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TERRA FÚNEBRE

Aqui morreram tantos poetas! Tanta 
Guitarra morta este lugar encerra!... 

Aqui é o Campo-Santo, aqui é a Terra! 
Em que a alma chora e em que a Saudade canta!

O caminheiro que o Pesar desterra, 
Pare chorando nesta Terra Santa, 

E se cantar como a Saudade canta, 
O caminheiro fique nesta Terra!

À noute aqui um trovador eterno 
Chora, abraçado às campas dos poetas 

Esse sombrio trovador é o Inverno!

Aqui é a Terra, onde, ao noturno açoute 
Carpem na sombra pássaros ascetas, 
Gemem poetas – pássaros da noute!

Augusto dos Anjos
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Convidada para elaborar a apresentação deste livro, intitulado Trans-
formações nas práticas de enterramento – Cuiabá, 1850-1889, apressei-me 
a reler a dissertação de mestrado da autora, defendida no Programa de 
Pós-Graduação, Mestrado em História, da Universidade Federal de Mato 
Grosso (UFMT), no ano de 2001. Pus-me a pensar e a relembrar! 

Alguns anos já se passaram desde a defesa da dissertação até a publi-
cação do livro e, no entanto, o tema da pesquisa conserva-se atual, pleno, 
diria até imponente diante de todos nós, homens e mulheres – jovens ou 
adultos, brancos, negros, ou índios, ricos ou pobres, letrados ou não. O 
tema trata da morte. Tema assustador, aterrador e marcante para nós, oci-
dentais. Pois, próprio da condição humana, dado que não há quem ainda 
não tenha se deixado abater pelo sentimento da perda, imposto pela morte 
de um ente querido: pais, irmãos, filhos, amigos. Derruba-nos! Mexe com os 
nossos sentimentos! Corta, dilacera, marca, deixa cicatrizes e, por fim, põe 
à mostra a nossa mais profunda limitação enquanto mortais que somos.

Se o ato de investigar um objeto de estudo requer todo um trabalho de 
preparação, que engloba leitura, recorte do objeto – em um tempo e um 
espaço determinado, construção da problemática, e, por fim, a pesquisa 
documental, este objeto, a morte, requer do pesquisador, por si mesmo, 
como que um movimento duplo, regido ora pelo afastamento dele, ora 
pela aproximação, posto que um trabalho linear acabaria por inviabilizar 
o desenvolvimento da pesquisa. Sentimentos e objetividade se mesclam, 
para que o pesquisador possa escrever e atingir os objetivos propostos.

Com Maria Aparecida Borges de Barros Rocha, tal movimento se deu.  
O tratamento dado ao objeto ocorreu de maneira a revelar uma postura de 
distância em relação ao tema, sem perder a sensibilidade das descobertas 
e das falas dos personagens, tocados pelo momento da finitude. Pôde a 
autora ora acompanhar, através da literatura existente, as discussões sobre 
as construções dos cemitérios em várias províncias do Império brasileiro, 

Apresentação
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ora analisar, através dos Regulamentos e Códigos de Posturas elaborados ao 
longo do século XIX, os debates que precederam, em Cuiabá, a construção 
do Cemitério da Piedade, inaugurado no ano de 1864. Como pesquisadora 
perspicaz que é, por várias vezes, trilhou o referido Cemitério para obser-
var o seu traçado e a localização dos túmulos, cujas fotos encontram-se 
no corpo do trabalho, particularmente no capítulo referente aos anúncios 
fúnebres e imagens. Tal procedimento foi feito com o mesmo cuidado com 
que realizou o levantamento e o tratamento documental, para abstrair as 
informações contidas nos testamentos depositados no Arquivo Público de 
Mato Grosso e no Arquivo da Cúria Metropolitana de Cuiabá, portadores de 
aspectos do imaginário social e reveladores do cotidiano e dos bens mate-
riais das famílias cuiabanas, onde, por não raras vezes, foram localizadas, 
dentre os testadores, mulheres, as quais, possivelmente, encontraram neste 
instrumento uma das escassas possibilidades de externar suas vontades, 
ainda que em momentos de proximidade com a morte. Com isso, muitas 
e fascinantes histórias de vida puderam ser vislumbradas, atentando-se 
para a naturalidade e ascendência dos testadores, nas intrincadas relações 
estabelecidas entre proprietários e escravos, entre credores e devedores 
e, por fim, nas motivações de caráter religioso.

