não entende os valores da sociedade como evolucionista, antes, cada Socie-

dade tem sua particularidade, assim temos uma ação do individuo para a sociedade. 

A partir da intencionalidade, ação social ou conduta de um individuo uma prática social 

pode ser seguida por esta mesma sociedade, tornando esta prática algo peculiarilizada. 

Após estas duas concepções a hipótese tratada da sacralização do terreno da morte, parte 

de uma coerção social ou de uma motivação do individuo?  

Em si tratando de uma hipótese relacionada ao universo totalmente desconhecido e por 

muitos temido - o da morte, e da possibilidade – motivação, de uma vida pós morte, proponho 

uma resposta dupla a pergunta acima. 

Concordando com o pensamento de Durkheim trata-se de fator social. Em virtude da for-

ça coerciva que uma sociedade pode exerce em um individuo, e, em se tratando do fator do 

desconhecido da morte, a coerção tornou-se algo ainda mais forte em cada sociedade ao lon-

go da história. 

                                                 
62 Émile Durkheim, nasceu 1858 em Paris. É considerado por muitos um dos pais da sociologia moderna. Foi o fundador da 

escola francesa de sociologia. 

63 Nascido em Erfurt, Alemanha 1864 desenvolveu estudos na área de história, Filosofia, Direito, Teologia e Sociologia 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Paris
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Sociologia_moderna&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sociologia
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E aceitando também a visão de Weber trata-se de uma motivação humana individual. A 

partir da busca uma vida feliz, saudável, sempre jovem, enfim, infinita! Entende-se que no 

mesmo campo desconhecido da morte, as duas concepções sociológicas são percebidas. 

No caso do paulistano, a tradição católica recebida e absorvida não será uma dominação 

católica apostólica romana, mas, uma dominação católica combinada e recombinada com os 

diversos fatores culturais e religiosos do Brasil. 

A título de ilustração esta pesquisa abordou de forma embrionária alguns destes fato-

res culturais, citando a questão da morte para o índio, o negro, o judeu e o japonês. 

Vale ressaltar que mesmo sendo um país de predominância católica, não temos uma 

dominação institucionalizada, não se trata de dominação burocrática, e se, não foi a domina-

ção institucionalizada que suportou o imaginário sacro aqui tratado, consequentemente, não 

seria sua ausência que alteraria este mesmo imaginário. 

Neste sentido percebe-se que mesmo após a quebra da dominação legal – Brasil Impé-

rio, ainda hoje, a dominação pela tradição leva ao popular brasileiro a crer em práticas religi-

osas de um catolicismo que não é católico, ao menos não o romano! 

  Partindo da base teórica de Durkheim – coerção social, sociedade influenciando o in-

dividuo, temos no comentário de Maria Luiza Marcíclio
64

 sobre a análise de Ariès, registrado 

no texto organizado por Martins (1983) o seguinte: 

Mas é Ariès que se preocupa em encontrar uma explicação de conjunto, sobre as ati-

tudes perante a morte, nas sociedades do Ocidente cristão, da Idade Média aos nos-

sos dias. Depois de duas décadas quase de pesquisas, esse autor detectou, com ex-

traordinária maestria e sensibilidade, quatro tempos longos, na evolução do sentimen-

to coletivo da morte; primeiro, há a morte aceita, onde domina na Idade Média, a 

simplicidade, a socialização do homem com a morte, a parca ou nenhuma preocupa-

ção com o destino futuro dos corpos
65

. 

Por este registro fica-nos claro a não existência de preocupação ou liturgia especifica 

em relação ao corpo do defunto, isto em determinada fase da história do homem ocidental!  

                                                 
64 In MARTINS, 1983 -Professora do Departamento de História da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciência Humanas da Uni-

versidade de São Paulo. 

65 MARTINS, 1983, p. 63 
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O onde guardar o corpo não era especificado ou restrito, de certa forma, como a morte 

do homem era algo natural, simples e esperado, e, por muitos premeditadamente preparado, o 

local para o deposito do corpo era tratado com a mesma naturalidade. 

Não havia questões éticas, higiênicas, filosóficas ou mesmos religiosas inseridas neste 

contexto, alguém morre, basta enterrar o corpo em um terreno disponível, um terreno qual-

quer. 

Nem mesmo como seria enterrado era algo que preocupava o homem, e – mais uma 

vez, o que nos importa para este trabalho: “não havia preocupação com o aonde este seria en-

terrado.  

Fica evidenciado que não havia conceitos definidos, aceitos ou inseridos na sociedade 

média ocidental, cristã e predominante católica sobre o terreno pertencer ou não a igreja, ou a 

família católica, enfim, o terreno não era católico, não era confessional, era simplesmente um 

terreno. 

Evoluindo em seu comentário a professora Maria Luiza Ancestrais
66

 - mesmo não 

sendo seu objetivo, concorda com a hipótese aqui pesquisada, quando registra novo comentá-

rio sobre o texto de Ariès: 

Com o século XII, o mundo pleno da Europa medieval, as mudanças já estão agindo, 

lentamente, no sentido de uma morte vista com maior dramaticidade, individualidade 

– as sepulturas vão se tornando individualizadas, identificadas, dentro das igrejas ou 

em capelas mortuárias
67

. 

A evolução do sentimento do homem cristão ocidental – ainda não o brasileiro, e a 

partir dos valores sociais já mencionados, permite o desenvolvimento de novos valores e prá-

ticas religiosas, e em especial, direciona o homem para uma crença especifica para o seu 

momento último. Será no momento da morte, que o homem procurará num lugar de expres-

são religiosa – a igreja, o identificar-se com o sacro. Sacro este que talvez nunca lhe interes-

sou em vida. 

Nos interessa neste momento a citação contida no texto do Martins sobre a relação do 

cristianismo com as questões da morte: “A teologia mantém-se ainda mais recatada nessa te-

                                                 
66 Ibid. p.63 

67 Ibid. p. 63 
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mática
68

”. Sendo a nossa hipótese uma hipótese que procura analisar uma tradição religiosa 

dentro do catolicismo brasileiro, a afirmação de retração e timidez por parte da teologia, con-

firma que esta, não se refere a um catolicismo ortodoxo, mas, como já mencionado de um 

catolicismo outro, refeito a um modo particular do povo brasileiro. 

Nesta comunicação vamos deter-nos apenas em duas séries documentais, que serve 

ao estudo quantitativo da morte e das atitudes coletivas ante a morte: os registros 

eclesiásticos de óbitos e os testamentos. Os primeiros cobrem, em principio, toda a 

sociedade, independentemente de riqueza ou posição social, dos senhores aos escra-

vos, dos citadinos ao homem do campo e ao índio, em suas aldeias. A única condição 

a ser preenchida era a de ter sido batizado na fé católica, e era raro os indivíduos 

que dela escapavam (grifo nosso)
 69

. 

 

Os registros eclesiásticos são os registros que permitem a análise histórica da cidade 

de São Paulo, a partir destes registros seria possível estudar-se as diversas questões sociais, 

inclusive as relativas à morte, todavia, conforme destaque, esta analise restringe-se ao contex-

to confessional Católico. 

Comentando sobre a literatura fictícia em Érico Veríssimo
70

 

Resolvida a situação dos mortos, resta a restauração da normalidade do cotidiano de 

Antares – a situação dos vivos. Para isso ocorre também um ritual. Os próceres lo-

cais reúnem-se, discutem e decidem por um jantar de gala, como numa atualização da 

antiga prática européia de se comerem os pecados do morto para livrá-lo das penas 

do inferno
71

. 

O pensamento percebido no texto de Ariès sobre a crença do católico popular, agrega-

do aos valores sociais – já observados acima, levará a uma crença de confessionalidade à terra 

de sepultamento – hipótese trabalhada nesta pesquisa, demonstra a evolução da crença popu-

lar sobre os benefícios que os atos rituais possam gerar ao defunto. 

A presente pesquisa já evoluiu neste ponto, e já se pode perceber que tanto como co-

erção social tanto quanto por motivação, o medo do desconhecido universo pós morte é um 

fator comum ao homem em sociedade e determinante para a crença e execução de determina-

das práticas. 

                                                 
68 Ibid. p. 61 

69 Ibid. p. 66 

70 A respeito dos mortos não enterrados em Antares, denominado: Incidente em Antares retrata situação social diante da morte 

por motivo de greve local, que em sua ficção trás os mortos ao convívio social. 

71 VERISSIMO, Erico, Incidente em Antares, Companhia das Letras, São Paulo, 2006 
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Este fator determinante tem como conseqüência direta a busca de um benefício – para 

muitos não tido em vida, para este universo desconhecido. 

E é para o alcance deste benefício, que os ritos fúnebres devem ser executados, e, no 

imaginário popular são sustentados de geração em geração até os dias atuais. A queda do im-

pério, a municipalização, a evolução tecnológica, cientifica e médica não foram fortes sufici-

ente para superar este imaginário, e, o terreno laico do Cemitério da Consolação tornou-se e 

mantêm-se como terra santa para muitos. 

Pode-se observar abaixo que esta força do imaginário popular, que, transforma o pró-

prio catolicismo em outro, já havia sido abordado em uma época muito próxima ao período 

de transição desta pesquisa, o século XIX. 

  

As ideias poderão mudar-nos sécs. XVII e XVIII. Sob a acção (sic) da Reforma ca-

tólica, os autores espirituais lutarão contra a crença popular (grifo do autor) se-

gundo a qual não era tão necessário a uma pessoa esforçar-se demasiadamente para 

levar uma vida virtuosa, uma vez que uma boa morte resgatava todas as faltas
72

. 

A ação dos autores espirituais – talvez em busca da elevação da ética, moral e valores 

altruístas na sociedade, pode ser considerada frustrada ou perdida, quando observamos a 

crença do católico popular numa terra santa! 

A ideia que atos de rituais específicos no ato da morte, e também, no pós morte de 

uma pessoa lhe trarão benefícios numa eventual vida além, certamente não serviam de moti-

vação para a busca de uma vida santa. 

Esta mesma crença continua alicerçada no credo popular brasileiro, permitindo inclu-

sive o desinteresse, descuido, desconhecimento e não observância de preceitos católicos ro-

manos, importando apenas a crença nos ritos. Muitos em vida se declaram: “Católico não pra-

ticante”, mas, na morte praticam os ritos que – segundo o imaginário popular, lhe garantam o 

paraíso. 

Dentro do recurso histórico literário – que já vem alicerçando a pesquisa até aqui, des-

taco três fatores importantes na evolução da crença popular em relação à morte. 

                                                 
72 ARIÈS, 1975, p. 35 
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Os fatores da: Transição, Medo e Incertezas, identificados no texto de Phillipe Ariès, 

reconhecido pesquisador sobre as questões da morte, corroboram com a hipótese trabalhada 

nesta pesquisa. 

 

Transição 

As citações a seguir têm relevância para esta pesquisa, pois, a transição supracitada, 

ocorre século XIX, período de análise deste trabalho, e de inauguração do Cemitério da Con-

solação: 

Mas, ao mesmo tempo, já se preocupa menos com a sua própria morte, e a morte 

romântica, retórica é antes de mais a morte do outro, o outro, cuja lamentação e sau-

dade inspiram no séc. XIX e ao séc. XX o culto novo dos túmulos e dos cemitérios 

(grifo do autor)
73

. 

  

Ariès que faz um acompanhamento crítico da história da morte no ocidente aponta pa-

ra o período objeto deste estudo, uma transição importante em relação a morte, saída de certo 

romantismo – valor sentimental, para o inicio de culto – valor sacro. 

Após um período de certa naturalidade na relação do ser humano com a morte, obser-

vando-a por seu valor coletivo, como o destino de todos, e o capitulo final e inevitável da vi-

da, e que, sendo isto certo e concreto não haveria necessidade de espantar-se ou temer-se di-

ante deste fator, ao contrário, dentro da naturalidade já proposta, o ser humano se preparava 

para a própria morte, a recebia de forma organizada – não apenas com testamentos, mas, 

eventos pré agendados, discursos, entre outros, todavia, na chegada ao século XIX já não será 

assim. 

 

Medo 

                                                 
73 Ibid, p. 43 
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Ainda no período de interesse desta pesquisa, outro ponto de importância que encon-

tramos no pensamento de Ariès, está na questão na mudança da relação da morte do contexto 

familiar para o contexto médico-hospitalar. 

A morte deixa de ser uma oportunidade última de relacionamentos sociais, entre fami-

liares e amigos daquele que jaz, para uma questão técnica. Entendendo que em muitos casos, 

o enviar de um parente terminal a um hospital não é um ato que busca a saúde, recuperação 

ou alguma felicidade ao parente terminal, todavia, um local para a morte deste. Antes no hos-

pital do que em casa! Medo do fato em si, do que ele representa, do que os outros vão pensar, 

de como voltarei a esta casa com a imagem do ente morto, etc. 

Ariès cita ainda a atual relação da morte no contexto familiar na prática do eufemis-

mo. Por exemplo, na atitude dos adultos para com as crianças, ocultando a verdade, negando-

as a despedida dos mortos familiares. Frases como: a vovó está com papai do céu, refere-se a 

uma tentativa de negar a falência do ser humano e de todos os seus aparatos tecnológicos di-

ante da morte, bem como, a tentativa de não gerar medo ou trauma emocional nas crianças. 

 

Incertezas 

Os rumores da ciência moderna a respeito das doenças que o lugar da morte poderiam 

trazer e afetar a sociedade dos vivos agrega neste contexto a incerteza. 

Além da incerteza do mundo além – fator de motivação para o imaginário popular já 

observado- havia a incerteza do mundo atual, onde o acumulo dos mortos e sua relação pre-

sencial com os vivos passa a ser considerada como insalubre. 

O acumulo local dos mortos nas igrejas, ou nos pátios das mesmas, tornou-se repen-

tinamente intolerável, ao menos para os espíritos “esclarecidos” (grifo do autor( da 

década de 1760. Aquilo que durava há quase um milênio sem provocar reserva algu-

ma já não era suportado e se tornava objeto de criticas veementes
74

. 

 

Se a relação com os mortos não era saudável, o desapego com as questões da morte 

conferia algum tipo de status, aos espíritos esclarecidos, do final do século XVIII, pensamen-

                                                 
74 Ibid, p 46. 
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to que certamente será um dos alicerces que sustentarão a ruptura – ao menos a tentativa, com 

o imaginário popular de sacralização do terreno da morte, na época o terreno intra muros da 

igreja ou seu entorno. 

É neste quadro de transições, medos e incertezas que as novas crenças populares en-

contram o seu terreno mais fértil. E neste contexto que o Cemitério da Consolação, primeiro 

cemitério publico de São Paulo carregará no conceito popular, o status de terra santa!  

Apoiando este conceito, que vem sendo alicerçado, recorro novamente ao registro d 

Ariès:  

[..]. que o culto dos túmulos do séc. XIX e do séc. XX nada tem a ver com os cultos 

antigos, pré-cristãos, dos mortos, nem como as sobrevivências destas práticas do fol-

clore relembremos o que já dissemos da idade média, do enterramento ad sanctos 

(sic) nas igrejas ou junto das igreja. Houve uma grande ruptura entre as atitudes men-

tais da Antiguidade para com os mortos e as da Idade Média. Na Idade Média os 

mortos eram confiados, ou antes, abandonados à Igreja, e pouco importava o local 

exacto (sic) da sua sepultura
75

.” 

