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“O correr da vida embrulha tudo. Ávida é assim, esquenta e esfria, 

aperta e depois afrouxa, aquieta e depois desinquieta. O que ela 

quer da gente é coragem. O que Deus quer é ver a gente 

aprendendo a ser capaz de ficar alegre e amar, no meio da alegria. 

E ainda mais no meio da tristeza. Todo o caminho da gente é 

resvaloso, mas cair não prejudica demais, a gente levanta, a gente 

sobe, a gente volta”. 

 

(João Guimarães Rosa em “Grande Sertão Veredas”, 1956). 

 



 

RESUMO 

 

Esta pesquisa resultou da aspiração de entender a relação que os habitantes da cidade do 

Rio de Janeiro mantinham com a morte e com os mortos no instante em que os surtos 

epidêmicos irromperam na região, ocasionando metamorfoses na cultura fúnebre. Assim, 

nosso objetivo é averiguar como o choque dessas pandemias que atingiram esse espaço a 

partir de 1849, ajudou para a ação transformadora sobre as práticas fúnebres e as ações da 

população para com a morte e os mortos. As atitudes dos habitantes do Rio de Janeiro 

quanto à perplexidade do homem diante da morte tinham como eixo central, durante a 

primeira metade do século XIX, a familiaridade entre vivos e mortos, defina pelos rituais 

realizados no pós-morte e pelos sepultamentos no interior das igrejas. Esses sepultamentos, 

característica dos cristãos católicos, permitiam a contiguidade entre vivos e mortos: os 

familiares que frequentavam as igrejas passavam, sentavam-se e faziam suas orações sobre 

sepulturas. O abalo das epidemias nas transformações na cultura fúnebre foi substancial. 

As enfermidades acarretaram alto índice de mortalidade, tornando inexequível o 

enterramento no interior das igrejas, uma vez que não havia tempo suficiente para a total 

deterioração dos corpos. Logo, consistiu-se num dos subsídios calcificadores do discurso 

higienista, que há tempos lutava, sob influência europeia, contra mortórios ad sanctus, com 

base na prevenção de males e a favor da higienização pública. A partir dessa conjuntura, a 

cidade do Rio de Janeiro principiou o processo de secularização da morte. Sendo assim, a 

transferência dos enterramentos para um local afastado é o ponto de partida desta pesquisa. 

No contexto dessa mudança de local, surgiram questões mais complexas, não restritas ao 

âmbito do cemitério, mas inseridas na vida das pessoas de um modo geral. Com isto, os 

administradores da salubridade e da higiene pública assumiram a responsabilidade de 

estimular a reforma do espaço urbano através de uma grande e recente inovação, os 

cemitérios públicos. A degradação da salubridade pública da cidade foi o ponto fulcral para 

irromper os cemitérios. No final do século XIX, os esquifes, os túmulos e a 

individualização cadavérica surgem por imposição de políticas sanitárias em reverência aos 

vivos, mais do que por motivos religiosos de respeito aos mortos. Os cemitérios não foram 

facilmente aceitos pela população, o uso sistemático dos mesmos fora propiciado pela 

nefasta epidemia de febre amarela que assolou a cidade do Rio de Janeiro a partir de 1849 

e que se estendeu por mais alguns anos. Seguindo este diapasão, a presente pesquisa, em 

seu primeiro capítulo aborda o processo de secularização da morte no Rio de Janeiro 

oitocentista; a implementação da legislação funerária e a adoção da chamada política de 

saúde pública; o papel das Ordens na implementação dos primeiros cemitérios e as 

discussões políticas em torno do tema. No segundo capítulo aborda-se o processo de 

laicização da morte e da transformação dos costumes fúnebres, traçando um paralelo 

analítico entre as mudanças ocorridas no Brasil e na Europa; uma análise dos primeiros 

cemitérios públicos da cidade; as novas formas de culto e de afetividade com os mortos e 

uma avaliação do quadro da mortalidade no Rio de Janeiro. Por derradeiro, no terceiro 

capítulo se realiza uma análise sobre a o recenseamento de 1849, a população e o alto 

índice de mortalidade; a hierarquia social diante da morte; comparativo entre os 

sepultamentos dos defuntos desprivilegiados em Salvador, São Paulo e Rio de Janeiro. 

 

 

Palavras-Chave: Cemitério, epidemia, morte, secularização, higiene pública. 

 



 

ABSTRACT 

 
 

This research resulted from the aspiration to understand the relationship that the inhabitants 

of the city of Rio de Janeiro had with death and the dead the instant the epidemics broke 

out in the region, causing metamorphoses in funeral culture. So our goal is to find out how 

the shock of these pandemics that hit that space from 1849, helped to the transforming 

action of the funeral practices and people's actions toward death and the dead. The attitudes 

of the inhabitants of Rio de Janeiro as the man's perplexity in the face of death had as its 

central axis during the first half of the nineteenth century, the familiarity between the 

living and the dead, set by the rituals performed post-mortem and the burials inside the 

churches. These burials, characteristic of Catholic Christians, allowed the contiguity 

between living and dead: family members who attended the churches passed, sat and did 

their prayers on graves. The quake epidemics in changes in funeral culture was substantial. 

The disease led to high mortality rate, making unenforceable burial inside the churches, 

since there was not enough time for complete decay of the bodies. So it consisted in one of 

calcifying subsidies hygienist discourse, which has long struggled under European 

influence, against burial ad sanctus, based in preventing illness and in favor of public 

hygiene. From this situation, the city of Rio de Janeiro began the dying process of 

secularization. Thus, the transfer of burials to a remote location is the starting point of this 

research. In the context of this change of venue, there were more complex issues, not 

restricted to the scope of the cemetery, but part of the lives of people in general. With this, 

administrators of health and public hygiene assumed the responsibility to stimulate the 

reform of urban space through a large and recent innovation, public cemeteries. The 

degradation of the public health of the city was the focal point to break the cemeteries. In 

the late nineteenth century, coffins, tombs and cadaverous individualization arise by 

imposing health policies in reverence to the living, rather than for religious reasons of 

respect for the dead. The cemeteries were not easily accepted by the population, the 

systematic use of them off fueled by the ominous yellow fever epidemic that struck the city 

of Rio de Janeiro from 1849 and that extended for several more years. Following this vein, 

the present research, in his first chapter deals with the death process of secularization in 

Rio de Janeiro nineteenth century; the implementation of the funerary legislation and the 

adoption of so-called public health policy; the role of Orders in the implementation of the 

first cemeteries and political discussions around the topic. In the second chapter addresses 

the laicization process of death and transformation of funeral customs, tracing an analytical 

parallel between the changes in Brazil and Europe; an analysis of the first public 

cemeteries in the city; new forms of worship and affection with the dead and an assessment 

of the mortality table in Rio de Janeiro. By last, the third chapter is carried out an analysis 

of the 1849 census, the population and the high mortality rate; the social hierarchy in the 

face of death; Comparing the burials of the underprivileged dead in Salvador, Sao Paulo 

and Rio de Janeiro. 
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INTRODUÇÃO 

 

O abandono das esquifes coletivas, a diminuição dos pedidos de missas, as 

inscrições nas lápides, a substituição dos cortejos coletivos a pé pelo uso de 

carros funerários marcam uma transformação na maneira de conceber a 

morte para um estilo menos coletivo e festivo.1 (REIS, 1991) 
 

 

 O que mobiliza o foco de análise deste trabalho é o tratamento social dispensado ao 

morto e suas formas de enterramento, em meados do século XIX. Entender atitudes e 

significados sociais de uma determinada época a partir de um sistema de objetos funerários, 

de práticas e estilos mortuários. Quando submetidos à análise, os novos costumes fúnebres 

impostos àquela sociedade permitem traduzir não só acomodações e equilíbrios, mas também 

tensões e mudanças significativas nas relações afetivas que os vivos passaram a estabelecer 

com os seus mortos. 

 Além dos inúmeros apelos médicos e das imposições legais, a convivência com os 

mortos deixou de existir, quando estes foram levados para fora das cidades, sendo obrigados a 

deixarem as igrejas e seus entornos para os cemitérios, os túmulos passaram a preencher esse 

espaço anteriormente ocupado pela igreja. 

 Era no interior dessas igrejas, sob um chão adubado pelo húmus cadavérico e sob a 

guarda de um teto divino, pintado de carregadas nuvens e de arcanjos suspensos, que a 

coletividade compartilhava momentos de intensa sociabilidade, não somente irmanada por 

casamentos, aniversários de vida e de morte, confissões, comunhões, ciclos festivos e 

religiosos, procissões e velórios. 

 Abruptamente, os mortos passaram a encontrarem abrigos nos túmulos dos cemitérios, 

distantes de suas casas e igrejas, de suas paróquias e a céu aberto. 

 Mas àquela altura não se tratava apenas de assegurar ao morto um lugar no céu, mas 

garantir também um lugar na terra, sob a proteção de uma coberta, aos cuidados da família, 

para lhe proteger das intempéries, e também resguardar a imagem de conservação do corpo. 

Nos túmulos acumulavam-se cadáveres, cada um conservando parte de sua individualidade, 

invocando lembranças comuns, memórias genealógicas, pois os túmulos passaram a serem 

também habitações familiares. 

 

 No século XIX, à medida que as sociedades se modernizavam orientadas pelo 

                                                      
1 REIS, João José. A morte é uma festa: ritos fúnebres e revolta popular no Brasil do século XIX, São Paulo: Cia 

das Letras, 1991, p.  
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princípio da racionalização produtiva, a crença na morte, anteriormente identificada como 

signo de mutação, de passagem a outra vida, tendeu, em muitos casos, a ser substituída pelo 

sentimento de “imortalidade subjetiva"2 e, com ela, o túmulo e o cemitério passaram a ser 

vistos por muitos como um lugar no qual o homem realmente deveria cumprir a prova de sua 

condição mortal, sem, contudo, abdicar totalmente de sua imortalidade. 

 Por certo, essa relativa descristianização, marcada por fortes convicções laicas, era 

compensada pelo culto da memória e da recordação. De Denis Diderot a Auguste Comte uma 

nova crença surgiria: a eternização dos mortos na memória dos vivos. De acordo com o 

catecismo positivista, embora considerando a existência humana como temporária e, portanto, 

a morte como um fato concreto e inquestionável, nada impedia que mesmo depois de morto o 

indivíduo continuasse reverenciado e cultuado na memória ou na recordação mais íntima de 

outrem, ideia que poderia ser sintetizada na fórmula da moral social positivista: viver para 

outrem. 

 Para alguns, o culto aos mortos se transformara em culto aos antepassados, atribuindo-

lhes o sentido de celebração e de homenagem à memória e, por isso, sendo mais realçados os 

aspectos da vida social do que propriamente os de foro mais íntimo ou religioso. Nessa 

perspectiva, a “imortalidade subjetiva” pode ser entendida como uma forma de eternizar os 

antepassados, através da recordação coletiva, a fim de reforçar o sentimento de continuidade 

da família, como também da sociedade. 

 Desse modo, os cemitérios se adaptaram rapidamente aos novos ritos do culto aos 

mortos ou dos antepassados que os vivos empreenderam nos espaços de sepultamento. Mas 

para isso, esses novos lugares contaram com um forte investimento para a sua construção e, 

apesar da transição do espaço religioso para o neutro, as concepções religiosas vieram a 

reboque, em virtude da proibição das encomendações de corpos nas igrejas, culminando com 

a construção de capelas no interior dos cemitérios. 

 Com efeito, uma das maneiras de se entender como o processo de secularização3 

interferiu na maneira sobre o cuidar dos mortos pode ser visualizada não apenas através das 

transformações no campo ritual, mas por meio da arquitetura cemiterial, dos sistemas de 

objetos funerários, dos estilos mortuários, dos modos de sociabilidade e das atitudes dos vivos 

em relação aos seus mortos. 

 O presente trabalho busca realizar um cruzamento entre sociedade e cultura 

                                                      
2 Os positivistas religiosos acreditam na eternidade e imortalidade subjetiva da alma cultuando os mortos pelo 

legado que deixaram para a cultura humana. 
3 A secularização é um processo através do qual a religião perde a sua influência sobre as variadas esferas da 

vida social. 



15 

 

abrangendo os fenômenos de transição de preceitos, valores e crenças, através da história da 

cultura e pelo estudo das susceptibilidades e da percepção. E ainda, analisar os aspectos 

sociais, religiosos e econômicos advindos com as mudanças nas novas formas de 

enterramentos implementadas4 pelo governo na sociedade a partir da segunda metade do 

século XIX, com o surgimento dos primeiros cemitérios públicos no Rio de Janeiro. O projeto 

visa abordar temas como a história dos costumes e das mentalidades, o entendimento e o 

sentimento do homem diante da morte. 

 

As igrejas brasileiras serviam como sala de aula, de recinto eleitoral, de 

auditórios para tribunais de júri e discussões políticas. Ali se celebravam os 

momentos maiores da vida, batismo, casamento e morte; ali, no interior 

daquelas altivas construções coloniais, os mortos estavam integrados à 

dinâmica da vida.5  
  

 Até 1850, as igrejas do Rio de Janeiro eram moradas habituais dos mortos, o que 

compunha uma relação de proximidade física entre mortos e vivos. Esta íntima relação foi 

uma característica essencialmente cristã, surgida ainda no final da antiguidade, contrariando a 

antiga repulsa aos mortos. O elemento que permitiu esta aproximação foi à associação entre o 

culto dos antigos mártires, de seus túmulos, e a fé crescente de que esta proximidade 

facilitaria a salvação e a ressurreição.6 

 As igrejas eram levadas em conta como o local mais adequado para repouso do corpo 

e para a alma compor uma “passagem sem traumas” rumo ao lugar de recompensa e delícias, 

base quimérica do catolicismo. O santuário era considerado o lugar perfeito e menos doloroso 

para a transição entre o mundo material e o mundo espiritual. A crença difundida propagava 

que a alma não teria descanso longe dos entes queridos e da santidade dos espaços 

considerados sagrados. Tratava-se de uma visão tão temerária que os testamentos à época 

transcreviam a grande preocupação que existia com o destino do corpo após a morte. 

 Mais especificadamente na primeira metade do século XIX, o Rio de Janeiro reputava-

se como uma cidade insalubre. Com o despontamento da primeira grande epidemia de febre 

amarela a cidade fora incisivamente vergastada7. A dimensão de tal mortandade atingiu 

características de uma verdadeira carnificina, em certos momentos. 

                                                      
4 REIS, João José. O cotidiano da morte no Brasil Oitocentista. In: NOVAIS, Fernando A. (Direção) e 

ALLENCASTRO, Luiz Felipe (Organizador). História da Vida Privada no Brasil. Império: a corte e a 

modernidade nacional. São Paulo: Editora Schwarcz, 1997. 
5 Ibid., p. 
6 ARIÈS, Philippe. O homem diante da morte. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1989, p.  
7 No período abrangido entre dezembro de 1849 e setembro de 1850, segundo estimativa do médico sanitarista 

José Pereira Rêgo (Barão de Lavradio), 55% da população era portadora da doença, na qual, registrou-se o óbito 

de aproximadamente 2,5% da população.  
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 Àquela época, a sociedade possuía uma relação de extrema proximidade com seus 

mortos, o que se evidenciava pelos sepultamentos no interior ou em torno das igrejas. O 

objetivo de tal comportamento era a mantença do cotidiano entre ambos, ou seja, ao se 

frequentar as igrejas os fiéis caminhavam, oravam e cultuavam sobre seus sucumbidos, 

buscando assim, a superação da ausência física de seus entes e a valorização da relação 

intrafamiliar. 

 Em meados do século XIX as igrejas eram locais familiares, onde se desenvolviam 

uma série de relações de interatividade e sociabilidade mantidas por diferentes grupos sociais. 

 O Segundo Reinado foi uma época de transformações significativas para o Brasil, com 

o crescimento e a consolidação da nação brasileira como um país independente, e como 

importante membro entre as nações americanas. Denotam-se nesta época várias mudanças 

profundas na situação social do país, dentre as quais podemos destacar a tendência 

normatizadora do espaço público. A partir daí, os ritos fúnebres teriam de se inserir em um 

jogo de adequação e ressignificações diante das mudanças vindas com a transferência dos 

enterramentos das igrejas, para cemitérios afastados dos limites das cidades. 

 Analisando os elementos que compõem aquela realidade social, a família possuía 

papel de suma relevância neste contexto, isto porque, ela assume além do sacrifício emocional 

e afetivo, oriundos de tal separação, também o financeiro, o espiritual e o cotidiano. 

 Ao devastar um número considerável de vidas e ao espavorir tantas outras, essa grande 

epidemia foi utilizada por médicos e autoridades imperiais como fundamentação para levar à 

prática por meio de providências concretas a implantação de medidas que há muito vinham 

sendo apregoada por eles, qual seja, o afastamento dos mortos e de suas sepulturas do interior 

das igrejas em prol da prevenção de doenças, em nome da salubridade pública. 

 Sendo assim, durante a vigência do surto epidêmico passou a vigorar o Decreto no 583 

de 05 de setembro de 1850, autorizando o governo a determinar o número e localidades dos 

cemitérios públicos a que convinha estabelecerem nos subúrbios do Rio de Janeiro. Com a 

vigência da legislação imperial, um duro golpe fora imposto a sociedade, o da proibição dos 

sepultamentos eclesiásticos. 

Na cidade do Rio de Janeiro, os mortos, nos seus funerais, eram alvo de um 

tratamento que ia desde a preocupação extremada com o vestuário aos 

cuidados com o caixão e com a armação da casa e da igreja. Os velórios e 

os cortejos eram ocasiões de festa.8  
 

 Os rituais fúnebres eram possuidores de enorme exterioridade, com a presença 

concorrida de inúmeras pessoas que faziam questão de participarem das exéquias. 

                                                      
8 REIS, 1991, op.cit. p. 
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 Esta estrutura poderia variar de acordo com as posses do morto e as de seus familiares; 

variação que se dava pela pompa do cerimonial, que poderia conter desde uma elaborada 

arrumação da casa e da igreja, até um cortejo fúnebre de carruagens, com a presença da 

comunidade, dos sacerdotes, das irmandades e até de músicos. 

 As exéquias eram um cerimonial público e ostentatório, seguido de uma ritualística 

que visava exclusivamente assegurar a salvação ou a redenção dos pecados do “de cujus”. 

 A partir de 1849, com a implementação das primeiras necrópoles9, o cerimonial que 

antecedia o sepultamento (velório) não teve mudança estrutural. 

 Já com relação ao cortejo, a mudança foi abrupta, haja vista que os cemitérios 

públicos do Caju (antiga praia de São Cristovão) e da lagoa, únicas possibilidades de 

sepultura, eram distantes, obrigando mudanças de itinerário e de formas de 

acompanhamento. 

 Com tais mudanças, o cortejo, que antes era feito da casa para a igreja, passou a ser 

comprometido, impondo a exclusão das classes pobres.  Com a sanção do Decreto no 583, 

não houve apenas o comprometimento numérico dos participes, que antes bastava 

acompanhar o morto a pé, mas também a excessiva oneração dos custos com o funeral em 

face do translado. Dessa forma, o cortejo passou a ser privilégio das classes mais 

abastadas, ocasionando uma gradativa diminuição do sentido público dos funerais para um 

cerimonial cada vez mais privativo. 

 O impacto que a epidemia de febre amarela teve sobre a população foi grande: seja 

no sentido do alto índice de mortalidade, seja pela necessidade de se modificar hábitos e 

atitudes. Este impacto, que provocou o medo entre os vivos, projetou-se no temor destes 

em relação aos seus mortos, na medida em que reforçou a concepção médica de que as 

sepulturas e seus cadáveres eram focos de contaminação. Ora, há séculos, os 

sepultamentos eram realizados nas igrejas ou ao seu redor, sem que a maioria dos 

indivíduos se incomodasse com esta prática, que era adotada por grande parte da 

população, até a primeira metade do século XIX. A epidemia trouxe modificações neste 

quadro. O medo do contágio e da morte faria com que a relação próxima entre vivos e 

mortos fosse questionada e abalada pelas concepções médicas que então se impuseram, 

levando a população a repudiar os despojos mortais, por considerá-los objetos de 

contaminação. 

 Além dos fundamentos supracitados, não se pode olvidar os reflexos de tais mudanças 

                                                      
9 Entende-se como necrópole, genericamente, como o conjunto de sepulturas ou cemitérios de diferentes 

tipologias dentro de uma determinada região, local de enterramento, também chamado “campo santo”. 



18 

 

na vida cotidiana daquela sociedade, nas relações dos grupos, na cultura material e na cultura 

contemporânea, além da história dos costumes. 

 Essa pesquisa possui o objetivo de analisar o impacto social advindo da ação transfor-

madora sobre os costumes funerários. 
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1 O PROCESSO DE SECULARIZAÇÃO DA MORTE NO RIO DE JANEIRO 

OITOCENTISTA 

 

Gosto dos epitáfios; eles são, entre a gente civilizada, uma expressão daquele pio e 

secreto egoísmo que induz o homem a arrancar à morte um farrapo ao menos da 

sombra que passou. 

Machado de Assis 

 

 

 

1.1 A legislação funerária e a política de saúde pública 

 

Segundo Adolfo Morales de Los Rios Filho, “O primeiro cemitério que houve nestas 

terras da carioca, foi nas proximidades da Vila Velha, isto é, na Várzea entre o Pão de Açúcar 

e o morro da Cara de Cão. Ali tiveram sepultura Estácio de Sá e muitos dos seus 

companheiros de refregas contra os tamoios.”10  Em 1583, os restos mortais de Estácio de Sá e 

dos demais combatentes pró Coroa Portuguesa foram transferidos da antiga Vila Velha, 

primeira aldeia construída pelos portugueses no Rio de Janeiro em 1565, para a Igreja de São 

Sebastião no Morro do Castelo, que posteriormente tornou-se a primeira Catedral da cidade, 

sendo as sepulturas instaladas na referida igreja. 

Muito embora se houvesse tentado no começo do século XIX, determinar que as 

capitanias da América fosse proibido o sepultamento nos templos, devendo os 

governadores entrar em acordo com os bispos para a construção de necrópoles, a 

verdade é que nada se fez nesse sentido.11 

 

 Durante muitos anos na cidade do Rio de Janeiro cultivou-se aquilo que o historiador 

Philippe Áries conceituou como “morte domesticada”, ou seja, uma relação intima1 entre 

vivos e mortos. Ocorre que tal proximidade vinha trazendo alguns desconfortos para a 

sociedade à época, sobretudo no aspecto da salubridade pública e, em 1801, o Príncipe 

Regente D. João VI envia uma Carta Régia aos governadores e bispos do Brasil12 proibindo 

enterros nas igrejas e mandando fazer um ou mais cemitérios com capelas para celebrar-se o 

ofício divino. 

As primeiras ações de fiscalização e punição no Império Português, embora de 

eficácia reduzida, datam do século XVI.13 Durante aproximadamente duzentos anos nenhuma 

transformação relevante ocorrera, até que com a chegada da Corte portuguesa ao Brasil em 

                                                      
10 MORALES DE LOS RIOS FILHO, Adolfo. O Rio de Janeiro Imperial. Rio de Janeiro: Ed. A Noite, 1946,  p. 

144. 
11 Ibid., p. 148. 
12 Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB), Lata 10. Doc. 03. 
13 COSTA, E. A. & ROZENFELD, S., 2000. Constituição da Vigilância Sanitária no Brasil. In: Fundamentos da 

Vigilância Sanitária. (Rozenfeld, S., org.), Rio de Janeiro: Ed. Fiocruz, 2000, p. 15-40. 

http://frasedodia.com.br/frases/Machado-de-Assis
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1808, ao país se impôs mudanças políticas e sociais significativas, quando a maior circulação 

de pessoas, mercadorias e doenças, obrigou às autoridades a intensificarem o controle 

sanitário objetivando-se evitar a entrada de epidemias.  

 Ainda em 1810, através de um Regimento da Provedoria, surge no Brasil a chamada 

Polícia Sanitária, que possuía como atribuição a regulamentação do exercício médico 

profissional, combate ao charlatanismo e o exercício do saneamento da cidade, através da 

fiscalização de embarcações, dos cemitérios e do comércio de alimentos, objetivando a 

vigilância da cidade para evitar o desenvolvimento de doenças. Além do caráter fiscalizador, a 

autoridade sanitária funcionava como órgão julgador e punitivo, podendo inclusive tributar e 

arrecadar taxas sobre os serviços desempenhados. 

 Durante o Império a legislação foi sendo ampliada e melhorada, mas na prática ocorria 

pouca evolução do sistema, pois as ações de controle limitavam-se próximas a sede do 

governo, com pouquíssima abrangência no território, até que com a implementação da Lei 

complementar de 1º de outubro de 1828, os serviços sanitários foram municipalizados e as 

Câmaras Municipais passaram a estabelecer seus regimentos. O artigo 66 - § 2º da referida lei 

dispõe o seguinte: 

Art. 66. Terão a seu cargo tudo quanto diz respeito á policia, e economia das 

povoações, e seus termos, pelo que tomarão deliberações, e proverão por suas 

posturas sobre os objectos seguintes: 
 

§ 1º ... ; 
 

§ 2º Sobre o estabelecimento de cemiterios fóra do recinto dos templos, conferindo a 

esse fim com a principal autoridade ecclesiastica do lugar; sobre o esgotamento de 

pantanos, e qualquer estagnação de aguas infectas; sobre a economia e asseio dos 

curraes, e matadouros publicos, sobre a collocação de cortumes, sobre os depositos 

de immundices, e quanto possa alterar, e corromper a salubridade da atmosphera.14 

 

 Em relação a supracitada lei, Carollo discorre que:  

esta lei deliberava sobre as funções das Câmaras Municipais e sua autoridade em 

delimitar as posturas que ordenavam o cotidiano dos habitantes do município, entre 

elas as relacionadas com o estabelecimento de cemitérios, além de autorizar a 

divulgações de editais para a construção de obras. Daí porque a década de 1830 foi 

decisiva para a campanha contra os enterros nas igrejas em todo o país.15 

 

Em 1829, objetivando organizar a categoria médica em prol do debate exclusivo sobre 

a saúde e o seu papel político, foi criada a Sociedade de Medicina do Rio de Janeiro16, que 

passou a atuar como coligada ao Estado na elaboração de normas sanitárias e no combate de 

                                                      
23 Ministério do Império - Leis do Império, 1829. Typografia Nacional, 1875. 
15 CAROLLO, C.L. Cemitério Municipal São Francisco de Paula: monumento e documento. Curitiba: Fundação 

Cultural de Curitiba, 1995, p. 50. 
16 Fundada sob o reinado do imperador D. Pedro I, em 30 de junho de 1829, mudou de nome duas vezes, mas seu 

objetivo mantém-se inalterado: o de contribuir para o estudo, a discussão e o desenvolvimento das práticas da 

medicina, cirurgia, saúde pública e ciências afins, além de servir como órgão de consulta do Governo brasileiro 

sobre questões de saúde e de educação médica. 

http://www.dichistoriasaude.coc.fiocruz.br/iah/P/verbetes/socmedrj.htm
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doenças. Como referência, vale ressaltar, que Sociedade de Medicina do Rio de Janeiro 

transformou-se em 1835 na Academia Imperial de Medicina e, em 1889, na Academia 

Nacional de Medicina.  