Para finalizar, quero ainda registrar que – se durante os dois anos do 
profícuo contato entre orientadora e orientanda – a tônica de nosso rela-
cionamento foi a amizade, o respeito e a admiração. O período posterior à 
defesa pública da dissertação somente fez crescer e aprofundar essa ligação, 
o que veio possibilitar que planos de trabalho e de pesquisa fossem, por 
nós, traçados e concretizados.

A publicação deste importante trabalho, que ora chega às mãos do leitor 
em forma de livro, original pelo tratamento temático e documental no âm-
bito da historiografia de Mato Grosso e também da historiografia nacional, 
revela o esforço de Maria Aparecida em levar avante uma temática em que 
poucos ousam se enveredar. Revela ainda o prazer e a paixão pelo fazer 
e desvendar o que não é visível ao primeiro olhar. Voltemos, pois, nossa 
atenção para esta instigante leitura sobre os oitocentos mato-grossense, 
que a autora nos propicia com o admirável talento que lhe é próprio.

Maria Adenir Peraro
Profª drª do dePArtAmento de HistóriA e do ProgrAmA 

de Pós-grAduAção, mestrAdo em HistóriA/ufmt
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É a morte – essa carnívora assanhada –
Serpente má de língua envenenada
Que tudo que acha no caminho, come...
Faminta e atra mulher que, a 1º de janeiro
Sai para assassinar o mundo inteiro,
E o mundo inteiro não lhe mata a fome!

Augusto dos Anjos

Introdução

Faminta e atra mulher que, a 1º de janeiro
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Meu contato inicial com o tema morte se delineou sutilmente, a partir 
da leitura de romances como A morte de Ivan Ilitch, de Tolstoi, O roman-
ce de Tristão e Isolda, de Joseph Bédier, e Memórias póstumas de Brás 
Cubas, de Machado de Assis, nos quais a morte é sentida e vivenciada 
pelos personagens, embora de modos e situações diferentes, sempre de 
forma envolvente.

Academicamente, meu interesse e curiosidade se tornaram mais rele-
vantes à medida em que entrava em contato com obras que discutem a 
relação do homem com a morte, cemitérios e práticas de enterramentos, 
como O homem perante a morte, de Philippe Ariès.

Guilherme Marechal ou o melhor cavaleiro do mundo, de George 
Duby, obra que trata da vida e da morte na nobreza da França medieval, 
merece especial referência nesse período, assim como A bolsa e a Vida e 
O Nascimento do Purgatório, de Jacques Le Goff, outro autor a colaborar 
com minha formação acadêmica, fornecendo-me outros referenciais para 
as reflexões sobre as relações entre religião, morte e vida.

Nesse período de descobertas, fui tocada profundamente pela obra 
de Augusto dos Anjos denominada Eu e outras poesias, em que o poeta 
espelha algo de trágico e uma grande amargura, pois na sua retina a cor 
predominante é o negro, onde tudo é negação e a felicidade só pode ser 
vivida na paz absoluta do não-ser. Augusto foi um homem sensível que 
convivia com a iminência da morte e sofria por trazê-la no peito.

Instigava-me a compreensão da difícil relação do homem com a morte, 
fosse por intermédio da historiografia ou através da aproximação com a 
literatura ou outras áreas do conhecimento com as quais fui estabelecendo 
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1 Projeto de Pesquisa Transformações do Espaço Urbano de Cuiabá (1840-1940) e sua dinâmica social: as 
medidas profiláticas do discurso moral e seu acompanhamento cartográfico, sob a orientação dos professores 
mestres Osvaldo Machado Filho e João Mariano de Oliveira, do qual participei durante o período em que cursei 
a graduação (l99l-1995), tendo como objetivo o resgate de sinais e pistas que permitissem ampliar as possibili-
dades de compreensão do processo de transformação do espaço urbano de Cuiabá, desde a promulgação do 
Código Penal (1830) e da intensificação de todo um discurso burguês de moralização da cidade até o período 
do Estado Novo e de sua política de “Marcha para o Oeste”. Desta inserção resultou o trabalho monográfico 
de conclusão de curso intitulado Igrejas e Cemitérios – a representação social da morte e da vida em Cuiabá 
no período de 1850 a 1901.

2 Desse Curso de Especialização resultou a monografia Negociando a Morte: estudo de testamentos, túmulos e 
epitáfios em Cuiabá no período de 1870 a 1889, apresentada em 1998.

diálogo contínuo. Nesses estudos, busquei compreender elementos da 
mentalidade, das atitudes, dos sentimentos, dos símbolos e do imaginário 
em torno da morte.