Se – como registrado por Ariès, houve grande ruptura de atitudes mentais entre a An-

tiguidade e a Idade Média, sem dúvidas, que também o houve entre a Idade Média e os tem-

pos atuais, onde - relembrando o já dito, temos uma disposição de culto ao lugar da morte: 

Mas, ao mesmo tempo, já se preocupa menos com a sua própria morte, e a morte 

romântica, retórica é antes de mais a morte do outro, o outro, cuja lamentação e sau-

dade inspiram no séc. XIX e ao séc. XX o culto novo dos túmulos e dos cemitérios 

(grifo do autor)
76

. 

 

O destaque que muito importa a esta pesquisa é a mudança expressiva entre “não se 

importar com o lugar da morte para o ato de cultuar a terra da morte”, fato este que percebe-

se ainda hoje, não no catolicismo ortodoxo, mas, na crença do popular brasileiro. 

Para melhor compreensão desta crença popular – sacralização do terreno da morte, 

observaremos de forma breve, alguns conceitos do Catolicismo Oficial e - o aqui chamado, 

Popular. 

 

                                                 
75 Ibid. p. 49 

76 Ibid. p. 43 
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4.1.2 O Cristianismo Católico Oficial 

Para a confirmação da ideia nesta pesquisa proposta, da sacralização do Cemitério da 

Consolação pelo católico popular, é importante a análise introdutória deste tema no Catoli-

cismo Ortodoxo oficial, e para tal, a pesquisa recorre ao Catecismo Católico Oficial aprovado 

pelo então Papa João Paulo II, em 25 de Junho de 1.992
77

. 

As doutrinas oficiais apresentadas neste documento são extensas, e não será necessária – 

para esta pesquisa, a análise de todas, contudo, abaixo indicaremos as doutrinas relacionadas 

ao momento final da vida do fiel católico, onde evidenciamos a ausência de uma sacralização 

territorial. Abaixo alguns pontos do capitulo especifico dos momentos finais do cristão católi-

co. 

V. O Viático, último sacramento do cristão 

1523. Uma preparação para a última passagem. Se o sacramento da Unção 

dos Enfermos e concedidos a todos os que sofrem de doenças e enfermi-

dades graves, com mais forte razão o e aos que estão prestes a deixar 

esta vida («in exitu vitae constituti) (sic): de modo que também foi chamado 

«sacramentum exeuntium – sacramento dos que partem≫ (sic).  A Unção 

dos Enfermos completa a nossa conformação com a morte e ressurreição 

de Cristo, tal como o Batismo a tinha começado. Leva a perfeição as un-

ções santas que marcam toda a vida crista: a do Batismo selara em nos 

a vida nova: a da Confirmação robustecera-nos para o combate desta vida; 

esta ultima unção mune o fim da nossa vida terrena como que de um solido 

escudo em vista das ultimas batalhas, antes da entrada na Casa do 

Pai.(grifo nosso) 

1524. Aqueles que vão deixar esta vida, a Igreja oferece-lhes, alem da Un-

ção dos Enfermos, a Eucaristia como viatico (sic). Recebida neste momento 

de passagem para o Pai, a comunhão do corpo, e sangue de Cristo tem um 

significado e uma importância particulares. E semente de vida eterna e for-

ça de ressurreição, segundo as palavras do Senhor: ≪Quem come a minha 

carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna: e Eu ressuscitá-lo-ei no ul-

timo dia≫ (Jo 6, 54). 

Sacramento de Cristo morto e ressuscitado, a Eucaristia e aqui sacramento 

da passagem da morte para a vida, deste mundo para o Pai.  

1525. Assim, do mesmo modo que os sacramentos do Batismo, da Confir-

mação e da Eucaristia constituem uma unidade chamada ≪os sacramentos 

da iniciação crista≫, também pode dizer-se que a Penitencia, a Santa Un-

ção e a Eucaristia, como viatico (sic), constituem, quando a vida do cristão 

                                                 
77 http://www.vatican.va/archive/cathechism_po/ - consultado em 23/11/2011 

http://www.vatican.va/archive/cathechism_po/
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chega ao seu termo, ≪os sacramentos que preparam a entrada na Pátria≫ 

ou os sacramentos com que termina a peregrinação. (grifo nosso)78
 

 

O capitulo especifico que trata da preparação para a última passagem nada indica, em 

termos de procedimentos, liturgias ou ritos a necessidade de depositar-se o corpo de um fiel 

católico em determinado terreno. 

Os ritos finais de preparativos para um feliz pós morte do fiel Católico Romano são: 

a) Penitencia;  

b) Santa Unção; 

c) Eucaristia; 

Confirmando isto o próprio texto revisado pelo Papa João Paulo II: “constituem, quando 

a vida do cristão chega ao seu termo, ≪os sacramentos que preparam a entrada na Pátria≫ 

ou os sacramentos com que termina a peregrinação.
79

” 

Além de não haver nenhum ensinamento oficial sobre a sacralização do terreno da morte, 

o credo Católico Oficial indica a necessidade de uma vida de Comunhão com a Igreja, enten-

dendo o termo Comunhão – neste contexto, como aderência as práticas e ritos, ou seja, não 

adiantaria após uma vida vivida distante da Igreja, guardar o corpo em um lugar tido como 

santo para beneficiar este morto no pós morte desconhecido. 

No pensamento Católico é a igreja que tem o poder de entregar o seu fiel – e somente es-

te, a Deus, para que este tenha o beneficio de um estado feliz pós morte, a Igreja é a porta ao 

paraíso não o terreno do cemitério, muito menos de um cemitério laico como o da Consola-

ção.  

Retornemos ao Catecismo Oficial do Vaticano para ratificar e finalizar este pensamento: 

1682. O dia da morte inaugura para o cristão, no termo da sua vida sacra-

mental (grifo autor), a consumação do seu novo nascimento começado no 

Batismo, o definitivo ≪assemelhar-se a imagem do Filho≫, conferido pela 

                                                 
78 Ibid.  

79 Ibid. 
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unção do Espírito Santo e pela participação no banquete do Reino, anteci-

pada na Eucaristia, ainda que algumas derradeiras purificações lhe sejam 

ainda necessárias, para poder vestir o traje nupcial. 

1683. A Igreja que, como mãe, trouxe sacramentalmente no seu seio o 

cristão durante a sua peregrinação terrena, acompanha-o no termo da 

sua caminhada para o entregar ≪nas mãos do Pai≫. E oferece ao Pai, 

em Cristo, o filho da sua graça, e depõe na terra, na esperança, o gérmen 

do corpo que ha-de (sic) ressuscitar na gloria. Esta oblação e plenamente 

celebrada no sacrifício eucarístico, e as bênçãos que o precedem e o se-

guem são sacramentais. (grifo nosso). 

 

É a vida de Comunhão com a Igreja Católica Romana, contabilizada a partir da iniciação 

batismal, participação efetiva – ou comunhão, com os sacramentos, e por fim, a recomenda-

ção desta mesma Igreja, que permitirá o beneficio pós morte, o terreno não importa no Cato-

licismo Oficial. 

Se a sacralização do terreno cemiterial não é uma orientação explicita do Catolicismo 

oficial, e, como já observado nesta pesquisa, é uma crença efetiva do homem católico brasi-

leiro, esta prática só poderá ser sustentada a partir de outro tipo de fé católica, a popular.  

4.1.3 O Cristianismo Católico Popular 

Após reflexão teórica, a partir da revisão bibliográfica apontada no inicio deste trabalho, 

bem como, da validação empírica colhida no próprio campo santo aqui proposto – Cemitério 

da Consolação é possível analisar de forma específica a ideia central proposta da sacralização 

do terreno municipal do cemitério da Consolação. 

Conforme vimos em Ariès o homem - mesmo o não religioso em vida, procura uma iden-

tidade religiosa no seu ato social ultimo doença terminal, velório e enterro, buscando nesta 

ação encerrar seu ciclo social com uma mensagem sacra, sem duvidas, objetivando nesta bus-

ca um beneficio especial. 

Isto se dá em diversos formatos - aqui já mencionados, e que, conforme a análise do 

prisma social pode ser motivada tanto por uma coerção social – Durkheim, quanto por um 

apelo do individuo - Weber, e em se tratando do campo desconhecido da morte, ambos os fa-

tores motivaram o católico popular brasileiro a criar uma crença particular em relação ao des-

conhecido universo pós morte. 
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Esta ação criativa reforça a questão da metamorfose sacra entre o oficial – crença origi-

nal de Roma no caso desta pesquisa, para o popular. 

Em Martins, temos na pesquisa de Lia Garcia Fukui
80

, a respeito do: O Culto aos Mortos 

entre sitiantes Tradicionais do Sertão de Itapecerica, região sudoeste de São Paulo a frase:  

As reuniões que tinham caráter festivo ou solene, resumiam-se no culto aos santos, 

numa adaptação de práticas católicas e circunstancias locais, sem a presença de pa-

dres, e que, segundo alguns autores, caracteriza aspectos da religião popular (grifo 

nosso).
81

.. 

Onde nos é possível inferir que a ausência do oficiante – Religião Oficial deu o espaço 

necessário para o imaginário popular, que gera uma fé católica brasileira, e, não mais romana. 

Atentando a frase acima indicada temos: “adaptação de práticas católicas e circunstan-

cias locais”. Práticas católicas trazidas pelo português católico europeu, que em varias regi-

ões do imenso território brasileiro, povoado por um povo muito diferente do europeu, e não 

sendo conduzidas pelos oficiais católicos, ganharam assim – como no caso acima, a adapta-

ção destas práticas religiosas às circunstancias locais. 

O próprio processo da religião oficial deparou-se com circunstancias que segundo Oracy 

Nogueira
82

 também no texto organizado por Martins geraram adaptações, analisando a Evan-

gelização de índios ele indica: 

Nos primórdios da invasão européia do atual território brasileiro, Gilberto Freire su-

gere que o novo modo de vida imposto aos catecúmenos implicou um incremento da 

mortalidade infantil, o que levou os padres a persuadirem as mães de que os filhos 

prematuramente falecidos se transformavam em anjos que por elas zelariam, lá do 

céu, e a darem um tom festivo ao funeral dos anjinhos.
83

 

Como explicar – dentro da fé católica oficial, a alta mortalidade infantil do índio após o 

convívio do homem branco europeu? Se oficialmente o Catolicismo Romano não tinha uma 

resposta, e se a resposta cientifica poderia trazer desconforto, como em outras situações histó-

ricas a melhor saída é a adaptação. 

                                                 
80 In MARTINS 1983 - Professora de Sociologia da Família no Departamento de Ciências Sociais da FFLCH da Universidade 

de São Paulo. 

81 MARTINS, 1983, p. 253 

82 In MARTINS, 1983 - Professor de Sociologia na Faculdade de Economia e Administração no Departamento de Ciências 

Sociais da FFLCH da Universidade de São Paulo. 

83 Ibid, p. 223 
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Para muitos este processo de adaptação, de criar respostas com cunho sobrenatural, reli-

gioso e usando um termo cristão poderia se dizer espiritual, é uma espécie de jeitinho brasi-

leiro, absorvido pela fé católica. De forma mais clara podemos ilustrar com a seguinte situa-

ção hipotética: 

“Mãe indígena que tinha seu filho sadio há poucos dias, e agora morre de doença do ho-

mem branco, questiona o padre: Por que meu filho morreu, o que este seu livro diz a este res-

peito? E, é consolada pelo padre: Hoje não é dia de dor ou tristeza, mas, de festa! Sua criança 

outrora saudável foi transformada em anjo, para cuidar de você!” 

As adaptações são múltiplas, a própria diversidade da terra e do povo brasileiro permitia 

isto, todavia, nesta pesquisa, irei me concentrar na adaptação do terreno da morte, e depois 

identificar esta com o terreno municipal do Cemitério da Consolação. 

Por fim, se esta adaptação religiosa aos valores culturais gera um catolicismo popular não 

romano, incluindo, ritos e crenças não apoiados na ortodoxia do Vaticano, este fenômeno não 

atinge – na mesma forma ou proporção, o outro movimento cristão, o Protestante. 

Vale uma ressalva que este fenômeno não é particular ao católico brasileiro, ou seja, a 

popularização da religião católica, agregando novos valores a esta religião, não é algo peculi-

ar ao Brasil. Também no México existem práticas especificas agregadas ao culto católico que 

mesmo negadas pelo Vaticano, são praticados por milhares de pessoas, que tal qual no Brasil 

se dizem católicos. 

“Santa Morte”  (também conhecida como La Santíssima Muerte e Doña Sebastiana), 

é uma figura religiosa que recebe pedidos de amor, sorte e proteção. Santa Morte é 

geralmente representada por uma figura feminina. Embora a Igreja Católica tenha 

atacado o culto a Santa Morte acusando-o de ritual pagão, que vai contra a crença 

em Cristo derrotando a morte, muitas pessoas insistem em rezar para esta figura, 

acreditando em seus milagres. Santa Muerte é venerada por uma variedade de pesso-

as de diferentes origens. (grifo nosso)
84

 

                                                 
84 http://www.cacp.org.br/catolicismo - consultado em 22/11/2011. 

http://www.cacp.org.br/catolicismo


   

66 

 

Figura 3- 

Fonte: http://www.cacp.org.br/catolicismo 

 

4.1.4 O Cristianismo Protestante. 

Sabendo-se que o movimento denominado “Protestante” tem em seu nascedouro a Euro-

pa do século XVI, e que este movimento será o predecessor dos movimentos evangélicos no 

Brasil, será necessária uma menção a respeito do conceito de morte e do lugar da morte para 

este grupo também cristão. 

É importante ressalvar que a história deste movimento e magnitude de seu pensamento e 

doutrinas requer aprofundamento que por motivos de objetivo não serão realizados nesta pes-

quisa. 

Para analise introdutória do tema central da pesquisa pelo prisma Cristão Protestante é 

importante reforçar a diferença entre este cristianismo e o católico, onde o culto ao local da 

morte, a relação com o terreno, questões de peronsalização de túmulos etc. tem disposições e 

significados bem distintos, Ariès (1975) conclui seu comentário a estes respeito com a frase: 

“... evidentemente, a atribuir essa diferença à diferença entre as religiões, à oposição entre o 

protestantismo e o catolicismo” 

Mesmo sendo o movimento Protestante– também como o Católico, Cristão, conforme o 

texto abaixo pode-se perceber larga distancia diante do tema aqui proposto de: Sacralização 

do terreno da morte. 

 Ou seja, para o cristão protestante o terreno da morte não era algo tido como sagrado. 

http://www.cacp.org.br/catolicismo
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Assim como no cristianismo católico, a crença de uma vida pós morte é pertinente ao 

dia-a-dia dos fieis protestantes, todavia, diferente do catolicismo popular, este beneficio não 

pode ser conquistado através de ritos fúnebres, ou mesmo do deposito do corpo em algum ter-

reno sacro, antes, este beneficio é tido como graça imerecida conforme as declarações de fé a 

seguir: 

Confissão de fé Westminster
85

.  

Ao partirem desta vida, dizimados pela morte, os justos têm dois destinos: seus 

corpos retornam ao pó e seus espíritos voltam para Deus ( Ec 12. 7 ). Os ímpios 

também estão sob dupla destinação: seus físicos vão para a sepultura e suas almas 

são lançadas no Hades (Lc 16. 19-31 ). O estado intermediário, de justos e injustos 

desencarnados, durará até a ressurreição geral e o juízo final, quando então se defini-

rá a situação de cada seguimento da raça humana: os que creram em Cristo e os que 

dele descreram. A fé e a incredulidade determinam o estado do homem na vida 

além-túmulo (grifo nosso):Os crentes em Cristo gozarão as bênçãos da vida eterna; 

os ateus, as maldições eternas
86

. 
 