Em 183017, foi elaborado pela Câmara Municipal do Rio de Janeiro um Código de 

Posturas que estabelecia normas para enterros e cemitérios, doenças contagiosas, águas 

infectadas, matadouros, currais, açougues e gêneros alimentícios e para o exercício da 

medicina e da farmácia, controle de medicamentos, hospitais, casas de saúde e introduzindo 

inclusive a prática de licenciamento e controle nas fábricas.18 

 O Código de Posturas Municipal de 1830 em sua seção primeira, especificamente, trás 

um compêndio de regras específicas sobre a regulamentação dos cemitérios e enterros na 

cidade. 

 Em 1838 os administradores da cidade idealizam um novo Código de Posturas19, 

basicamente uma reedição do anterior, salvo a alteração contida no § 3º que designou 

provisoriamente o campo de São Diogo, uma região pantanosa localizada ao final do Saco de 

São Diogo, atualmente o canal do mangue, para realização dos enterramentos de aninais e 

carnes, impondo a quem descumprisse tal determinação a pena monetária ou até mesmo a 

prisão. 

 
CÓDIGO DE POSTURAS. SECÇÃO PRIMEIRA. SAUDE PUBLICA. TÍTULO 

PRIMEIRO. Sobre cemitérios e enterros. 
 

§3º Fica provisoriamente designado o campo de S. Diogo para enterramento de 

animaes, e carnes: os que enterrarem em outros lugares, ou deixarem de enterrar, 

pagarão 20$000 rs. De condemnação, e, não tendo com o que pagar, sofrerão 4 dias 

de cadêa. [sic] 

Nas mesmas penas incorrerão os que se oppozerem aos enterramentos nos lugares 

para esse efeito destinados. 
 

Os fiscaes da Gloria, Lagôa e Engenho velho, e das freguezias de fora da cidade, 

designarão interinamente em suas freguezias, os lugares que julgarem para esse 

effeito convenientes.20 

 

 

Durante quase uma década as condições de salubridade se deterioravam 

gradativamente na cidade. Até que em 1849 a febre amarela desembarcou em terras 

brasileiras na Bahia e, logo a seguir, chegou ao Rio de Janeiro. 

 

                                                      
17 Data correta obtida no Código de Posturas da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 1830. 
18 COSTA, & ROZENFELD, op.cit, p. 
19 Rio de Janeiro na Typ. Imp. Nac. 1838. 
20 Posturas da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, título primeiro, parágrafo terceiro, Arquivo Geral da Cidade 

do Rio de Janeiro (AGCRJ). 
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Em 03 de dezembro de 1849, chegou ao Rio de Janeiro, provavelmente da Bahia, a 

barca americana Navarra com uma tripulação de nove homens. “Como ainda nada 

constava da epidemia da Bahia, o navio foi admitido à livre prática”. A barca foi 

vendida e a tripulação se dispersou. 21  

 

Naquela época o Rio de Janeiro era uma cidade que vivia em condições sanitárias 

escassas. Não havia esgotos e os dejetos humanos, o lixo era retirado por escravos e lançados 

nas praias, valas e terrenos baldios. Até este momento todas as intervenções realizadas não 

chegavam a se classificar como uma política de saneamento. Tratava-se de ações que 

alcançavam apenas áreas localizadas em obras pontuais e descontínuas. Não havia nesta época 

instituições e organizações do Estado no que diz respeito a questões urbanas e de 

infraestrutura22.  

 

Cerca de 300 mil pessoas viviam no Rio de Janeiro em 1850 em condições 

sanitárias escassas. Não havia esgotos. Os dejetos humanos, o lixo, eram retirados 

das residências por escravos e lançados nas praias, nas valas, nos terrenos baldios. 

Os numerosos pântanos, os reservatórios de água descobertos, nas ruas e nas 

habitações, favoreciam a criação e o desenvolvimento dos vetores das moléstias 

infecto-contagiosas.23 

 

O crescimento da epidemia era constante, chegando a ser publicado pelo Jornal do 

Comércio mais de 200 óbitos num dia. Houve uma alteração abrupta na rotina da cidade, os 

teatros foram fechados, as aulas suspensas, o legislativo suspendeu suas sessões. A 

inquietação, a insegurança e a tristeza se exprimiam no governo, nos lares e no povo. 

 

A cidade, confusa, amedrontada, parou: A epidemia se manifestou com mais 

intensidade nos meses de janeiro, fevereiro e março. Em um dia houve, segundo o 

jornal do comércio, que se registravam mais de duzentos óbitos.24 

 

Diante de tanta adversidade a Câmara Municipal do Rio de Janeiro mandou publicar 

um Edital de posturas em 19 de fevereiro de 185025, que apresentava especificamente, a 

proibição  de  multiplicados  enterros  em uma só igreja. Além disso, ficou determinado o   

seguinte:  que,   uma  comissão    médica   estaria fiscalizando as igrejas de cada freguesia 

para constatar que as inumações estavam de acordo com o novo regramento; que, novas 

posturas deveriam ser adotadas nas encomendações realizadas na casa do falecido; que, o 

despejo seria feito em barris fechados e lançados ao mar em horário de pouca circulação de 

transeuntes e, que, o depósito de animais destinados a alimentação ficassem longe da cidade. 

                                                      
21 RIBEIRO, Lourival. O Barão do Lavradio e a Higiene no Rio de Janeiro. Belo Horizonte - Rio de Janeiro: 

Itatiaia Limitada,1992, p. 79-80. 
22 SILVA, José Ribeiro da. Os Esgotos do Rio de Janeiro. VI. 2002.  
23 RIBEIRO, op.cit., p. 79. 
24 Ibid., p. 85. 
25 Rio de Janeiro na Typ. Imp. e Nac., 1850. 
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Durante a primeira metade do século XIX várias tentativas de regulamentação dos 

enterramentos foram propostas, sendo que na prática era quase nula a obtenção de êxito. Na 

contra mão, a Câmara Municipal no uso de suas atribuições, conferidas pelo artigo 66 - § 2º 

da Lei Complementar de 1º de outubro de 1828, buscava conceder licenças para o 

estabelecimento de novos cemitérios na cidade.  

Rodrigues destaca a preocupação do presidente da Câmara Municipal em mandar elaborar 

um exame para a construção de um ou mais cemitérios, sendo que estes deveriam ser afastados do 

meio da população, tendo em vista o crescimento da cidade com o passar dos anos. Tal tentativa 

manteve-se inerte até 1841, permanecendo os enterramentos no interior das igrejas. Em 1843, foi 

enviada ao Poder Legislativo uma proposta para a construção dos cemitérios por particulares, na 

qual os empresários envolvidos pretendiam estabelecê-los fora da cidade, entretanto, houve 

reações contra. Uns defendiam a autorização em favor dos empresários, e outros, estes a maioria, 

defendiam a entrega da realização do projeto às associações religiosas. O que se temia era a 

majoração dos prejuízos que as irmandades teriam, já que tinham feito despesas com a construção 

de catacumbas e sepulturas. Após algumas discussões nas comissões da fazenda e eclesiástica, o 

projeto novamente quedou-se parado, voltando à tona apenas em 1850. 

Em 6 de julho de 1850 o Ministro dos Negócios do Comércio – Visconde de 

Montalegre, manda editar uma portaria para que o legislativo municipal sobresteja a 

concessão de novas licenças até que o Senado vote o projeto de lei em trâmite, sobre o 

estabelecimento dos cemitérios. 

Portaria do Ministro do Império sobre catacumbas nas Igrejas. 2ª Secção. Rio de Janeiro. 

Ministerio dos Negócios do Império em 6 De Julho De 1850. Pendendo de discussão no 

Senado hum projecto de Lei sobre o estabelecimento de Cemitérios; e convinda que não 

se interesse a este respeito, mas antes se sobreisteja na concessão de quaisquer licenças 

para a fundação de tais estabelecimentos nesta Cidade, ate que o Corpo Legislativo 

resolva definitivamente sobre semelhante objecto: Assim o manda sua Magestade o 

Imperador por esta secretaria d’Estado declarar a Ilmª Camara municipal desta Cidade 

para seu conhecimento e execução; ficando na intelligencia de que deverá cessar 

quaisquer licenças que para o indicado fim tenha dado, e não conceda novas sem 

expressa approvação do Governo. Visconde de Montalegre.26 
 

 Claudia Rodrigues diz que:  

Após décadas de tentativas, os cemitérios públicos seriam, finalmente, estabelecidos 

na Corte, pelo decreto nº 583 de 1850, que autorizou o governo a determinar o seu 

número e a localização desde que estabelecidos nos subúrbios do Rio de Janeiro; a 

regulamentar os preços das sepulturas, caixões, veículos de condução de cadáveres e 

tudo o mais que fosse relativo ao serviço dos enterros, organizando tabelas de taxas 

que só poderiam ser alteradas a cada decênio; a cometer a uma irmandade, 

corporação civil ou religiosa ou empresários, pelo tempo e com as condições 

convenientes, a fundação e administração dos mesmos cemitérios, e o fornecimento 

de objetos relativos ao referido serviço, com o encargo de os mesmos estabelecerem, 

                                                      
26 Cemitérios: propostas para cessarem os enterramentos nas igrejas, pareceres e outros documentos sobre o 

assunto. (1841-1856), Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro (AGCRJ), Códice: 58.2.7. 
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manterem e conservarem três enfermarias completamente servidas com boticas 

regulares para o tratamento da pobreza enferma, tanto em tempos ordinários, como 

nos casos de epidemia.27 
 

 A Academia Imperial de Medicina, tendo como referencia os argumentos do médico 

José Pereira Rego, que defendia a criação de um conselho de salubridade que buscasse 

empreender melhorias no estado sanitário da cidade do Rio de Janeiro, instaura um grande 

debate. Durante as discussões não existia consenso entre os acadêmicos, porém, num tema 

havia concordância, qual seja: a autoridade responsável pela execução dos serviços de saúde 

pública não cumpria com as obrigações dispostas no seu regimento. Isto se constatava pelo 

fato das ações de polícia sanitária estar sob a responsabilidade de profissionais que não 

apresentavam competência para o exercício dessa função. 

Segundo Delamarque,  

Desde o início da década de 1840, preconizava-se a necessidade de criação de um 
órgão, composto por médicos, que fosse responsável pela salubridade do Império. A 
princípio, essa ideia foi uma iniciativa isolada dos médicos, presente principalmente 
nas sessões da Academia Imperial de Medicina. Todavia, ao longo da década de 
1840, essa discussão se ampliou e chegou a figurar nas sessões da Câmara dos 
Deputados de 1845, ocasião em que foi posto em votação um projeto de criação de 
um conselho de salubridade, o qual foi rejeitado e posteriormente submetido à 
análise de uma comissão da Academia Imperial de Medicina. Contudo, esse projeto 
não foi levado adiante, embora a sua criação fosse constantemente demandada nos 
relatórios  anuais  do  Ministério  do  Império. O  assunto  foi  retomado nas sessões 
da Câmara dos Deputados por ocasião da epidemia de febre amarela, que eclodiu no 
verão de 1849/50 na Corte e em outros pontos do Império.28 
 

Após sua aprovação no Senado o projeto seguiu para a câmara dos deputados que iniciou 

sua discussão em 03 de setembro de 1850, pautando-se nos três objetivos do projeto: a concessão 

do crédito de duzentos mil contos de réis para a melhoria do estado sanitário da corte e demais 

províncias do império, a criação de uma comissão de engenheiros e a de uma junta de higiene 

pública.  

Sobre o crédito de 200:000$ não houve consenso entre os deputados, sendo considerado 

tal valor insuficiente para promover melhorias no estado sanitário da capital e demais pontos do 

Império. 

Em relação à criação da comissão de engenheiros, também não resultou consenso, 

prevalecendo à tese que o sistema de inspeção de obras públicas em prática, supriria a 

contento tal comissão. 

Já com relação à criação da Junta de Higiene Pública, tendo em vista que o projeto  

                                                      
27 RODRIGUES, Cláudia. Lugares dos mortos na cidade dos vivos: tradições e transformações fúnebres no Rio 

de Janeiro. Rio de Janeiro: Secretaria Municipal de Cultura, Departamento Geral de Documentação e Informação 

Cultural, Divisão de Editoração, 1997. 
28 DELAMARQUE, Elizabete Vianna. Junta Central de Higiene Pública: vigilância e política sanitária. Rio de 

Janeiro. 2011.p. 83. 
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classificava-a como de cunho meramente consultivo, foi considerada desnecessária, haja vista 

que a Academia Imperial de Medicina já prestava consultoria ao governo, recebendo inclusive 

subsídios para isso. 

 Segundo Delamarque29, após cinco sessões o projeto foi aprovado sem grandes alterações. 

Vale destacar que durante as discussões, mencionou-se uma emenda, que sequer foi explicitada na 

sessão de 10 de setembro de 1850, em sua terceira discussão. Sendo assim, em 14 de setembro de 

1850, foi promulgado o Decreto n. 59830, e com ele ficou criada a Junta de Higiene Pública, mas 

sua regulamentação só foi expedida um ano depois, em 29 de setembro de 1851.31 

Através de um gerenciamento gradual o Estado passa a exercer o controle sobre a 

saúde pública e, consequentemente, impõe um processo de laicização das atividades 

assistenciais, até então sob o patrocínio das instituições assistenciais, das irmandades 

religiosas ou das ordens terceiras. Como já destacado, a epidemia de febre amarela torna-se 

um fato político de suma relevância e o governo imperial não deixa escapar a ocasião para 

aumentar a esfera de controle social do Estado.  

 Neste diapasão, a legislação funerária torna-se prestigiosa para o governo alavancando 

o seu projeto de construção de um Estado monárquico moderno. Com isso, por meio do 

Decreto nº 842 de 16 de outubro de 185132, foram fundados os cemitérios de São Francisco 

Xavier e São João Baptista.  

Passou a não restar outra saída à população que não fosse se adaptar ao novo regime 

funerário em voga.  Reis destaca que:  

 

Alguns fatores apressaram esse movimento; talvez o mais importante tenha sido a 

epidemia de cólera que se abateu sobre uma vasta área do Império em 1855-6. A peste 

triunfou diante da precariedade sanitária, a impotência das autoridades, a confusão dos 

médicos, a resignação dos religiosos, o desespero da população e principalmente o medo 

de todos.  

Os mortos, contados aos milhares e espalhados entre todas as categorias sociais, 

já não podiam receber os cuidados que até então os sobreviventes lhes dedicavam para 

que desfrutassem uma boa morte. Aquela convivência pacífica e solidaria entre vivos e 

mortos ruiu em face da desordem instalada pela epidemia.33  

 

                                                      
29  DELAMARQUE, op. cit., p. 91. 
30 BRASIL. Decreto n. 598, de 14 de setembro de 1850. Concede ao Ministerio do Imperio hum Credito 

extraordinário de duzentos contos para ser exclusivamente despendido no começo de trabalhos, que tendão a 

melhorar o estado sanitário da Capital e de outras Povoações do Imperio. Disponível em: 

http://legis.senado.leg.br/legislacao. Acesso em: 22 ago. 2013. 14 set. 1850.  
31  DELAMARQUE, op. cit., p. 91. 
32 BRASIL. Decreto 842 (16-10-1851) pelo qual ficam fundados os cemitérios públicos de S. Francisco Xavier e 

S. João Baptista (suelto) – Jornal do Comércio, 24-10-1851 – (recorte). Inst. IHGB, Lata 755 – Pasta 03. Coleção 

Leão Teixeira 
33 REIS, João José. 1997, op.cit, p. 140. v. 2. 

http://legis.senado.leg.br/legislacao


26 

 

Diante a este cenário catastrófico, em 7 de outubro de 1856, a Câmara Municipal do 

Rio de Janeiro publica um novo Edital de Posturas,34 que estende a proibição do enterramento 

de cadáveres nas igrejas fora da cidade, impondo aos infratores severas multas. Reis afirma 

que “Essa nova atitude subverteu comportamentos arraigados, que durante séculos haviam 

regulado a cultura espiritual. Diante da peste o costume foi obrigado a render-se.”35
 

1.2 A importância do Cemitério do Catumbi e o papel da Venerável Ordem Terceira dos 

Mínimos de São Francisco de Paula no processo de secularização da morte no Rio de 

Janeiro oitocentista 

 

Desde a trigésima sessão da irmandade da Ordem, ocorrida em 18 de maio de 1845, o 

procurador–geral levantava a necessidade de se nomear uma comissão responsável pela 

aquisição de um terreno para a construção do futuro cemitério.  

Batista afirma que: 

É tão grandioso o serviço que presta esta Venerável Ordem Terceira, são tão 

evidentes as vantagens que lhe provém, e tão fulgurante o brilho que lhe resulta de 

ser ela a primeira que tomou a dianteira em um objeto, que além de forças 

pecuniárias, exige uma posição, na sociedade, muito proeminente.36 

 

Na sessão de 2 de março de 1849, a comissão incumbida da compra do terreno relata 

que a postura da irmandade preocupando-se com a construção de um cemitério extramuros, 

além de ser um ato de engrandecimento da Ordem, tratava-se de “o serviço mais relevante, a 

salubridade pública, pois que hoje é isso uma verdade que não sofre oposição.”37 

Essencialmente, predominavam dos fortes argumentos para que se buscasse uma área 

para a construção de um cemitério. Primeiro, o aumento  do  prestígio  da  Ordem;  segundo, a 

assimilação do discurso médico, que condenava as práticas de inumação no interior dos 

templos, assim concluiu Batista.38 

Na sequencia de sua análise ele sustenta ainda que, “Era possível afirmar que o 

destaque que a ordem iria alcançar entre outras irmandades, até mesmo perante a mais 

influente delas, na cidade do Rio de Janeiro, a da Santa Casa da Misericórdia, tenha sido 

decisivo, bem como a superlotação das catacumbas, para a construção do cemitério.”39  

                                                      
34 Em Typ. – DOUS DE DEZEMBRO – DE PAULA BRITO, 1856. 
35 REIS, João José, 1997, op.cit., p. 141. 
36  BATISTA, Henrique Sérgio de Araújo. Jardim regado com lágrimas de saudade: morte e cultura visual na 

Venerável Ordem Terceira dos Mínimos de São Francisco de Paula (Rio de Janeiro, século XIX). Rio de Janeiro: 

Arquivo Nacional, 2011, p. 132. 
37 Ibid. 
38 Ibid. 
39 Ibid.  
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 Encontrar uma área de terra adequada para a construção do cemitério não foi tarefa 

das mais fáceis para a comissão incumbida disso. Segundo Barata40, “A Igreja da Ordem de 

São Francisco de Paula, pelos anos de 1845 já contava com suas catacumbas quase 

inteiramente ocupadas”. Para robustecer tal assertiva o relatório de Carlos Eduardo Duprat - o 

Visconde de Duprat, de 1897, descreve pormenorizadamente a indisponibilidade de 

catacumbas ao entorno do templo da Venerável Ordem: 

Ressalvado como era o espaço que tinha a venerável ordem, ao lado do seu Templo, 
unicamente aos irmãos, nem por isso deixava de ressentir-se, em parte, do mesmo 
inconveniente, senão pelo lado higiênico do seu hospital, posto ficasse este do lado 
oposto e a não pequena distância relativa ao mesmo, pelas condições da salubridade 
pública e mais ainda pela restrição daquele mesmo espaço que apenas comportava 
limitado número de catacumbas, que já pelos anos de 1845 estavam quase 
inteiramente ocupados.41 

 

 Em seguida Barata42 continua discorrendo sobre a decisão adotada pelo então 

comendador da ordem em transferir o cemitério dos terceiros para distante do templo.  

No ano de 1849, o comendador Manoel Pinto da Fonseca, então Corretor da Ordem, 
resolveu transferir o primitivo e acanhado cemitério das catacumbas para outro 
lugar, mais vasto e fora da cidade. Em seguida pediu-se uma licença ao governo que, 
após anuência da Academia de medicina, deferiu-a em 30 de março de 1849, 
viabilizando a compra da Chácara nº 22 a Dionísio Oriosti. Em 19 de outubro de 
1849 o governo aprova a planta e o regulamento do cemitério, possibilitando a 
instalação do Cemitério de São Francisco de Paula ou Cemitério do Catumbi. 
 

 Sobre a chácara em Catumbi Grande a comissão da irmandade assim o definiu: “cujo 

terreno tem de frente noventa braças e mais trezentas de fundos e parte pelo norte com terras 

do conselheiro Chichorro da Gama, pelo sul com as do falecido Ramalho e, pelo oeste, com as  

da Casa de Correição”43. Além da sua boa localização, pois  era  muito  próxima  a  cidade, 

fora constatado que o solo possuía boa qualidade para a atividade proposta e na questão 

imobiliária, o imóvel encontrava-se livre e desembaraçado. 

 Assim sendo, a decisão da mesa administrativa da Ordem Terceira dos Mínimos de 

São Francisco de Paula foi pela compra do imóvel e a aprovação do relatório da delegada 

comissão. Na sessão de 5 de novembro de 1849 foi lido o comunicado  que aprovava a 

construção do cemitério, após parecer favorável da Secretaria dos Negócios do Império, o que 

culminou com o início das obras. 

                                                      
40 BARATA, Carlos E. A. “Cemitério de S. Francisco de Paula, do Catumbi – Irmãos da Ordem Terceira 

enterrados a partir de 1850”. Rio de Janeiro: Colégio Brasileiro de Genealogia, 2013. Disponível em: 

<http://www.cbg.org.br/novo/cemiterio-de-s-francisco-de-paula-do-catumbi-irmaos-da-ordem-terceira-

enterrados-a-partir-de-1850/>. Acesso em: 3 jan. 2014.  

41 DUPRAT, Visconde de. Relatório da Venerável Ordem Terceira dos Mínimos de S. Francisco de Paula, 

apresentado pelo irmão corretor, Visconde de Duprat, referente ao quinquênio de 1892-1893 a 1896-1897, 

seguido da notícia Histórica da venerável Ordem, desde a sua fundação, com os documentos, relações, 

estatísticas e notas extraídas do seu arquivo. Ornada de estampas representando a sua Igreja e Estabelecimentos. 
42 BARATA, op.cit, p. 
43 AVOTMSFP. Livro de Atas, 1841-1855. 

http://www.cbg.org.br/novo/cemiterio-de-s-francisco-de-paula-do-catumbi-irmaos-da-ordem-terceira-enterrados-a-partir-de-1850/
http://www.cbg.org.br/novo/cemiterio-de-s-francisco-de-paula-do-catumbi-irmaos-da-ordem-terceira-enterrados-a-partir-de-1850/
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 Ocorre que, no período compreendido entre 12 de maio de 1849, data da compra do 

terreno e 05 de novembro de 1849, data da aprovação das obras de construção, a euforia entre os 

irmãos terceiros era tamanha, que, presumivelmente, um membro da confraria de forma anônima, 

fez publicar um comunicado na imprensa escrita exaltando o grande ato da Ordem, parabenizando 

os habitantes da cidade e de todo o Império, senão vejamos: 

Parabéns, ó brasileiros que já temos cemitério ou Campo Santo na Corte do Rio de 

janeiro!  

[...] Glória para a mesa que teve a fortuna de ser a primeira a abrir o exemplo; 

satisfação para o governo que tem de aprovar. 

Já era tempo de manifestar-se a civilização do país nesta parte e de acabar-se com os 

pestíferos sumidouros dentro de uma cidade tão populosa [...]. As outras ordens 

religiosas sem dúvida esperam ansiosas pela aprovação do governo, para seguirem o 

exemplo. 

Damos pois milhares de louvores ao corretor e mesa atual dos mínimos de S. 

Francisco de Paula que arrostaram a empresa sem dinheiro [...]. Estes e outros fatos 

manifestam, evidentemente, o quanto o público deseja que se melhore esta parte da 

salubridade pública. 

Habitantes do Rio de Janeiro! Hoje podemos dizer que dentro de poucos anos já não 

haverá uma sepultura dentro da cidade e que desaparecerão as febres e outras muitas 

moléstias que a emprestam [...].44  

 

Em 1850, já passada a euforia e com as obras iniciadas em ritmo lento, a cidade do 

Rio de Janeiro sofre com o ápice da epidemia de febre amarela que vitimava impetuosamente 

a população, os espaços disponíveis para sepultamentos tornavam-se cada vez mais exíguos. 

Em face da Ordem Terceira de São Francisco de Paula ser a detentora do único campo santo 

extramuro na cidade, o Governo Imperial decide recorrer aos Terceiros para que abrissem 

exceção do sepultamento exclusivo de seus irmãos e passasse a receber outros cadáveres. 

Batista nos relata que:  

As obras do cemitério estavam bem vagarosas. No entanto, em 5 de março, o 
corretor, barão da Gamboa, recebeu ofício do chefe de polícia pedindo que fossem  
sepultados no cemitério da irmandade os mortos pela febre amarela, cada vez mais 
numerosos – o que já havia provocado modificações nas exéquias dentro dos 
templos, visto que as celebrações eram realizadas com o caixão fechado. Embora se  
tratasse de uma necrópole privativa da irmandade, a partir de 20 de março de 1850, 
com as obras ainda inconclusas, iniciaram-se os sepultamentos.45  
 

 Aos 30 de março de 1850 o então chefe de polícia solicitou que a Ordem Terceira 

edificasse uma capela provisória no cemitério, no prazo máximo de seis dias, para que ali 

ocorressem as encomendações dos defuntos. 