A oportunidade de participar, como aluna do curso de História da 
UFMT e bolsista de iniciação científica do CNPq, de um grupo de pesquisa 
voltado para o estudo das transformações do espaço urbano de Cuiabá1 
propiciou condições para que me aprofundasse com mais afinco nos es-
tudos sobre o tema.

No decorrer desses trabalhos, a apresentação de resultados da pesquisa 
em diversas oportunidades foi sempre seguida de calorosa discussão, e 
o interesse despertado na platéia pelo tema, que inicialmente era visto 
como mórbido, triste ou inconveniente, acabava surpreendendo, vindo o 
público a participar ativamente da discussão. Afinal, a relação do homem 
com a morte é algo que inquieta a todos, e propor sua discussão implica 
no fazer refletir sobre algo que comumente é considerado impensável.

Por ocasião do Curso de Especialização em Metodologia da Pesquisa em 
História, também na UFMT, continuei esses estudos, nesta oportunidade 
com o foco voltado para a análise de testamentos, túmulos e epitáfios do 
Cemitério da Piedade, em Cuiabá, como elementos expressivos de diversos 
aspectos que envolvem a morte2. Por fim, durante o Curso de Mestrado, 
o objeto de estudo centrou-se no processo de construção do Cemitério 
da Piedade, enfatizando as transformações nas práticas de enterramento, 
que passam das igrejas para o chamado campo santo, tendo como marcos 
temporais 1850 e 1889. O marco inicial refere-se ao ano da Lei Provincial 
que autorizava o estabelecimento de cemitério público na cidade de Cuiabá 
e o final refere-se à instalação oficial do regime republicano, quando se 
inicia uma nova discussão em relação à municipalização dos cemitérios.
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Em torno desse objeto circulam diversas questões, tais como:
• Quais seriam as principais preocupações dessa sociedade quando na 

iminência da morte?
• Como se faziam os anúncios fúnebres nessas oportunidades?
• Como se desenvolveu o processo de construção do Cemitério da 

Piedade?
• Teria existido em Cuiabá alguma forma de resistência contra as trans-

ferências dos enterramentos?
• O que a transferência dos enterramentos traria como conseqüência 

para as irmandades religiosas? Estariam elas perdendo influência 
sobre essa sociedade?

• Como teria reagido a população com a intromissão do poder laico 
nas suas práticas religiosas?

• Quais as principais questões privilegiadas nos testamentos feitos nessa 
época?

• Quais os principais elementos presentes nos túmulos do cemitério?
Para responder a esses questionamentos, apoei-me na documentação 

do Arquivo Público de Mato Grosso, no Arquivo da Cúria Metropolitana de 
Cuiabá, no Arquivo da Casa Barão de Melgaço e no Arquivo do Núcleo de 
Documentação de História Regional, que são os principais arquivos a que 
se pode ter acesso em Cuiabá, assim como na observação da organização 
dos túmulos do cemitério.

No Arquivo Público de Mato Grosso (APMT), privilegiei Relatórios de 
Presidente de Província, Códigos de Posturas Municipais, Códigos de Leis 
Provinciais, Avisos Imperiais, assim como testamentos e outros documentos 
avulsos. Privilegiei ainda, dentre as fontes impressas, os anúncios fúne-
bres publicados pelos jornais A Província de Mato Grosso e A Imprensa 
de Cuiabá.

No Arquivo da Cúria Metropolitana de Cuiabá, levantei documentação 
eclesiástica e oficial, onde privilegiei os Balancetes de Receitas e Despesas, 
assim como as Relações Numéricas e nominais das pessoas falecidas e 
sepultadas no Cemitério Nossa Senhora da Piedade, além de testamentos 
diversos e outros documentos de cunho administrativo da diocese.

No Arquivo da Casa Barão de Melgaço, junto ao Instituto Histórico e 
Geográfico de Mato Grosso, tive acesso à variada documentação manus-
crita composta de cartas, ofícios, requerimentos e declarações, além de 
documentos diversos de cunho oficial.
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No NDIHR, Núcleo de Documentação e Informação Histórica Regional 
da Universidade Federal de Mato Grosso, tive oportunidade de levantar 
as Constituições Primeiras do Arcebispado da Bahia e outros documentos 
manuscritos.