No destaque de nosso grifo ao texto da confissão de fé da Igreja Reformada da Inglaterra, 

fica evidenciado a disposição e o pressuposto Protestante para o pós morte, ou como nesta 

tradução livre do texto original do ‘além-túmulo’, onde não era o local, ou quaisquer atos rea-

lizados antes, durante ou posterior a morte do homem, mas, a fé ou a ausência desta é que de-

finem – em vida, o destino pós morte. 

 

Citando outro grupo Protestante, os Presbiterianos a partir de seu manual eclesiástico te-

mos: 

O corpo humano, mesmo após a morte, deve ser tratado com respeito e decência. 

Chegada a hora marcada para o funeral, o corpo será levado com decência 

para o cemitério e sepultado. Durante essas ocasiões solenes, todos os presentes de-

vem portar-se com gravidade. O oficiante deverá exortá-los a considerar a fragilidade 

desta vida e a importância de estarem preparados para a morte e para a eternidade
87

. 

 

Percebe-se na Teologia Protestante, o entendimento da fragilidade da vida humana e 

temporalidade terrena, e o que se busca nos atos ou mesmo cultos fúnebres é o respeito ao 

morto e sua memória e conforto a família, tanto emocional quanto espiritual.  

                                                 
85 - Sobre os trabalhos da Assembléia de Teólogos que gerou a Confissão, em breve resumo: Inicio de trabalhos na Abadia de 

Westminster, em Londres, no dia 1° de julho de 1643, e conclusão em dezembro de 1646, com posterior aprovação final 

pelo Parlamento setembro de 1648.  
86 Capitulo XXXII.1 - O estado intermediário -.http://www.ebenezer.org.br/ consultado em 22/11/2011. 

87 Constituição Presbiteriana do Brasil, 1997, p.119. 
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Para finalizar esta visão introdutória do pensamento Protestante, cito análise do trabalho 

Ana Keila Mosca Pinezi
88

 sobre questões da morte em  outro grupo do evangelicalismo brasi-

leiro, os pentecostais. 

Citando entrevista realizada diretamente com um pastor da igreja Internacional da Graça, 

pode-se confirmar – também para este grupo, a não preocupação com o onde e o como enter-

rar o seu fiel, afinal o descer pra terra é uma coisa normal. Normal para qualquer terra. 

 

Primeiro lugar, quando alguém da igreja veio a falecer, primeira atitude que nós to-

mamos é procurar dar um apoio pra família. O apoio financeiro? 

Não, não o apoio financeiro, mas o apoio espiritual, apresentando pra família que 

aquela pessoa, ela teve a obra consumada na terra. Ela amou a Deus, ela confiou em 

Deus, então ela ta (sic) num lugar até melhor do que aqueles que ainda estão sob a 

terra. 

Passa esse lado pras pessoas. E quanto à morte, a gente vê a morte assim... é algo 

natural porque o homem foi criado do pó da terra e o próprio Deus disse que ao pó 

da terra ela vai tornar. Então, é a morte física, porque eu acredito que não existe 

morte espiritual. (...) Então, a morte, o corpo descer pra terra, isso nós passamos 

pro povo que é uma coisa normal. E acredito que quem crê nisso não tem nem me-

do da morte (grifo nosso)
89

. 

 

A questão do corpo e o lugar onde este corpo fosse guardado não era (e não é) problema 

para o fiel Protestante, todavia, sendo estas questões importantes para o Católico, na tentativa 

de decidir o destino deste fiel Protestante no além-túmulo, em muitos casos a Inquisição cog-

nominada Santa, negou tanto o corpo quanto um endereço a este para os Protestantes, perse-

guindo-os e os queimando vivos. 

 

4.1.5 Considerações Pontuais – Fatores Religiosos 

Neste capitulo pode-se confirmar a partir de valores de coerção social e motivação pes-

soal a pré disposição do homem em sociedade, em buscar no ultimo momento de sua vida, 

uma identidade religiosa. 

A busca desta identidade é exercida em virtude da crença de conquista de um pós morte 

feliz a partir da prática correta de ritos específicos tidos como santos. 

                                                 
88 Professora Adjunta II do Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas da Universidade Federal do ABC, 

campus Santo André. 
89 O presente artigo deriva da Tese de doutorado da autora defendida no Programa de Pós-graduação em Psicologia da Facul-

dade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo. 
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Mesmo que não houvesse em vida uma atitude religiosa – comunhão com a Igreja Insti-

tucional, crê-se que, no cumprimento de determinados ritos, práticas e atos fúnebres religio-

sos a conquista ao direito ao Paraíso estaria garantida, dentre estes o principal será o ultimo, o 

do local de enterro. 

Percebeu-se também neste capitulo, que esta crença não reflete a Ortodoxia Católica, e 

não faz parte do contexto Protestante, confirmando-se a ideia da criação de uma nova crença 

católica popular brasileira, a crença na sacralização do terreno da morte. 

A sacralização do terreno da morte inicialmente restringia-se ao terreno intramuros da 

Igreja, sendo este lugar a Casa de Deus, e tendo em seu altar – lugar de destaque, as imagens 

dos Santos, a Cruz de Cristo, e, a imagem do próprio Cristo, além de tantas outras relíquias 

sagradas, bem como o oficio dos Sacramentos, para o fiel católico não há melhor lugar para 

se estar, tanto em vida quanto em morte. 

O sepultamento intramuros gera ao morto uma identidade religiosa, proximidade com os 

santos do passado, e o caminho aberto para a passagem para o Paraíso de Deus, sendo-lhe este 

local santo vedado, houve-se a necessidade e urgência de identificar outro. 

É importante trazer a memória que no Catecismo Romano oficial a Igreja é a entidade 

responsável por apresentar e ou recomendar a alma dos fiéis ao Paraíso de Deus ou ao inferno 

de tormentos, no imaginário popular, além de entidade responsável, passa a ser também o lo-

cal. 

Se por motivos que serão apresentados no próximo capitulo, este local é negado aos fiéis, 

usando da adaptabilidade que a crença católica se permite no Brasil cria-se um novo local 

santo.  

O local da morte do fiel católico tem que ser especial, tem que ser apartado dos infiéis, 

tem que manter as características que identifiquem sua fé, o novo local tem que ser tão santo 

quanto o primeiro. Assim sendo, o Cemitério da Consolação – que surge por exigência de um 

Estado laico, torna-se no imaginário católico popular uma Terra Santa! 
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5 A TERRA SANTA E A LEGISLAÇÃO OFICIAL 

No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que 

te tornes à terra; porque dela foste tomado; 

porquanto és pó e em pó te tornarás.  

In Bíblia Sagrada - Gênesis 3:19 

Iniciaremos este capitulo fazendo breve menção sobre o episódio que mudará a relação 

do terreno da morte no Brasil: A chegada da Corte portuguesa ao Brasil. 

 Como já observado até aqui o local da morte passa a ser no imaginário popular uma 

questão sacra, tornando o local do sepultamento confessional, terreno santo iniciando-se no 

terreno da igreja católica e transferido para o terreno municipal. Abaixo observaremos esta 

transição. 

Sendo o Brasil uma colônia de Portugal Católica, tendo Portugal recebido do Vaticano a 

autoridade espiritual para explorar a terra e evangelizar seus habitantes
90

, e, como esteve por 

muitos anos fechado ao convívio internacional, até a chegada da Corte, não há indícios de 

problemas à sociedade colonial no que se refere a enterramentos de não católicos no terreno 

sacralizado por estes. 

Se este não foi um problema no Brasil Colônia tornar-se-ia no Brasil Império. 

5.1.1 A Terra Santa e o Brasil Império 

 O ano é 1808, inicio do novo século, a Europa ainda respira os ares evolucionistas do 

iluminismo, ciência e medicina passam a nortear as decisões do homem mais do que as ques-

                                                 
90 PRIORE, VENANCIO, 2010, p.14 
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tões religiosas, a morte deixa de ser algo comum, natural e esperada e passa a ser um inimigo 

a ser combatido, não somente ela, mas tudo o que a gere ou a represente. 

A chegada da família real portuguesa ao Brasil - então colônia, trás inúmeras mudanças 

aos costumes dos colonos, prática de certa etiqueta, organização e fortalecimento do comér-

cio, organização e fortalecimento da própria administração do Estado, e por fim, mudanças 

nos usos e costumes do povo, desde o inicio da vida até as questões da morte. 

Esta transmigração da família real para o Rio de Janeiro, em 1808, não ocorre de forma 

ordenada e ou planejada, antes, ocorre em virtude do movimento e da força militar napoleô-

nica na Europa, e da recusa de Portugal em aderir a este movimento, atrelada a falta de poder 

militar para resistir-lhe. 

Não tendo condições de resistir a Napoleão, Portugal alia-se a Inglaterra, que em troca de 

apoio militar e logístico para a sua fuga, exige a assinatura de amplo acordo comercial.  

Acordo este articulado pelo português Domingos de Souza Coutinho, assinado em 22 de 

outubro de 1807 com o representante inglês George Canning, onde uma Convenção Secreta 

previa o deslocamento da Corte portuguesa para o Brasil, bem como, as linhas gerais das fu-

turas relações comerciais entre a Inglaterra, Portugal e Brasil.91  

A história desta fuga, a chegada ao Brasil e tudo o que isso representou para a história do 

povo brasileiro são por demais extensas e merecem uma análise mais profunda e abrangente 

que esta pesquisa não realizará. Todavia, o que importa destacar para a análise da ideia aqui 

trabalhada, refere-se a abertura do Brasil – agora, Império, para as práticas religiosas diferen-

tes do Catolicismo Romano e do Catolicismo Popular. 

Os ingleses também cristãos professam confissão protestante, e, o tratado assinado fará 

menção às práticas destes, distintas do modus vivendi do catolicismo brasileiro. 

 Na redação do tratado os ingleses fizeram valer sua supremacia e determinam exclusivi-

dade no uso dos portos brasileiros, e também, liberdade para o exercício de diversos usos e 

costumes particulares, e entre estes, os que se referem a questões da fé protestante certamente 

será um dos mais relevantes. 

                                                 
91 ARRUDA, José Jobson de Andrade. Uma Colônia entre dois Impérios: a abertura dos portos Brasileiros 1800-1808. Bauru: 

São Paulo, 2008. 
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Nos Tratados de 1810, temos, por exemplo, 11 artigos públicos e decretos, e o de Comér-

cio e Navegação, contendo 32 artigos, além de uma Convenção, contendo 13 artigos92.  

A Europa iluminista já discutia valores higienista, e a própria Inglaterra já não praticava 

o sepultamento intramuros nas Igrejas há muito tempo, todavia, a questão da morte no Brasil 

Católico, é uma questão religiosa, o terreno da morte é sacro, assim sendo, como sepultar os 

mortos ingleses protestantes recém chegados? 

Somente a partir de sanção imperial. 

Para tal, era imprescindível que esta questão fizesse parte do tratado, assim sendo, os in-

gleses obtiveram oficialmente espaço e direito para exercitar suas práticas religiosas e os seus 

sepultamentos em terras brasileiras, agora não em terras santas, mas, imperiais.  

Esta transição não ocorrerá de forma tranqüila, às ações imperiais não prevaleceriam di-

ante do imaginário popular já estabelecido, e este fator gerará certa inimizade religiosa por 

conta do uso da terra santa. 

O que se percebe do artigo 12 do Tratado de Comércio e Navegação, como passo a des-

tacar: 

 

Sua Alteza Real O Príncipe Regente de Portugal declara e se obriga no seu Próprio 

Nome, e no de Seus Herdeiros e Sucessores, a que os Vassalos de Sua Majestade 

Britânica residentes nos Seus Territórios, e Domínios não serão perturbados, inquie-

tados, perseguidos, ou molestados, por causa de Sua religião (grifo nosso), mas an-

tes terão perfeita liberdade de Consciência, e licença para assistirem, e celebrarem o 

Serviço Divino ao Todo Poderoso Deus, quer seja dentro de suas Casas particulares, 

quer nas suas particulares Igrejas e Capelas, que Sua Alteza Real agora, e para sem-

pre, graciosamente lhes Concede a permissão de edificarem e manterem dentro dos 

Seus Domínios (grifo nosso).  

[...]De mais estipulou-se que nem os Vassalos de Grã-bretanha, nem outros quaisquer 

estrangeiros de Comunhão diferente da Religião Dominante  (grifo nosso)... E 

aquela que no Público se portarem sem respeito, ou com impropriedade para com os 

Ritos e Cerimônias da Religião Católica Dominante (grifo nosso), serão chamadas 

perante a Polícia Civil, e poderão ser castigadas com Multas, ou com Prisão em Suas 

próprias casas... Permitir-se-á também enterrar os Vassalos de Sua Majestade Bri-

tânica, que morrerem nos Territórios de Sua Alteza Real O Príncipe Regente de 

Portugal, em convenientes lugares, que serão designados para este fim (grifo nos-

so). Nem se perturbarão de modo algum, nem por qualquer motivo, os Funerais, ou 

as Sepulturas dos Mortos
93

.. 

Os textos por nós grifados acima destacam em especial a permissão para a “Consciência 

de Culto”, a prática religiosa não proselitista – havia uma religião dominante, e a separação 

                                                 
92 FARIA Sheila de Castro. Tratados de 1810 In: VAINFAS, Ronaldo. (Direção) Dicionário do Brasil Império. Rio de Janeiro: 

Objetiva, 2000 
93 AGUIAR, Pinto de A – Abertura dos Portos do Brasil. Salvador. Rio de Janeiro, Livraria Progresso Editora, 1960 
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do espaço físico do terreno da morte, o enterro do homem inglês protestante deveria ocorrer 

em lugares convenientes designados pelos portugueses e ou brasileiros católicos para tal fim, 

a conveniência neste caso refere-se a um terreno não sacralizado, visto que, a terra confessio-

nal católica da morte não poderia ser profanada! 

Dentre as concessões feitas aos britânicos protestantes, estava a permissão para fixarem 

locais específicos para enterramentos. Diante disso, vários cemitérios  seriam  construídos em 

território brasileiro, e ficariam conhecidos como: Cemitérios dos ingleses. Estes cemitérios 

surgem especialmente em região de portos movimentados, a exemplo de Recife, Salvador, 

São Paulo e Rio de Janeiro. 

O tratado ocorreu entre os governos imperiais da Inglaterra e Portugal, nações que tinham 

características similares em relação a prática religiosa, sento esta Católica e aquela Protestan-

te, todavia, se o tratado oficial abria concessões aos ingleses, isto não ocorrerá na relação com 

a religiosidade popular. 

 

Para citarmos um exemplo da intolerância religiosa em virtude da confessionalidade do 

terreno da morte, cito abaixo o fato ocorrido em São Paulo, na região hoje do município de 

Sorocaba, analisado pela pesquisadora Rosangela Boy
94

. 

 

Segundo Boy (2007) no processo de instalação da primeira siderúrgica do Brasil, na fa-

zenda Ipanema, em Iperó - região de Sorocaba se recorre à mão-de-obra sueca, cuja maior 

parte era de imigrantes protestantes. O convívio entre os protestantes e os sorocabanos teria 

sido marcado, segundo ela, por conflitos. Dentre eles, pode-se destacar o que envolveu o se-

pultamento do carpinteiro Jonas Bergman, em 27/02/1811.  

O tratado que permitia práticas religiosas protestantes não proselitistas, liberdade de 

consciência e enterramentos não católicos fora assinado pouco tempo antes, todavia, na rela-

ção popular – ao que parece, este tratado imperial não tinha tanto peso, quanto a tradição re-

ligiosa, tradição esta sustentada no imaginário de que a terra da morte é santa. 