 Vale ressaltar que o Cemitério do Catumbi fora construído para atender a demanda de 

sepultamento de seus irmãos afiliados, tratava-se do primeiro cemitério a céu aberto no Brasil 

dedicado aos não indigentes, e as inumações dos irmãos e irmãs terceiros ocorriam em jazigos 

arrendados ou perpetuidades.  

                                                      
44 Comunicado de “Interesse público”, Jornal do Comércio, Rio de Janeiro, 25 mar. 1849, n. 84.   
45 BATISTA, op. cit., p. 132. 
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Em cumprimento as imposições do Império, os Terceiros tiveram que abrir mão do 

privilégio inicial, em face da nefasta epidemia de febre amarela que trouxe muitas baixas a 

população do Rio de Janeiro em meado dos oitocentos, deixando de segregar e acolhendo a 

todos os cadáveres para lá enviados; conjuntura esta que se manteve até a inauguração dos 

Cemitérios de São Francisco Xavier, no Caju e o de São João Batista, na Lagoa, em 1851. 

 Sobre a mudança das exéquias nos templos Rodrigues46 afirma que:  

Em virtude da proibição dos sepultamentos nas igrejas, em 1850, foram muito 

poucas as inumações nos templos, após 16 de março, sendo a maioria dos cadáveres 

sepultados no cemitério da Ordem Terceira de São Francisco de Paula, no Catumbi, 

que teve um aumento significativo do número de enterramentos. 

 

 O aumento da demanda em um curto espaço de tempo obrigou a Ordem dos Mínimos 

a refrear o aceite de novos cadáveres por insuficiência estrutural, o que motivou uma reação 

imediata por parte do governo.  

Todas estas questões imprevistas fazem-nos analisar alguns aspectos relevantes, e que 

contribuíram para que a Ordem procurasse restringir o aceite de novos cadáveres.  Segundo 

Barata47, “A Igreja da Ordem de São Francisco de Paula, pelos anos de 1845 já contava com suas 

catacumbas quase inteiramente ocupadas”. Prosseguindo em sua análise Barata afirma que: “A 

construção da Igreja de São Francisco de Paula teve princípio em 18 de outubro de 1758, e a 5 de 

Janeiro de 1759 foi lançada a primeira pedra. Entre 1760 e 1850, sepultaram-se em suas 

catacumbas cerca de 457 irmãos, cujos corpos foram transladados para o novo cemitério, em 

1850.”48  

 Segundo dados da Ordem Terceira de São Francisco de Paula, além dos 457 corpos 

trasladados, foram sepultados mais 3.268 corpos, perfazendo um total de 3.725 inumações, 

realizadas num curto espaço de tempo, compreendido entre a inauguração do cemitério e o final 

da epidemia de febre amarela. Dos 3.268 corpos enterrados até o fim da epidemia, ou seja, 26 de 

junho de 1850, 2.945 corpos eram de fiéis estranhos a Ordem, enquanto 323 corpos eram de 

irmãos terceiros. 

 Através de sucinta avaliação, percebe-se que o número total de inumações realizadas 

no Cemitério do Catumbi em seus primeiros meses de existência, foi superior a oito vezes o 

número total de inumações realizadas no interior da Igreja de São Francisco de Paula, durante 

noventa anos. Daí podemos ressaltar dois aspectos relevantes: primeiro, o números de 

inumações era elevadíssimo para um cemitério com estrutura solidificada, quanto mais para 

                                                      
46 RODRIGUES, C. ‘A cidade e a morte: a febre amarela e seu impacto sobre os costumes fúnebres no Rio de 

Janeiro (1849-50)’. História, Ciências, Saúde — Manguinhos, VI (1): 53-80, mar.-jun. 1999. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-59701999000200003>. Acesso em: 3 jan. 2014. 
47 BARATA, op.cit., p. 
48 Ibid., p. 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-59701999000200003
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um local com obras estruturais inacabadas, subtende-se precárias,  e  ainda tendo que realizar 

construções provisórias para adequação de novos costumes sociais e religiosos, segundo, 

demonstra-se a grande importância do Cemitério do Catumbi no amparo e abrandamento das 

mazelas sofridas pela população em meados dos oitocentos.  

 

Gráfico 1: Comparativo de inumações realizadas no Cemitério do Catumbi – 1850 
 

Fonte: BARATA, Carlos E. A. “Cemitério de S. Francisco de Paula, do Catumbi – Irmãos da Ordem 

Terceira enterrados a partir de 1850”. Rio de Janeiro: Colégio Brasileiro de Genealogia, 2013. Disponível 

em: <http://www.cbg.org.br/novo/cemiterio-de-s-francisco-de-paula-do-catumbi-irmaos-da-ordem-terceira-

enterrados-a-partir-de-1850>. Acesso em: 6 jan. 2014.  
 

E ainda, depois de estabelecido o cemitério, e ter prestado serviços relevantes à 

população, os Terceiros se viram diante de uma queixa apresentada pelo pároco de 

Santa’Anna pelo fato das encomendações serem ali realizadas, tendo em vista o cemitério 

estar localizado na circunscrição de sua paróquia. Por medida legítima, o bispo Dom Manuel 

do Monte Rodrigues de Araújo, primeiro e único Conde de Irajá, decidiu a questão em favor 

dos privilégios e prerrogativas da Ordem Terceira. 

 Posteriormente, ainda em 1850, o então provedor da Santa Casa de Misericórdia do 

Rio de Janeiro – o Dr. José Clemente Pereira julgou que o cemitério de Catumbi, por sua 

aproximação à cidade, era inconveniente e prejudicava aos outros cemitérios em seus 

interesses, argumentando junto ao governo que se faria necessária a sua remoção para a Ponta 

do Caju. Até certo ponto os argumentos de José Clemente Pereira não eram meramente 

casuais, pois desde 1839 ele defendia a transferência dos cemitérios próximos à cidade como 

medida de natureza higiênica, visando à contenção de óbitos.  

http://www.cbg.org.br/novo/cemiterio-de-s-francisco-de-paula-do-catumbi-irmaos-da-ordem-terceira-enterrados-a-partir-de-1850/
http://www.cbg.org.br/novo/cemiterio-de-s-francisco-de-paula-do-catumbi-irmaos-da-ordem-terceira-enterrados-a-partir-de-1850/
http://pt.wikipedia.org/wiki/Dom_(t%C3%ADtulo)


31 

 

 Sousa afirma que,  

Para o biênio 1839-1840, os relatórios da Santa Casa são explícitos em registrar 

medidas de natureza higiênica para conter os índices de falecimentos em virtude do 

excesso do contingente de enfermos motivado pelo aumento geral da população 

citadina. Dentre as medidas propostas, destacava-se a criação de enfermaria especial 

para os tísicos, localizada fora do edifício do hospital. Medida tida como sendo de 

grande eficácia, pois diminuiria o contagio entre os enfermos. E a suspensão dos 

enterramentos no campo santo próximo ao hospital da Santa Casa, 

transferindo os enterramentos para o local conhecido como Ponta do Caju. 

Dessas duas medidas o secretário da Santa Casa destacava “o maior benefício 

que tem recebido o Hospital” como a transferência dos enterramentos para o 

cemitério da Ponta do Caju (grifo nosso).49  

 

Ocorre que, José Clemente Pereira além de provedor da Santa Casa da Misericórdia, 

era ainda conselheiro de Estado e principal oponente da necrópole dos Terceiros, o que nos 

leva a crer que a discussão gerada implicava numa disputa de prestígio e poder. 

 

 1.3 Jogo de poderes 

 

 O Senado foi palco de grandes discussões de projetos para estabelecimento de 

cemitérios na Corte visando à eliminação das inumações nas igrejas, Rodrigues afirma que,  

 

Em virtude da epidemia reinante e antes de seu término, no mesmo mês de março, 

foram apresentados à Câmara dos Deputados projetos sobre o estabelecimento de 

cemitérios na Corte e a consequente extinção dos sepultamentos nas igrejas, que 

passaram a ser discutidos em junho e julho no Senado.50  

 

 Em seus primeiros meses de funcionamento o cemitério dos terceiros passou a ser 

criticado continuadamente, procurando os opositores alcançar o seu fechamento. 

 O acaloramento das discussões não se restringiu apenas às casas legislativas. As 

divergências e variedades de opiniões alcançavam variados enfoques, que iam desde a 

estratificação social das sepulturas, com base nas condições socioeconômica dos mortos, até a 

proximidade dos corpos sepultados que, futuramente, impossibilitaria que a família pudesse 

efetuar com segurança a guarda dos ossos do seu querido ente.   

 Esse jogo de palavras e opiniões influenciava na condução dos trabalhos e discussões 

que ocorriam no legislativo. 

 Durante os debates no Senado, um anônimo opoente usando o pseudônimo de “o 

Católico”, passou a divulgar em jornal argumentos que justificassem o fechamento do 

cemitério dos terceiros. Batista analisa que,  

                                                      
49 SOUSA, Jorge Luiz Prata de. “Anotações a respeito de uma fonte: os registros de óbitos da Santa Casa da 

Misericórdia do Rio de Janeiro, século XIX”. Cadernos Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, 11 (1): 44, 2003. 
50 RODRIGUES, op.cit., p. 
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Três foram os principais argumentos divulgados na sessão “Comunicado” do Jornal 

do Comércio para se fechar o cemitério: o primeiro, ainda estava ligado aos males 

dos miasmas, posto o cemitério encontrar-se próximo ao núcleo urbano; o segundo, 

o descaso com os mortos no sepultamento e, o terceiro, o prejuízo que as outras 

irmandades sofreriam, já que o cemitério da irmandade de S. Francisco de Paula 

poderia tornar-se o preferido da população, para enterrar seus mortos.51  

 

 Sobre os miasmas gerados pela decomposição dos cadáveres sepultados nas igrejas e nos 

cemitérios J. J. Reis  sustenta que, “Os cadáveres humanos contavam entre as principais causas de 

formação de miasmas mefíticos, e afetavam com particular virulência a saúde dos vivos, porque 

eram depositados em igrejas e cemitérios paroquiais dos centros urbanos.”52 Realmente o 

argumento assiste razão, haja vista que os médicos sanitaristas eram extremamente críticos em 

relação aos sepultamentos ad sanctos, por considerar que a decomposição cadavérica ao produzir 

gases poluíam o ar e contaminava os vivos, causando doenças e epidemias. A chamada teoria 

miasmática não era unanimidade entre a classe médica, mas, o cadáver era sim um sério problema 

de saúde pública, o que requeria a higienização da morte. 

 Em relação ao descaso com os mortos no sepultamento, outro anônimo opoente, em 

comunicado publicado no Jornal do Comércio em 19 de abril de 1850 relatava que, “Uma 

imensa vala, aberta por negros imundos [...] os caixões amarrados com cordas e carregados às 

costas dos esfarrapados negros ....”.53  

  Em contínua análise Batista  afirma que  

O articulista conclama a autoridade eclesiástica a ensinar aos confrades como tratar um 

defunto e a obrigar a irmandade a seguir os ritos religiosos prescritos para o 

sepultamento. Caso a autoridade eclesial não interpelasse a irmandade, o articulista 

reivindicaria que a autoridade temporal - o chefe de polícia – o fizesse. Após pedir a 

interferência dessas duas esferas de poder, o autor termina seu comunicado pedindo que 

as demais irmandades construíssem, o quanto antes, outros cemitérios, para que a 

Venerável Ordem Terceira dos Mínimos de São Francisco de Paula não tivesse esse 

monopólio.54 

 

 Segundo o opoente anônimo, as questões acima geradas são inteiramente descabidas e 

desconexas, buscando influenciar negativamente perante a sociedade o papel relevante 

prestado pela Ordem, tendo como ponto fulcral para espancar tais assertivas, o fato da Santa 

Casa da Misericórdia ter sob sua égide e, em pleno funcionamento, a necrópole situada na 

ponta do Caju há mais de uma década, portanto, os terceiros não possuíam exclusividade na 

administração de seu cemitério.  

 Já no caso das outras irmandades serem prejudicadas, caso a população preferisse sepultar 

seus mortos no cemitério dos terceiros, isto não poderia ser considerado como fator impeditivo 

para o crescimento e desenvolvimento dos terceiros mínimos. A sua iniciativa reafirmava a 

                                                      
51 BATISTA, op.cit, p. 137. 
52 REIS, 1991, p. 75. 
53 Comunicado de “Interesse público”, Jornal do Comércio, Rio de Janeiro, 19 abr. 1850, n. 107. 
54 BATISTA, op. cit., p. 138. 
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condição da ordem de exemplaridade e distinção perante as demais co-irmãs o que, 

consequentemente, traria como retorno a filiação de novos membros. Quanto ao acirramento de 

disputas entre as confrarias, já não era novidade neste setor. Oliveira55 nos esclarece que “a 

competição entre irmandades se iniciava com a ornamentação dos templos, e a realização da 

melhor festa do santo patriarca era o momento máximo”. Fica evidente que a busca pela 

superioridade e a vaidade eram fatores imprescindíveis para o estabelecimento de disputas entre 

as confrarias. 

 Através do artigo “Um cemitério” publicado no Jornal do Comércio, em 15 de abril de 

1849, Batista nos relata que o articulista que assina com o pseudônimo “do Brasil” defende a tese 

que, “A decisão da irmandade, segundo tal articulista, como a primeira a instituir uma necrópole 

extramuros, seria decorrente de três fatores: servir de exemplo, dotar a cidade com tal 

melhoramento e colocar em prática o discurso médico, já acolhido pela inteligência pública, ...”.56 

 Batista salienta que, “É possível que uma das mais significativas razões para o 

articulista enaltecer a postura da Ordem Terceira dos Mínimos fosse, “salientar o lugar de 

destaque e a primazia da referida confraria entre as irmandades existentes na cidade.”57 

 Reiterando declaração inicial, até para o governo sobravam críticas, pois alguns 

sustentavam que a municipalidade era legalmente responsável pela construção das necrópoles 

e não as faziam por falta de tempo e recursos financeiros, pois os códigos de posturas já 

ressaltavam isso em seu conteúdo.  

A municipalidade, a quem competia fazê-la cessar [a prática de sepultamentos nas 

igrejas], não tinha tempo nem dinheiro para isso: seu tempo, suas rendas, seus 

empréstimos, mal lhe chegam para matadouros monstruosos e outros patronatos 

ainda mais monstruosos.58  
 

 Nesse jogo de palavras e interesses, setores católicos tradicionais também manifestaram 

sua oposição  à secularização  dos  enterramentos,  obviamente   fundamentados numa retórica 

que lhes soava mais conveniente. Luiz Gonçalves dos Santos, conhecido como o padre 

“perereca”, em alusão a sua explícita feiura, em 1825 escreveu um opúsculo sustentando a 

importância simbólica dos enterramentos no interior das igrejas, como garantia para a salvação da 

alma do finado. Perereca considerava que os defensores dos cemitérios  extramuros estavam 

infectados pela “diabólica” ideologia iluminista na qual ele classificava como antirreligiosa, ateia 

e racionalista. 

 Respondendo também a uma publicação anônima de jornal, que defendia a ação das 

                                                      
55 OLIVEIRA, Anderson José Machado de. Devoção e caridade: Irmandades Religiosas no Rio de Janeiro 

Imperial (1840-1889). Rio de Janeiro. Dissertação (Mestrado). UFF, 1995. 
56 Comunicado de “Interesse público”, Jornal do Comércio, Rio de Janeiro, 15 abr. 1850, n. 99. 
57 BATISTA, op. cit., p. 134-135. 
58 Ibid., p. 135. 
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forças civilizadoras da medicina, o pároco invocou as origens dos enterros cristãos em Roma 

e das cerimônias fúnebres, chegando a fundamentar seus argumentos através de análises 

científicas.  Reis destaca em sua obra uma dessas análises de Perereca,  

Mas que remédio se há de dar para que os mortos não infeccionem os vivos? (...) enterre-

se o defunto hum só em cada cova, e seja coberto de bastante terra, pelo menos cinco 

palmos de altura, tapa-se a cova com sua campa de madeira, ou de pedra, ou de ladrilho; 

e não se abra para ali se sepultar outro cadáver, senão passados dous annos.59  

 

 A convicção do padre era tanta que chegou a afirmar: “se as reformas não fossem feitas 

com o aval das autoridades eclesiásticas, o povo se rebelaria.”60 Profecia ou mera coincidência,  

aproximadamente  dez  anos  após  suas  palavras  ocorreu  um  grande  levante popular em 

Salvador contra a proibição dos enterramentos no interior das igrejas, conhecido como 

Cemiterada.61 

Na sessão de 5 de junho de 1850, sob a presidência do Barão de Monte Santo, tem início, 

como ordem do dia, a primeira discussão da resolução do senado autorizando o governo a 

determinar o número e localidades dos cemitérios, e para regular o preço das sepulturas, caixões, 

veículos de condução de cadáveres, e tudo o mais que for relativo ao serviço dos enterros. 

 Aberta a sessão o senador Baptista de Oliveira levantou dúvida quanto à 

constitucionalidade da matéria, isto porque, existia nas pastas das comissões de fazenda e 

eclesiástica uma resolução vinda da outra câmara sobre o mesmo objeto. No ano de 1843, 

após primeira e segunda discussão, o projeto já tinha recebido várias emendas, sendo remetido 

às comissões de fazenda e eclesiástica, a fim de que se harmonizasse com o dispositivo 

contido na resolução original. 

 Sendo assim, Batista de Oliveira sustenta o seguinte:  

Parece-me, pois, que, havendo já a assembleia geral iniciado um ato legislativo 

sobre este objeto, não entrando eu agora na apreciação da resolução vinda da outra 

câmara, nem na do projeto apresentado pela comissão de saúde pública, parece-me, 

digo, mais regular que este projeto seja remetido às mesmas comissões a que se acha 

afeto o projeto de lei vindo da outra casa, com o intuito de aproveitar dele algumas 

disposições que poderão ser apresentadas ou como artigos aditivos, ou como 

emendas ao projeto que já se acha adiantado em discussão. O senado deliberará 

como julgar mais conveniente.62 

 

 

 

 

 

                                                      
59 REIS, 1991, op.cit., p. 138. 
60 REIS, João José. 1997, op.cit., p. 136. 
61 Extraordinário acontecimento que teve lugar na Bahia do século passado: uma revolta contra um cemitério. O 

episódio, que ficou conhecido como Cemiterada, ocorreu em 25 de outubro de 1836. No dia seguinte entraria em 

vigor uma lei proibindo o tradicional costume de enterros nas igrejas e concedendo a uma companhia privada o 

monopólio dos enterros em Salvador por trinta anos. Cf. REIS, op. cit., p. 13. 
62 Anais do Senado. Tomo I; 1823. Rio de Janeiro, 1876-1959; Brasília, 1960. Disponível em 

<http://www.senado.gov.br/publicacoes/anais/pdf/Anais_Imperio/1850/1850%20Livro%204ok.pdf>.  Acesso 

em: 12 fev. 2014. 
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 Por fim requer que o projeto de lei em pauta seja remetido às comissões de fazenda, e 

eclesiástica, para tomá-lo em consideração. O requerimento é apoiado e inicia-se a discussão. 

 Bem preparado para a demanda legislativa que se iniciava, o senador José Clemente 

Pereira vota contra o adiamento da pauta argumentando que, a discussão anterior possuía um 

cunho meramente comercial, arguindo que,  

 

Certas pessoas dirigiram uma petição à câmara dos deputados, pedindo o privilégio 

exclusivo dos cemitérios e carros de enterros, e além desse privilégio exclusivo 

pediam um auxílio de dez loterias; a câmara dos deputados concedeu o privilégio, 

mas negou as loterias; e como, ao que parece, esta era a questão principal dos 

empresários, não solicitaram estes o andamento do negócio no senado, e este obrou 

bem em não se ocupar de um projeto, atento o estado das circunstâncias, sem 

utilidade. Acresce que o novo projeto em discussão não exclui a base em que aquele 

se fundava, porquanto, autoriza o governo para cometer a uma corporação ou 

empresa a fundação dos cemitérios, e todo o serviço relativo aos funerais e 

enterros.63  

 

 Com tal argumento o voto contra o adiamento não prospera e a discussão segue o seu 

curso. 

 Em seguida, o senador Paula Souza requereu o envio do projeto a comissão de saúde 

do Senado e que o plenário nada decida sem que antes seja ouvido o juízo da referida 

comissão. Sobre tal requerimento o senador Clemente Pereira rebate:  

a comissão de saúde pública quando redigiu o projeto em discussão teve em vista 

todas as reclamações que podiam ser produzidas, não só pelos suplicantes, mas por 

todos os mais interessados na conservação do atual estado de coisas: viu bem que 

eles haviam de recorrer aos artigos constitucionais alegados na sua petição, e fazer 

valer os prejuízos que lhes podem resultar da adoção do projeto; mas entendeu que a 

constituição não é ofendida, e que qualquer interesse particular não deve prevalecer 

contra o interesse público, que reclama que se ponha um termo aos imensos males 

que o povo desta cidade sofre por falta de lei que regule o serviço dos funerais.64  

 

 Ato contínuo, o senador Mello Mattos, alegando que a comissão de saúde já tinha se 

manifestado sobre a matéria, requereu urgência para a leitura do parecer da comissão. Tanto a 

leitura quanto o próprio parecer foram aprovados e o projeto seguiu em discussão.  

 O senador Paula Souza conhecendo bem o intento do senador Clemente Pereira, passa 

a atacar o projeto alegando que o mesmo instituía um monopólio e isso iria de encontro aos 

preceitos constitucionais. “O projeto, segundo posso perceber, tem o pensamento de criar 

enfermarias permanentes no Rio de Janeiro, e para auxílio delas dá o monopólio, ou 

privilégio, tanto dos cemitérios como do transporte dos mortos, a uma associação a quem o 

                                                      
63 Anais do Senado. Tomo I; 1823. Rio de Janeiro, 1876-1959; Brasília, 1960. Disponível em 

<http://www.senado.gov.br/publicacoes/anais/pdf/Anais_Imperio/1850/1850%20Livro%204ok.pdf>.  Acesso 
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64 Idem. 
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governo quiser dá-lo.”65 Por suas considerações, Paula Souza declara não estar de acordo com 

a proposta e que se vê impedido de votar pelo projeto.  

 Clemente Pereira sustenta que o projeto possui duas grandes e urgentes necessidades: 

a primeira, regular a polícia e despesas dos funerais; a segunda, criar enfermarias suficientes 

para tratamento da pobreza enferma, principalmente em circunstâncias extraordinárias, sem 

onerar o tesouro público.  

 Sobre a questão dos privilégios Clemente Pereira reconhece que a instituição que 

exercer tal ofício gozará realmente de privilégios, mas que isso possuía amparo junto a 

constituição do Império por estar ela exercendo um ofício de utilidade pública:  

Não negarei que com efeito se dá uma espécie de privilégio, concederei mesmo,  um 

verdadeiro privilégio à corporação ou empresário a quem o governo cometer o 

serviço dos funerais, mas nego, e estou intimamente convencido de que este 

privilégio não é proibido pela constituição do império, antes é muito conforme aos 

seus princípios, pois permite que os privilégios por a utilidade pública ....66   
 

 O projeto passou ainda pela discussão acalorada sobre a ofensa ou não do direito de 

propriedade.  

 Dois senadores se destacam com opiniões contrárias à aprovação do projeto. O 

senador Baptista de Oliveira sustenta que,  

 

O projeto, atenda bem o senado, não trata simplesmente de regular o serviço dos 

funerais, mas tem por objeto criar um monopólio com pesadíssimos encargos para o 

governo; é realmente o governo que por este projeto é chamado a curar os pobres, 

amortalhar, conduzir e enterrar os mortos. Ora, se o governo já não pode cuidar bem 

dos vivos, há de tomar ainda a desagradável tarefa de enterrar defuntos! (Risadas.) 

Segundo o meu modo de pensar, o governo só deve ter intervenção no que respeita à 

condução e enterramento; são estes dois únicos serviços que ele poderia muito 

razoavelmente dar por empresa, mas nunca tomá-los a seu cargo. Necessito justificar 

a proposição que emiti. isto é, que o governo fica sendo o verdadeiro empresário.  

Estas corporações, de que aqui se·fala no projeto, não são outra coisa mais do que 

uma administração que o governo paga, dando-lhe doze a quinze por cento por seu 

serviço, ficando a mesmo governo obrigado a saldar as contas apresentadas por estes  

administradores, e por essa maneira a ter aberta uma porta larguíssima para essas 

despesas, sempre crescentes, de que no preâmbulo do projeto fazem menção os seus 

próprios autores.67  

 

 Já o senador Paula Souza refuta veementemente o argumento de Clemente Pereira 

alegando que a admissibilidade dos privilégios, por se tratarem de serviços de utilidade 

pública, configura-se uma grande afronta aos princípios constitucionais em vigor no Império. 

Além é claro de ferir o uso da propriedade e cercear a indústria já estabelecida, pois, a 

constituição preconiza que nenhum gênero de indústria pode ser proibido senão opondo-se 
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66 Idem. 
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aos costumes públicos, à segurança e saúde dos cidadãos. Senão vejamos:  

 

Este projeto funda-se todo no monopólio e privilégio; ele quer atacar o uso da 

propriedade; ele proíbe uma indústria existente, sem que esteja ela nos casos 

previstos pela constituição, para  poder ser proibida: como é, pois, que se quer que 

seja ele aprovado? Hei de eu, por causa de abusos que reconheço ceder de opiniões 

que julgo fundadas na constituição, e deixar-me guiar por paixões que se têm 

procurado excitar? Não é meu dever proceder sempre segundo me indica o 

raciocínio frio e calmo, e não por paixões que excitam para de escalada obter-se a 

aprovação do projeto? Eu sei que hei de ficar em minoria, e mínima, mas isso sei eu 

há muitos anos, mas isso nunca me inibirá de proceder como eu entender que é mais 

justo.68  

 

 O senador Hollanda Cavalcanti ao receber a palavra discorda sobre a competência do 

senado em discutir o referido projeto, alegando que a responsabilidade disso seria das câmaras 

municipais das cidades ou vilas segundo dispositivo constitucional contido no artigo 167, que 

diz:  

Art. 167 - Em todas as cidades e vilas ora existentes, e nas mais que para o futuro se 

criarem, haverá câmaras, às quais compete o governo econômico e municipal das 

cidades e vilas.69 

  

 Ele sustenta que o projeto atenderá especificamente a cidade do Rio de Janeiro, e que a 

incumbência do senado seria de legislar para todo o Império. Cavalcanti ainda desdenha sobre 

a importância do tema, declarando: “E agora ainda se quer que o ministério vá entrar nestas 

questões de cemitérios, de pompas fúnebres, etc! Senhores, isto é confundir tudo, é 

anarquizar.”70 

 O senador Clemente Pereira segue em suas intervenções sustentando a necessidade do 

governo conceder a administração das atividades funerárias a uma corporação ou empresa que 

lhe prestará contas e, por certo, terá melhores condições para atender aos anseios da 

sociedade. Fato é que colocado em votação o projeto foi aprovado pelo plenário em primeira 

sessão. 