A análise das fontes ancorou-se nos estudos de Philippe Ariès (1975; 
1977a), que trazem extensa discussão sobre as relações do homem com a 
morte no Ocidente Cristão. De acordo com Ariès, o homem desvela sua 
relação com a própria vida através das cerimônias que envolvem a morte e 
demais práticas a ela relacionadas, bem como com os gestos e rituais que 
costumam acompanhá-la. Essas relações variam de acordo com as socie-
dades e as temporalidades, desde períodos nos quais a morte foi temida, 
quando os homens evitavam até mesmo a vizinhança dos cemitérios (Ariès, 
1977a, p. 522), até momentos de maior aproximação, quando os cemitérios 
adentram os perímetros urbanos e a vida das pessoas, nascendo, assim, 
uma certa convivência entre vivos e mortos. Os cemitérios tornavam-se, 
assim, espaços de sociabilidade, por onde circulava a população, e não 
apenas lugares de enterramentos. Uma vez construídos nas franjas das 
igrejas, faziam parte das atividades religiosas.

Os enterramentos em covas coletivas eram bastante comuns no período 
medieval, principalmente em tempos de peste, quando os mortos fica-
vam amontoados e o cheiro de cadáver dominava as cidades européias, 
transformando as relações entre vivos e mortos. Nesses períodos, a morte 
é anônima. Quando se volta à normalidade, a morte adquire seu caráter 
personalizado. Moribundo, o indivíduo passa a exercer determinadas fun-
ções que garantem sua identidade, deixando registrado em testamento a 
relação de seus bens, a confissão de seus pecados, a declaração ou pedido 
de perdão, e também a recomendação de sua alma a Deus e a escolha de 
sua sepultura. A morte institucionaliza-se, e ao lado do testamento está a 
Igreja; o morto passa a ser considerado um pertence da Igreja, e ela se faz 
presente na vigília, no cortejo funerário, no enterramento e no luto.

Enquanto institui formas de autopreservação, o homem constrói, em 
torno da morte, sistemas ritualísticos, procurando despojá-la de seu aspecto 
selvagem e violento, tornando-a acontecimento público, que proporciona 
condições para reforçar laços e vínculos familiares e sociais, pois envolve 
a todos em torno do morto ou moribundo.

Havia, portanto, uma crença na imortalidade da alma, já que a boa morte 
garantia o Paraíso, e o Inferno representava o encarceramento eterno. A 
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situação intermediária seria o Purgatório, que representava, para o pecador, 
a possibilidade de remissão dos pecados. Contudo, não só dos mortos 
dependia essa redenção, pois cabia aos vivos as promessas e orações. 
O Purgatório é um espaço que permite certa solidariedade entre vivos e 
mortos (Reis, 1991, p. 171).

Compreendi que as práticas de enterramento e as relações estabeleci-
das entre vivos e mortos dentro de uma determinada sociedade envolvem 
diversas questões que oscilam do cultural ao socioeconômico e que todas 
essas instâncias são igualmente importantes para desvelar a relação não 
apenas com a morte, mas também com a vida. Meu interesse reafirma-se 
na medida em que diversos aspectos do tema apresentam-se em Cuiabá 
ainda hoje. Compreendi que as relações do homem com a morte, verificadas 
através das práticas de enterramento, podem nos ajudar a compreender 
processos históricos, sociais e mentais vivenciados pelo homem cuiabano 
do século XIX e auxiliar na compreensão do hoje.

No período em questão, a Igreja Católica era presença forte no ambiente 
familiar, determinando as práticas religiosas necessárias e, mesmo quando 
sua presença não se fazia possível, através de seus representantes, busca-
va-se a continuidade desses costumes, como a confissão e absolvição do 
moribundo, seguidas de orações (Ariès, 1977a, p. 257).

Os momentos que cercavam a morte, no século XIX, envolviam, como 
hoje, um grande sentimento de perda, de dor pela separação dos entes 
queridos, sendo que a dificuldade de aceitação da realidade, associada à 
busca de superação da dor, fazia com que se aprofundasse e reforçasse 
a crença na vida eterna.

Desse sentimento, onde se aglutinam as saudades, a dor da separação 
e a insegurança diante da vida e da morte, nasce em muitos a necessida-
de de acreditar em algo que justifique a continuidade da existência e da 
própria vida.

A morte acaba transformando-se de fim definitivo da vida em um espaço 
de tempo indefinido de separação entre os seres que teriam possibilidade 
de se reencontrar em outra dimensão, bastando que nisso acreditassem. É 
a morte romântica ou a morte do outro, conforme Ariès, ou seja, a morte 
definida como poética, amiga, confortadora.

No Brasil oitocentista, a preocupação com uma boa morte levava a que se 
organizassem todos os atos que acompanhariam a preparação para esse mo-
mento, envolvendo a escolha do local da sepultura, a destinação dos bens, a 
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