Assim como nas demais regiões de São Paulo, o local dos enterros em Sorocaba ainda 

era o entorno da Igreja Católica, neste caso em especifico no terreno da Igreja Matriz, local 

este usado pelos locais para o sepultamento de Jonas Bergman – protestante em vida. 

                                                 
94 Rosangela Boy, pesquisadora da Universidade Presbiteriana Mackenzie 
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Ao descobrirem o ocorrido – enterro de um protestante no terreno sacralizado da igre-

ja católica, os populares da região exigiram o desenterramento de seu cadáver. 

 Fato este que gerou grande desconforto e teria sido fator de motivação a grande riva-

lidade entre os sorocabanos e os suecos, ou seria entre Católicos e Protestantes?
95

 

É importante perceber-se o peso que um fato como este pode gerar nas relações pesso-

ais de uma sociedade em transição, conforme abaixo: 

As investigações históricas centradas na análise de fenômenos circunscritos -- 

uma comunidade, uma família ou, no caso, um indivíduo -- podem possibilitar a 

leitura de problemas de ordem geral, que dizem respeito ao tecido social em que o 

indivíduo está inserido (grifo nosso).
96

  

 

Conforme destaque acima, fenômenos individuais podem possibilitar o entendimento 

de problemas de ordem geral, e, no que se refere a inimizade entre os paulistas por conta de 

questões religiosas, isto confirmou-se e será analisado adiante.  

Retornando a entrevista de Boy, observa-se sua analise sobre o contrato dos trabalha-

dores suecos, onde constava que teriam liberdade religiosa, assim sendo, diante do fato de 

discriminação acima, estes recorrem a D. João, que teria, em resposta, promulgado uma carta 

régia em 11/08/1811 normatizando a tolerância religiosa prevista no Tratado de Comércio e 

Navegação de 181097. 

O que fica evidenciado neste exemplo é que, mesmo diante da legislação oficial promul-

gada diretamente pelo imperador do Brasil D. João VI, de forma acordada com a Coroa Bri-

tânica, o tratado não sobrepunha a religiosidade popular, e, tendo nesta, a crença que sacrali-

zava o terreno da morte, a postura popular apontava para forte intolerância e resistência con-

tra este tratado. 

Entre respeito, honra ou mesmo medo ao imperador e suas ordens, e, respeito, honra ou 

medo ao terreno sacro da morte, o povo optou pelo segundo em detrimento ao primeiro. 

                                                 
95 FOLHA DE SÃO PAULO, 2007, p. 10 - Caderno Mais, Abertura Das Crenças, Entrevista de Rosangela Boy. 

96 GINZBURG, C. Mitos, emblemas, sinais: morfologia e história. São Paulo: Companhia das Letras, 1989 
97 XIII Encontros de História - Licença para morrer: a questão do sepultamento dos ingleses por ocasião dos Tratados de 1810 
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5.1.2 O Positivismo na Legislação Oficial 

O conceito que foi atribuído ao francês Augusto Comte (1798-1857) denominado: Positi-

vismo encontra aceitação no Brasil Império. 

A palavra positivista designa uma teoria que exclui toda negação e doutrina contraditória, 

afirma somente o positivo segundo o que é percebido pelos sentidos. Não é somente uma teo-

ria de ciência, e considera o progresso como uma lei da história da humanidade. 

Sendo esta uma teoria de implicações filosoficas, sociais e até mesmo religiosa, não terá 

a atenção merecida nesta pesquisa, contudo, para o entendimento da ideia aqui trabalhada, 

importa citar esta doutrina como um dos fatores que influenciaram a transição oitocentista 

entre o Brasil Colonia, Império e por fim Republica. 

De forma extremamente embrionária pode-se dizer que este conceito propõe à existência 

humana valores completamente humanos, distanciando-se de valores religiosos e ou sobrena-

turais (teologia e a metafísica) associando-se ao racionalismo científico.  

Entre as principais influencias exercidas por este conceito, temos na valorização do estu-

do e do saber – incluise motivando a abertuda da primeira Faculdade de São Paulo, e, na que-

bra de hierarquia de privilégios – para hierarquia de competencias humanas, as mais signifi-

cativas para esta pesquisa. 

Será a criticidade do novo povo brasileiro, que conduzirá o Estado a tratar as questões da 

morte num formato cada vez mais distante do catolicismo popular. 

Os positivistas brasileiros participaram do movimento pela Proclamação da República, 

em 1889, e na Constituição de 1891, tanto que a bandeira brasileira passou a expressar o lema 

positivista “Ordem e Progresso”
98

. 

5.1.3 O Tratado do Império e a Inimizade Religiosa 

O assunto aqui tratado foi iniciado no item anterior com o exemplo de Jonas Bergman, em 

27/02/1811 a partir da análise da pesquisa de Rosângela Boy, para confirmar a ideia de que a 

confessionalidade da terra gerou certa inimizade  entre católicos e não católicos – em especial 

                                                 
98 http://www.infoescola.com/sociologia/positivismo-no-brasil/- consultado em 05/12/2012. 

http://www.infoescola.com/sociologia/auguste-comte-e-a-lei-dos-tres-estados/
http://pt.wikipedia.org/wiki/Teologia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Metaf%C3%ADsica
http://www.infoescola.com/brasil/bandeira-do-brasil/
http://www.infoescola.com/sociologia/positivismo-no-brasil/-
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os protestantes, citaremos abaixo um caso de expressão na cidade de São Paulo, próximo ao 

período de inauguração do Cemitério da Consolação, entendendo neste caso uma expressão 

do relacionamento entre católicos populares e protestantes. 

[...] mas, assim como os católicos, essas pessoas também precisavam possuir um lu-

gar digno para serem sepultadas e, com isso, preservar sua cultura e crendices. Po-

rém onde buscar este lugar, já que a Igreja Católica se tornara intolerante na conces-

são de sepulturas às “ovelhas pertencentes a outros rebanhos”
99

? 

 

Amanda Pagoto (2004)
100

 trabalha o período que inicia esta pesquisa, não se preocupan-

do em analisar a questão de confessionalidade do terreno da morte – objetivo deste trabalho, 

atua nas questões históricas do período de transição da morte do domínio religioso – Igreja 

Católica, para o laico – Império Brasileiro, as questões referente inimizade religiosa são por 

ela tratadas. 

Como se pode observar na citação acima a Igreja Dominante exerce sua força negando a 

possibilidade de sepultamento ao não católico, agindo com intolerância, o que gerou reações 

diversas entre as pessoas, configurando-se até em certa inimizade. 

Se o caso citado do sueco Jonas ocorre distante da realidade central de São Paulo – regi-

ão de Sorocaba, e não podemos inferir sua relação com a transição do âmbito da morte do 

contexto sacro para o laico, no caso de Julius será possível a ligação direta com o Cemitério 

da Consolação. 

 Pela representatividade de sua função publica e a reação direta da população mais escla-

recida da época, certamente temos no caso de Julius Frank um grande fator motivador para a 

laicização do terreno da morte, fato que culminará numa intervenção do Estado e posterior 

abertura do Cemitério da Consolação, o que ocorre com Julius? 

Esta difícil situação tronou celebre o caso do sepultamento do professor Julius Frank, 

docente da Faculdade de Direito do Largo São Francisco, morto em 1841, com ape-

nas 32 anos de idade. Por ser adepto do protestantismo, seus despojos mortais não 

foram aceitos em nenhuma igreja ou cemitério da cidade, e isto fez com que os seus 

alunos, convalescidos da situação enterrasse seus restos mortais dentro da própria fa-

culdade e construíssem um obelisco indicando o lugar de sua sepultura
101

.   

                                                 
99 PAGOTO, Amanda Aparecida – Do Âmbito Sagrado da Igreja ao Cemitério Público – Transformações Fúnebres em São 

Paulo, São Paulo, Imprensa Oficial, 2004. 

100 Dissertação ao Mestrado em História na PUC – SP, Pontifícia Universidade Católica. 

101 PAGOTO, 2004, p.65 



   

77 

O tratado imperial já estava em sua terceira década, a província de São Paulo já tinha sua 

primeira faculdade, como característica da evolução ocorrida pós chegada da Corte portugue-

sa e do movimento positivista já se percebia a mudança no modo de pensar e agir dos jovens 

brasileiros, todavia, as práticas religiosas populares quanto ao terreno da morte ainda prevale-

ciam.  

Como na cidade de São Paulo ainda não havia cemitérios públicos – mesmo decorrido 

certo tempo pós tratado, os mortos não católicos eram sepultados no terreno profano – no 

imaginário popular, dos Aflitos! 

Se como já vimos o local da morte para o protestante era algo indiferente, o Brasil pré 

republicano não se restringirá ao pensamento religioso – quer católico quer protestante, e sur-

ge outro grupo, que se manifesta diante desta questão, e será o fator final na determinação da 

laicização do terreno da morte: O grupo dos positivistas de São Paulo. 

 O sepultamento de um professor universitário - lembrando que a Faculdade São Francis-

co era única da província e uma das pouquíssimas do país, gera uma reação extremada. 

Por que um homem honrado, digno, livre, educador não pode ter um sepultamento digno, 

por que lançá-lo num terreno classificado como profano destinado a escoria da sociedade? A 

questão não se resume ao homem morto, mas, ao terreno da morte. 

O movimento universitário era algo novo em São Paulo, e este surge a partir dos ideais 

racionalistas, higienista e positivista europeu, que influenciaram os estudantes da época. Sen-

do a confissão protestante mais próxima destes ideais do que a católica, ainda mais católica 

popular, o clima de intolerância e inimizade diante da recusa ao sepultamento do Professor 

Julius estava armado. 

A questão da inimizade religiosa por conta da confessionalidade da terra torna-se um as-

sunto de tal desconforto ao novo governo e a nova mentalidade que surgia e se fortalecia no 

Brasil com a chega da Corte portuguesa, ao ponto de poucos anos depois a mesma questão 

bater a porto do Imperador D. Pedro II, com a morte de seu dentista protestante! 

Com a abertura dos portos em 1808 e a presença de ingleses , muitos deles protes-

tantes, o governo permitiu abrir cemitérios específicos. É essa a razão porque muitos 

judeus são encontrados em cemitérios protestantes. É o caso de Samuel Edouard da 

Costa Mesquita (Paris, 1837 – S. Paulo, 1894), dentista de D. Pedro II, sepultado no 
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Cemitério dos Protestantes, ao lado do cemitério da Consolação. Somente em 1923 

seria aberto o primeiro cemitério israelita na cidade de S. Paulo
102

. 

 Antes de chegar a D. Pedro II, e também muito antes de um Cemitério de confissão Ju-

daica, a questão receberia atenção e direcionamento por parte de D. João, e a aderindo a in-

fluência do pensamento positivista europeu, bem como para evitar atritos diplomáticos com 

os súditos da Coroa Inglesa e outros trabalhadores estrangeiros, destina um terreno especifico 

e provisório para o sepultamento dos trabalhadores protestantes. 

O problema envolvendo os protestantes só começou a apresentar soluções no 1851, 

quando finalmente foi construído um cemitério destinado  à população não Católica. 

Esse campo, denominado Cemitério dos Protestantes, era contiguo a um outro cemi-

tério para receber a população católica estrangeira moradora em São Paulo [Cemi-

tério Alemão] [...] No ano de 1858, a Câmara Municipal estipulou que todas as pes-

soas mortas na Cidade de São Paulo deveriam ser sepultadas no novo cemitério [...] 

Após esta decisão do governo municipal estavam definitivamente proibidos os sepul-

tamentos no antigo Cemitério dos Protestantes (grifo nosso)
103

. 

 

Em nosso destaque acima fica evidenciado a disposição Católica popular quanto ao ter-

reno da morte, sendo este negado não apenas aos não católicos, mas, inclusive, a católicos 

não brasileiros! “...um outro cemitério para receber a população católica estrangeira mora-

dora em São Paulo”. A força da crença na: Confessionalidade do terreno da Morte, no imagi-

nário popular católico brasileiro negava este mesmo terreno aos católicos não brasileiros, 

mesmo que estes fossem residentes em São Paulo. 

A questão estava em aberto, já havia ocorrido casos de manifestações populares – grupo 

estudantil, e exigia-se alguma ação. E esta ação vem do Estado. 

Esta inimizade – recém surgida, é rebatida na ação do estado em duas ações, a saber: 

Primeira Ação: Criar-se um cemitério público. Decisão esta que ocorre entre o período de 

1855 e 1856, conforme abaixo: 

                                                 
102 VALADARES, Paulo; FAIGUENBOIM, Guilherme e ANDREAS, Niels. Os primeiros judeus de São Paulo - breve história 

contada através do Cemitério Israelita de Vila Mariana. São Paulo, Editora Fraiha 2009. 

103 PAGOTO, 2004, p 66 
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O período não favorecia a Igreja e no dia 31 de Dezembro de 1855, a Câmara enviou 

um oficio ao governo da província ordenando que os cemitérios fossem feitos às ex-

pensas das fabricas, por constar que estas tinham meios suficientes para isso
104

. 

Sendo a ação inicial ocorrida ao término do ano 1855, após inúmeras discussões do âmbi-

to público, religioso e político, a decisão se efetivara em 1856, conforme abaixo: 

O Senhor doutor Roiz dos Santos apresentou a seguinte proposta: 

- A vista da memória oferecida pelo Doutor Rath sobre o melhor lugar para a edifica-

ção do cemitério, e das informações por ele verbalmente dadas à vistas do mapa que 

apresentou, por convite da Câmara; e das razões expostas no requerimento de grande 

número de moradores das imediações do Campo Redondo, proponho: 

1º que o novo cemitério seja edificado no Alto da Consolação, no lugar indicado pelo 

mesmo Doutor
105

. 

E conforme Rezende (2006) em 13 de Janeiro de 1856 parte do terreno que seria utiliza-

do para o Cemitério da Consolação é desapropriado de Marciano Pires de Oliveira. 

  Segunda ação: Determinação de local único de sepultamentos na província. 

Após a inauguração do Cemitério da Consolação, o Estado nivela todo e qualquer morto no 

ato do sepultamento, fazendo com que este ato seja em um único terreno, não mais santo, mas 

laico, conforme segue: “No ano de 1858, a Câmara Municipal estipulou que todas as pessoas 

mortas na Cidade de São Paulo deveriam ser sepultadas no novo cemitério”. 

Enquanto a ação diante da morte no catolicismo popular brasileiro era exclusivista – só 

católicos brasileiros, a ação do Estado era inclusivista – todos os mortos da cidade de São 

Paulo. Todavia, mesmo com esta ação do Estado, a sociedade paulista criará espaços especí-

ficos por confessionalidade. 

 CEMITÉRIOS PRIVADOS COM CONFISSÃO RELIGIOSA  

 CEMITÉRIO BAIRRO CONFISSÃO  

 

Cemitério de Colônia 

    

 Parelheiros Protestante  

 Cemitério Gethsêmani Campo Limpo Católica  

 Cemitério Israelita do Butantã Butantã Judaica  

 Cemitério Israelita da Vila Mariana Vila Mariana Judaica  

 Cemitério da Ordem Terceira do Carmo Consolação Católica  

 Cem.Irmandade Santissimo Sacramento Pacaembu Católica  

 Cemitério dos Protestantes Santo Amaro Protestante  

 Cemitério do Redentor Santo Amaro Protestante  

Lista 1 – Cemitérios por Confessionalidade. 

                                                 
104 Ata da Câmara Municipal de São Paulo, 1855, p.207, v41. 

105 Ata da Câmara da Cidade de São Paulo, 1856, p.139, v.41. 
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Assim surgirá o Cemitério da Consolação como uma resposta do Estado, para resolver 

questões da morte, questões médicas e findar com a inimizade entre os vivos. 