 Em 14 de junho de 1850, em segunda sessão o Senado retoma as discussões sobre o 

estabelecimento do cemitério. Nesta ocasião o Visconde de Olinda de forma clara oferece 

uma emenda, em especial ao artigo 1º do projeto, que passaria a ser substituído pelos artigos 

1º e 2º, sustentando que ao governo não lhe parecia próprio a administração   de   cemitérios,  

enfermarias,  boticas  e  etc.  Nesta  ocasião,  o  senador indicou a Santa Casa da Misericórdia 

como sendo a instituição mais adequada para gerir tal administração, por seu lastro de bons 

serviços já prestados, mas por um período determinado e que, posteriormente, seja decidido 

sobre a continuidade ou não da sua administração.  
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69 Idem. 
70 Idem. 
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 Alegando a necessidade da casa em refletir sobre a proposta apresentada, e a necessidade 

de se melhor combinar a emenda apresentada ao projeto original, foi proposta pelo senador 

Dantas o adiamento da discussão até que seja impresso no Jornal do Comércio o teor do projeto 

apresentado, conforme o seguinte requerimento: “Requeiro o adiamento do projeto acerca dos 

cemitérios, até que se publique no Jornal da casa o projeto substitutivo do Sr. Visconde de Olinda. 

– Dantas.”71 Posteriormente o mesmo fora aprovado e suspensa a discussão. 

 Em 17 de junho de 1850 o senado retoma a discussão da emenda apresentada pelo 

Visconde de Olinda que ofereceu como emenda ao art. 1° do projeto em discussão os dois 

primeiros artigos de um projeto seu substitutivo. Dada a palavra ao senador Clemente Pereira, 

este inadmitiu a proposta de emenda alegando que o projeto original era fruto de ampla 

discussão do tema pela comissão de saúde pública, da qual ele próprio fazia parte e, o projeto 

inicial seria mais adequado tanto para a corporação, irmandade ou empresa a quem se cometer 

a fundação dos mesmos cemitérios, quanto para o governo. Esta foi à sustentação de 

Clemente Pereira em plenário:  

O projeto da comissão de saúde pública propõe que a fundação dos cemitérios seja feita 

com fundos supridos por uma irmandade, corporação ou empresa, sem que o governo 

pela sua parte tenha de despender coisa alguma: o nobre senador pretende, no seu 

projeto, que toda a despesa seja a cargo do governo, consignando para pagamento dos 

juros e amortização do capital a receita dos mesmos cemitérios. A comissão confia a 

administração dos cemitérios, tanto durante o tempo da fundação destes, como depois, a 

uma mesma irmandade ou corporação; o nobre senador quer que a administração seja 

dividida em duas épocas; a primeira, limitada ao tempo necessário para a fundação dos 

cemitérios e amortização da dívida que se contrair com essas obras na Santa Casa da 

Misericórdia, sem compensação alguma da sua administração; e a segunda, à câmara 

municipal, depois de concluídas as obras, com um prêmio de 5 por cento. O projeto da 

comissão de saúde pública quer que os sobejos da  renda,  que  supõe  devam  existir,  

sejam  aplicados  à  fundação  e  sustentação  de enfermarias para o tratamento da 

pobreza enferma, principalmente nos casos de epidemias que possam aparecer; são 

formais palavras do projeto. O nobre senador não quer esta aplicação prefere que os 

sobejos da receita sejam aplicados a benefício das fábricas das igrejas paroquiais de todo 

o município da corte.72  

 

 Invocando norma regimental o senador Paulo Souza levantou a tese que,  

havendo, pois três projetos sobre a mesma matéria ou se deve dar preferência a um 

deles, depois de discussão e votação da casa, ou, o que me parece melhor, se deve 

remetê-los todos a uma comissão, para que escolha dos três o que julgar melhor, se é 

que nós queremos fazer uma lei bem feita, se é que queremos marchar com calma, e 

não sustentar o amor próprio de cada um.73  
 

 Os três projetos seriam: primeiro, o de 1843 originário da câmara dos deputados; 

segundo, o aprovado pela comissão de saúde pública do senado e, terceiro, o projeto 

substitutivo apresentado pelo Visconde de Olinda. Devendo todos eles ser remetidos às 
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comissões reunidas de saúde pública e constituição, para que elas interponham parecer, e 

preferindo um deles, ou emendando algum, ou formulando um novo. Colocado em pauta o 

requerimento foi aprovado, sendo suspensa a sua discussão até o parecer das comissões. 

 Em 22 de junho de 1850, em sessão do senado entra em discussão o parecer das 

comissões de constituição e de saúde pública, entre os três projetos que existem na casa sobre 

o estabelecimento  de  cemitérios, o  que  foi  apresentado pela segunda dessas comissões com 

várias emendas. A discussão foi acalorada, várias propostas de emendas foram apresentadas e 

o plenário ao não conseguir alcançar êxito em transigir, resolveu suspender a sessão pelo 

avançar das horas. 

 Em 25 de junho continua a segunda discussão, adiada na última sessão, sobre o artigo 

1° da resolução do senado que autoriza o governo a determinar o número e localidades dos 

cemitérios, e regular os preços das sepulturas, caixões e de tudo o mais que for relativo ao 

serviço de enterros; conjuntamente com as emendas das comissões de constituição e de saúde 

pública apresentadas no dia 18 de junho de 1850 e as do Visconde de Olinda apoiadas na 

sessão anterior.  

No uso da palavra o senador Costa Ferreira faz duras críticas a Santa Casa da 

Misericórdia, não poupando sequer o seu provedor o então senador Clemente Pereira, que 

defendia  a  transferência  do  Cemitério  de São Francisco de Paula para a Ponta do Caju. 

Assim se expressa Costa Ferreira sobre o dito cemitério: “Eu vejo que o cemitério de S. 

Francisco de Paula está em um lugar muito belo, que os médicos entenderam que se podia aí 

enterrar sem dano para a saúde pública; no entanto diz-se que o cemitério não está bem.”74 

 Em sequencia ele sustenta a necessidade de se adotarem medidas preventivas e 

elucidatória quanto aos recursos aportados para a realização das obras para construção dos 

novos cemitérios, analisando bem o senado tal projeto. As palavras de Costa Ferreira são bem 

direcionadas a Clemente Pereira:  

 

Enfim passe; o nobre senador tem tanta habilidade que não admira que consiga 

tomar todas estas medidas a vapor, para que estas obras não sejam como as de Santa 

Engrácia. Mas, em todo o caso, senhores, não conviria que se examinasse em quanto 

elas importam, se podem fazer, para não suceder como com esse grande matadouro e 

outras? Para que não suceda assim, convém que os projetos sejam muito bem 

examinados, que se decida com pausa se convém ou não. Não venham com estas 

coisas encapotadas, e que só foram definidas pelo nobre senador por Pernambuco.75 

 

Por fim ele afirma o que era a lógica do discurso do então provedor da Santa Casa da 

Misericórdia: “Agora já sei que o que se quer é dar o monopólio à Misericórdia (eu tomei 

                                                      
74 BRASIL. Constituição Politica do Imperio do Brazil (de 25 de março de 1824). 
75 Idem. 

https://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/viwTodos/e964c0ab751ea2be032569fa0074210b?OpenDocument&Highlight=1,&AutoFramed
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logo nota disto), e que o Sr. José Clemente é o único que pode executar este plano.”76 Mais 

uma vez a sessão é suspensa mediante o avançar das horas. 

Em 26 de junho retoma-se a discussão, com a aprovação do art. 1° corrigido pelas 

emendas das comissões, e com a primeira e segunda do Visconde de Olinda rejeitando-se a 

terceira também de sua autoria. Deu-se  sequencia à discussão sobre o artigo 2º com a emenda  

das sobreditas comissões, mas pelo avançar das horas a sessão foi novamente suspensa. 

 Em 27 de junho prossegue a 2ª discussão, anteriormente adiada referente ao art. 2°, da 

resolução do senado, que autoriza o governo a determinar o número e localidades dos 

cemitérios, e das atividades proveniente aos serviços dos enterros, conjuntamente com a 

respectiva emenda das comissões de constituição e de saúde pública. 

 Inicialmente o senador Alves Branco pede a palavra fazendo menção de um 

requerimento apresentado pela Ordem Terceira dos Mínimos de São Francisco de Paula. Por 

não conhecer sobre o seu conteúdo propõe o adiamento da discussão para que possa se ater ao 

mesmo. Colocada em votação o plenário decide pela continuidade da sessão, culminando com 

a aprovação do art. 2º. Os debates no plenário desvirtuam-se do projeto em discussão, gerando 

fortes divergências quanto ao papel da Santa Casa da Misericórdia na administração das 

enfermarias já existentes e o porquê da criação de novas unidades. Fato é que novamente a 

sessão fora suspensa sem que tenha sido concluída a 2ª discussão do projeto. 

 Avançando-se nas discussões, já na sessão de 28 de junho, entra em pauta a questão do 

cemitério pertencente à Ordem Terceira dos Mínimos de São Francisco de Paula. O projeto 

original, em seu artigo 4º, faz proibição quanto à possibilidade de qualquer outra irmandade 

possuir cemitério, incluindo o caso dos terceiros. Sendo assim, ao se tentar dissipar os direitos 

adquiridos, ressaltam-se adquiridos através de títulos extremamente onerosos, estaria sendo 

afrontado o direito de propriedade, que à época era garantia constitucional expressa na 

constituição de 1824. 

 Assim sendo, o senador Araujo Vianna apresenta o seguinte requerimento visando 

excluir o cemitério do Catumbi da legislação vindoura: "Excetua-se das disposições desta lei 

o Cemitério dos mínimos de S. Francisco de Paula, que será conservado, e continuará na 

administração da ordem. - Araujo Vianna.”77 

 Sustentando a importância dos relevantes serviços prestados à sociedade pelos 

terceiros e fazendo menção da legalidade da fundação do seu cemitério, Dom Manoel de 

Assis Mascarenhas faz a seguinte defesa:  

                                                      
76 BRASIL. Constituição Politica do Imperio do Brazil (de 25 de março de 1824). 
77 Idem. 

https://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/viwTodos/e964c0ab751ea2be032569fa0074210b?OpenDocument&Highlight=1,&AutoFramed
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Sr. presidente, é fato averiguado que a primeira confraria que se lembrou, e que pôs 

em execução a sua ideia de acabar com os enterros nas igrejas foi a venerável ordem 

terceira de S. Francisco de Paula; felizmente achou toda a coadjuvação da parte dos 

irmãos que compunham a mesa de reunião, da parte de muitos outros que 

concorreram com suas esmolas para se formar um capital para as despesas não 

pequenas que exigia semelhante projeto, encontrando também toda a cooperação, da 

parte do governo, como  a  câmara  dos  Srs. $enadores  está  completa  e atualmente 

informada. A venerável ordem terceira de S. Francisco de Paula procedeu com tanta  

circunspecção,  que  ouviu  previamente, em  consequência de ordens do governo, a 

academia imperial de medicina, acerca de um terreno que tinha em vista comprar 

para nele estabelecer o cemitério; e a academia imperial de medicina foi unânime no 

seu parecer acerca da conveniência do local para esse fim. O governo, depois   deste   

exame   e  informação   da  academia   imperial  de   medicina, exame   e informação 

que estão anexos à representação que a venerável ordem dirigiu a esta augusta 

câmara, o governo, digo, aprovou a deliberação da venerável ordem, assim como a 

escolha que ela fizera do terreno para o fim de fundar um cemitério.78 
 

Desta forma, o artigo 4º segue aprovado, garantindo aos terceiros o direito de 

propriedade sobre o cemitério por eles fundado. Isto para a ordem tornou-se motivo de 

extremo orgulho e afirmação da instituição como referencia junto à sociedade. 

 Posteriormente, na sessão de 1º de julho, o projeto é completamente aprovado em 

segunda discussão e, por requerimento do senador Dantas, o mesmo foi remetidos com todas 

as suas emendas aprovadas para as respectivas comissões a fim de organizarem o projeto em 

termo de poder ser tratado em terceira discussão.  

 Em 06 de julho foi lido e aprovado o parecer redigido pelas comissões de constituição 

e saúde pública em detrimento da representação dirigida pelos proprietários de coches e 

outros veículos funerários contra o projeto de lei que autoriza o governo a regular o preço dos 

veículos de condução dos cadáveres, e tudo o mais que for relativo ao serviço dos enterros, 

cometendo o fornecimento dos ditos objetos exclusivamente a uma irmandade, corporação 

civil ou religiosa, ou mesmo a empresários. Segue o parecer:  

 

Alegam os suplicantes que a doutrina do mencionado projeto nas disposições 

indicadas não se compadece com os princípios estabelecidos no art. 179, §§ 24 e 26 

da constituição, nem com o que determina a lei de 28 de agosto de 1830. "É sabido 

que todas as· razões com que os suplicantes pretendem justificar a sua representação 

já têm sido produzidas na primeira e segunda discussão do projeto, e não foram 

atendidas pelo senado, por estar sem dúvida convencido de serem menos bem 

aplicadas ·ao projeto. Contudo como este tem ainda de entrar em terceira discussão, 

é a comissão de parecer que nessa ocasião se considere a representação como for 

justo. "Paço do senado, em 6 de julho de 1850. -A. P. Limpo de Abreu. - J. Clemente 

Pereira. - Marquês de ltanhaém. - Visconde de Olinda.79  
 

 Cumprindo-se o regimento do Senado as discussões prosseguiram sem maiores 

considerações, culminando com a aprovação do projeto e a publicação de dois decretos, quais 

sejam: Decreto nº 842, de 16 de outubro de 1851. Determinando a fundação dos cemitérios 

                                                      
78 BRASIL. Constituição Politica do Imperio do Brazil (de 25 de março de 1824). 
79 Idem. 
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públicos de São Francisco Xavier e São João Batista nos subúrbios do Rio de Janeiro, e o 

Decreto nº 843, de 18 de outubro de 1851, agraciando a Santa Casa da Misericórdia com a 

respectiva administração dos mesmos e ainda, garantindo-lhe o direito de fornecer os objetos 

relativos ao serviço dos enterros, por cinquenta anos. 
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2 A LAICIZAÇÃO DA MORTE E A TRANSFORMAÇÃO DOS COSTUMES 

FÚNEBRES. ONDE, COMO E QUEM ENTERRAR  

 

O dialogo com os mortos não pode ser interrompido, porque a vida não se 

encerra nos horizontes desse mundo. 

    João Paulo II 

 

 

2.1 O processo de laicização dos enterramentos na Europa 

 

Em meados do século XVIII surgiram na Europa, mais especificamente na França, as 

elementares inquietações sobre o enterramento dos mortos no interior das igrejas ou em seus 

adros. 

O iluminismo foi à força motriz que durante o século XVII delineou um novo 

comportamento em relação à morte e aos mortos, com a laicização das relações sociais, com o 

avanço do pensamento racionalista e a laicização da vida cotidiana. Michel Vovelle, ao 

efetuar minuciosa pesquisa junto aos testamentos dos arredores de Provença, localizados ao 

sul da França, constatou um desenvolvimento gradativo de descristianização, caracterizado 

pelo decrescente conteúdo religioso contido em tais fontes80. A diminuição do estilo barroco e 

os investimentos cada vez mais econômicos tornaram-se características evidentes nesses 

funerais, onde os cadáveres deixaram de ser bem vindos ao público, passando a serem velados 

e inumados num plano privado e familiar.  

 A chamada medicina social francesa foi destinada ao enfrentamento da questão 

urbana: O processo estatal de higienização do espaço urbano veio, nesse sentido, 

organizar e disciplinar a localização e o funcionamento dos cemitérios que se tornariam 

exclusivamente públicos, encerrando a tradição das Igrejas e dos castelos medievais e se 

tornou um referencial para esse processo de mudança. Na proporção que a sociedade 

passou a controlar os indivíduos por intermédio do corpo, o capitalismo fez com que 

ocorresse uma socialização do corpo como força de trabalho. O medo urbano passa a 

tomar forma a partir das análises de Michel Foucault81, o medo da cidade e tudo o que ela 

representava para o poder estatal: medo das oficinas e fábricas, a acumulação da 

população, o aumento populacional, as casas altas, propagação de epidemias, o 

saneamento e os cemitérios situados no centro das cidades, como por exemplo, o 

“Cemitério dos Inocentes” de Paris, circunvalado pelas casas e pela população, sem 

                                                      
80 VOVELLE, Michel. Ideologias e mentalidades. São Paulo: Brasiliense, 1991. 
81 FOUCAULT, Michel. A Metafísica do poder. 12.ed. Rio de Janeiro: Graal, 1996, p. 50-52. 
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nenhuma preocupação sob o aspecto da higienização com os cadáveres. Estes eram 

aglomerados na área do cemitério, uns sobre os outros, provocando acintosamente o 

pânico urbano com relação aos cemitérios. 

No período compreendido entre 1740 até 1750, Foucault narra o aparecimento das 

manifestações populares contra a concentração de cemitérios no núcleo citadino, 

ocorrendo emigrações preliminares dos cemitérios em direção as periferias, só a partir de 

1780. Com tal transição, começa a surgir no final do século XVIII até a metade do século 

XIX, os chamados cemitérios individuais, com esquifes individuais e sepulturas reservadas e 

identificadas para as famílias. A França torna-se, como caso emblemático, o país referencial 

responsável pela secularização dos cemitérios.82 

O processo de secularização e repulsa dos mortos da cidade dos vivos, teve como forte 

aliado o conhecimento médico. Passou a haver forte recomendação médica para que a 

população se esquivasse dos moribundos e dos mortos por questão de saúde pública, com 

base na chamada teoria miasmática aprimorada pela ciência do século XVII. Tal 

conhecimento possibilitou entender que as matérias orgânicas em estado de putrefação, 

especialmente as de origem animal, a temperatura, os elementos atmosféricos, a umidade e 

direcionamento dos ventos, tornavam-se responsáveis pelo surgimento e pela propagação de 

vapores ou miasmas prejudiciais à saúde, contaminando o ar que se respirava.83 

Fundamentada nestes aspectos, a legislação francesa começa a reprimir a prática de 

enterramentos nas igrejas. Houve um ressuscitamento de antigas leis que já proibiam tal 

prática e o deslocamento dos cemitérios para fora das cidades. Em 1763, através de uma 

medida legal, fora imposta ao parlamento de Paris uma ordem impedindo sepultamentos no 

interior das igrejas e ordenando a construção de oito cemitérios fora da cidade, 

salvaguardados os membros do corpo eclesiástico, desde que dispusessem pagar um 

considerável valor para que fosse sepultado no interior da igreja. Apesar desses esforços, a 

legislação deixava algumas brechas tornando-a quase que inócua, até que em 177684, surge à 

famosa ordem régia que passou a ratificar de forma mais veemente a lei anterior e ampliou a 

jurisdição geográfica de atuação.85 

Como já dito, no entendimento médico, os moribundos e mortos eram considerados 

como um grave problema de saúde pública. Para os especialistas, a putrefação cadavérica era 

um vetor exponencial para a propagação de epidemias e doenças, tendo em vista que os gazes 

                                                      
82 FOUCAULT, op.cit., p. 51. 

83 REIS, 1991, p.75. 

84 Ibid., p.76 

85 Ibid., p.  
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produzidos pelos mortos eram responsáveis pela contaminação dos vivos. Sendo assim, os costumes 

funerários e os velórios eram classificados por eles como oriundos de uma mentalidade arcaica e de 

crendices, amplamente contrários aos ideais civilizatórios que a nação almejava. Para eles, os 

ordenamentos civilizatórios do espaço urbano estavam atrelados às mudanças na forma de 

sepultamento e velório. O ideal civilizador, baseado nos princípios que emergiram na França, estava 

agregado à assepsia da morte e ao distanciamento desta, dos grandes centros urbanos. 

 

2.2 O processo de laicização dos enterramentos no Brasil 

 

No Brasil, as práticas de sepultamento nas igrejas começaram a ser questionadas com 

maior frequência a partir da década de 1830, pela influência da medicina social francesa e da 

visão médica e racionalista que cada vez mais conquistava adeptos entre os médicos 

residentes no país.86 

Segundo a visão médica, os mortos representavam um grande problema para a saúde pública. 

Para eles, a decomposição dos cadáveres era uma fonte causadora de doenças e epidemias, uma vez 

que produzia gases responsáveis pela contaminação dos vivos. Desse modo, todos os costumes 

relativos a funerais e velórios eram por eles considerados como reflexo de uma mentalidade atrasada e 

supersticiosa, que não condizia com as ideias civilizatórias da nação que se formava. As mudanças 

ocorridas nas formas de sepultamento e velório, para eles, estavam associadas à organização civilizada 

do espaço urbano. Associavam a morte asséptica e distante dos centros urbanos com o ideal 

civilizador, tendo a França como maior influência.87 

Com o passar do tempo, o ideal civilizatório se expandiu por várias regiões do país 

e pelas diversas províncias. Vejamos especificamente o caso do Rio de Janeiro.  

A cidade apresentava um relevo terrestre com superfícies irregulares, sendo as terras 

que a circundavam classificadas de três maneiras: terras de nível; inclinadas, ou de baixada; e 

altas ou de montanha. As terras de nível eram as próximas ao mar, as de aterro e algumas 

situadas em vales ou na zona rural. As terras de baixada estavam  limitadas a leste pelas águas 

da baía de Guanabara e do Atlântico e a oeste  pelas  montanhas  que  se  ramificavam  dessa  

espinha dorsal chamada serra do Mar.88 

Há muito que o Rio de Janeiro se mostrava como a cidade dos mangues e lagoas, 

caracterizando o seu terreno como insalubre e inconsistente, totalmente inadequado para a 

execução de obras de engenharia. 

                                                      
85 REIS, 1991, op.cit., p. 255-256. 

87 Ibid., p. 247. 
88 MORALES DE LOS RIOS FILHO, op.cit., p. 23-24. 
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Os antigos mangues próximos ao centro urbano, isto é, na cidade nova, começavam na 

antiga Rua Santa Rosa,89 sendo limitados ao norte pelos morros da Providência e de São 

Diogo e ao sul pelas Ruas do Conde90 e do Bonjardim.91 Daí os limites estavam assinalados 

pelas Ruas do Atêrro92, Nova de São Leopoldo93 e do Sabão da Cidade Nova.94 

 Outro problema sério no Rio de Janeiro era o seu extenso lençol freático, que muito 

contribuía para a potencialização do estado de insalubridade. Os córregos subterrâneos 

constituíam umas das calamidades da cidade, pois eram numerosos e apresentavam certo 

perigo para a salubridade e estabilidade das construções95. 

Em 1842, a Câmara Municipal estava obrigada a dar uma solução definitiva para os 

problemas causados por esses cursos de água, não restando outra opção que não fosse 

consultar engenheiros mais ilustres que residiam na Cidade.   

Outro fator que impactava a salubridade pública da cidade era o ambiente mesológico, 

ou seja, as relações entre os seres e o meio ou ambiente que, ora contribuía com a superação 

das influências negativas, ora contribuía para um desiquilíbrio sócioambiental.  

 No que concerne aos ventos, estes por sua vez, sofriam influência não só da disposição das 

serras, morros e montes, que os canalizavam ou interceptavam, como também da natureza física 

(rocha, saibro) ou do revestimento florestal daqueles acidentes naturais. Daí se originava a 

diferença de diversidade de temperatura de uma zona em relação a outra. Portanto: os ventos 

                                                      
89 Começa na Rua do General Pedra e termina na Rua do Frei Caneca. Aberta antes de 1840, no Mangue. A 

população deu-lhe esse nome, porque viu um milagre que se deu com uma donzela de nome Rosa, que morava 

naquela rua, a qual sepultada numa das catacumbas da Igreja de Sant’Ana fora encontrada, no dia seguinte, do 

seu enterro, sentada, porém já realmente morta. Hoje, Marquês de Pombal (rua do), através do Decreto 1165 de 

31.10.1917, em homenagem a Sebastião José de Carvalho e Melo, nascido em Lisboa, que foi o grande ministro 

e importante estadista do rei D. José I, de Portugal, a partir de 1750. 
90 Em memória do 1º vice-rei Antônio Álvares da Cunha, Conde da Cunha, que governou de 1763-1767 e 
mandou estender, no ano de 1765, a antiga rua do Piolho (atual rua da Carioca), através da chácara que ficava 
em frente ao campo da Lampadosa, em direção a lagoa da Sentinela até encontrar o caminho de Mata-Cavalos 
(atual rua do Riachuelo). O Senado da Câmara, em 1766, deu-lhe o nome de rua Nova do Conde da Cunha ou, 
simplesmente, rua Nova do Conde. Esse trecho inicial da rua, a partir de 26.6.1794, passou a ser conhecida 
apenas como a rua do Conde (nomenclatura que foi usada até 1866), em razão da inauguração do novo trecho 
que ligava a lagoa da Sentinela até o Barro Vermelho, que passou a ser denominada de rua Nova do Conde. Em 
sessão da Câmara de 20.2.1866 foi adotado, para toda sua extensão, o nome de rua do Conde d’Eu. Em 1871 o 
trecho inicial passou a denominar-se de rua do Visconde de Rio Branco. 
91 Aberta em 1840 para ligar o Mangue ao Catumbi, atualmente denominada Rua Marquês de Sapucahy, por 
ato da Câmara Municipal publicado em 28.1.1871. 
92 Vizinha e contemporânea da velha Rua do Visconde de Itaúna, em 1867 passou a denominar-se rua do 

MIGUEL DE FRIAS. 