 

5.1.4 Considerações Pontuais – A Terra Santa e a Legislação Oficial 

Neste capitulo pode-se observar fatores importantes que ocorreram na sociedade brasilei-

ra em especial na paulista que levaram a demanda do Estado, a partir da Câmara da Província 

de São Paulo para a discussão e posterior abertura de um Cemitério Público. 

A gestão da morte que estava nas mãos da Igreja Católica, sendo o terreno da morte o ter-

reno intramuros da igreja, gerando no imaginário popular a crença numa terra santa, com be-

nefícios ao morto, passa a ser questionada pelo novo momento que o país vive. 

Este novo momento está relacionado diretamente a chegada da Corte portuguesa ao Bra-

sil, e a inserção de hábitos europeus na sociedade local, hábitos estes não somente trazidos 

pela nobreza portuguesa, mas, e principalmente por um novo grupo de pessoas também vin-

das da Europa, todavia, com confissão religiosa diferente: Os protestantes. 

A partir de Tratados e Acordos Imperiais, os protestantes europeus chegam ao Brasil para 

trabalhar, trazendo experiência profissional para áreas diversas com altíssima defasagem de 

conhecimento e carência no Brasil, que agora se abre para o comércio internacional e para o 

crescimento. 

Esta busca de evolução nos processos administrativos, comerciais e científicos resultará 

em mudança de hábito da população brasileira, tornando-a mais critica e mais cética, ao me-

nos no que se refere à religiosidade popular. Esta criticidade é manifestada principalmente a 

partir de um novo grupo social, os estudantes. 

Motivados pelas descobertas cientificas na Europa, possibilidade de estudo universitário 

e tendo nas doutrinas positivistas uma teoria que lhes dava certa base de discussão, além, da 

possibilidade de troca de experiências com os europeus recém chegados, os valores sacros 

populares serão severamente criticados, gerando certa inimizade entre os grupos sociais: Ca-

tólicos Ortodoxo, Católicos Populares e Protestantes, e Estudantes. 
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A religiosidade popular brasileira tem uma manifestação tão restrita, que não somente se 

afasta dos estudantes – tidos como arreligiosos, e dos protestantes, mas, também dos católi-

cos não brasileiros, aumentando o desconforto social. 

A resposta do Estado – cada vez mais laico nesta fase, é rápida. Influenciado por fatores 

políticos e comerciais traz união entre todos os pensamentos, e torna o católico ortodoxo, o 

católico popular brasileiro, o protestante estrangeiro, os estudantes e os sem religião, iguais!  

Diante do terreno da morte, não haverá confissão religiosa, para o Estado todos os mortos são 

iguais, o terreno do Cemitério da Consolação unirá a sociedade.  

No Cemitério da Consolação enfim a diversidade religiosa paulista descansaria em paz. 

Será? 
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6 TERRA SANTA NO CEMITÉRIO DA CONSOLAÇÃO 

Uma nova consciência social das questões de 

saúde pública se materializou na abertura do 

cemitério, afastando definitivamente os mortos do 

convívio anti-higiênico com os vivos, banindo das 

igrejas o fedor dos cadáveres ali cada vez mais 

freqüentemente sepultados, com o crescimento da 

população, empestando o ar e perturbando as 

missas. Alterava-se a própria concepção da morte 

e redefiniam-se as bases da piedade popular. 

José de Souza Martins 

 

O período de transição que esta sendo observado nesta pesquisa é o do século XIX em es-

pecial o ano 1858 – ano de inauguração do primeiro cemitério publico de São Paulo, o Cemi-

tério da Consolação. 

Este período é de alta relevância para organização política, social, econômica e religiosa 

da sociedade paulista, sua relevância foi fator determinante para escolha desta pesquisa, rele-

vância esta também destacada nos comentários Lucas Nunes de Souza- pesquisador da PUC-

RS. 

O século XIX representa um período de grande importância para a construção e 

afirmação da nacionalidade brasileira. É, também, durante esse período que surge no 

Brasil o movimento literário romancista a fim de colaborar com a elaboração do 

ideal de nacionalidade brasileira. Importantes autores como Gonçalves de Maga-

lhães, José de Alencar, Joaquim Manuel de Macedo, entre outros, fizeram a cena lite-

rária representar o cotidiano da vida cotidiana brasileira. José de Alencar conduz suas 

obras a descreverem o mito fundador da nação através da relação dos indígenas, ha-
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bitantes primeiros da terra, e os europeus colonizadores. A este movimento chama-

mos de indianismo
106.

 

O ideal do povo paulista será construído a partir de diversos fatores e características 

marcantes no século XIX. 

Nesta pesquisa destacamos a diversidade étnica herdada dos seus habitantes iniciais, 

bem como dos povos imigrantes do período de colonização e império, da cultura portuguesa 

trazida pela recém chegada Corte, e por valores transmigrados da Europa iluminista. Em rela-

ção a este ultimo fator, indicamos as questões higienistas como relevantes para esta pesquisa. 

O século que colabora com a definição de nacionalidade do povo brasileiro, terá como 

um de seus marcos o rompimento das questões da morte do âmbito religioso e folclórico, para 

o âmbito racional e científico, tirando o terreno da morte do espaço religioso das igrejas, para 

o espaço laico do município, sendo o Cemitério da Consolação o primeiro terreno da morte 

laicizado, ao menos no pensamento dos liberais.  

6.1.1 Datas Marcantes - Cemitério da Consolação  

Como já observado anteriormente a chegada da Corte portuguesa – 1808, é o motor 

que movimenta a formação da nova sociedade brasileira, o Tratado entre as Coroas – 1810, 

ratifica este momento e de certa forma também o direciona. 

Todavia, na prática será as ações diretas dos positivistas que estão em ascendência 

neste século, diante dos valores religiosos da igreja dominante – em decadência, que ratificará 

a transição da gestão da morte para a municipalidade.  

Objetivando desmitificar quaisquer lastros tidos como sagrados, levando a formação 

de uma sociedade mais racional, que atue com ordem para a conquista do progresso, é que os 

liberais apregoam a modernização humanista como valores superiores aos religiosos, e assim 

conseguem efetivar no Brasil práticas já vigentes na Europa, no nosso caso, analisamos as 

práticas relacionadas à morte. 

Em 1828 o Império do Brasil – já independente, reforça a Carta Régia de 1801 que re-

comendava o sepultamento extramuros, preferencialmente longe das cidades, este seria o 

                                                 
106

  A literatura de Joaquim Manuel de Macedo como representação social do Rio de Janeiro no Século XIX - V Mostra de 

Pesquisa da Pós- Graduação – PUCRS 2010 - 
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primeiro golpe liberalista na luta em nome do progresso, através do racionalismo científico 

contra as superstições e crenças cultivadas no imaginário popular, crenças estas que manti-

nham o status quo da sociedade. 

1829 o assunto vai à Câmera e a discussão se direciona para termos modernos: 

“em conseqüência de uma exposição que o Senhor Excelentíssimo Bispo Diocesano 

houve por bem transmitir a esta Câmara Municipal a respeito da mudança dos cemi-

térios para longe das povoações e fora dos recintos dos templos, em conformidade ao 

que dispões a lei de 1 de outubro de 1828, resolveu a mesma Câmara a fim de se to-

marem as medidas necessárias na ocasião de sua próxima reunião ordinária, que se 

exigisse de facultativos e físicos hábeis a indicação de um lugar ou lugares nos su-

búrbios desta cidade mais favoráveis e cômodos, e que ao mesmo tempo menos sujei-

tos sejam a conservar o ar mefítico, e mais apropriada por sua natureza a consumir 

prontamente os corpos para neles se formar um ou mais cemitérios dentre deste mu-

nicípio. E portanto que confiando na filantropia e patriotismo, e abalizados conheci-

mentos de Vossa Senhoria, a Câmara espera, que de acordo com o Doutro João Ba-

tista Badaró, e cirurgião-mor Candido Gonçalves Gomide, queira com a brevidade 

possível apresentar por escrito a mencionada indicação
107

. (grifo nosso)  

Fica evidenciada na ação da Câmara do município a migração do assunto morte da esfera 

religiosa – Bispo Diocesano, para a esfera cientifica – físicos hábeis. 

O golpe desferido pelo liberalismo foi forte, mas ainda não suficiente, visto que a teoria 

só se tornaria prática em alguns anos a diante. 

Passados quase trinta anos, agora, em 1855 o assunto retorna à discussão publica, com 

demanda urgente, conforme texto colhido no Arquivo Nacional do Estado de São Paulo. 

A’ vista das informações dadas pela Comam. Especial sobre o cemitério, e attendendo 

(sic) á grande urgência que há na edificação do mm.; a que a edificação no prédio do 

capm. Hermenegildo josé dos santos, quando se resolva, a desapropriação, viso q. El-

le (sic) oppõe-se, há-de causar grande demora na realização desta obra, e demora tão 

contraria a urgência das circunstancias, e alem disso grande accrescimo (sic)  de des-

peza (sic), quaes (sic)  as que importarem a desapropriação e indemnisação topogra-

phica (sic)  não é melhor do que a escolhida, por que está no mm. (sic) rumo em rela-

ção a cide.: attendendo (sic)  finalmente. A que a melhoreia (sic)  da terra pa. Taiças 

no prédio do. Capm. Não é rasão (sic)  de muita monta. E qualquer que seja o seu 

valor é compensado ou esxcedido (sic)  pelas vantagens da outra localidade, e ainda 

mais pelo, inconveniente da pouca consistência das deliberações da câmara proponho 

que se continue a edificação começada no lugar primitivamente marcado até para se 

não perderem as despezas (sic) já feitas, e por estar esta localidade já approvada (sic)  

pelo governo, e pelo ordinário; e que se empregue toda a diligencia no levantamento 

dos muros. Paço da câmara 10 de outubro de 1855 – Rodrigues dos santos – entran-

do em discussão foi aprovada
108

. 

                                                 
107 Registro Geral da Câmara Municipal, 1829-1830. P. 138-139, v20. 

108 Registro Geral da Câmara Municipal, ano 1855, p. 172 
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Os positivistas desejavam urgência na deliberação e decisão, conduzindo a discussão 

sempre a partir de temas modernos e humanistas, conforme: “Câmara representa a necessida-

de de edificar um Cemitério no Campo Redondo, para cessar a prática de enterramento no 

interior das igrejas, - grave e notório prejuízo a saúde (grifo nosso)
109

” – O local indicado 

Campo Redondo será observado ainda neste capitulo.  

Vencidas as barreiras religiosas e burocráticas em 31 de Dezembro de 1855, a Câmara 

envia oficio para que os cemitérios fossem construídos. Sendo que a palavra cemitérios en-

contra-se no plural, pois, apesar da pesquisa referir-se ao Cemitério da Consolação – que foi o 

primeiro, a decisão da Câmara já apontava para outros campos, objetivando atender a socie-

dade como um todo. 

CEMITÉRIOS MUNICIPAIS 

CEMITÉRIO BAIRRO CONFISSÃO 

Araça Cerqueira César Laica 

Campo Grande Campo Grande Laica 

Consolação Consolação Laica 

Dom Bosco Perus Laica 

Freguesia do Ó Freguesia do Ó Laica 

Itaquera Itaquera Laica 

Lageado Guaianases Laica 

Lapa Lapa Laica 

Parelheiros Parelheiros Laica 

Penha Penha Laica 

Quarta Parada Quarta Parada Laica 

Santana Imirim Laica 

Santo Amaro Santo Amaro Laica 

São Luiz Jardim São Luís Laica 

São Paulo Pinheiros Laica 

São Pedro Vila Alpina Laica 

Saudade São Miguel Paulista Laica 

Tremembé Tremembé Laica 

Vila Formosa I & II Vila Formosa Laica 

Vila Mariana Vila Mariana Laica 

V.N. Cachoeirinha Vila Nova Cachoeirinha Laica 

Áreas Verdes   Laica 

      

Crematório Vila Alpina Laica 

Lista 2 – Cemitérios Municipais. 

 

                                                 
109 Registro Geral da Câmara Municipal, ano 1855, p. 138 



   

86 

Baseado nos registros oficiais da Câmara de Vereadores, podemos afirmar que o ano que 

determina o início dos trabalhos é 1855, todavia a determinação não é suficiente para garantir 

o inicio dos trabalhos ou mesmo a confirmação do local inicialmente proposto. 

Ou seja, a questão ainda estava em aberto, e mesmo após as diretrizes tomadas em 1855, 

as discussões na Câmara e o inicio efetivo das obras não avançaram, ao contrário, travavam 

na morosidade proposital da própria Igreja, que fora envolvida na decisão pelos políticos, tal-

vez, no intuito de minimizar impactos negativos com a população, todavia, nenhuma das duas 

aconteceu, nem a igreja colaborou com as decisões, muito menos o povo se sentiu convenci-

dos das novas práticas. 

Ainda conforme registros da época, a igreja se ofereceu na pessoa do Padre Luis Alva-

renga para administrar o novo local da morte “ [...] do Pe. Luis Antonio de Alvarenga ofere-

cendo-se para ser o administrador publico – das obras gratuitamente...
110

”. Uma pergunta que 

fica em nossa mente diante deste registro é o “porquê” que um Padre desejaria administrar 

um serviço público. A resposta pode estar relacionada à percepção deste, em relação à manu-

tenção do imaginário popular sobre a sacralização do terreno da morte, mesmo que este vies-

se a sair do entorno da igreja, o que de fato ocorreu. 

Como não houve a evolução esperada passados dois anos, agora em 1857 houve a neces-

sidade de indicação de nova comissão, comissão sem envolvimento religioso a saber: “comis-

são cemitério – Vereado Dr. Azevedo Junior, Comdor. Souza Barros, e Dr. Leandro Tole-

do
111

” esta comissão, sustentada por dados científicos sobre questões higienistas enfim, con-

segue cumprir com o edito da Carta Régia de 1801, com o Tratado de 1810, com as delibera-

ções de 1828 e 1858 dando inicio as obras, para inauguração no ano seguinte, em 15 de Agos-

to de 1858. 

                                                 
110 Registro Geral da Câmara Municipal, ano 1857, p.57 

111 Registro Geral da Câmara Municipal, ano 1857, p.11 
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Lista 3 – Datas Marcantes do Cemitério da Consolação 

6.1.2 A Escolha do Local do Cemitério 

Sendo o local da morte um local sacro, o endereço do novo cemitério tem discussão 

ampla na sociedade paulista oitocentista, discussão esta de valores diversos, tais como políti-

co, econômico, médico e religioso. 

Influenciado – como já vimos, pelos valores europeus, a questão religiosa não terá pa-

ra o Estado o peso que encontra-se no imaginário popular, assim sendo, a análise do melhor 

local para o primeiro Cemitério do Município de São Paulo, será realizada na Câmara dos 

Vereadores, visando atender questões de salubridade pública e não mais dos ritos religiosos. 

[...] pois o odor dos corpos em decomposição, que predominava na atmosfera dos 

templos católicos, outrora aceitável, tornou-se um dos principais alvos das criticas do 

médicos reformadores [...] o autor propõe um projeto de cemitério, ideal para aten-

der os novos padrões de higiene já vigentes na França e Inglaterra, que era países 

consideras, por muitos, berços da civilização esclarecida
112

. 

A saúde publica foi à saída encontrada para efetuar-se a transição da gestão da morte 

da igreja – campo religioso, para o município – campo político, com o menor nível de atrito 

social possível, mesmo assim, este atrito ocorreu como veremos adiante. 