93 Não encontramos registro da chamada Rua Nova de São Leopoldo, mas sim da Rua Nova de São Diogo que se 

localizava no Mangue e começava na Praça do Duque de Caxias e terminava na Rua Pedro Rodrigues. Em 

sessão de 28.01.1870 da Câmara Municipal passou a receber a denominação de Rua General Pedra, em 

homenagem a Herculano da Silva Pedra. Nos dias de hoje a sua localização seria onde foi construído o Viaduto 

São Sebastião, a Praça da Apoteose e a intercessão da Rua Frei caneca com o Túnel Martim de Sá. 
94 Atual Rua Visconde de Itaúna, situava-se no mangue e começava na Praça da República e terminava na Rua 

Miguel Frias e Avenida Francisco Bicalho, sendo incorporada à Avenida Presidente Vargas no ano de 1943.  
95 MORALES DE LOS RIOS FILHO, op. cit., p. 34. 
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predominantes, geralmente oriundos de Sudeste – Sul-sudeste. e de Noroeste se subdividiam em 

outros de menor velocidade. De todos esses ventos os de Sul-sudeste – chamados vulgarmente de 

viração, eram os mais benéficos, visto que melhor se distribuíam pela área citadina.96 

Outra questão relevante era a chuva, com a devastação das matas, maior se tornou a 

irradiação terrestre, de vez que a influência solar já não era compensada por uma evaporação 

regular. Com esse desequilíbrio, uma vez que o aquecimento e resfriamento da terra se faziam 

mais irregularmente, as chuvas não só tinham lugar de maneira também irregular, mas se 

convertiam em verdadeiros aguaceiros, provocando inundações, extravasamento de rios, 

desmoronamento de barreiras, solapamento de habitações, destruição de bens e provocando, 

depois, doenças e epidemias. A cidade fica gradativamente mais quente e mais úmida. Em 

1851, a média anual de temperatura era de 23º, 94, segundo dado colhido por Cândido do 

Amaral na revista do Impérial Observatório Astronômico, média esta que se estabelece 

durante o quinquenio 1851-55.  

A falta de um nivelamento geral da cidade provocava inundações permanentes e o seu 

crescimento acelerado dificultava o escoamento das águas pluviais, originando vários pantanais. 

A população do Rio de Janeiro crescia vertiginosamente, em 1799 já possuía 43.376 

habitantes, sendo 34,5 % de negros e pardos escravos.97 Segundo Maria Luiza Marcilio, em 

1821 o número de habitantes ultrapassa 112.000, incluindo-se a população rural e no meado 

do século já alcança 266.466 habitantes,98 sendo 41,5 % de escravos. 

Associado a este crescimento populacional, a reboque vinham às epidemias que na 

década de 1850, segundo levantamento realizado pelo médico José Pereira Rêgo,99 

totalizaram a quantidade de 40 que assolaram a cidade. 

 A população moradora no Rio de Janeiro  aprendeu  a  conviver diariamente com a 

morte, a morte crônica e a epidêmica. Chega a ser difícil para nós hoje entender como faziam 

para viver as pessoas do Rio de Janeiro face às múltiplas doenças infectocontagiosas e 

epidêmicas que as atacavam conjuntamente, a cada ano.100 

Ribeiro faz menção às críticas que o do Dr. Pereira Rêgo fazia sobre as condições 

sanitárias da cidade, em especial, sobre o tratamento do esgoto. 

 

                                                      
96 MORALES DE LOS RIOS FILHO, op.cit., p. 36. 
97  “Resumo total da população que existia no ano de 1799, compreendidas as quatro freguesias desta cidade do 

Rio de Janeiro”. Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, vol. XXI, p. 216-217, 1858. 
98 MARCÍLIO, Maria Luiza. Mortalidade e morbidade da cidade do Rio de Janeiro imperial. Revista História, 

São Paulo, n.127, p. 56, ago-dez/92. 
99 PEREIRA REGO, Dr. José. Esboço histórico das epidemias que tem grassado na cidade do Rio de Janeiro. 

Typographia Nacional, 1872, p. 210. 

100 MARCÍLIO, op. cit., p. 54.  
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Em conclusão direi: que as nossas valas de esgoto nunca ou quase nunca eram 

limpas; que constituíram o receptáculo de todas as imundícias das localidades por 

onde circulavam, e tornavam-se focos perenes de infecção miasmática mais ou 

menos profunda, contribuindo poderosamente para a insalubridade desta capital. 

(......). Quem viu esses batalhões de carregadores, atravessando a passo acelerado por 

certas ruas, como a Guarda Velha, Ajuda, Ouvidor, Rosário, e outras, compostos, 

em sua maior parte de escravos, ou pretos libertos já velhos, estropiados e bêbados, 

que encontravam nesse trabalho um meio mais lucrativo do que outros, (......).101 

 

 Os carregadores supracitados exerciam aquela que era considerada a atividade mais 

degradante pelo escravo de ganho. Estes eram conhecidos como “tigres”, pois, durante o 

transporte, enquanto carregavam barris cheios de dejetos humanos, escorria pela pele do 

escravo a amônia e a ureia presentes naquele conteúdo orgânico que deixavam listras brancas 

sobre as costas dos negros. 

 

Figura 1 – Saneamento executado por tigres 

 

Fonte: http://www.revistamemo.com.br/arquitetura/saneamento-passos-da-historia-do-rio-de-janeiro/ 

  

A rede de esgoto só passou a ter certa efetividade no Rio de Janeiro a partir da década 

de 1860, isto porque, não atendia às necessidades de toda a população, tendo como principais 

beneficiários as famílias mais ricas que residiam nos poucos bairros nobres da cidade.  

 O médico Roberto Cristiano Bertoldo Lallemen noticiou o primeiro caso de febre 

amarela no Rio de Janeiro, em dezembro de 1849102 e, desde então, o vírus amarílico passou a 

ser um sério problema não só para os sanitaristas, mas também para a classe política e, 

principalmente, para a sociedade em face da grande dificuldade em controlá-la.  

                                                      
101 RIBEIRO, Lourival, p. 147-148. 
102 FRANCO, O. Historia da febre amarela no Brasil. Rio de Janeiro, GB. Brasil. 1969, p. 35-37. 

 

http://www.revistamemo.com.br/arquitetura/saneamento-passos-da-historia-do-rio-de-janeiro/
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 Diante de todo esse quadro assustador, a questão dos enterramentos realizados no 

interior das igrejas e a ritualística fúnebre, tinham influência significativa no caos instalado 

naquela sociedade. 

Normas proibitivas fizeram parte da polícia médica levada a cabo diante da epidemia 

de febre amarela. Ocorre que antes da sanção do Decreto nº 583 de 05 de setembro de 1850, 

que representou um apoderamento dos costumes da população, intervindo, entre outras, nas 

práticas relacionadas aos rituais fúnebres, há anos já existia um forte embate entre as forças 

políticas e sociais, que representava a combinação das ideias médicas e a consolidação de outras 

tentativas do governo em implementar regras que normatizassem as formas de enterramento.  

Entre o início dos oitocentos até a metade do século XIX, as tentativas de por fim aos 

enterramentos nas igrejas foram basicamente ineficazes. O processo de laicização das 

instituições pode ser atestado pelo paulatino controle exercido pelo Estado sobre a saúde 

pública, sobretudo a partir de 1850, a pretexto de combater e prevenir a epidemia de febre 

amarela. Desse ponto de vista, esta epidemia é um acontecimento fundador, pois a 

consequente política de medicalização da sociedade brasileira no âmbito do divino é colocada 

no terreno do humano, tornando-se objeto de uma política de saúde, especialmente preventiva, 

portanto, sujeitas à ação do estado. 

Desta forma, a epidemia de febre amarela, um se torna em fato político: primeiro, 

porque oferece uma ótima oportunidade ao governo monárquico para fortalecer sua política 

de maior controle social e concentração de poder, através da criação, em 1850, da Comissão 

Central de Saúde Pública depois denominada Junta Central de Saúde Pública, formada 

exclusivamente por médicos da Academia Imperial de Medicina do Rio de Janeiro e 

subordinada ao Ministério do Império e do Interior que deveria auxiliá-lo no combate e 

prevenção de epidemias, além de propor um plano de salubridade para a capital do Império; 

segundo, porque, ao se assessorar da competência cientifica da Academia Imperial de 

Medicina e dos médicos da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro em seu projeto de 

medicalização da sociedade brasileira, passa a ter um grande apoio da categoria médica para o 

seu projeto de construção de um Estado monárquico moderno; terceiro, porque se utiliza 

sistematicamente a imprensa na difusão das preocupações que deviam ser tomadas para se 

evitar a propagação das doenças e, sobretudo na difusão das medidas implementadas pelo 

governo imperial no combate às epidemias, aumenta o papel social da imprensa e lhe atribui 

uma função política fundamental na formação da opinião pública tão cara aos modernos 

estados liberais e representativos; por último, porque o governo imperial não deixa escapar a 

ocasião para aumentar a esfera de controle social do Estado, estabelecendo de modo 
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definitivo, através da legislação funerária, sua ingerência no importante setor da assistência 

pública até então exclusivamente nas mãos de instituições civis, as irmandades religiosas ou 

ordens terceiras. 

No Rio de Janeiro, a legislação funerária proibindo os enterros nas igrejas, ou seja, 

dentro do perímetro da cidade, e obrigando os sepultamentos unicamente nos cemitérios é 

emblemática e inaugura este processo de laicização e intromissão do governo na área de saúde 

pública: o Estado retira das irmandades religiosas o seu papel tradicional e iminentemente 

espiritual de intermediar e garantir a passagem de seus irmãos para o além, transferindo-o 

para si; e, ao mesmo tempo, atribui à Santa Casa de Misericórdia a exclusividade da 

administração dos cemitérios e de todos os serviços funerários e a íntegra à sua administração, 

transformando-a numa das peças essenciais de sua política sanitarista. Desta forma, não só 

responsável pelos cemitérios e enfermarias públicos e pelo hospital central da Corte, como 

também pelo obituário da cidade, a Santa Casa é obrigada a prestar contas de suas atividades 

ao governo geral, que a transforma em “repartição pública” submete ao Império.  

 

2.3 Onde enterrar  

 Os contínuos surtos epidêmicos que assolaram a cidade do Rio de Janeiro no século 

XIX, caracterizou-se como a força motriz responsável pela implementação de mudanças nos 

hábitos de higiene e nas políticas sanitárias. 

 Os sepultamentos ad sanctus feitos até então em terrenos adjacentes às igrejas, 

começaram a ser combatidos como prováveis fontes de infecções e epidemias, se 

estabelecendo com força crescente uma relação de causa e efeito entre cadáveres e 

proliferação de doenças. 

 Paulatinamente, o espaço dos mortos foi se adequando as novas deliberações 

sanitárias, passando a experimentar expressivas modificações. 

 Apesar de as autoridades há muito tentarem implantar a secularização da morte no Rio 

de Janeiro, essa nova postura diante da morte e dos mortos teve o seu grande passo dado em 

09 de julho de 1839, quando o então provedor da Santa Casa da Misericórdia José Clemente 

Pereira, oficiou ao então Ministro e Secretário de Estado dos Negócios e da Justiça, Francisco 

de Paula Almeida e Albuquerque, que no dia 02 de julho de 1839 tinha procedido à 

trasladação  do  seu  antigo  cemitério,  então  situado  à  Rua  Santa  Luzia, para  o  novo  que 

estabeleceu na Praia de São Chistovão – Ponta do Caju (atual Rua Monsenhor Manuel 

Gomes), isso bem antes da febre amarela e da cólera. O cemitério entrou em funcionamento 

antes de ser passada a escritura de posse do terreno adquirido ao comerciante João Goulart por 
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10 contos de réis.103 Oficialmente, o cemitério chamado outrora campo santo, foi fundado 

pela administração da Santa Casa da Misericórdia em 07 de dezembro de 1840.104  

 A região na qual se estabeleceu o novo cemitério da Santa Casa da Misericórdia 

compreendia o Mangue de São Diogo (área do atual Gasômetro), a  Praia de São Cristóvão 

(atual Rua São Cristóvão, Praça Padre Seve, Rua da Igrejinha, Rua Monsenhor Manuel 

Gomes) e a Praia do Caju (atual Rua Monsenhor Manuel Gomes). Dunlop105 descrevia assim 

a Ponta do Caju: "Era uma região belíssima, de praias com areias branquinhas e água 

cristalina, onde não era rara a visão do fundo da Baía, tendo como habitantes comuns os 

camarões, cavalos-marinhos, sardinhas, e até mesmo baleias”.  

 

2.3.1 Cemitério do Catumbi ou Cemitério da Ordem Terceira dos Mínimos de São 

Francisco de Paula  

 

 Posteriormente a esse acontecimento, mais precisamente em 1845, Vieira Fazenda,106 

destaca que a Venerável Ordem Terceira dos Mínimos de São Francisco de Paula ao constatar 

a superlotação do espaço adjacente à Igreja de São Francisco de Paula destinado aos mortos, e 

com a reordenação das questões relativas à higiêne e saúde pública, pleiteou a implantação de 

um cemitério extramuros. Dessa forma, em 1849, tornou-se a primeira irmandade a conseguir 

a aprovação do Governo Imperial para a instalação do primeiro cemitério particular 

extramuros da cidade, no então Catumbi Grande. 

O primeiro cemitério do Rio de Janeiro foi o de Catumbi ou Cemitério da Ordem 

Terceira dos Mínimos de São Francisco de Paula do Rio de Janeiro, conforme reza 

a seguinte notícia: “Enquanto os poderes públicos interessavam-se pelo importante 

problema da instalação dos cemitérios extra-muros, e animado ia por toda a parte o 

debate sobre o assunto, dava-se pressa a Ordem Terceira dos Mínimos de São 

Francisco de Paula de fazer para seus irmãos cemitérios fora da cidade e para esse 

efeito adquiriu vasta chácara à rua Catumbi, nº 22, pelo  preço  de 42  mil  contos de 

réis, chácara que pertenceu ao espanhol Dionísio Uriort”. A planta e o regulamento 

do Cemitério do Catumbi foram aprovados pelo Aviso Imperial de 19 de outubro de 

1849.107 
 

 Construir um cemitério não foi tarefa das mais fáceis para os terceiros, a começar pela 

questão financeira.  Segundo Batista, o preço do terreno adquirido para a instalação do futuro 

cemitério perfazia a quantia de 42:000$000 e o balancete referente ao último semestre de 

                                                      
103 DUNLOP, C.J. Rio antigo. Rio de Janeiro: Ed. Rio Antigo, 1963, v. I. 
104 VASCONCELLOS, Zacarias Góes. Legislação Funerária. Legislação sobre a empresa funerária e os 

cemitérios da cidade do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Typ da Escola de Serafim José Alves, 1879.  
105 DUNLOP, op.cit.  
106 VIEIRA FAZENDA, J. Antiqualhas e Memórias do Rio de Janeiro. in RIHGB, n 140, 1921. p. 352. 
107 LOUREIRO, Maria Amélia Salgado. Origem Histórica dos Cemitérios. São Paulo: Secretaria de Serviços e 
Obras da Prefeitura do Município, 1977. p. 40. 

http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Mangue_de_S%C3%A3o_Diogo&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Gas%C3%B4metro
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Praia_de_S%C3%A3o_Crist%C3%B3v%C3%A3o&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Praia_do_Caju&action=edit&redlink=1
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1848 apresentava um saldo de apenas 23:752$000 réis em caixa, ou seja, um pouco mais que 

a metade do valor da compra. Além disso, sequer houve unanimidade quanto ao relatório 

apresentado pela comissão nomeada para tratar da compra. 

Após a apresentação do relatório, realizou-se a votação, e foi aprovada a compra do 

terreno e o parecer da comissão. Todavia, esse resultado não foi unânime, posto que 

dois votos foram contrários. Diante do montante necessário para a compra da 

chácara, o corretor, na mesma sessão, pediu doações aos membros da mesa 

administrativa e foi alcançada a cifra de 14:500$000 réis. De acordo com o 

balancete do último semestre, que seria o de outubro de 1848, o saldo existente era 

de 9:078$295 réis, o que tornava imprescindíveis tais doações. Aliás, o valor do 

terreno escolhido para o cemitério era quase duas vezes a receita bruta da 

irmandade, que, de acordo com o mesmo balancete, era de 23:752$000 réis.108 
 

 Desde 1845 os terceiros já manifestava o intento de construir seu cemitério. Ocorre 

que a irmandade demonstrava não priorizar tal necessidade, a começar pelo fato de que desde 

o início dos 40 eles vinham ampliando a quantidade de jazigos no templo.  

 Mesmo assim estes consideravam o projeto um grande avanço sob a ótica da 

civilização, pois, além de trazer benefícios aos seus membros, tal obra representava um 

grande progresso ao país no campo da salubridade pública. Ocorre que, na estrutura 

administrativa da Ordem existia uma hierarquia de necessidades, e a construção de um novo 

cemitério não encabeçava a pauta. 

 Batista aponta outros requerimentos apresentados na trigésima sessão da irmandade, 

realizada em 18 de maio de 1845. 

Na referida sessão, foram pedidas autorizações diversas, como o 

estabelecimento de uma botica, localizada embaixo do hospital, na esquina do Largo 

de São Francisco, e a aquisição de mobiliário para o hospital da Ordem, que são 

indícios de uma hierarquia de necessidades, entre as quais não se encontrava um 

novo cemitério.109 

 

 Nas sessões subsequentes, os mais variados temas foram objeto de requerimento junto 

à irmandade, como por exemplo: a construção de dois púlpitos, em substituição aos 

existentes; criação de um colégio ao lado da igreja para atender os filhos dos irmãos; a 

ampliação do hospital, além de obras de conservação. Isto denota a total falta de prioridade  

em relação à necessidade do cemitério para os terceiros. 

 Desta forma, em comunicado de interesse público propagandeado na edição de 25 de 

março  de 1849, era propagada a relevante decisão da irmandade para toda a Corte. 

 

                                                      
108 BATISTA, Henrique Sérgio de Araújo. Jardim regado com lágrimas de saudade: morte e cultura visual na 

Venerável Ordem Terceira dos Mínimos de São Francisco de Paula (Rio de Janeiro, século XIX). Rio de Janeiro: 

Arquivo Nacional, 2011, p. 132-133. 
109 Ibid., p. 131. 
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Parabéns, ó brasileiros que já temos cemitério ou Campo santo na Corte do Rio de 

Janeiro! [...] Glória para a mesa que teve a fortuna de ser a primeira a abrir o 

exemplo; satisfação para o governo que tem de aprovar. 
 

Já era tempo de manifestar-se a civilização do país nesta parte e de acabar-se com os 

pestíferos sumidouros dentro de uma cidade tão populosa [...] As outras ordens 

religiosas sem dúvida esperam ansiosas pela aprovação do governo, para seguirem o 

exemplo. 
 

Damos pois milhares de louvores ao corretor e mesa atual dos mínimos de S. 

Francisco de Paula que arrostaram a empresa sem dinheiro [...] Estes e outros fatos 

manifestam, evidentemente, o quanto o público deseja que se melhore esta parte da 

salubridade pública. 
 

Habitantes do Rio de janeiro! Hoje podemos dizer que dentro de poucos anos já não 

haverá uma sepultura dentro da cidade e que desaparecerão as febres e outras muitas 

moléstias que a emprestam [...]110 
 

 De forma efetiva a sua inauguração ocorrera em 1850, precipuamente através do 

traslado de vários restos mortais de irmãos da Ordem que lotavam as catacumbas da Igreja e, 

em seguida, pelo enterramento de 3.000 pessoas vitimadas pela epidemia de febre amarela 

que assolou a cidade na ocasião, atendendo a requisição do Governo Imperial. Vale ressaltar 

que tais vítimas não pertenciam ao quadro de membrasia dos terceiros.   

 Duprat111 evidencia a grande importância do cemitério dos mínimos, afirmando que 

era a única congregação que possuía campo santo extramuros para seus mortos. 

 Lima afirma que: 

O Cemitério de São Francisco de Paula foi inquestionavelmente o mais importante 

do império, tendo sido aí sepultada grande parte da nobreza (marqueses, duques, 

condes, viscondes, barões em profusão), conselheiros, comendadores, altas patentes 

militares e os segmentos mais abastados da sociedade à época.112 

 

Em face do seu vínculo a Venerável Ordem Terceira dos Mínimos de São Francisco de 

Paula, à época de sua fundação, o cemitério do Catumbi caracterizava-se por ser um cemitério 

particular e religioso. 

 

2.3.2 Cemitério de São Francisco Xavier 

 Como já vimos, no ano de 1850 o Governo Imperial fomentou uma concorrência entre 

as Irmandades, corporações e particulares pela Concessão dos serviços públicos funerários. 

Quem vencesse receberia a prerrogativa de explorar por cinquenta anos tal concessão, mas, 

estaria obrigado por força contratual a instalar três enfermarias e curar em tempo de 

                                                      
110 BATISTA, op.cit., p. 133. 

111 DUPRAT, Visconde de. Relatório da Venerável Ordem Terceira dos Mínimos de São Francisco de Paula da 

cidade do Rio de Janeiro. Seguido da Notícia Histórica da V.O.T. dos Mínimos de São Francisco de Paula do 

Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 1897. 
112 LIMA, Tania Andrade. "De morcegos e caveiras a cruzes e livros: a representação da morte nos cemitérios 

cariocas do século XIX". In: Anais do Museu Paulista. Nova série, v.2, jan/dez. 1994. 
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epidemias a pobreza enferma. 

 Com a publicação do Decreto Imperial nº 842 de 16 de outubro de 1851, foi 

determinado o estabelecimento dos cemitérios públicos de São Francisco Xavier e São João 

Baptista nos subúrbios do Rio de Janeiro, até mesmo para melhor atender a grande incidência 

de mortos vitimados pela epidemia de febre amarela. 

 

Convindo determinar o numero e localidade dos Cemiterios publicos, que, em 

virtude do Decreto n. 583 de 5 de Setembro de 1850 se devem estabelecer nos 

suburbios da Cidade do Rio de Janeiro: Hei por bem que desde já se fundem dous, 

hum com a denominação de S. Francisco Xavier, no lugar da Ponta do Cajú, em que 

se acha estabelecido o Campo Santo da Misericordia, e no terreno das duas chacaras 

a este contiguas; e outro com a denominação de S. João Baptista, no lugar do 

Brequó em terrenos pertencentes á de Hutton, ao Doutor Francisco Lopes da Cunha 

e a Manoel Carlos Monteiro. O Visconde de Mont'alegre, do Conselho d'Estado, 

Presidente do Conselho de Ministros, Ministro e Secretario d'Estado dos Negocios 

do Impe//rio, assim o tenha entendido, e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em 

dezeseis de Outubro de mil oitocentos cincoenta e hum, trigesimo da Independencia 

e do Imperio. Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. Visconde de 

Mont'alegre.113  
  

Ganhadora da Concessão, a Santa Casa iniciou uma série de ações para cumprir o 

Contrato. A principal delas foi à ampliação do antigo Campo Santo com a aquisição de 

terrenos contíguos a este.  

 No dia 08 de novembro de 1851 o então Provedor da Santa Casa, José Clemente 

Pereira, informava por ofício ao Ministro dos Negócios do Imperio que o Cemitério São 

Francisco Xavier se achava em estado para poder prestar serviços dentro do prazo de 15 dias  

conforme dispositivo contido no artigo 37 do Decreto n° 796/1851. 

 

Art. 37. As disposições do presente Regulamento principiarão a ter vigor na parte 

relativa aos Cemiterios desde o dia em que os Cemiterios geraes que o Governo 

designar se acharem em circumstancias de prestar serviço, precedendo competentes 

annuncios pelos Jornaes: e na parte relativa aos vehiculos de conducção de 

cadaveres, caixões, armações e mais objectos do serviço funerario dos enterros, 15 

dias depois da publicação deste Regulamento, precedendo igualmente os 

competentes annuncios.114  
 

 Sobre o antigo Cemitério da Ponta do Caju, Zarur nos trás dados de suma relevância, 

senão vejamos: 

 

Tomando como base o número de sepultamentos do último ano do velho cemitério, 

dentro do hospital, (3.194), foram enterrados no Campo Santo de 02 de julho de 

1939 a 06 de dezembro de 1851, mais de 40.000 pessoas.115  
 

                                                      
113 Coleção de Leis do Império do Brasil - 1851, p. 314, v. 1, pt II. 
114 Idem, p. 138, v. 1 pt II. 

115 ZARUR, Dahas. Histórico dos cemitérios da Santa casa da Misericórdia. [S.l.]: [s.n.], 1978.  p.11. 
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Com isso, em 05 de dezembro de 1851 o então cemitério da Santa Casa da 

Misericórdia, localizado na Ponta do Caju, passou a ser denominado como Cemitério de São 

Francisco Xavier.116 

[...]. Nasceu, assim, o São Francisco Xavier, que outro não é, senão, o Campo Santo, 

de que fala o Imperador D. Pedro II e onde a escrava Vitória foi sepultada em 02 de 

julho de 1839.117 

 

 Atualmente, O Cemitério de São Francisco Xavier é considerado um das maiores 

necrópolis do país, compondo o seu conjunto o Cemitério da Ordem Terceira do Carmo, o 

Cemitério da Venerável Ordem Terceira de São Francisco da Penitência e o Cemitério 

Comunal Israelita do Caju. 

 

2.3.3 Cemitério de São João Baptista 

 Tendo em vista que o Cemitério de São João Baptista também era administrado pela 

Santa Casa de Misericórdia, a concepção espacial adotada neste se assemelha muito com a do 

Cemitério do Cajú, traçado em quadras e entrecortados por avenidas. 

 Em 1851, o então provedor da Santa Casa da Misericórdia José Clemente Pereira, 

adquiriu em Botafogo uma área de terreno junto ao trecho onde seria aberto o primeiro túnel 

para a zona sul da cidade. 

 Com a publicação do Decreto nº 842, fora determinado à fundação do Cemitério de 

São João Batista em 16 de outubro de 1851. Ocorre que em 1852, o então provedor da Santa 

Casa da Misericórdia, José Clemente Pereira, oficiou ao Ministro do Império informando 

sobre a impossibilidade de se fundar o respectivo cemitério nos termos do supracitado 

decreto, propondo que este funcionasse no terreno da Chácara nº 5 situada à Rua do Pasmado, 

pertencente a Francisco da Cruz Maia.  

 

Ilmo. e Exmo. Sr. Não tendo ainda sido possível, a Administração da Santa Casa da 

Misericórdia dar princípio á fundação do Cemitério publico de S. João Baptista, 

mandado fundar no lugar do Berquó em terrenos pertencentes a de Hutton e outros, 

por exigir aquelle o quadruplo do preço que anteriormente pretendia; cumpre-me 

levar ao conhecimento de V. Ex. para ser presente a S. M. o Imperador, que julgo 

ser mais conveniente que o mesmo Cemitério se funde no terreno da chácara n. 5 da 

Rua do Pasmado, pertencente a Francisco da Cruz Maia, que está disposto a vendel-

a voluntariamente  pelo seu justo preço, evitando-se a necessidade de recorrer-se ao 

odioso meio da desapropriação. – Santa Casa, 15 de junho de 1852, - José Clemente 

Pereira [...].118 
 

                                                      
116 VASCONCELLOS, Z. G., op.cit., p. 48. 
117 ZARUR, op.cit.,  p.12. 
118 VASCONCELLOS, op.cit., p. 49-50. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Cemit%C3%A9rio_da_Ordem_Terceira_do_Carmo
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Cemit%C3%A9rio_da_Vener%C3%A1vel_Ordem_Terceira_de_S%C3%A3o_Francisco_da_Penit%C3%AAncia&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cemit%C3%A9rio_Comunal_Israelita_do_Caju
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cemit%C3%A9rio_Comunal_Israelita_do_Caju
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As discordâncias entre o provedor da Santa Casa de Misericórdia e o Ministério dos 

Negócios do Império, quanto ao local mais adequado para a sua instalação, impôs o 

funcionamento temporário do cemitério público em terrenos do Hospício D. Pedro II.  

 O Cemitério do Hospício de Pedro II, antes Campo-Santo, serviu como público até 3 

de dezembro de 1852, data em que foi extinto.  

 Em resposta ao ofício exarado pela Santa Casa da Misericórdia em 15 de junho de 

1852, o Imperador, por meio do Ministério dos Negócios do Império, autorizou a fundação 

temporária do supracitado Cemitério na Chácara do Pasmado, em 28 de junho de 1852. 

 

[...] . Há por bem Autorizar a referida Administração da Santa Casa para proceder á 

fundação do sobredito Cemitério no mencionado terreno da chácara do Pasmado. O 

que comunico a V. Ex. para seu conhecimento. – Deus guarde a V. Ex. – Francisco 

Gonçalves Martins. – Sr. José Clemente Pereira.119 
 

 Cumprindo o que determinava a legislação, oficialmente, o cemitério de São João 

Batista foi inaugurado em 4 de dezembro de 1852. Tal fato se comprova através do ofício 

emitido pela mesa diretora da Santa Casa da Misericórdia ao Ministro dos Negócios do 

Império, em 13 de dezembro de 1852. 

Ilmo. E Exmo. Sr. Ficando inteirado pelo offício de V. Ex. de 9 do corrente mez de 

que no dia 4 do mesmo mez começou a prestar serviço o Cemitério público de S. 

João Baptista, tendo-se fechado no dia antecedente o do Hospício de Pedro II: Assim 

o comunico a V. Ex. Para seu conhecimento. – Deus guarde a V´Ex. – Francisco 

Gonçalves Martins. - Sr. José Clemente Pereira.120 
 

 Com a implementação das três necrópoles no Rio de Janeiro e, segundo entendimento 

de Lima, dois modelos de cemitérios foram disponibilizados à população do Rio de Janeiro 

àquela época: os cemitérios religiosos e os públicos. O primeiro, elitistas, destinado 

exclusivamente aos membros das irmandades, em grande parte representantes das classes 

mais rica, cuidavam para que fosse mantido o seu perfil religioso; o segundo, já secularizado, 

era aberto aos indivíduos de qualquer credo ou raça, sendo assim mais liberais.   

 Independente de serem religiosos ou seculares, os cemitérios oitocentistas retratava a 

visão que a sociedade do Rio de Janeiro tinha tanto com relação à vida quanto em relação à 

morte. Isto porque, tais necrópoles tornaram-se capazes de reproduzir diferentes aspectos da 

vida social, através de suas formas de organizar e classificar os indivíduos. Fernando 

Catroga121 classificou como uma forma de estratificação social: individualização, hierarquia, 

distinção, transmissão, filiação, genealogia, etc.  

                                                      
119 VASCONCELLOS, Z. G., op.cit. p. 50-51. 
120 Ibid., p. 51. 
121 CATROGA, Fernando. O céu da memória: cemitério romântico e culto cívico dos mortos. Coimbra: 

Minerva, 1999, p. 7-37. 
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 Os cemitérios administrados pela Santa Casa da Misericórdia (São Francisco Xavier e 

São João Baptista) mantiveram-se mais complacentes com as novas tendências de construções 

tumulares desprendidas do aspecto religioso, enquanto o Cemitério do Catumbi, sob a 

ingerência de uma ordem religiosa, imprimia maior dedicação para a mantença dos princípios 

que norteavam a sua congregação. 

 

2.4 Como enterrar  

 No Brasil durante a década de 1850, o processo de transferência dos cemitérios intramuros 

teve como localidades principais as capitais mais desenvolvidas do Império. Tal reforma, diga-se 

urbana e um mesclado de laicização e uma reorganização do poder eclesiástico, tornou-se um 

instrumento padronizado da modificação do espaço urbano ocorrida nos anos 1800, justamente 

quando o liberalismo se consolida como pensamento nacional. 

 Trata-se de um período em que os centros urbanos impulsionam como núcleos 

disseminadores de uma rede multiforme e complexa de circulação de mercadorias e 

transportes. A reboque, as crenças religiosas também sofrem transformações e não ficam à 

margem de tal progresso. 

 A implantação dos cemitérios extramuros são melhoramentos que acabam 

consolidando as diferentes formas de culto e afetividade com os mortos e, sobretudo, uma 

nova compreensão do aspecto urbano. Tal compreensão ressalta os projetos urbanos que se 

esforçavam no fracionamento físico e funcional dos espaços, onde o Império, através das 

secretarias dos governos provinciais, passa a nortear essa nova relação do homem com a 

crença no além. Este novo entendimento sobre o conceito de progresso, surgido no final do 

século XVIII e colocado em prática no XIX, vinha associado a uma perspectiva positiva sobre 

o futuro. Passa a existir uma visão mais racional sobre o convívio entre vivos e mortos, 

ocorrendo uma completa reforma de hábitos e costumes. 

Matos da Costa procura mostrar novas formas de se lidar com a morte. 
 

a transferência de local do cemitério ocasionou o surgimento de novas formas de se 

lidar com a morte. Ao mesmo tempo, o término dos sepultamentos nas igrejas não 

significou uma perda da religiosidade por parte dos fieis, mas sim uma 

transformação da vivência religiosa.122 
 

 Tomando por base essa transferência de local, Matos da Costa nos faz entender que 

isto não significou uma descristianização, considerando inclusive o termo muito contraditório 

para explicar as transformações das atitudes diante da morte. 

                                                      
122 MATOS DA COSTA, Fernanda Maria. A morte e o morrer em Juiz de Fora: transformações nos costumes 

fúnebres, 1851-1890. Juiz de Fora: UFJF, 2007. p. 08. 
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 Sobre a questão da descristianização ela faz com que venhamos a refletir sobre a 

utilização, com base nas palavras de Rodrigues, senão vejamos: 

 

É difícil entender descristianização como diminuição do número de cristãos, uma 

vez que a sociedade ocidental nunca foi completamente cristianizada, assim como é 

arriscado afirmar isso com relação à sociedade brasileira e seus rituais funerários, 

muitas vezes influenciados pelas práticas africanas. Também é igualmente difícil 

entender descristianização como uma perda da religiosidade, na medida em que esta 

pode ser transformada, mas nunca extinta. Até aqueles que se declaram ateus ainda 

se comportam de maneira religiosa, mesmo que inconscientemente, devido aos 

rituais que nos acompanham em nosso dia-a-dia. Pelas razões acima explicitadas o 

conceito “descristianização” é inviável para explicar as transformações das atitudes 

perante a morte.123 
 

 Já em relação ao conceito de secularização Matos da Costa apresenta uma dicotomia 

de interpretação, embora deixe claro que ambas possuam traços comuns e compatibilidades. 

 A primeira interpretação se refere a:  

 

não hegemonia da igreja sobre a sociedade, perdendo grande parte de seu poder de 

intervenção social, frente ao desenvolvimento de novas religiões, seitas e 

independência de diversos setores da sociedade frente a religião 

institucionalizada.124  
 

A outra forma, Matos da Costa usa o conceito de secularização definido por Fernando 

Catroga:  

transferência dos conteúdos, dos esquemas e dos modelos elaborados no campo 

religioso, para o campo profano, o que acaba por relativizar a novidade radical dos 

tempos modernos, assim reduzidos a condição de herdeiros, não obstante todas as 

suas ilusões de auto-fundação.125 
 

 Porém, Matos da Costa conclui o seguinte: 

Em ambas as interpretações, o processo de secularização não está associado com a 

perda de religiosidade, mas sim com sua transformação: de uma forma mais pública 

e exteriorizada, para uma mais individualizada e privada.126  

 

 Usando ainda a interpretação de Catroga (1999 apud MATOS DA COSTA, 2006) 

chama a atenção para o seguinte: 

 
No interior do conceito de secularização, encontra-se o de laicização. É importante 

destacar que estes dois conceitos não devem ser vistos como sinônimos, uma ver que 

toda laicidade é uma secularização, mas nem toda secularização é (ou foi) uma 

laicidade.127  
 

                                                      
123 RODRIGUES, Claudia. Nas fronteiras do além: o processo de secularização da morte no Rio de Janeiro, 

séculos XVIII e XIX. Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 2005, p. 341-43. 
124 MATOS DA COSTA, op.cit., p. 8-9. 
125 Ibid., p. 17. 
126 Ibid., p. 09. 
127 Ibid., p. 273. 
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 A operacionalização do modelo secular passa a ocorrer quando o Estado 

institucionaliza a saúde pública. Neste diapasão El-Karch destaca que em 1850 dá-se início, 

por meio de política de saúde, aos primeiros atos de prevenção e combate a febre amarela.   

Este processo de laicização das instituições pode ser atestado pelo paulatino controle 

exercido pelo estado sobre a saúde pública, sobretudo a partir de 1850, a pretexto de 

combater e previnir a epidemia de febre amarela, ... . Desse ponto   de   vista,   esta   

epidemia é um acontecimento fundador, pois a consequente política de 

medicalização da sociedade brasileira no âmbito do divino é colocada no terreno do 

humano, são passíveis de serem objeto de uma política de saúde, especialmente 

preventiva, portanto, sujeitas à ação do Estado.128 
 

 Por certo, a epidemia de febre amarela que teve início nos idos de 1849 foi sem dúvida 

a mais agressiva que o Rio de Janeiro havia suportado. 

Quando se fala da epidemia de febre amarela no Rio de Janeiro, a referência é de 

que a instalada entre fins de 1849 e meados de 1850 foi a primeira das muitas outras 

que ocorreriam na cidade, bem como uma das mais terríveis que assolou o Rio de 

Janeiro, no século XIX.129 

 

 Segundo Ribeiro, o crescimento da epidemia era constante, o Jornal do Commercio 

chegou a registrar mais de 200 óbitos num só dia. A rotina da cidade se alterou, teatros 

fechados, aulas suspensas, o legislativo suspendeu suas sessões. A inquietação, a insegurança 

e a tristeza se exprimiam no Governo, nos lares e no povo. 

A cidade, confusa, amedrontada, parou: A epidemia se manifestou com mais 

intensidade nos meses de janeiro, fevereiro e março. Dia houve, segundo o Jornal do 

Commercio, que se registravam mais de duzentos óbitos.130 
 

 El-Karch discorre minuciosamente sobre os aspectos que levaram o governo 

monárquico a enquadrar a epidemia de febre amarela como fato político, senão vejamos:  

Desta forma, a epidemia de febre amarela, um fato de ordem natural e demográfico, 

se torna em fato político: primeiro, porque oferece uma oportunidade ao governo 

monárquico para fortalecer sua política de maior controle social e concentração de 

poder, através da criação, ainda que naquele ano, da Comissão central de saúde 

Pública depois denominada Junta Central de saúde pública, [...] segundo, porque, ao 

se assessorar da competência científica da Academia imperial de Medicina e dos 

médicos da faculdade de Medicina do Rio de Janeiro em seu projeto de 

medicalização da sociedade brasileira, coopta de arrastão a categoria médica para o 

seu projeto de construção de um estado monárquico moderno; terceiro, porque se 

utilizar sistematicamente a imprensa na difusão das preocupações que deviam ser 

tomadas para se evitar a propagação das doenças e, sobretudo na difusão das 

medidas implementadas pelo governo imperial no combate das epidemias, aumenta o 

papel social da imprensa e lhe atribui uma função política fundamental na formação 

da opinião pública tão cara aos modernos Estados liberais e representativos; por 

último, porque o governo imperial não deixa escapar a ocasião para aumentar a 

esfera de controle social do estado, estabelecendo de modo definitivo, através da 

legislação funerária,131 

                                                      
128 EL-KARCH, Almir Charban. Um golpe de mestre: “Enterrar os mortos e cuidar dos vivos”: José Clemente 

Pereira e a aprovação do projeto senatorial de criação de cemitérios públicos no Rio de janeiro. RIHGB. Ano165. 

n. 425. p. 11-32. jan/mar, 2004. 
129 RODRIGUES, Claudia. 1999, op.cit., p. 53-80. 
130 RIBEIRO, Lourival.,  p. 85. 
131 EL-KARCH,  p. 11-32. 
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 Ainda sobre a questão da politização da epidemia de febre amarela, este foi um 

aspecto que possibilitou a classe médica pôr em prática as medidas higienizantes 

difundidas na Europa desde o século XVII e defendidas no Brasil há décadas.  

 Rodrigues destaca o discurso médico pautado na chamada medicina social. 

 

Ao dizimar um grande número de vidas e ao amedrontar outras tantas, a 

epidemia foi utilizada por médicos e autoridades imperiais como justificativa 

para a implantação de medidas que há muito vinham sendo preconizadas por 

eles. O discurso utilizado para a obtenção deste objetivo foi essencialmente o da 

denominada "medicina social". [...] Um discurso que, mais preocupado com a  

saúde, procurava  impedir  o  aparecimento  da  doença,  no  sentido preventivo, 

lutando no nível de suas causas. Nesta perspectiva, considerava-se mister agir 

em prol da salubridade pública, o que, em última instância, implicava a 

higienização dos espaços, das instituições, dos costumes. Preocupar-se com 

estas questões significava, efetivamente, para os médicos, atuar no 

esquadrinhamento do espaço urbano, com o apoio do Estado.132 

 

 Ela ainda faz menção ao discurso do médico José Maria de Noronha Feital que 

escreveu um artigo a respeito das medidas de prevenção contra a febre amarela, que serviu 

como base para que o Ministério do Império determinasse as medidas a serem tomadas 

para combater o avanço da epidemia.  

 Segundo Rodrigues, em relação aos sepultamentos propriamente ditos, o Dr. Feital 

defendia a tese de que não se devia tolerar a realização de enterros no interior das igrejas, 

e que o quanto antes se estabelecessem tal regra. 

 

Lugares sagrados para as sepulturas necessárias à quantidade de corpos que 

recebem. Os cadáveres serão encomendados em casa, cobertos de uma camada 

de cal, e encerrados em caixões inteiros de madeira perfeitamente unidos e 

fechados. Só assim se evitará respirar-se miasmas que sempre prejudicam, e que 

aumentem a repugnância que se tem aos mortos.133 

 

 Sobre os velórios no interior das residências, Rodrigues apresenta ainda as 

orientações do Dr. Feital quanto à necessidade de suprimir tal hábito da sociedade, em 

prol da salubridade pública. 

Mais adiante, o médico afirmaria que as armações dentro e fora das casas 

poderiam dar origem a graves males, pois elas poderiam se impregnar das 

exalações cadavéricas, ao serem transportadas de uma casa para outra. Por isso, 

deveriam ser proibidas, e para sempre banidas, bem como os caixões de grades, 

cobertos de veludo ou pano, que deixavam transpirar as exalações dos 

cadáveres. Igualmente criticado era o hábito de se fecharem as janelas e as 

portas das casas em que se encontrava um cadáver, algumas vezes em adiantado 

estado de putrefação. Tais costumes eram, para ele, um sacrifício para os vivos e 

uma "mísera" prática em nada útil ao morto, sinal de "barbaridade" .134 
 

                                                      
132 RODRIGUES, C., 1999, op.cit., p. 53-80. 
133 FEITAL, José Maria Noronha apud RODRIGUES. “A cidade e a morte”, Memória sobre as medidas 

conducentes a prevenir e atalhar o progresso da febre amarela. Rio de Janeiro, Typ. do Brasil, 1850. 
134 RODRIGUES, C. op.cit. 
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 Denota-se que, seja por necessidade de um enquadramento aos quesitos de 

salubridade pública, seja por questões políticas ou até mesmo por conceitos históricos, 

tornava-se imprescindível que a sociedade à época adotasse um novo costume em relação 

ao convívio com os seus mortos. 

 O lugar do enterramento não mais poderia ser estabelecido pelos princípios da 

religiosidade. Por maior que fosse tal impacto, a secularização da morte deveria ser 

pautada no novo modelo adotado, qual seja, o do sepultamento nos chamados cemitérios 

extramuros. 

 

2.5 Quem enterrar  

 Encontramos dificuldades para analisar os dados sobre a mortalidade no Rio de 

Janeiro em meados do século XIX. Em consulta ao Arquivo Público do Estado do Rio de 

Janeiro (APERJ), quando acessados os relatórios e mapas apresentados pelo Ministério 

dos Negócios do Império anualmente à Assembleia Legislativa Nacional, se percebeu 

uma falta de uniformidade dos dados estatísticos, dentre as quais se destacam: primeiro, 

nos mapas referentes aos anos de 1849 e 1851, há uma discriminação dos óbitos 

ocorridos nas 16 freguesias da Cidade, na Capela Imperial e na Santa Casa da 

Misericórdia. Já no mapa referente ao ano de 1850, contabilizam-se apenas os  óbitos  

registrados nos cemitérios da Ponta do Caju, do Hospício de Pedro II e da Ilha do Bom 

Jesus. Levando-se em conta que o Cemitério da Ordem Terceira dos Mínimos de São 

Francisco de Paula procedeu ao enterramento de aproximadamente 3.000 vitimas da 

epidemia de febre amarela, os dados contidos na fonte em muito diverge daquela 

realidade. 

 Já com relação ao perfil das vítimas, as três fontes são convergentes em suas 

classificações, existindo uma clara distinção entre livres e libertos e escravos, inclusive 

uma subdividindo-os quanto ao sexo. 

 Franco afirma que os números de óbitos por febre amarela em 1850 foram de 

4.160 pessoas; no ano seguinte de 445 óbitos; e em 1852, sucumbiram 1943 pessoas. 135 

 Com base nos dados oficiais, traçamos um comparativo sobre o obituário do Rio 

de Janeiro para o triênio 1849-1851.  

                                                      
135 FRANCO, Odair. História da febre amarela no Brasil. Rio de Janeiro: Ministério da Saúde / Departamento 

Nacional de Endemias Rurais, 1969. p. 43. 
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 Através dele percebemos um alto índice de mortalidade nos anos de 1849 e 1850, 

resultado da grande epidemia de febre amarela, isto sem levar em consideração os 

sepultamentos realizados no Cemitério do Catumbi no ano de 1850, que se 

contabilizados majoraria o percentual de óbitos em 37,5 %.   

 

Gráfico 2 – Comparativo de óbitos entre livres e libertos – escravos (1849 a1851) 

 

Fonte: GARCIA D`ALMEIDA, J.X.; CALVET, J.P.M. Mapa dos óbitos que tiveram lugar no Município da 

Corte entre os anos 1849 a 1851, apresentados pela Secretaria d’Estado dos Negócios do Império. 

 

 Em relação ao ano de 1851, tomando como base o relatório denominado Exposição do 

estado sanitário da Capital do Império, apresentado ao Ministério Imperial pelo Presidente 

da Junta Central de Hygiene Pública - Dr. Francisco de Paula Candido, datado de 15 de  

abril de 1852 e também de autoria do Dr. Francisco de Paula Candido, nos apresenta 

considerações sobre a situação da febre amarela nos três primeiros meses daquele ano e, 

posteriormente, complementa o relatório anterior traçando uma panorâmica sobre a situação 

da doença ao longo do ano de 1851. 

 Tal relatório reitera que, com relação a “primeira e horrível explosão de febre 

amarela” espalhada pelo litoral do Império e sua Capital, a incidência da doença foi mais 

amena em 1851, apresentando casos esporádicos durante os meses mais frios.136  

                                                      
136 Relatórios da Junta Central de Hygiene Pública. In: ALMANAK ADMINISTRATIVO, MERCANTIL E 

INDUSTRIAL DO IMPERIO DO BRAZIL (1844-1889). Rio de Janeiro: Em Casa dos Editores-Proprietários 

Laemmert & C.. Obtido via base de dados PROJETO DE IMAGEM DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS 

BRASILEIRAS DO CENTER FOR RESEARCH LIBRARIES E LATIN-AMERICAN MICROFILM 

PROJECT. Capturado em 12 de set. 2014. Online. Disponível na Internet: http://www.crl.edu/pt-br/brazil. 



63 

 

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

1851
1852

Febre Amarela

Outras Moléstias

 No biênio 1851-1852, ao se traçar um comparativo entre a causa mortis no período, 

percebe-se que houve um considerável crescimento de óbitos por febre amarela em 1852.  

 Em 1851 os vitimados foram 475 pessoas, já em 1852, o número subia para 1.943 

óbitos, ou seja, um aumento de 409 %. 

 A fonte consultada apenas nos trás uma dualidade de informações quanto às doenças 

especificadas no quadro de obituário daquele biênio, classificando-as como: diferentes 

moléstias e febre amarela. 

Marcílio137 faz menção à dificuldade e a complexidade em se analisar os nomes das 

doenças. Sabe-se que o conjunto das moléstias de um grupo humano tem uma história 

própria. O conhecimento que se tem das doenças muda: novo saber, novos nomes. Por outro 

lado, as doenças mudaram não somente de frequência, mas de natureza. Daí o risco de querer 

definir, sob um critério arcaico, a doença correspondente hoje. Por exemplo, há mais de uma 

centena de títulos antigos para designar um sistema de febres (febre perniciosa, febre biliosa, 

febre pútrida, febre exantemática, febre tifóide, febre amarela, febre intermitente, febre 

renitente, etc); por outro lado, há termos simples que designam sintomas que não permitem 

nenhuma previsão sobre a real causa da morte.  

 Mesmo assim, através de sucinta análise do próximo gráfico, podemos perceber os 

efeitos da febre amarela como causa mortis entre os anos de 1851 e 1852. 

Gráfico 3 – Comparativo de Óbitos por febre amarela e outras moléstias (1851/1852) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Fonte: CALVET, José de Paiva Magalhães. Mapa dos óbitos que tiveram lugar no Município da Corte entre os 

anos 1851 a 1852, apresentados pela Secretaria d’Estado dos Negócios do Império. 
 

                                                      
137 MARCÍLIO, Maria Luiza. Mortalidade e morbidade da cidade do Rio de Janeiro imperial. R. História, Sâo 

Paulo, n. 127, p. 61, ago-dez/92. 
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 Apesar das dificuldades já mencionadas, privilegiar a Santa Casa da Misericórdia a 

proceder à administração dos sepultamentos a partir de 1852, trouxe benefícios sobre o 

recenseamento funerário. 

 Em seu estudo sobre os registros de óbitos da Santa Casa da Misericórdia do Rio de 

Janeiro, Sousa descobriu características sistemáticas importantes sobre os mesmos.  

 

 

Os registros de óbitos dos cemitérios públicos administrados pela Santa Casa 

obedecem uma sistemática: possuem estrutura fixa e natureza serial. Possibilitam 

comparar óbitos de escravos com de livres, forros e africanos livres; mapear as 

causas de morte; observar a sazonalidade de algumas doenças epidêmicas; calcular 

índices de mortalidade por sexo, idade, nacionalidade; e a distribuição de escravos 

por proprietários.138 
 

 Proibidos os enterramentos nas igrejas e consumada a criação dos cemitérios públicos, 

segundo dados do Arquivo da Cúria Metropolitana do Rio de Janeiro (ACMRJ), o Cemitério 

de  São  Francisco  Xavier  passou  a ocupar  a preferência dos habitantes, com a realização de  

53% dos enterramentos na cidade, enquanto cemitério de São João Batista da Lagoa recebeu 

13.3% dos enterramentos. 139 

 A partir da análise desses dados, podemos perceber dois fatos de suma relevância, 

quais sejam: primeiro, 33,7% das inumações não eram realizadas nos cemitérios públicos 

recém-inaugurados; segundo, a preferência da população na realização dos enterramentos no 

Cemitério de São Francisco Xavier se dava ao fato deste estar localizado mais próximo à área 

da freguesia do Santíssimo Sacramento.  

 Levando em consideração a importância do Cemitério de São Francisco Xavier, Prata 

atentou sua análise de dados focada nos registros de óbitos procedidos em tal necrópole. 

 

 

... , podemos analisar como se comportaram os registros de óbitos de um único 

cemitério público comparados com os totais de óbitos ocorridos na cidade do Rio de 

janeiro. Um ano depois de inaugurar o cemitério de São Francisco Xavier os 

registros somam 82,6 % dos casos ocorridos na Corte. E, para todo o período, as 

porcentagens estão acima dos 63%, o que justifica eleger os registros provenientes 

do cemitério de São Francisco Xavier como os preferidos para obtermos uma 

representatividade para o estudo da morbidade e mortalidade na cidade do Rio de 

Janeiro.140 

 

 Para ratificar tal assertiva, Sousa nos apresenta um comparativo numérico que 

comprova o grande percentual de absorção pelo cemitério de São Francisco Xavier, dos óbitos 

ocorridos na cidade do Rio de Janeiro entre 1852-1855, senão vejamos. 