Se o medo do pós morte levara o católico popular a sacralizar o terreno cemiterial, 

somente, algo que lhes dessem garantias contra esta morte, poderia convencê-los a romper 

com este imaginário, ao menos foi isto que intentaram os políticos da época. Para tanto nada 

mais oportuno do que uma peste, fato este ocorrido e que assustou a população por conta de 

                                                 
112 PAGOTO, 2004, p. 75-76 
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uma virulenta epidemia de varíola que varreu a cidade em 1857, o cemitério da Consolação 

seria inaugurado no ano seguinte. 

Os higienistas já haviam impactado a sociedade com suas novas e modernas teorias, 

onde – por exemplo, se as pessoas inalassem o ar oriundo dos mortos rapidamente elas se 

contaminariam com alguma moléstia letal. A atmosfera interior da Igreja que sustentava certa 

santidade, espiritualidade ou manifestações sobrenaturais, por conta deste odor, passou a ser 

considerada não somente impura e imprópria, mas, especialmente, mortífera. 

 Com o medo disseminado na população, as discussões na Câmara tomaram a veloci-

dade necessária para resolução do caso, e depois de idas e vindas, e quase três décadas a 

aprovação da construção foi dada, resta agora decidir o melhor local, que como já vimos tinha 

como designação inicial o Campo Redondo. 

O Campo Redondo, atual região dos Campos Elíseos, nesta época estava em franco 

crescimento e em expansão imobiliária, uma região plana, não tão afastada do centro finan-

ceiro de São Paulo, tornara-se objeto de investimento dos Barões do Café, e a criação de um 

campo da morte certamente não agradou aos investidores, em especial dois, cujos nomes le-

vam atualmente as ruas de intenso trafego de carros no mesmo Campo Redondo, onde na 

verdade deveria ser o descanso de mortos, a saber: Alameda Glete e Nothman. 

“Foi lido o seguinte parecer – A Comissão encarregada por esta Câmara para indicar 

o lugar próprio para nele se edificar um cemitério geral, tendo ouvido o parecer do 

Senhor Doutor Otonni, julga que, digo conveniente que o mesmo seja estabelecido 

no Campo Redondo
113

” 

A decisão inicial que indicara o Campo Redondo, fora uma indicação moderna, pau-

tada na racionalidade humanística, considerando a distancia das residências e o centro comer-

cial de São Paulo, a baixa elevação desta região comparada ao centro, bem como a disposição 

dos ventos que levariam os ares pútridos – terror da população, para longe do dia a dia da ci-

dade, contudo, a racionalidade que vencera o imaginário popular, não venceu outro grande 

poder que move a sociedade, o econômico, neste caso em especifico o da especulação comer-

cial. 

                                                 
113 Registro Geral da Câmara Municipal, ano 1857, p.210 
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Após esse ato, formou-se uma comissão encarregada de escolher um local adequado, 

com localização ideal fora da cidade, longe de fontes d’água, em terrenos altos e are-

jados, onde os ventos não soprassem sobre a cidade
114

.  

O local do primeiro Cemitério Municipal de São Paulo volta a estar em aberto, neste 

momento surge um nome decisivo para determinação deste local, o nome do Doutor Carlos 

Frederico Rath, amigo de Frederico Glete e Victor Nothman, que a pedido dos amigos, con-

segue convencer à Câmara dos Vereadores a alterarem o local. 

“O Senhor Doutro Roiz dos Santos apresentou a seguinte proposta: 

- A vista da memória oferecida pelo Doutor Rath sobre o melhor lugar para a edifica-

ção do cemitério, e das informações por ele verbalmente dadas à vista do mapa que 

apresentou, por convite da Câmara; e das razões expostas no requerimento de grande 

número de moradores das imediações do Campo Redondo proponho: 

1º Que o novo cemitério seja edificado no alto da Consolação, no lugar indicado pelo 

mesmo Doutor
115

” 

A decisão que foi tomada em cima do parecer acima é questionável, e certamente me-

receria aprofundamento que esta pesquisa não fará.  

O fato que causa estranheza refere-se à decisão anti-racional tomada por aqueles que 

apregoavam a racionalidade, onde um parecer médico se sobrepõe a outro anterior, sem novas 

evidencias comprobatórias! O local do cemitério outrora escolhido para proteger a população 

é alterado para outro visivelmente inapto diante dos argumentos iniciais. 

Mesmo ao publico legal é possível inferir que o local do alto da Consolação traria 

mais preocupações com a propagação dos miasmas dos mortos as regiões baixas do centro de 

São Paulo, do que a região anterior aprovada do Campo Redondo. 

A decisão teria sido racional, ou, houve outras motivações? A duvida é interessante e 

pertinente, contudo, não interfere nesta pesquisa, o que a nós nos importa é que a palavra do 

Doutor Rath foi suficiente para convencer a Câmara de São Paulo, e os seus amigos Glete e 

Nothman não tiveram impactos em seus projetos de loteamento e expansão imobiliária, vindo 

a ser o Campo Elíseos uma das regiões mais ricas do final do século XIX e inicio do século 

XX abrigando os maiores Barões do Café, no inicio do século XX, a Rua Glete fazia esquina 

com o endereço do Palácio do Governador. 

                                                 
114 PAGOTO, 2004, p. 94 

115 Registro Geral da Câmara Municipal, ano 1857, p.139 
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6.1.3 A Rejeição ao Cemitério da Consolação 

Com os fatos registrados acima, no que tange a decisão final da escolha do local do 

primeiro cemitério público de São Paulo – a Consolação, tornou-se evidente que a discussão 

racional dos liberais não se referia a questões de saúde – ao menos não somente, mas, e talvez 

principalmente, em retirar das mãos da Igreja o poder sobre a população e sua principal fonte 

de renda. 

Lembremos que esta é a época de elaboração do ideal de nacionalidade brasileira, a 

sociedade paulista, já adquirira certa maturidade e senso critico, e as decisões descritas aci-

ma, que direcionaram o primeiro Cemitério Municipal do Campo Redondo para a Consolação 

não passaram de forma despercebida. 

Houve resignação, rejeição e reações negativas em parte da população, fato este já 

previsto pelos próprios médicos, conforme comentário abaixo: 

Os médicos, nas entrelinhas, já estavam propondo uma separação Estado-Igreja, pois 

pediam que as autoridades competentes se unissem a policia sanitária [...] Nota-se a 

preocupação médica em não tocar na questão do sagrado, talvez pelo fato de que 

muitos médicos eram católicos e também pensavam na salvação de suas almas. Po-

rém era quase impossível propor uma reforma tão intensa sem afetar a religiosida-

de popular e, principalmente, a ira do poder eclesiástico, que via nesta reforma a di-

minuição do seu poder material (redução nos lucros arrecadados com os funerais 

pomposos) e espiritual, pois os corpos mortos não ficariam mais sob sua proteção 

(grifo nosso)
116

. 

Esta percepção da classe médica confirmou-se, e em 18 de Setembro de 1858, o Cor-

reio Paulistano publicou um abaixo-assinado contendo 366 assinaturas cujo conteúdo reivin-

dicava a retomada dos sepultamentos no antigo Cemitério dos Aflitos. Em outro abaixo-

assinado totalizou-se 121 assinaturas, onde o seu texto demonstrou a concepção de rejeição 

da população diante do recém inaugurado terreno da morte, terreno “não católico’! 

Absurdo [...], violento, e (se dirá mesmo) bem pouco Catholico (sic), dos seus mor-

tos (antigos Pagãos lhe consagravam mais respeito ...) em um campo razo (sic), bru-

to, há pouco dos mais brutos [...] excrementando-ainda agora mal acabado, sem um 

descente capella (sic), sem aspecto algum, exterioridade, ou apparencia religiosza 

(sic(, d’aqui a meia légua de boa distancia, por subidas e descidas íngremes [...] pelo 

terreno da Consolação, terra solta, barrenta, e lameira [...] (grifo nosso)
117

  

                                                 
116 PAGOTO, 2004, p. 93 

117 Coleção de Ofícios Diversos da Capital, 1858, caixa 112, ordem 907. 
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A resignação da população católica paulista diante do campo (não) santo continuou 

durante certo tempo, em outro registro de manifestação popular, agora no: O Publicador Pau-

listano temos: 

Importa um pesado imposto lançado sobre a população sem um motivo que o legiti-

me; é ainda o resultado do preconceito errôneo da influência meletica dos enterros 

nas igrejas cemitérios intra-muros; importa ainda satisfação a permiciosa influencia 

do espírito irreligioso que tudo invade implantando o desrespeito aos mortos que 

tanto devemos reverencias; é alem de tudo a obra do calculo immoral (sic) de um 

credor ávido que se quer fazer pagar á todo custo, embora sacrifique á  sua ambição, 

oral, religião, costumes e até a própria consciência (grifo nosso)
118

.  

 

Como observado nestes exemplos houve rejeição e resignação de parte da população 

com o Cemitério da Consolação, dentre os fatos que resultaram esta rejeição, a questão reli-

giosa ligada ao terreno da morte é a mais evidenciada nos manifestos, e a mais relevante para 

nossa pesquisa. 

Por outro lado, pode-se afirmar que, por mais resignado que estivessem os populares 

católicos paulistas, estes manifestaram sua rejeição ao Cemitério da Consolação de forma 

tranqüila e racional, diferente do ocorrido em outros municípios, como em Salvador – BA.  

Com a proibição do sepultamento nas igrejas e por outros fatores políticos, houve 

uma revolta da população de Salvador em 25 de outubro de 1836, que ficou conhe-

cida como Cemiterada (REIS,2000). Foi uma manifestação de protesto convocados 

pelas irmandades e ordens terceiras de Salvador contra a secularização dos cemitérios 

e a proibição de enterros na igreja. Mais de 3000 pessoas se dirigiram ao cemitério 

portando machados e alavancas. Promoveram a destruição de vários túmulos, jazigos 

e inclusive a capela do local
119

.  

Para o geógrafo da morte Rezende (2006), a ação positivista de espalhar à população o 

terror diante da relação social entre os vivos e mortos tinham surtido efeito “A estratégia do 

higienismo em São Paulo deu resultado e o medo da transmissão de doenças fez com que a 

população não seguisse a diante com a destruição do cemitério”. (REZENDE, 2006, p.81). 

 

                                                 
118 O PUBLICADOR PAULISTANO, 11 de Fevereiro de 1859. 

119  http://artefunerariabrasil.com.br/ - consultado em 13/12/2011 

http://artefunerariabrasil.com.br/


   

92 

6.1.4 Cultura no Cemitério da Consolação  

Já observamos em Ariès em sua analise da história da morte ocidental, a importância da-

da a personalização do local da morte. Que objetiva perpetuar o morto na sociedade dos vi-

vos, indicando-lhe uma moradia que lhe identificasse tanto com a terra quanto com o céu.   

Neste processo de personalização, a morte tornou-se influencia as manifestações de artes 

cênicas, plástica, e na literatura. 

No texto organizado por Martins temos a indicação da importância do estudo cemiterial 

nas questões da arte:  

Há ainda toda a Ars Moriendi, deixada pela iconografia, as gravuras, as pinturas, a 

imprensa, a música dos mortos, a literatura, etc... O estudo dos cemitérios, da arte 

funerária, das inscrições fúnebres, também pode revelar comportamentos e atitudes 

de épocas mais recentes.
120

” 

Em sua pesquisa Ariès indica que dado momento da história o homem passou a persona-

lizar o seu espaço da morte, fazendo do seu ultimo lar, um lugar de características peculiares, 

tão particulares como uma autobiografia. 

Saindo da velha máxima ou ideia da morte como um destino natural coletivo da espécie, 

o homem irá particularizá-la
121

, de tal forma, detalhe e riqueza que será considerada como 

arte, pouco tempo após o inicio do fenômeno. 

Não apenas uma inscrição no local – tumulo, mas, no desejo de conservar certa identida-

de e memória, teremos, por exemplo, retratos do defunto, esculturas, bustos, entre outros. 

Na fase inicial da transição objeto desta pesquisa, onde os corpos eram enterrados ad 

sanctos, teremos o espaço da igreja, com pedras trabalhadas, esculpidas, lajes com caracteri-

zações sacras, efígie, que objetivavam reproduzir a imagem do morto. 

Ariès cita a busca do realismo será levado a tal ponto que no séc. XIV fazia-se mascaras 

para reproduzir o rosto do defunto
122

.  

                                                 
120 MARTINS, 1983, p. 65 

121 ARIÈS, 1975, p. 30 

122 Ibid. p. 39 
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Se estas insígnias, iconolatria, esculturas, mascaras e retratos não são novidades da idade 

média – já são percebidas na história egípcia, grega e romana, verdade é que, a partir dos 

eventos analisados por Ariès é que a arte da morte tornar-se-á um evento ao homem comum – 

não apenas a faraós, imperadores ou césares. 

Com qual objetivo? 

Lembrando que não é a arte funerária o objetivo desta pesquisa, tema específico e de 

grande abrangência, com a questão acima, retorno a nossa hipótese da sacralização do terreno 

da morte. 

O próprio Ariès que tem objetivo distinto do aqui proposto nos fornece a resposta: 

Com a inscrição reaparece também a efígie, sem que esta seja propriamente um retra-

to. Evoca o beatificado ou o eleito repousando, à espera do Paraíso [...] A arte fune-

rária evoluiu para uma personalização crescente até ao inicio do séc. XVII, e o de-

funto chega a ser representado duas vezes no mesmo tumulo, deitado e a orar
123

. 

Neste registro percebe-se que a arte em torno do morto, tem um forte lastro e apelo sacro, 

onde a identificação do morto não é para lembrança dos vivos – parentes e próximos, ou 

mesmo para legado – no caso dos ilustres, mas, um apelo físico e geográfico para o pós mor-

te, nas palavras de Ariès: a espera do Paraíso! 

Após esta análise embrionária do tema, nos é possível a indicação direta da arte sacra no 

terreno laico do Cemitério da Consolação, para tal, utilizei o material fornecido pela equipe 

de funcionários do próprio Cemitério da Consolação, material este de uso publico distribuído 

aos visitantes, em especial aos turistas. 

O traçado interno do Cemitério da Consolação seus equipamentos, tais como capela, os-

saria e portal, projetados por Ramos de Azevedo, são representativos da tipologia dos cemité-

rios construídos entre o final do século XIX e começo do XX, período em que se buscava a 

laicização de diversas atividades e práticas sociais, incluindo as relacionadas à morte. Estes 

traçados – que inclui uma via central a uma Capela Católica, não só contribuem à sacraliza-

ção do terreno municipal, mas, também a manutenção das praticas da fé popular. 

Logo a entrada, na Rua 1, temos o tumulo Maria Domitila de Castro Canto e Melo Vis-

condessa de Castro e Marquesa de Santos (1797-1867). Teria sido ela – Marquesa de Santos, 

                                                 
123 Ibid, p. 39; 40 



   

94 

a doadora do terreno e de recursos para a construção da capela do Cemitério da Consolação, 

que, em 1858, inaugurou o ciclo dos cemitérios públicos paulistanos e com ele decretou o fim 

dos sepultamentos no interior das igrejas. 

  

Figura 4- 

Fonte: http://www.prefeitura.sp.gov.br 

O fato da doação por parte da Marquesa aos cofres públicos, ser destinado a construção 

de uma capela dentro de um terreno laicizado, nos permite inferir sobre a hipótese aqui trata-

da da: Sacralização do Cemitério da Consolação, o cemitério podia ser publico, mas, o seu 

terreno tornou-se santo.  

A religiosidade e a sacralização do local municipal da morte – Cemitério da Consolação, 

e, de alguns dos personagens ali enterrados, pode ser observado no documento de Martins
124

, 

utilizado como guia de boas vindas do Cemitério da Consolação, quando se refere ao sepul-

tamento das crianças: 

Naquele tempo, os adultos eram sepultados em quadras a eles destinadas, separados 

das crianças, então classificadas em anjos pequenos, anjos do meio e anjos grandes. 

Escravos também foram sepultados na Consolação, abrindo um cenário que na morte 

anulava simbolicamente as graves e profundas diferenças sociais da sociedade escra-

vista, que até então prevaleceram com o sepultamento dos senhores nas igrejas e dos 

escravos no cemitério (grifo nosso). 

                                                 
124 Historia e Arte no Cemitério da Consolação – José de Souza Martins; Arquivo Municipal de São Paulo 
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No texto por nós grifado, fica evidenciado que mesmo no terreno laicizado do Cemitério 

da Consolação, a morte das crianças era explicada pelo prisma da religião, no imaginário po-

pular a criança – inocente de pecado, ao morrer torna-se anjo. 

Com o ingresso do Cemitério Público, a cultura cemiterial passa a expressar novos valo-

res da sociedade dos vivos, o que antes se limitava ao sagrado, agora limita-se a criatividade 

do artista e ao poder aquisitivo do morto ou de sua família. 

Eduardo da Silva Prado (1860-1901) [Quadra 10 - Terreno 5]. Ele se distingue dos 

túmulos ao redor pela coluna partida de pedra rósea, que na linguagem simbólica 

dos cemitérios quer dizer que, para os amigos e parentes daquela pessoa, se tratava 

de alguém que morreu antes do tempo, alguém que merecia viver muito mais
125

. (gri-

fo nosso) 

 

Figura 5- 

Fonte: http://www.prefeitura.sp.gov.br 

A cultura no Cemitério da Consolação, não apenas quer dizer, mas, realmente nos diz al-

go. 

                                                 
125 Ibid. 
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Figura 6- 

Fonte: http://www.prefeitura.sp.gov.br 

Carlota Pereira de Queirós... Sobre o túmulo, foi erguida uma das mais belas escultu-

ras do Cemitério da Consolação, “Sepultamento”, de Brecheret. Com o título em 

francês, “Mise au Tombeau”, foi premiada em Paris, no Salon d’Automne, em 1923. 

O escultor Victor Brecheret (1894-1955), nasceu em Farnese (Itália) com o nome de 

Vittorio Brecheret
126

.  

 

É fato que cada ser humano é único, e mesmo estando impelido por fatores e costumes 

sociais, existem particularidades que se tornam marcas distintivas, distinção esta que ocorrerá 

também no terreno da morte, onde cada espaço, cada titulo, cada placa trará a lembrança a 

dramaticidade do individuo e sua história entre os vivos. 

Contudo, como já observado nos fatores socioeconômicos, a morte tem um apelo sim-

plista que reduz o homem social a igualdade póstuma. Como o dito popular: Na Morte todos 

são iguais – relativo ao fim da vida, e das possibilidades, assim sendo, o Cemitério da Conso-

lação o terreno que uniu a religiosidade católica e protestante, não nos trás surpresa o registro 

abaixo, onde o terreno da morte também perpetua a amizade e o corporativismo profissional. 

Conforme abaixo: 

                                                 
126 Ibid. 
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Figura 7- 

Fonte: http://www.prefeitura.sp.gov.br 

À esquerda de quem olha para a capela principal do cemitério, sai da rua que a cir-

cunda uma larga rua em direção ao muro lateral, para o lado da rua Cel. José Eusébio 

[Quadra 13 – Terrenos 21/22]. É nela que fica um dos mais interessantes “túmulos 

sociais” dos cemitérios de São Paulo, os túmulos corporativos. Este é o Mausoléu 

dos Chapeleiros, da Sociedade Beneficente dos Chapeleiros, que reunia os operários 

da Fábrica de Chapéus de João Adolfo O túmulo corporativo é práticamente um do-

cumento social sobre as relações de trabalho que o industrial implantou em sua em-

presa em tempos tão recuados da nossa industrialização (grifo nosso)
127

. 

 

Figura 8- 

Fonte: http://www.prefeitura.sp.gov.br 

                                                 
127 Ibid. 
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Por fim, em nosso ultimo exemplo (acima) de arte na Terra Santa do Cemitério da Con-

solação, nos remete a reflexão sobre a discriminação novamente, onde o terreno do Cemitério 

da Consolação inicialmente destinado a todos os mortos do município de São Paulo, passados 

poucos anos de sua conturbada inauguração tornar-se-á um terreno de predominância elitiza-

da. 

A obra de arte acima é citada no guia do Cemitério da Consolação como a “Interrogação 

da Morte”, e os detalhes desta interrogação, referem-se ao ato de suicídio de homem apaixo-

nado por uma garota de programa, o registro citado abaixo denota que, a questão da interro-

gação não está relacionada ao suicídio em si, mas, ao tipo de mulher que levara o personagem 

ao ato fatal.  

 

Interrogação sobre a morte? por quê? Que sentido tinha o suicídio de um moço de 

família antiga, parente de políticos, advogado estabelecido, boêmio conhecido, de 

vida alegre e de bem com a vida, que se apaixonara por uma pobre proletária do 

Brás, garota de programa de ricos e poderosos? (grifo nosso) 

 

 

Em nosso destaque acima, as qualidades da vida do moço, boa família, amizades prospe-

ras e sucesso profissional diante de uma garota filha de trabalhadores da região do Brás, a in-

dignação não está na morte prematura de um moço, mas, na paixão incompreendida por uma 

garota pobre. 

 

6.1.5 A Elitização do Cemitério da Consolação 

É fato que a inauguração do terreno municipal para sepultamentos objetivava o fim da 

gestão da morte da igreja católica, diminuição do poder desta diante do imaginário popular, 

bem como, sua influencia na política social, racionalizar as relações sociais, desmistificando 

o folclore popular, formar novos ideais sociais, pautados em diretrizes modernas, européias e 

mais saudáveis, entre outras. 

Porém, em pouco tempo o Cemitério da Consolação assume uma condição, talvez, 

não pretendida, e, nem mesmo imaginada pelos seus idealizadores positivistas, foi a elitização 

do espaço cemiterial. 
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Diferente do terreno religioso intramuros, limitado, pequeno, e muitas vezes fétido, o 

espaço municipal do Cemitério da Consolação, passou a partir dos primeiros sepultamentos a 

contar com os principais nomes das famílias mais importantes da sociedade paulista, e como 

já citamos, muitos monumentos foram erigidos por estas famílias aos seus mortos. 

Estes monumentos em memória dos mortos representavam o que havia de mais re-

quintado da arte contemporânea européia, segue alguns exemplos abaixo, de titulo de obras e 

seus artistas: 

 
Marquesa de Santos 
Obra - Putino importado; 
Autor – Desconhecido; 
R. 1 – T. 3 
 
João da Silva Machado (Barão de Antonina) 
Capela em mármore, século XIX, com brasão em bronze; 
Autor – Desconhecido; 
R. 1 – T. 6 
 
Família Paim Vieira 
Iconografia em Azulejo. Encenação de um anjo branco banhando um anjo negro; 
Autor – Paim; 
R. 29 – T. 31 
 
Família Brasílio Machado (incluindo Antônio de Alcântara Machado, José de 

Alcântara e Machado de Oliveira e Joaquim Machado de Oliveira) 
Maratona em Bronze;  
Autora – Luigi Brizzolara; 
R. 7 – T. 9-10 
 
Família Sampaio Viana 
Obra: Cristo em Bronze,  
Autori – Elio de Giusto;  
 

Família Brunetto 
Obra: Criança e Cachorro em Bronze; 
Ao lado da administração 
Família Jafet (incluindo Nami Jafet) 
Obra: Navio de Mulheres, bronze, art-déco; 
Autor – Materno Giribaldi; 
R. 37 – T. 11/12 
 

Família Fauzi/Maluf 
De autoria de Antelo Del Debbio, em granito polido e bronze 
Eduardo da Silva Prado 
Obra: Coluna Quebrada; 
Autor – Amadeu Zani;  
Q. 10 – T. 5 
 
Mausoléu do Chapeleiro – sociedade Beneficente dos Chapeleiros 
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Obra: Imagem esculpida em mármore;   
Autor – Desconhecido;  
Q. 13 – T. 21/22 
 
Família Anna Guilhermina Pompeu do Amaral 
Obra Mulher art nouveau;   
Autora – Nicolina Vaz de Assis;  
R. 29 – T. 13 
 
Família E. Siniscalghi 
Obra: Jazigo em formato de um templo gótico italiano, em mármore de carrara;  
Autores – Ocheri & Barrieri; 
R. 37 – T. 52 
 
Sebastião Ferreira 
Obra Pietá, em Bronze;  
Autor – Galileo Emendabili; 
Q. 11 – T. 16 
 
Família Martin 
Obra: Capela repleta de símbolos maçônicos; 
Família Rangel Moreira 
Obra: Senhora Moreira, de granito cinza Mauá; 
Autor – Celso Antônio de Menezes; 
Rua 38 – T. 2 (?) 
 
Família Campos Salles (incluindo Manuel Ferraz de Campos Salles) 
Obra: Armas da República, em bronze e granito;  
Autor – Rodolpho Bernadelli; 
R. 82 – T. X 
 

Família Oliveira Borges 
Obra: Lamento, em bronze; 
Autor – Júlio Starace;  
R. 23 – T. 24 
Família Trevisioli 
Orfeu e Eurídice, em bronze e granito, de autoria de Nicola Rollo 
Q. 83 – T. 29/33 
 
Família Belli 
Obra: Capela em travertino romano, de autoria desconhecida 
Loja: Maçônica da Amizade ( símbolos maçônicos): o olho de deus, o compasso, a 
esfera, o martelo e o pelicano. 
Autor – Desconhecido; 
 
Conselheiro Furtado 
Obra: Casal, em granito 
Autor - Giacomo Giglio;  
Família Rodrigues Dias 
Obra:- "Não Vejo, Não Falo, Não Escuto" ou “As Três Graças” em bronze de autoria de 
Autor – Victor Brecheret;  
Q. 32 – T. 8 
 

Esta elitização inicia-se no período de transição oitocentista, que pouco tempo adiante 

ficará conhecido como a “Belle Époque paulistana”, época da elite. 
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Para firmar seu status, esta elite passou a imitar os hábitos parisienses ocasionando o 

afrancesamento e a europeização da arquitetura, moda, festas e convenções sociais, com o 

intuito de desenvolver na vida da cidade o ar cosmopolita, moderno e intelectual tão almeja-

do, este ar europeizado será facilmente respirado no terreno da morte a céu aberto da Conso-

lação. 

 

A elitização do Cemitério da Consolação é confirmada pela manifestação artística re-

finada estabelecida logo após sua inauguração, com arquitetura moderna em nomes como 

Ramos de Azevedo, e obras em temas diversos, através de símbolos religiosos, familiares, 

profissionais, militares, maçônicos, entre outros, a partir de nomes internacionais como Del 

Debbio; Peragallo; Bussaca;  Prati; Giusto; Graziozi; Mingo; Zani; Emendabili;  Larocca, pin-

tores, escultores, enfim, artistas modernos que auxiliaram a transformar o Cemitério da Con-

solação em um dos pontos turísticos e dos terrenos mais valorizados do município de São 

Paulo.  

Escultores estes de renome, em sua maioria de origem italiana ou com formação na 

Europa, como Victor Brecheret, Luigi Brizzolara, Galileo Emendabili, contratos especifica-

mente para construírem e ornamentarem os túmulos das ilustres personalidades, elitizando 

assim o terreno sacro da morte em São Paulo. 

Por fim, ainda no Guia Turístico do Cemitério da Consolação temos no comentário de 

Martins esta confirmação, onde cita, que em 1909, cerca de 50 anos de sua inauguração, 

abaixo de repulsas, abaixo-assinados e outras manifestações populares contrários, o Cemitério 

da Consolação já era admirado pelos paulistas. 

Posteriormente, a sua área foi aumentada. Em 1884, parte da chácara do Conselheiro 

Ramalho (nos limites com Higienópolis) foi incorporada e, em 1890, um grande lote 

da chácara de Joaquim Floriano Wanderley (na direção da av. Paulista) foi desapro-

priado pela Câmara Municipal ao custo de 3 Contos de Réis e também anexada. 

O cemitério da Consolação foi o único existente na cidade até o ano de 1893 quando 

foi aberto o cemitério do Brás ou da “4ª Parada”. Em 1897, seria inaugurado o cemi-

tério do Araçá.  

O resultado já podia ser visto em 1909, época em que o cemitério da Consolação 

“tornara-se a primeira necrópole de São Paulo, por todos admirada, principalmente 

pelos visitantes estrangeiros”, conforme as palavras do mesmo vereador José Os-
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wald. Ou seja, há 100 anos atrás o cemitério da Consolação já era um “ponto turísti-

co” importante. (grifos do autor)
128

 na Capital 

 

6.1.6 Turismo e Lazer no Cemitério da Consolação  

Como já observado, o Cemitério da Consolação tornou-se um ponto turístico na cidade, e 

não apenas aos visitantes em momentos relacionados à morte, mas, a públicos variados de 

visitantes. 

A elitização deste espaço municipal tornou-se atrativo aos populares, que sem acesso gra-

tuito ou mesmo habito de frequentar teatros e museus municipais, tem no terreno da morte do 

Cemitério da Consolação, o acesso em vida à cultura e arte européia. Ou seja, se o terreno da 

morte une todos na morte, também, permite a todos a observação artística. 

Segundo o site oficial da Prefeitura de São Paulo, existem cerca de 8,5 mil túmulos no 

Cemitério da Consolação , neste espaço há toda sorte de característica de construções, desde 

as mais  simples à obras de artistas renomados - já observado acima. Como exemplo das 

obras suntuosas temos no mausoléu da família Matarazzo, o maior da América Latina, com 

20 metros de altura, 150 m2, e, esculturas em bronze de Brizzolara. 

Para encontrar esses (e outros) tesouros é preciso a ajuda de um perito, no caso o guia 

Francivaldo Gomes, o “Popó”, que há 3 anos desvenda os segredos do Consolação aos visi-

tantes. Popó herdou o posto do historiador Délio Freire dos Santos, precursor no trabalho de 

catalogação das obras tumulares. Trabalhando como sepultador, Popó observava as explica-

ções do historiador aos visitantes. “Depois eu anotava o nome da pessoa e perguntava ao Dé-

lio por que ela era importante”, conta o guia
129

.   

Popó não se cansa de andar pelo cemitério e repetir essas histórias. São dezenas de datas, 

que ele raramente erra. Fazem parte da visita os túmulos com as obras dos grandes escultores, 

os de personalidades famosas, como a Marquesa de Santos, dos modernistas Oswald de An-

drade e Tarsila do Amaral, do ex-presidente Washington Luis, e dos que dão nome a ruas, 

praças e estádios, mas que poucos sabem porque receberam tal homenagem 

                                                 
128 Ibid. 

129 http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/upload/cemiterio_baixa_– consultado em 02/12/2011; 
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O cemitério acumula também as velhas histórias de sempre, como pichadores, vândalos, 

jovens invasores e moradores de rua em busca de abrigo. “Já peguei um homem tomando ba-

nho aqui às 9h da manhã”, conta Maurício Canatelli, administrador do cemitério. O cemitério 

do município de São Paulo está sendo revitalizado, com a pintura dos muros e a troca das cal-

çadas externas. Canatelli espera conseguir em breve iluminação e segurança, ao menos no 

período noturno. 