                                                      
138 SOUSA, p. 48.  
139 RODRIGUES, 1997, op.cit., p. 240 
140 SOUSA, op.cit. 
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     Tabela 1  - Óbitos ocorridos na cidade do Rio de Janeiro, 1852-1855 

 

    

 

Ano 

Total de óbitos na 

cidade do RJ 

Cemitério de São 

Francisco Xavier 

% de óbitos Cemitério de 

São Francisco Xavier 

 

    

1852 9.252 2.679 28,9 

1853 8.531 7.047 82,6 

1854 7.483 7.832 * 

1855 11.180 7.985 71,4 

    
 

Fonte: SOUSA, Jorge Prata de. “Anotações a respeito de uma fonte: os registros de óbitos da Santa Casa da 

Misericórdia do Rio de janeiro, século XIX”. Quadro 7, Óbitos ocorridos na cidade do Rio de Janeiro, 1852-

1863. p. 49. Cadernos Saúde Coletiva, vol. XI, n. 1, (33-58), jan-jun. 2003.   

(*) os dados não permitem operação. 

 
 

 Os dados acima nos apresentam uma dimensão universal dos óbitos, sem estratificar, 

por exemplo, as classes sociais desse obituário. Prata nos aponta dados relevantes sobre 

alguns comparativos. A princípio destacamos dois. O primeiro, entre óbitos registrados na 

cidade do Rio de Janeiro, comparado aos registrados no cemitério de São Francisco Xavier; o 

segundo, um comparativo percentual entre os óbitos de escravos e de livres registrados tanto 

na cidade do Rio de janeiro, quanto no cemitério de São Francisco Xavier. 

 

Tabela 2 - Total de óbitos de escravos e livres ocorridos na cidade do Rio de Janeiro e sua 

relação com óbitos de escravos e livres registrados no cemitério de São Francisco Xavier, 

1852-1855 
 

 
Ano 

Óbitos de 
escravos na 

cidade  

Óbitos de 
esc. no 
S.F.X 

% de 
escravos 

Óbitos de 
livres na 
cidade RJ  

Óbitos de 
livres no 

S.F.X 

% de 
livres 

       
1852 2.520 696 27,6 6.732 1.983 29 

1853 2.764 2.608 94,3 5.767 4.439 77 
1854 2.543 3.004 * 4.940 4.828 98 
1855 4.444 3.740 84,1 6.736 4.245 63 

 

Fonte: SOUSA, Jorge Prata de, “Anotações a respeito de uma fonte: os registros de óbitos da Santa Casa da 

Misericórdia do Rio de janeiro, século XIX”. Quadro 9, Total de óbitos de escravos e livres  ocorridos na cidade 

do Rio de Janeiro e sua relação com os óbitos de escravos e livres registrados no cemitério São Francisco Xavier, 

1852-1864. p. 53. Cadernos Saúde Coletiva, vol. XI, n. 1, (33-58), jan-jun. 2003.   

(*) os dados não permitem operação. 

 

 A análise de Sousa, que levou em consideração esse aspecto da estratificação social, 

faz uma conclusão de extrema relevância, qual seja: o cemitério de São Francisco Xavier 

passa a polarizar o enterramento de livres e de escravos. 
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Apesar de os demais cemitérios da cidade do Rio de janeiro apresentarem um 

número majoritário de enterramento de pessoas livres, ainda assim, é no cemitério 

de São Francisco Xavier, que comparado ao total dos casos de toda a cidade, que os 

livres procuram por suas tumbas.141 

 

 

Tabela 3 - Total de óbitos de livres e escravos no cemitério São Francisco Xavier, 1852-1855 

 

 
Ano 

 

Total de óbitos 
cemitérios SFX  

 
Livres 

 
% 

 
Escravos 

 
% 

      
1852 2.679 1.983 74 696 26 

1853 7.047 4.439 63 2.608 37 
1854 7.832 4.828 62 3.004 38 
1855 7.985 4.245 53 3.740 47 

 

Fonte: SOUSA, Jorge Prata de, “Anotações a respeito de uma fonte: os registros de óbitos da Santa Casa da 

Misericórdia do Rio de janeiro, século XIX”. Quadro 10, Total de óbitos de livres e escravos no cemitério São 

Francisco Xavier, 1852-1. p. 54. Cadernos Saúde Coletiva, vol. XI, n. 1, (33-58), jan-jun. 2003.   

 

 O que se pode afirmar é que a febre amarela impactou de forma grandiosa a população 

da Corte, não só pelo excessivo grau de mortalidade, mas também, pela obrigação de serem 

mudados hábitos e atitudes diante do morto e da morte. A ideologia do medo dos vivos em 

relação aos mortos foi imperiosa, mediante aos novos conceitos médicos que classificavam as 

sepulturas e seus cadáveres como sendo imensuráveis focos contaminatórios. A população 

estava acostumada a realizar o enterramento de seus cadáveres no interior das igrejas e nos 

adros, sem qualquer tipo de incômodo com esta prática, isso até a primeira metade dos 

oitocentos. Repentinamente, a epidemia alterou o modo de operação daquela sociedade. O 

temor pelo contágio e da morte, desestruturou a familiaridade entre vivos e mortos. O 

historiador francês Jean Delumeau chegou a afirmar que “o pânico coletivo que uma epidemia 

causava na população levava-a a repudiar os cadáveres, considerados contaminadores.”142  

 Epidemias sempre existiram, e várias vidas foram ceifadas durante a história da 

humanidade. Ocorre que, a cidade do Rio de Janeiro nunca havia passado por uma 

experiência como a vivida na metade dos oitocentos, o alto índice de mortandade atingiu de 

forma crucial a Corte, o que lhe impôs a adoção de medidas médicas e sanitárias que nunca 

tinham sido postas em prática e que, consequentemente, determinaram significativas 

mudanças de hábitos e atitudes na vida cotidiana da população.  

 

                                                      
141 SOUSA, op.cit, p. 53.  
142 DELUMEAU, Jean. História do medo no Ocidente, 1300-1850. São Paulo: Companhias das Letras, 1989, p.107 
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3 A MORBIMORTALIDADE NO RIO DE JANEIRO NO SÉCULO XIX 

 

Vá bater nos túmulos e perguntar aos mortos se querem ressuscitar: eles sacudirão a 

cabeça num movimento de recusa.  

Arthur Schopenhauer  

 

3.1 O recenseamento no Rio de Janeiro em 1849, por Roberto Jorge Haddock Lobo  

 Conforme justificação contida no capítulo anterior, tivemos certas dificuldades 

para se analisar os dados sobre a mortalidade no Rio de Janeiro em meados do século 

XIX. Nossa pesquisa buscou amparo nos relatórios e mapas apresentados pelo 

Ministério dos Negócios do Império apresentados anualmente à Assembleia Legislativa 

Nacional, em consulta realizada junto ao Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro 

(APERJ), para buscar entender o perfil dos índices de mortalidade na cidade, mas, 

lamentavelmente, se percebeu uma falta de uniformidade dos dados estatísticos.  

Preliminarmente, nossa análise se pautou nos dados coletados nos mapas e 

relatórios supracitados, e no importante trabalho realizado por Sousa143 que se baseou 

nos registros de óbitos da Santa Casa da Misericórdia do Rio de Janeiro durante o século 

XIX. 

 Dando sequência a busca de novas fontes, tivemos a oportunidade de se deparar com o 

recenseamento de 1849, conforme publicado no Almanack Laemmert de 1851 – suplemento p. 

231. Segundo informações colidas em outras publicações, um dos originais, aparentemente a 

cópia datada de 9 de novembro de 1849, encontrava-se no acervo da Biblioteca Nacional até o 

começo do século XX.  

 Esse recenseamento ocorreu durante a segunda metade de 1849, através do aviso de 12 

de fevereiro 1849, onde Ministro da Justiça do Império, Eusébio de Queiroz Matoso Câmara, 

encomendou a Roberto Jorge Haddock Lobo144  a tarefa de fazer o primeiro recenseamento 

verdadeiro da cidade. 

 Antes de assumir tal tarefa, em janeiro de 1848, Haddock Lobo tinha sido nomeado 

primeiro suplente do Subdelegado de Polícia na freguesia do Engenho Velho, onde morava, e 

mais tarde serviu como Subdelegado e Juiz de Paz na mesma freguesia.  

Esses ofícios possibilitaram-no ampliar seu conhecimento jurídico-administrativo, 

sobretudo quando evocou junto ao Ministro da Justiça do Império a necessidade de se dar 

                                                      
143 SOUSA, Jorge Prata de. “Anotações a respeito de uma fonte: os registros de óbitos da Santa Casa da 

Misericórdia do Rio de janeiro, século XIX”. Cadernos Saúde Coletiva, vol. XI, n. 1, jan-jun. 2003. 
144 Haddock Lobo nasceu em Portugal em fevereiro de 1817, e emigrou para o Brasil ainda jovem. Em 1842, aos 

25 anos, formou-se na Academia de Medicina do Rio de Janeiro. Além de se manter ativo na prática da medicina 

durante toda sua vida, matriculou-se como negociante, e ocupou vários cargos públicos. 

http://www.citador.pt/frases/citacoes/a/arthur-schopenhauer
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cumprimento ao Artigo 7º - § 2º da Lei nº 261/1841 que tratava da Reforma do Código 

Criminal, onde se requeria do sistema policial a realização do recenseamento da população.  

Art. 7º Compete aos Chefes de Policia exclusivamente: 

§ 2º Organisar, na fórma que fôr prescripta nos seus Regulamentos, por meio 

dos seus Delegados, Juizes de Paz e Parochos, o arrolamento da população 

da Provincia.145 

 

 Pode-se considerar a falta de cumprimento desse dispositivo legal, a grande força 

motriz para a realização do recenseamento de 1849, haja vista, não existir um motivo 

específico ou imediato para se fazer tal recenseamento, como, por exemplo, a implementação 

de um novo imposto ou um recrutamento militar, que pudesse haver deturpado os resultados. 

 Vale ressaltar que antes de capitanear o recenseamento de 1849, Haddock Lobo fez 

alguns dos primeiros estudos estatísticos sobre a mortalidade na cidade, entre 1845 e 1847146. 

Além disso, possuía grande experiência e interesse em demografia e estatística. 

 Este fora o primeiro levantamento demográfico do Rio de Janeiro feito em moldes 

modernos, com questionários distribuídos e recolhidos em todo o Município Neutro, seguido 

por uma apuração minuciosa de dados estatísticos. 

 Através de um ensaio introdutório considerado como um valioso documento histórico, 

Haddock Lobo fez comentários detalhados sobre a importância de estatísticas precisas, e 

descreveu os procedimentos pelo qual se realizou o recenseamento. 

 Depois de vários meses de trabalho, Lobo orgulhosamente relatou que foram 

recolhidos questionários de 21.336 dos 21.694 fogos147 da cidade, o que representava mais de 

98%  (noventa e oito por cento)  do  total. Além  de calcular uma interpolação para os 358 

fogos que faltaram, Haddock Lobo arbitrariamente aumentou em 5% todos os algarismos ao 

primeiro nível de agregação, pratica que é de costume empregar-se como corretivo daquela 

população que pode escapar, ou negar-se ao alistamento. 

 Ele não explica onde se empregava tal prática, nem como se chegou à taxa específica 

do aumento de 5%, mas este procedimento produziu resultados diferentes do número de 

                                                      
145 BRASIL. Lei nº 261, de 3 de dezembro de 1841. Reforma do Codigo do Processo Criminal. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LIM/LIM261.htm. Acesso em: 21 mar. 2015. 
146 "Estatística mortuária da Cidade do Rio de Janeiro em todo o ano de 1845," Annaes de Medicina Brasiliense, 

1:11 (1846): 440-446. "Estatística mortuária da Cidade do Rio de Janeiro em todo o ano de 1846," Annaes de 

Medicina Brasiliense, 2:10 (1847): 235-238. Discurso recitado em presença de S.M. Imperador na sessão 

solemne aniversária da Academia Imperial de Medicina do Rio de Janeiro no dia de 30 de julho de 1847 

seguido de reflexões acerca da mortalidade da cidade do Rio de Janeiro em todo o anno de 1847. Rio de 

Janeiro, 1848. 
147 A palavra "fogo," nas tabelas e no ensaio introdutório de Haddock Lobo, se refere à unidade residencial, 

parecida, mas não idêntica com "casa," "lar," ou "família." O sentido do termo vem da prática antiga de todos os 

membros do mesmo lar comerem e se abrigarem ao redor de um mesmo fogo. Podia haver pessoas sem laços de 

parentesco com o chefe da família, como também criados ou escravos, todos membros de um "fogo." 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lim%20261-1841?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LIM/LIM261.htm
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pessoas enumeradas. De qualquer forma, qualquer pesquisador que queira corrigir a 

"distorção" resultante, deverá reduzir o número publicado pelo mesmo 5%.  

 Além dos dados apresentados neste relatório final, havia um esforço inicial de obter 

informações sobre a profissão e a cor da população da cidade. Os motivos que Haddock Lobo 

dá para depois abandonar essa tentativa falam por si. Ele lamentou a tendência à elevação que 

a autoidentificação daria à condição social das profissões, e explicou que a pergunta sobre a 

cor, "além de odiosa deveria sair muito imperfeita pela infidelidade com que cada um fazia de 

si próprio à necessária declaração". Em compensação, ofereceu a alternativa seguinte: 

"Contudo poder-se-á saber, ainda muito aproximadamente qual é a cifra da gente de cor, se 

diminuir da totalidade da população todos os indivíduos libertos, escravos, e mais um terço 

dos livres". Tal operação daria uma proporção "de cor" de 64% da população total.  

 Trata-se de comentários reveladores sobre as atitudes sociais da época, e também nos 

leva a concluir que tais informações não foram preservadas, e não ficam para ser 

redescobertas. Ao justificar a utilização do fogo como unidade base, Haddock Lobo destaca 

outro aspecto da estrutura social do Brasil em meados do século XIX quando sugere que na 

Europa “o número de habitantes que dão para cada fogo varia entre 5,5 e 6”. 

 Semelhante estimativa deveria ser muito falsa entre nós em consequência da 

escravatura. De fato, o recenseamento de 1849 do Rio de Janeiro mostra aproximadamente “9 

habitantes por cada fogo na cidade, e 12 para as freguesias de fora.” Os questionários foram 

distribuídos por fogo, mas a unidade menor da apresentação dos resultados era a de 

quarteirão148, para as oito freguesias "urbanas" de Sacramento,  São  José,  Candelária,  Santa  

Rita,  Santa  Ana, Engenho Velho, Glória, e Lagoa. Para as oito freguesias "suburbanas," não 

se discriminaram os dados por quarteirão, embora o número de quarteirões por freguesia 

aparecesse nas tabelas sumárias. Os Inspetores de Quarteirão encarregados com a tarefa de 

distribuir e colecionar os questionários eram voluntários civis, residentes no quarteirão, 

nomeados para ocupar o cargo mais baixo da hierarquia policial. Os Inspetores, em geral, 

tinham pouca autoridade pessoal, mas como o representante imediato do estado, eles 

mereciam um determinado nível de respeito por parte da maioria dos cidadãos. Os problemas 

relatados por Haddock Lobo no esforço de preencher as vagas no recenseamento sugere que 

alguns dos Inspetores não eram muito zelosos no desempenho da tarefa, uma atividade, aliás, 

que os Inspetores de Quarteirão não conheciam e que aparentemente alguns chefes de família 

até mesmo resistiram. Segundo o Código do Processo Criminal do Império, de 1832, cada 

                                                      
148 “Quarteirão" não se refere à unidade física da cidade ladeado por ruas, mas sim a menor unidade 

administrativa do sistema policial. 
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quarteirão teria um mínimo de 25 fogos, mas não havia um limite máximo. Nas oito 

freguesias urbanas do Rio de Janeiro como um todo, a média de fogos por quarteirão em 1849 

era de 111. O bairro central do Sacramento tinha uma média de 158 fogos por quarteirão, 

enquanto nas freguesias periféricas do Engenho Velho e Lagoa (esta última abrangendo a 

maior parte da Zona Sul moderna, com Botafogo, Copacabana, Ipanema, Leblon, e Gávea, 

além da lagoa Rodrigo de Freitas e adjacências) a média era de 75 unidades residenciais por 

quarteirão. O maior quarteirão da cidade, o número 5 do Engenho Velho, tinha 506 fogos, 

seguido pelo número 20 do Sacramento, com 325 fogos. Vários quarteirões com um número 

menor de fogos continham grandes instituições públicas, fazendo a população subir acima do 

esperado pelo número de fogos. Dois quarteirões, aliás, tinham menos do que o mínimo de 25 

fogos. O número 17 da Glória, com somente 15 fogos, incluía o Asilo dos Inválidos na 

fortaleza de São João; e o número 26 de Santa Ana, com 23 fogos, incluía o Segundo 

Batalhão de Fuzileiros Navais, e a Casa de Iluminação Pública, onde o pessoal daquela 

repartição morava num grande barracão.  

 Um dos aspetos mais valiosos destes dados detalhados ao nível de quarteirão, 

publicados no recenseamento de 1849 pela primeira vez, são as notas indicando o local dos 

quartéis militares, hospitais, conventos, prisões, e outras instituições públicas que 

influenciaram os dados nas respectivas circunscrições. Excluindo tais quarteirões da análise, é 

possível obter porcentagens demograficamente mais exatas por sexo e composição familiar, 

da população geral. Uma pesquisa mais minuciosa seria necessária para poder reconstruir o 

local e os limites exatos de cada quarteirão no período do censo, para um possível mapa 

demográfico mais detalhado da cidade. Por enquanto devemos nos contentar com as 

concentrações em termos absolutos e relativos das várias categorias do censo, em cada 

quarteirão, dentro do local e atividade predominante de cada freguesia, como base para 

análise.  

 Usando a freguesia da Candelária como amostragem, podemos concluir esta 

introdução que com base nessa área do centro da cidade, menos que a quarta parte da 

população 23,5 % era de brasileiros natos livres de ambos os sexos. Tomando como base os 

quarteirões 1 e 3 dentro da Candelária, como mostra a Tabela 4, verificamos que somente 

18,3 % da população era de brasileiros natos livres, ou seja, 558 de uma população total de 

3.042. O total combinado dos escravos, africanos e nascidos no Brasil, era de 1.662, ou quase 

55 % da população destes dois quarteirões. Além disso, havia mais estrangeiros livres nestes 

dois quarteirões do que brasileiros livres. Ora, com 195 quarteirões nas 8 freguesias urbanas, é 

fácil chegar a uma confusão de números e porcentagens, mas este exemplo mostra um esboço 
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quantitativo da zona portuária da cidade, com o número de brasileiros livres superado pelo de 

estrangeiros, e uma maioria absoluta de escravos na população.  

 

Tabela 4 - Recenseamento do Rio de Janeiro em 1849: População, por Categoria -  Quarteirões 1 

e 3 - Freguesia da Candelária. 
  

Categoria da população Nº % 

Brasileiros livres 558 18,3 

Estrangeiros livres 798 26,2 

Libertos 24 0,8 

Escravos brasileiros 410 13,5 

Escravos africanos 1.252 41,2 

Fonte: Recenseamento do Rio de Janeiro, 1849, 1º  mapa - Sacramento, AN-RJ, GIFI [coleção de manuscritos 

não catalogados] 5B 447 (doravante, Recenseamento, Rio de Janeiro, 1849). 
 

 Vale ressaltar que os dados supramencionados já foram analisados por pesquisadores 

recentes. Em especial, devemos destacar uma versão mais moderna e mais completa, na qual 

se limita às 8 freguesias urbanas, que aparece no estudo da professora Mary Karasch sobre a 

escravidão na cidade do Rio de Janeiro, 1808-1850.149  Karasch também se reporta aos seus 

esforços e de outros historiadores para localizar uma versão original e mais completa dos 

resultados do recenseamento de 1849. 

 

3.2 Fatores relevantes que antecederam ao Recenseamento de 1849: A mortalidade por 

causa e grupos sociais.  

 

 Ao longo do século XIX, a cidade do Rio de Janeiro foi assolada por várias epidemias 

que trouxeram pânico àquela sociedade. 

 José Pereira Rêgo, na primeira parte de seu trabalho intitulado Esboço histórico das 

epidemias que têm grassado na cidade do Rio de Janeiro desde 1830 a 1870, faz menção das 

grandes epidemias que assolaram a cidade. 

 Rêgo esclarece que em virtude das limitadas e incompletas notícias sobre o estado 

patológico dominante no período compreendido entre 1830-1833, e pela escassez de 

                                                      
149 KARASCH, Mary. A Vida dos Escravos no Rio de Janeiro 1808-1850, p. 64, nota 21, e Tabela 3.6, p. 66. Para um 

ensáio geral veja Maria Yedda Linhares e Maria Bárbara Levy, "Aspectos da história demográfica e social do Rio de 

Janeiro (1808-1889), L'Histoire quantitative du Brèsil de 1800 à 1930, (Paris, 1973),  p. 123-138. 
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documentos que auxiliasse o seu estudo, sua fonte se limitou nas publicações do Seminário de 

Saúde Pública, principal representante da imprensa médica à época. 

 Baseado apenas nesse periódico, ele destaca que a chamada Epidemia de Macacú, 

principiada em 1828 na Villa de Macacú, constituir-se-ia na primeira grande epidemia de 

febre perniciosa a assolar o Rio de Janeiro, tendo o seu ápice ocorrido em 1834. 

De analyse e apreciação dos trabalhos inscriptos naquelle jornal conhece-se 

que a epidemia, chamada de Macacú, caminhando da parte oriental para a 

occidental, principiando na Villa de Macacú em fins de 1828, invadiu 

sucessivamente Magé, Guapy, Porto da Estrella, Pillar, Inhomerim, Iguassú 

e Irajá, onde ainda reinava com intensidade em 1834.150 
 

 Além de assinalar a grande intensidade de epidemias e suas variedades, o Dr. Pereira 

Rego destacou que no período compreendido entre 1830 a 1850, vinte e três epidemias se 

abateram sobre a população do Rio de Janeiro. 

 Para ele, as causas de tamanha incidência não baseava-se apenas na questão climática,  

mas também, na ausência de esgoto sanitário, na sujeira, na grande aglomeração populacional 

em prédios no centro da cidade e, principalmente, na chegada de escravos africanos. Isso 

justificou as constantes intervenções na cidade, como por exemplo: a demolição de várias 

casas; a abertura de novas ruas e a criação de políticas preventivas de saúde pública. 

 Obviamente que, além do alto índice de mortalidade, o discurso médico destacou 

também  a questão da diferença social diante da morte. Em um de seus relatórios o Dr. Pereira 

Rêgo destacou o seguinte: 

Em Novembro desse anno [1843] já a escarlatina reinava epidemicamente, e 

ceifava muitas victimas entre crianças e adolescentes; e, cousa notável, como 

na primeira epidemia, escolhia suas victimas de preferência entre as classes 

mais abastadas da sociedade, no entanto que poupava as classes pobres, 

verificando-se exactamente entre nós o pensamento de Struve, que, em 

contrário á opinião da mór parte dos escriptores que tem tratado deste 

assumpto, pretende ter notado ser Ella de ordinário menos grave nas classes 

pobres que não nas outras. Este facto foi ainda mais característico nos pretos, 

dos quaes poucos foram os acomettidos da doença, limitando-se esta a atacar 

apenas alguns do serviço doméstico, e constituindo quase sempre em simples 

angina mais ou menos intensa.151 
 

 O argumento médico nos instiga a investigar o diferencial da mortalidade urbana no 

Rio de Janeiro. Para tentarmos dimensioná-la tomaremos por base as causas de morte na 

freguesia do Santíssimo Sacramento, durante o período compreendido entre os anos de 1843 a 

1850.  

 

                                                      
150 REGO, José Pereira. Esboço histórico das epidemias que têm grassado na cidade do Rio de Janeiro desde 

1830 a 1870. Rio de Janeiro, Typ. Nacional, 1872, p.2. 
151 Ibid., p.37. 
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3.3 A freguesia do Santíssimo Sacramento 

 Tal escolha se deve pelo fato da freguesia do Santíssimo Sacramento ter como 

grande parte da sua população escravos de diferentes linhagens africanas. Além disso, 

segundo o recenseamento de 1849, era a freguesia com o maior índice populacional, no 

qual havia apresentando um crescimento de 71,56% de pessoas comparados ao 

recenseamento de 1838.   

 O Distrito do Sacramento originou-se no curato do Santíssimo Sacramento da Sé, 

onde a sua sede ficou instalada na Igreja Matriz de São Sebastião do Morro do Castelo, até  

que esta ficou em ruínas, passando a funcionar, alternadamente, nas Igrejas de São José da 

Santa Cruz dos Militares e do Rosário. Com a provisão de 1 de abril de 1816, foi edificada 

a Igreja do Santíssimo Sacramento, expressamente para sede do Curato, sendo 

solenemente inaugurada em 4 de Junho de 1820. Em 13 de junho de 1826, organizou-se a 

freguesia do Santíssimo Sacramento no território do antigo curato da Sé ou de São 

Sebastião, sendo os seus limites fixados em 1828 e permanecendo quase que inalterados 

até 1854. 

 Além disso, a freguesia do Santíssimo Sacramento era considerada a mais 

importante da cidade, pois, concentrava o núcleo da vida urbana. Em seu território 

localizavam-se os principais prédios públicos, entre eles, o Tesouro Nacional, a Escola de 

Belas Artes, o Tribunal de Contas, todos já demolidos, e a Escola Politécnica. Também 11 

igrejas dos quais 7 já foram demolidas, a saber: a Igreja do Santíssimo Sacramento, a 

Igreja  São Francisco de Paula, a Igreja  São Francisco da Penitência, a Igreja de Santa 

Efigênia e Santo Eslabão, a Igreja de São Jorge, a Igreja de Nossa senhora do Rosário e a 

Igreja da Lampadosa. Destacavam-se ainda as mais importantes lojas comerciais, todos os 

teatros da cidade, em especial o teatro São João (atual São Caetano), a Praça Tiradentes, 

além das principais ruas de comércio varejista, como as ruas do Ouvidor, do cano (atual 

sete de setembro), da Cadeia (atual Assembleia), do Piolho (atual Carioca) e o Largo de 

São Francisco de Paula. 

 Sendo assim, buscamos encontrar uma explicação sobre a ocorrência da alta 

mortalidade na cidade através da resposta a duas questões, quais sejam: a uma, quais as 

epidemias que mais arremetiam os livres e quais as que matavam mais os escravos, haja 

vista que a cidade do Rio de Janeiro  possuía uma população escrava com condições 

de vida mais ínfera, comparada a camada livre e rica; a duas, qual a relevância de cada 

uma das causas das mortes perante as classes sociais. 