Pode-se perceber que o governo municipal tem atuado de diversas formas para valorizar 

este espaço, uma das mais significativas refere-se a decisão de “Tombamento” deste espaço 

como patrimônio da municipalidade: 

Tombamento dos Cemitérios da Consolação, dos Protestantes e da Ordem Terceira 

do Carmo, incluindo a regulamentação da área envoltória. 

O Secretário da Cultura, nos termos do artigo 1o do Decreto-Lei no 149, de 15 de 

agosto de 1969 e do Decreto no 13.426, de 16 de março de 1979, cujos artigos 134 a 

149 permanecem em vigor por força do artigo 187 do Decreto 20.955, de 1o de junho 

de 1983, Considerando que: 

O Cemitério da Consolação foi a primeira necrópole instalada no município de São 

Paulo e possui uma importância singular no contexto da história dos cemitérios da 

cidade e, em particular, em seu período de formação e urbanização
130

. 

Por fim, no site oficial do turismo municipal
131 

temos o Cemitério da Consolação como 

roteiro turístico, além da Capela dos Aflitos, que valoriza a história da morte e as crenças po-

pulares já observadas nesta pesquisa. 

Cemitério da Consolação É o mais antigo cemitério em funcionamento na cidade de São 

Paulo e uma das principais referências da arte tumular, com obras de arte de escultores como 

Victor Brecheret, Celso Antônio Silveira de Menezes, Nicola Rollo, Luigi Brizzolara e Gali-

leo Emendabili. (grifo nosso)  

Cemitério Araçá Criado em 1887, está localizado entre os bairros do Pacaembu e Pinheiros e 

atualmente possui 222.000 m², com mausoléus de importantes e tradicionais famílias paulis-

tanas. Nele, também está localizado o Mausoléu da Polícia Militar do Estado de São Paulo, 

onde estão enterrados os policiais que morreram em ação.  

                                                 
130

 CONDEPHAAT – Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Resolução SC 28/05, de 28 de junho de 

2005, publicado no DOE 09/07/05, p. 35. 

131
http://www.turismobrasil.gov.br/promocional/roteiros/alem_tumulos_misterios_sao_paulo.html - consultado em 

02/12/2011. 

http://www.turismobrasil.gov.br/promocional/roteiros/alem_tumulos_misterios_sao_paulo.html
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Igreja Santa Cruz dos Enforcados Situada na Praça da Liberdade, foi palco de execuções 

de condenados, tanto antes da independência política, como posteriormente, quando vigorava 

a pena de morte, dada esta por asfixia pelo enforcamento.  

Capela dos Aflitos Também localizada no bairro da Liberdade, a origem da capela está liga-

da ao Cemitério dos Aflitos, local onde eram sepultadas as pessoas de classes menos favore-

cidas e os condenados a enforcamentos. Construída em 1779 em taipa de pilão, a pequena 

capela conserva algumas características do projeto original.  

 

Segundo a pesquisadora Clarissa Grassi132  [...] “o cemitério é um museu a céu aberto. 

Conta a nossa história de trás para frente, da morte para a vida, de acordo com as crenças, 

cultura, poder econômico de uma determinada sociedade. Essa leitura permite diversos as-

pectos que podem ser explorados: perspectiva de vida, imigração, moda, religião, arquitetu-

ra, arte...”,133. 

6.1.7 Considerações Pontuais – Terra Santa no Cemitério da Consolação 

No capitulo V pode-se observar os conflitos sociais causados pelas crenças populares di-

ante do terreno da morte. Crenças estas de sacralização do terreno da morte, delimitando o 

espaço da morte como espaço santo, espaço este dentro de um Império que começara a buscar 

evolução através do pensamento positivista, modernista e laico, recém trazido da Europa. 

Os conflitos em torno dos valores sacros gerados – principalmente com os protestantes, 

foram o combustível que os positivistas utilizaram para mover a engrenagem social até então 

paralisada, onde questões como esta, passaram a ser analisadas pelo prisma da racionalidade 

e não mais da religiosidade. 

Assim sendo, as autoridades da época retomaram o assunto cemitério publico e após mais 

de quarenta anos da Carta Régia Imperial e do Tratado de Comércio é aprovada a construção 

do primeiro cemitério público do município de São Paulo, entendo os lideres da época que as 

                                                 
132  Clarissa é Vice-presidente da Associação Brasileira de Estudos Cemiteriais. A entidade, criada em 2004, reúne pesquisado-

res da produção artística, patrimônio cultural e memória presentes nos campos santos.  

133 http://www.gazetadopovo.com.br/turismo/conteudo.phtml?tl=1&id=1192885&tit=Historias-que-a-morte-conta - consulta-

do em 13/12/2011. 

http://www.gazetadopovo.com.br/turismo/conteudo.phtml?tl=1&id=1192885&tit=Historias-que-a-morte-conta
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questões sociais como inimizade religiosa e discriminação, bem como, as questões de salu-

bridade pública se resolveriam, estavam enganados. 

Inicialmente o terreno da morte municipal indicado fora o do Campo Redondo, após le-

vantamento cientifico e aprovação da Câmara, todavia, interesses comerciais levaram a dis-

cussão de volta aos Vereadores, que após novo parecer definiu-se o terreno da Consolação.  

A morte saíra enfim do âmbito e do terreno religioso, mas, a religiosidade não deixaria o 

terreno da morte. 

O terreno da morte, sacralizado no espaço intramuros das igrejas, ou mesmo no seu terre-

no envoltório deixa de ser utilizado, mas, a crença que o sustentara por mais de três séculos 

em solo paulista continua, todavia, agora em novo endereço, no Cemitério da Consolação. Ou 

seja, no imaginário popular o terreno pode ser outro, mas, sua representatividade ainda per-

manece, o terreno santo precisa ser preservado dos infiéis.  

O século XIX é o período de grandes mudanças na sociedade paulista, e a inauguração do 

Cemitério da Consolação tornar-se-ia um marco destas mudanças, não apenas como marco 

inicial de modernidade, mas, também da arte e cultura e de criticidade social. 

A criticidade da sociedade paulista, em especial do seu grupo estudantil é manifestada 

neste século de transição, e sua atuação marcante favorece a ideia do cemitério municipal, e 

do fim da discriminação religiosa, que levaria a construção e inauguração em 1858 do Cemi-

tério da Consolação. 

O senso crítico dos estudantes paulistas é aguçado no evento do não sepultamento em ter-

reno católico do Professor Julius (1841) – protestante em vida,  e, se tornaria uma marca des-

te grupo, com atuações marcantes em outras épocas da história paulista como: Semana cultu-

ral (1930), Revolução Constituinte (1932), Diretas Já (anos 80) e a mais recente, que derru-

bou um presidente da república conhecida como: “Os caras pintadas” (1992). 

Atualmente, pode-se dizer que o tempo resolveu a questão da inimizade no momento da 

morte entre cristãos católicos e protestantes, ou mesmo cristãos católicos brasileiros e estran-

geiros, e tanto pastores protestantes quanto padres católicos tem espaço aberto para manifes-

tação de fé nos locais da morte do município de São Paulo. 
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Na arte e cultura o Cemitério da Consolação também foi protagonista e precursor do 

novo, tendo em seu terreno a céu aberto, a ação ilimitada da criatividade de grandes artistas 

internacionais, não se restringindo a temas religiosos, e ou a preocupações de humildade de 

ordens mendicantes, grandes e suntuosas obras passam a indicar o lugar da morte dos perso-

nagens daquela sociedade. 

A grandiosidade e variedade da história que estas obras contam, tem o reconhecimen-

to do governo do município atual, colocando o Cemitério da Consolação como um dos prin-

cipais roteiros turístico da Cidade. 

Um fator curioso que a arte e cultura do Cemitério da Consolação acarretou foi sua 

elitização, visto que, com o enterro de grandes personalidades no terreno municipal, e a mani-

festação artística européia, o objetivo inicial de sepultar qualquer morto paulista neste cemi-

tério, limitou-se aos mortos de famílias ricas, como observado abaixo: 

Essa tendência, aliada ao fato de que diversas pessoas ilustres estão enterradas lá --

como a marquesa de Santos e o ex-presidente Washington Luiz--, fez com que o ter-

reno do cemitério se valorizasse. Segundo o Serviço Funerário Municipal, responsá-

vel pela administração, o metro quadrado na Consolação custa R$ 3.173,78. "Para se 

ter uma idéia, se alguém quiser um túmulo de dois metros por cinco metros terá de 

pagar mais de R$ 30 mil", diz Rezende
134. 

 

 

 

 

 

                                                 
134 http://www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano/ - consultado em 16/12/2011 

http://www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano/
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nos sécs. XIV e XV é definitiva, sem dúvida por in-

fluência das nossas ordens mendicantes. A partir 

de então, acredita-se que cada homem revê toda 

a sua vida no momento de morrer, num único re-

lance. Crê-se também que a sua atitude nesse 

momento dará à sua biografia o sentido definitivo, 

a conclusão. 

Phillipe Ariès 

 

 

“Vi minha vida passando como um filme em segundos” é fala utilizada por aqueles que 

passaram por situações que permearam a morte.  

Assim como aquele que chega ao final da vida retorna ao começo – mesmo como que 

em sonho, é importante nesta consideração final ressaltar alguns elementos que foram regis-

trados neste trabalho. 

Inicialmente através da revisão bibliografica pode-se constatar que a busca de um pós 

morte feliz é algo intrínseco ao homem independente da época, espaço geografico, condição 

social ou religião. E que, o fato histórico desta busca fez parte da formação do povo brasilei-

ro, em especial da sociedade paulista oitocentista em formação. 

Estando o catolicismo oficial romano muito distante do dia a dia da sociedade paulista 

na época da colonização e o protestantismo ainda não enraizado, a busca do pós morte feliz 
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motivou a crença popular da sacralização do terreno da morte, tornando pouco tempo depois 

o espaço municipal do Cemitério da Consolação um espaço confessional, conforme hipotese 

‘a’ apontada no inicio desta pesquisa. 

A hipotese ‘b’ é confirmada, com a referida crença é agregada ao imaginário popular, 

não é uma crença nova, visto que já havia sido observada em outros povos e épocas conforme 

Ariès (1975), contudo, tal crença não influenciou o movimento protestante, havendo clara 

diferença histórica na relação com o terreno da morte entre a religião cristã católica e a cristã 

reformada – protestante o que levará a confirmação da hipótese ‘c’..  

Todavia, há uma ponta de verdade na explicação pela religião, se verificarmos que, 

no decorrer do séc. XIX, o catolicismo desenvolveu expressões sentimentais, emoci-

onais, de que se havia afastado no séc. XVIII, após a grade retórica barroca: uma es-

pécie de neo-barroquismo romântico, muito diferente da religião reformada e depu-

rada dos sécs. XVII e XVIII
135

. 

A indiferença do cristão protestante recém chegado ao Brasil diante do terreno da 

morte entrou em rota de colisão social com a crença popular que sacralizava este espaço em 

São Paulo, que até então limitava-se ao espaço intramuros das igrejas católicas, gerando as-

sim, inúmeras situações de inimizade na sociedade paulista em formação. 

Importante ressaltar que certamente há algo de respeitoso na geografia da morte, con-

tudo, o que se percebeu nos registros históricos e na manifestação popular em São Paulo do 

século XIX é que no imaginário popular católico, a questão excedia o respeito, configurando-

se numa crença, crença com tal força e disposição popular que gerou inúmeros conflitos soci-

ais, ao ponto de ser necessário intervenção do Estado através de editos, tratados e leis muni-

cipais. 

A intervenção do Estado se dá na determinação de criação de espaços municipais - ex-

tramuros das igrejas, para o sepultamento do povo, de forma geral e indistintiva, sendo o Ce-

mitério da Consolação, o primeiro terreno municipal e laico inaugurado em 1858 para este 

fim. Objetivava-se com este terreno a união em morte de todos os credos paulista. 

A resposta dada pelo Estado – Cemitério da Consolação, não pos fim, nem a crença 

popular que sacralizava o terreno da morte, nem a inimizade com os mortos não católicos em 

                                                 
135 ARIÈS, 1975, p. 54 
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vida – sendo que este seria resolvido naturalmente com a evolução social, todavia, abriu es-

paço para o desenvolvimento sócio, histórico e artistico.   

Desenvolvimento este que trouxe a São Paulo oitocentista os ares culturais europeus, 

numa cidade em evolução, contudo, sem espeços culturais como teatros e museus, foi através 

do Cemitério da Consolação que a população teve livre acesso às diversas manifestações ar-

tisticas européis, utilizadas para homenagear e delimitar o espaço da morte da elite paulista. 

Este desenvolvimento cultural torna-se fator determinante para a nova fase do Cemité-

rio da Consolação, fase esta de elitização. Onde o espaço que uniria os credos do povo paulis-

ta, tornar-se-ia um dos mais caros metros quadrados do município, sendo que agora o que se-

para o povo na morte não é mais a confissão religiosa, mas o poderio economico. 

No processo de evolução social paulista que marca o século XIX, após a inauguração 

do cemitério da Consolação e de sua elitização, outros espaços para sepultamento foram aber-

tos para este municipio de números continentais, e a gestão da morte continua – como nos 

tempos da igreja, a movimentar sua economia e fé. 

A terra santa da morte não é mais o terreno da igreja, mas, o terreno cemiterial, inicia-

do no primeiro Cemitério, o da Consolação, e expandido no imaginário popular a todo terreno 

da morte, buscando-se neste terreno e na manifestação ultima do individo o benefício de um 

pós morte feliz, ou seja, a terra da morte transformada em santa é a porta de passagem para o 

sobrenatural. 

Sobre o terreno da morte o antropólogo Tariq Ahmed Kamal
136

 em sua análise menciona 

forças sobrenaturais que atuam no mundo conhecido – sociedade dos vivos,  através do terre-

no da morte – sociedade dos mortos: “ ela – força vital, se encontra em lugares sagrados co-

mo túmulos dos santos...” 

Para Tariq, em determinadas crenças populares o local da morte representa uma espécie 

de porta de passagem ou de comunicação com o sobrenatural, e este local, tido como santo 

pode gerar benefícios ao morto ali enterrado em sua passagem para a outra, ou a nova vida – 

sobrenatural. 

                                                 
136 MARTINS, 1983, p. 206 
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Nesta pesquisa procurou-se atravessar as portas religiosas, sociais, culturais e históricas 

da questão da confessionalidade do terreno cemiterial, exemplificadas no Cemitério da Con-

solação, o primeiro cemitério municipal da cidade de São Paulo, que mesmo sendo municipal 

carrega no imaginário popular o status de Terra Santa, na confessionalidade católica popular. 

Por fim, é importante observar como esta questão mesmo não tendo comprovação cienti-

fica, gera reflexão àqueles que sustentam a vida pelos valores da ciência, como os médicos, 

por exemplo.  

[...] ao nos defrontar com o cessar da existência, com o desaparecimento de um mo-

do de ser, com o apagar-se de uma identidade, a morte coloca o problema da cultura, 

ou seja, o da dimensão essencialmente humana do simbólico, aquela que distingue o 

homem dos demais seres vivos, isto é, plantas, animais, e sem a qual ele é inviável.. 

pensá-la como evento biológico apenas, é pensar-se como um animal, coisas que o 

ser humano rejeita sempre (grifo nosso)[...]
137

”  

Se o homem não admite o fim de sua identidade na morte, como garantir esta mesma 

identidade? O que fazer para perpetuar minha existência numa condição feliz, digna e saudá-

vel? Condição esta talvez não vivida em sociedade por fatores diversos ao tempo e espaço. 

Segundo o que observamos até aqui, se há duvidas para a ciência, no imaginário popular 

a resposta já foi dada: Na terra santa dos cemitérios confessionais. 

 

                                                 
137 Martins, 1983, p. 56 
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