 Desta forma, tentaremos projetar a identificação da distribuição percentual por 
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causa e por categoria social da mortalidade (adulta e infantil), verificar a incidência anual 

das principais doenças por sexo e categoria social, buscar parâmetros comparativos das 

causas-mortis das três categorias sociais do Rio de Janeiro: a população livre, a dos 

libertos ou forros e a dos escravos. 

 

3.3.1 Comparativo entre a população masculina e feminina 

 O número de mulheres era inferior ao número de homens, fenômeno este que se 

reproduzia em toda a cidade do Rio de Janeiro, se bem que, nas freguesias mais afastadas a 

diferença entre o número de mulheres para os homens fosse menor. Levando-se em conta um 

comparativo entre os recenseamentos de 1838 e 1856 a população masculina do Rio de 

Janeiro representava 54,3 % e 54,7 %, respectivamente, do total de habitantes. Na freguesia 

do Santíssimo sacramento, em 1838, existiam 12.478 homens e 11.778 mulheres. Já em 1849, 

existiam 23.058 homens e 18.798 mulheres, nos levando a destacar que a diferença entre os 

sexos foi extremamente significativa neste ano. Vale ressaltar que no recenseamento de 1856 

a freguesia do Sacramento não foi recenseada, participando apenas as freguesias da 

Candelária, de São José, de Santa Rita e da Glória. 

 

3.3.2 Classificação da idade 

 Lamentavelmente, buscando-se traçar um comparativo entre os recenseamentos de 

1838 e 1849 em relação à distribuição por idade dos habitantes da freguesia do Sacramento, os 

dados que seriam de extrema relevância para ajudar no estudo da mortalidade não se apresentam a 

mesma regularidade nos grupos de idades formados. Os critérios de classificação adotados sofre 

uma grande variedade de um levantamento para o outro. 

 No recenseamento de 1838 foram distinguidos dois grupos, o dos maiores e dos 

menores de 07 anos, por sexo, baseando-se nisso a freguesia do Sacramento possuía 9.609 

maiores e 6.313 menores, fazendo-nos concluir que 39,65 %, eram, portanto, menores. Cabe 

acentuar que esses dados dizem respeito apenas a população livre, excluindo de tal análise 

8.334 escravos. 

 No que tange ao recenseamento de 1849 o mesmo limitou-se apenas a uma parte da 

população, arrumando-a em grupos de até 7 anos, de 08 a 14, de 15 a 25, de 26 a 50, de 51 a 

70, de 71 a 80, de 81 a 90 e 91 a 100. Mediante a tal metodologia torne-se completamente 

inviável traçar um comparativo entre o recenseamento anterior, em face do grande 

fracionamento dos grupos etários. Na apuração do resultado, constatou-se que a freguesia do 

Sacramento possuía 27.641 habitantes. 
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3.3.3 Quanto à nacionalidade 

 O Rio de Janeiro, quando se trata da sua composição populacional agregando-se a 

característica da nacionalidade, sempre recebeu muitos estrangeiros, em especial os 

portugueses. Ocorre que, ao traçarmos um comparativo entre o recenseamento de 1838 e o de 

1849 percebemos uma grande variação percentual dessa casta em todas as freguesias. No caso 

especifico da freguesia do Sacramento, em 1838 possuía uma população estrangeira que 

representava 10% do número total de habitantes, já em 1849, esse percentual representava 

46%, ou seja, uma variação positiva de 36% em aproximadamente uma década. 

 Outro fator interessante que devemos observar é que entre os estrangeiros o número de 

homens era muito superior ao de mulheres (estrangeiros homens: 12.810 – estrangeiras 

mulheres: 6.394). Já entre os brasileiros a situação era inversa, os homens  correspondiam a 

10.248 e as mulheres 12.404. Taís dados figuram no recenseamento de 1849, mas vale 

ressaltar que nessa classe de “estrangeiros” não podemos afirmar se estão ou não inclusos os 

escravos africanos. 

 A freguesia do Sacramento, por ser a maior e mais importante da cidade, possuía uma 

população escrava muito densa e com características muito distintas dos padrões 

convencionais estudado, o que obviamente se refletia em toda a população do Rio de Janeiro. 

Mary Karasch desvendou uma face da escravidão negra surpreendente no Rio de Janeiro, 

senão vejamos: 

Uma escravidão onde os cativos não moravam em senzalas, não labutavam 

em engenhos e plantations, e não se refugiavam em quilombos. Um 

ambiente urbano povoado de escravos vendedoras ao ganho, que 

trabalhavam e moravam longe de seus senhores, que se encontravam nas 

ruas junto a vistosas quitandeiras africanas, jogavam capoeira nas praças 

públicas, e juntavam pecúlio para comprar sua ansiada alforria. Na cidade do 

Rio de Janeiro da primeira metade do século XIX havia um regime do 

cativeiro que aparentemente tinha desaparecido da memória coletiva.152 

 

 Dessa forma, ao constatarmos que a população escrava se locomovia ou flutuava entre 

as freguesias, dificultava a exatidão do inventário populacional de cada freguesia. 

 Em todo o capítulo 4 de sua obra, Karasch153 apresenta através de um trabalho 

surpreendente sobre o aspecto da mortalidade dos escravos no Rio de Janeiro, onde seus 

números são amparados em farta documentação. Através dessa análise apurada, descobre-se 

que o desmazelo e a negligência matavam tanto ou até mais que os castigos físicos  

propriamente ditos. Karasch também desmente aqueles que pensavam que o cativeiro nas 

                                                      
152 KARASCH, op.cit. 
153 Ibid. 
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cidades era mais benigno ou menos atroz. Pelo contrário, nos grandes centros os africanos 

estavam relativamente mais expostos ao ambiente insalubre e às epidemias tropicais que 

assolavam continuamente a urbe colonial. 

 Podemos concluir que a freguesia do Santíssimo Sacramento possuía uma grande 

heterogeneidade populacional. Era composta por portugueses, franceses, espanhois, 

escravos de várias nações africanas, imigrantes do norte fluminense e, uma população de 

recém-libertos.  

 

3.3.4 Sacramento: sua divisão populacional por distritos  

 A freguesia do Sacramento era dividida em três distritos: o primeiro, era composto 

pela parcela mais abastada da sociedade que habitavam em seus belos sobrados. Sua extensão 

ia da rua do Parto (atual São José) até o Largo de São Francisco, passando pelas ruas do 

Sacramento (atual Avenida Passos) e do Espírito Santo (atual Pedro I); o segundo, possuía 

uma população de classe mediana, sua extensão compreendia entre o Largo de são Francisco 

até o campo de Santana próximo ao mangue; o terceiro, apresentava a maior densidade 

populacional da freguesia e era composta pela classe mais modesta, localizava-se mais ao 

norte, fronteiriça a freguesia de são José nos limites da rua dos Ourives (atual Miguel Couto) 

e a rua Marechal Câmara, posteriormente destruída pela Avenida Presidente Vargas. 

 No ano de 1849, a freguesia do Santíssimo Sacramento possuía um total de 41.856 

habitantes assim distribuídos: 

  

Tabela 5 - Recenseamento do Rio de Janeiro em 1849: População, por Categoria -  Freguesia 

do Santíssimo Sacramento. 
 

 

REGIÃO 
Liv      Liv    Lib  Lib   Esc   Esc 

Nac     Est    Nac  Est   Nac   Est 

Liv     Liv    Lib   Lib    Esc    Esc 

Nac    Est    Nac   Est    Nac    Est 

TOTAL 

HAB. 

1º DISTRITO* 2.115 2.795  48    173   852  2.104 2.561  882    56    276     790  1.065    13.717 

2º DISTRITO 2.197 1.349  21    190   691  1.350 2.540  400    33    225     814     991    10.801 

3º DISTRITO 3.371 2.309  59    428   894  2.112 3.371  2.309  96    601   1.105 1.447    17.338 

SOMA 7.683 6.453  128  791 2.437 5.566 9.510  1.789185  1.102  2.709 3.503    41.856 

* Junto ao 1º Distrito foi contemplado o Hospital da Ordem Terceira do Carmo, o Convento de Santo Antônio, o 

Hospital da Ordem Terceira da Penitência e o Hospital da Ordem Terceira de São Francisco de Paula. 

Fonte: Recenseamento do Rio de Janeiro, 1849, 1º mapa - Sacramento, AN-RJ, GIFI [coleção de manuscritos 

não catalogados] 5B 447 (doravante, Recenseamento, Rio de Janeiro, 1849). 

 

3.4 A Desuniformidade de dados e as incertezas das análises numéricas 

 As produções historiográficas mais recentes já vem dando conta da dificuldade de se 

alcançar resultados mais específicos para o estudo da mortalidade no Rio de Janeiro, 
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sobretudo, na primeira metade do século XIX. A dificuldade essencial diz respeito à falta de 

adequação de métodos para avaliar o efetivo da população, que, bem verdade, constitui o 

denominador das medidas do risco de morrer. 

 No caso da cidade do Rio de Janeiro, apesar dos esforços de Maria Luiza Marcílio, 

Eulália Maria Lobo, Maria de Fátima neves e Mary Karasch, não foi possível  se estabelecer 

um quadro sistemático de consulta de dados sobre a mortalidade e seus respectivos índices. O 

que temos a mão são apenas documentações muito variadas,  apoiadas nos discursos médicos, 

nos relatórios e mapas oficiais, nos registros paroquiais e nos relatos de viajantes.  

 Essa diversidade foi muito bem abordada por Falci154 que, em sua metodologia de 

trabalho, realizou uma proficiente analise dos livros de óbitos da freguesia do Santíssimo 

Sacramento no período compreendido entre 1833 a 1850. 

 Com base nesse trabalho, em nosso estudo procuramos nos valer dos registros 

anotados a partir do terceiro até o quinto livro, onde são transcritos os registros de óbitos entre 

o período de 1840 a 1850. 

 Falci faz questão de afirmar sobre a falta de uniformidade das informações 

consignadas em tais registros, senão vejamos: 

 

As informações contidas nos livros nem sempre são as mesmas. Neles estão 

especificados: o nome do morto, cor (às vezes preto, pardo, crioulo); 

condição (livre, forra, escrava); naturalidade (“de nação africana” – congo, 

benguela, moçambique, angola, etc, ou Ilha Terceira, francês, do norte de 

Portugal, fluminense); idade (às vezes, ou só inocente), legitimidade (natural 

ou lçegítimo); filiação (às vezes); nome do proprietário (no caso de escravo); 

os sacramentos ministrados; a mortalha (às vezes); o local de sepultamento; 

a forma como o corpo foi encomendado. Não constam as causas das mortes 

nos três primeiros livros.155 

 

  Entre os anos de 1840 a 1850 contabilizamos 7.785 registros de óbitos nesses 

03 livros, que ficaram distribuídos conforme tabela a seguir: 

 

Tabela 6 – Registros de óbitos nos livros paroquiais da freguesia do Santíssimo Sacramento – 

1840 a 1850 
 

 

LIVRO PERÍODO REGISTRO DE ÓBITOS 

3º 01/1840 A 08/1843 2.875 

4º 08/1843 A 02/1848 3.408 

5º 02/1848 A 1850 1.502 

                 TOTAL 7.785 

 
                                                      
154 A mortalidade por causa e grupos sociais no Rio de Janeiro. Revista do Mestrado em História da USS, 

Vassoura, 1998. 
155 Ibid., p. 70. 
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 Falci segue sua análise apresentando a distribuição anual dos registros de óbitos nos 

livros paroquiais da freguesia do Santíssimo Sacramento, apenas aqueles que apontam as 

causas das mortes.156 

 

Tabela 7 – Distribuição anual dos óbitos que apontam a causa das mortes – 1843 a 1850 

 

ANO Nº DE ÓBITOS 

1843 304 

1844 732 

1845 614 

1846 682 

1847 882 

1848 912 

1849 710 

1850 74 

TOTAL 4.910 

 

 A mesma aponta que desse total de 4.910 óbitos, 1.376 são de homens livres, 1.494 

são de mulheres livres, 760 são de homens escravos, 678 são de mulheres escravas, 120 são 

de homens forros, 180 são de mulheres forras, 144 homens e 180 mulheres são daqueles cuja 

condição social não foi determinada.  

 Durante a nossa pesquisa tivemos a oportunidade de acessar os mapas dos batismos, 

casamentos e óbitos de meados do século XIX, tanto os emitidos pela Secretaria de Estado 

dos Negócios do Império, quanto pela Santa Casa da Misericórdia. Em especial, destacamos 

os de 1847, 1849 e 1850 (em anexo). Comparando-os com os livros  paroquiais  podemos  

constatar  tamanha  a discrepância nos dados. Por exemplo, em 1847 a Santa Casa da 

Misericórdia informa que ocorreram 772 sepultamentos de livres e libertos em seu campo 

santo, contra 882 óbitos registrados apenas na Freguesia do Sacramento; em 1849, o livro 

paroquial dava conta de 710 óbitos de livres e libertos, já o relatório do Ministério do Império 

consignava 780 óbitos para aquela freguesia. Em 1850, a diferença ainda era maior, vale 

ressaltar que o livro paroquial certamente não compreende todo o ano, mesmo assim, nos 

cemitérios da Corte foram enterrados 7.976 cadáveres, enquanto a freguesia do Sacramento 

                                                      
156 FALCI, op.cit., p.71.157 . Através do Decreto n. 583/1850 que determinou a criação dos cemitérios públicos, 

foram proibidos os sepultamentos no interior e em torno das igrejas, na cidade do Rio de Janeiro, 1998. 
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que seguia numa crescente populacional, registrava apenas em seu livro paroquial 74 óbitos. 

 Ao reportarmos os trabalhos realizados por outros historiadores, temos que salientar 

que suas análises tiveram uma dimensão macro, haja vista que os dados de óbitos 

contabilizados nessas pesquisas suplantaram mais de uma década, abrangeram todas as 

freguesias urbanas e rurais, incluíram a população forra nos registros dos livres, incluíram 

dados da Capela Imperial e da Santa Casa da Misericórdia, entre outros. Tudo isso contribuiu 

para que o contingente populacional fosse muito maior e, consequentemente, serem 

alcançadas maiores discrepâncias.  

 Independente da metodologia, dos critérios e do recorte temporal, a ideia convergente 

nos da conta que há uma extrema variação dos índices de mortalidade no Rio de Janeiro 

referente àquela época. 

 

3.5 O sepultamento dos negros  

 Na divisão social dos mortos, naquela época, aqueles que em vida haviam se filiado a 

alguma irmandade ou confraria obtinham certas vantagens. Dentre elas, a garantia de um 

enterro em terreno santo e especialmente da assistência, desde o momento que precedia a 

morte até sua sepultura. A morte solitária era muito temida entre os católicos. Havia 

irmandades muito ricas e outras que se dividiam segundo a cor de seus membros e até mesmo 

por profissão. Neste sentido, a filiação a estas associações religiosas era garantia de assistência 

na hora da morte – desde que o membro cumprisse com suas obrigações, pagando anuidades, 

por exemplo – e, para os escravos, era um meio de evitar que seus corpos fossem enterrados 

em locais onde estariam sujeitos a profanações. 

 Na freguesia do Santíssimo Sacramento, no Rio de Janeiro, até o ano de 1850157, as 

igrejas de irmandades de negros eram as mais procuradas para sepultura pelos negros 

libertos, enquanto muitos dos escravos não pertencentes a irmandades iam para a matriz, 

onde havia covas para quem não fosse afiliado.  

 Rodrigues158 aponta que em segundo lugar na ordem de preferência figurava 

matriz do Santíssimo Sacramento e, por derradeiro, as igrejas das demais irmandades e ordens 

terceiras da paróquia.  

 Sobre a freguesia do sacramento, Rodrigues159 constatou que a maior parte dos 

escravos desta freguesia teve como local de sepultura a Igreja Matriz (29%), seguida pela 

                                                      
157 . Através do Decreto n. 583/1850 que determinou a criação dos cemitérios públicos, foram proibidos os 

sepultamentos no interior e em torno das igrejas, na cidade do Rio de Janeiro, 1998. 
158 RODRIGUES, C. op.cit., 1997, p. 226-233. 
159 Ibid., p.231. 
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Igreja de Nossa Senhora da Lampadosa (16,1%), pela da Ordem Terceira de São Domingos 

(14,1%), de Nossa Senhora do Rosário (11,1%), de Santo Elesbão e Santa Efigênia (6,6%) e 

por fim, pela igreja do Senhor Bom Jesus do Calvário (6%) – além de outras com índices 

menores de sepultamento. A Igreja matriz recebeu um número de cadáveres de escravos 

maior do que algumas igrejas de irmandades e ordens terceiras de negros – como a Igreja da 

Lampadosa. Estes números reafirmam que haviam covas disponíveis para os não afiliados a 

irmandades que poderiam ser conseguidas na matriz, muito embora não devamos esquecer 

que a matriz também possuía covas de irmandades, algumas das quais não possuíam templos 

próprios, mas certamente, seria melhor destino do que um sepultamento no cemitério da Santa 

Casa da Misericórdia.  

 Em relação ao enterro de forros Rodrigues160 também apresenta uma relação das 

igrejas mais procuradas, senão vejamos: figurando em primeiro lugar, a Igreja da Ordem 

Terceira de São Domingos (26,6%), seguida da Igreja de Nª. Sr.ª da Lampadosa (16,3%), pela 

Igreja de Santo Elesbão e Santa Efigênia (13,4%), de Nª. Sr.ª do Rosário (13,2%) e pela 

matriz do Santíssimo Sacramento (11,8%). Podemos observar que das igrejas mais 

procuradas, a única que não pertencia à irmandade ou ordens terceira de negros era a matriz, 

ao contrário dos índices para enterros de escravos, que tinham esta como local com maior 

número de cativos sepultados. Ainda com base na pesquisa supracitada, os índices de 

sepulturas de cadáveres de negros segundo a origem demonstram que, enquanto os corpos dos 

crioulos tinham maior distribuição entre as igrejas matrizes, os  dos  africanos  estavam  

concentrados  nas  igrejas  de irmandades e ordens terceiras de negros, demonstrando que a 

hierarquização da morte não se dava apenas pela cor da pele, mas também de acordo com a 

origem desse negro.  

 Levando em consideração a sepultura segundo a origem, as igrejas mais procuradas 

para se realizar o sepultamento de crioulos estavam: em primeiro lugar, a Igreja matriz do S. 

S. Sacramento (28,6%), em segundo lugar, a da Ordem Terceira de São Domingos (14%), 

depois vinha a de Nª. Srª do Rosário (10,4%), a de Nª. Srª da Lampadosa (10%) e a de Santo 

Elesbão e Santa Efigênia (6,1%). Entre os africanos, o local onde mais corpos foram 

sepultados foi a Igreja da Ordem Terceira de São Domingos (17,3%), em seguida, a de Nª. Srª 

da Lampadosa (16,4%), a de Nª. Srª do Rosário (12,5%), de Santo Elesbão e Santa Efigênia 

(10,1%) e a matriz do Santíssimo Sacramento (9,8%).161 Das mais procuradas para enterro de 

africanos, a única que não pertencia a irmandades ou ordens terceiras de negros era a matriz.  

                                                      
160 RODRIGUES, C. 1997, op.cit., p. 232-234. 
161 Ibid. 
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 Por meio desses dados, foi possível afirmar que a opção dos africanos pelas 

“irmandades de homens de cor” poderia estar relacionada ao fato de elas constituírem-se em 

um espaço de identidade do negro, principalmente o africano, na cidade. A preferência dos crioulos pela 

igreja matriz significaria uma aproximação maior dos padrões da comunidade dos livres, 

evidenciando uma maior inserção no universo da liberdade, mesmo que a condição fosse 

eventualmente de cativo.162 Isto quer dizer que as hierarquias sociais diante da morte estavam 

presentes mesmo entre os negros. Aqueles que dispunham maior prestígio social desfrutavam 

de um lugar de enterro também almejado pelos indivíduos hipossuficientes. 

 Através desse minucioso conjunto de dados na qual podemos observar uma clara divisão social 

dos mortos, torna-se aparente que os desfavorecidos não possuíam um lugar digno de 

sepultamento sob a ótica dessa hierarquização que se apresenta de forma excludente. Assim 

sendo, em sua grande maioria, tinham que serem sepultados no cemitério da Santa Casa da 

Misericórdia. 

 

3.6 O sepultamento dos defuntos desprivilegiados  

 O enterramento fora dos templos era visto como sinal de grande desventura e nem 

todas as pessoas detinham a prerrogativa de ter um sepultamento ad sanctus apud ecclesiam. 

Tal circunstancia nos faz realizar um agrupamento dessas pessoas numa dicotomia de 

segmentos. O primeiro, seria daqueles que foram proibidos de terem sepulturas dentro do 

templo por terem sido excomungados ou não professarem a fé católica. 

 Sobre o sepultamento eclesiástico Reis declina sobre tais restrições: 

Nem todos os mortos tinham direito à sepultura eclesiástica. Ela era 

terminantemente proibida aos judeus, heréticos, cismáticos, apóstatas, 

blasfemos, suicidas, usurários, ladrões de bens da Igreja, excomungados, 

religiosos enriquecidos (se tivessem profissão de pobreza), refratários à 

confissão e à extrema-unção, infiéis, crianças e adultos pagãos. Os incluídos 

em algumas dessas categorias teriam sepultura eclesiástica caso reparassem 

material e/ou espiritualmente suas faltas.163 

 

 No segundo segmento, seriam aqueles que possuíam determinadas categorias sociais e 

econômicas, que lhes restringiam serem sepultamento dentro das igrejas, mesmo excluídos da 

condição de excomungados ou que não adotassem a fé católica. Esses seriam: os pobres, os 

indigentes, os apenados a morte, alguns escravos e os pretos novos.164 Os destinos de seus 

corpos, muita das vezes, seriam o enterramento nos terrenos baldios, nos matos ou nas praias.  

Mas, não podemos deixar de consignar que esses excluídos também possuíam alguns locais 

                                                      
162 FALCI, op.cit. p. 234. 
163 REIS, op.cit., 1997, p.174.164 . Negros escravos recém-chegados da África. 
164 . Negros escravos recém-chegados da África. 
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específicos para sepultamento, os chamados “cemitérios dos desprivilegiados”. 

 Para melhor compreendermos essa questão de hierarquias e sociedade escrava, 

passaremos a abordar questões de suma relevância. A sociedade escravista no Brasil não 

possuía uma organização tão simplória quanto parece. A riqueza e fatores econômicos não são 

mais suficientes para explicar a organização social do Brasil no período colonial e imperial, 

como já demonstram estudos recentes.  

 Contrapondo-se à historiografia clássica, que via no Brasil escravista uma sociedade  

fechada  e  hierarquizada  de  modo  que  não  seria  possível nenhum tipo de mobilidade, 

Faria165destaca que esta sociedade aparece como algo essencialmente móvel, e que só pode ser 

compreendida a partir deste referencial, essencialmente por duas razões: a uma, era móvel em 

termos sociais, ou seja, ela reforça o que outras pesquisas que havia uma profunda instabilidade 

econômica na sociedade colonial, e dificilmente uma família conseguia permanecer no topo da 

hierarquia social por mais de duas gerações; a duas, a mobilidade espacial. Seguindo uma trilha já 

aberta, ela nos mostra como a mobilidade era um elemento importante na estratégia dos colonos 

que  buscavam ascender socialmente ou simplesmente constituir uma unidade econômica 

autônoma. Em síntese, Faria afirma que a vida na colônia não se restringia a pastos e canaviais.  

 Tais argumentos nos demonstra o quão complexo pode ser determinar o significado da 

pobreza no Brasil colonial, possibilitando-nos compreender melhor quem eram os 

desprivilegiados aos quais nos referimos. 

 Esses desprivilegiados eram, sem sombra de dúvidas, os pobres, os indigentes, os 

apenados a morte, alguns escravos e os pretos novos e os doentes do Hospital da Santa Casa 

da Misericórdia que morriam e não eram requeridos por amigos e/ou familiares.  

 Schwartz resume bem o que era a hierarquização na sociedade escravista à época: O 

Brasil escravista era hierarquizado enquanto uma sociedade típica do Antigo Regime e a existência de 

segmentos com mais prestígio e outros com menos era algo presente naquela sociedade que 

apresentava não só funções e discursos, como lugares específicos para aqueles não privilegiados.166 

 Já Hespanha, ao abordar a legitimidade da hierarquização social naquela sociedade, 

sustenta-se na narrativa cristã da criação do mundo. 

Deus aparece, fundamentalmente, ‘dando ordem’ às coisas: separando as 

trevas da luz, [...] criando as plantas e animais ‘segundo as suas espécies’ 
[...], ordenando as coisas umas para as outras.167 
 

                                                      
165 FARIA; Sheila de C. “Terra e trabalho em Campos dos Goitacases (1850-1920)”. Niterói, UFF, 1986 

(Dissertação de Mestrado). 
166 SCHWARTZ, Stuart B. Segredos internos: engenhos e escravos na sociedade colonial, 1550-1835. São 

Paulo: Companhia das Letras, 1988. 
167 HESPANHA, Antonio Manuel. Imbecillitas: as bem-aventuranças da inferioridade nas sociedades de Antigo 

Regime. São Paulo: Annablume, 2010, p. 47-49. 
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 Aquilo que Hespanha alude como sendo resultância de uma representação do caráter 

instintivamente organizado da natureza, pode nos amparar na percepção da divisão social da 

morte. Para corroborar com seu raciocínio, ele chega a transcrever uma das citações do 

Código Afonsino, que diz que quando Deus criou as criaturas não quis que todas fossem  

iguais;  e  por isto, estabeleceu e ordenou cada uma em sua virtude e poderio de partidos, 

segundo o grau em que as pôs.168 

 

3.6.1 O tratamento aos defuntos desprivilegiados em Salvador e São Paulo 

 Ao fazermos uma contraposição entre esta teoria da hierarquização social e a 

hierarquização mortuária, temos uma possível justificativa para o fato de que os indivíduos do 

Brasil Imperial transpusessem a organização social dos vivos para o âmbito da morte, ficando 

muito claro quais eram os lugares destinados a cada segmento social. 

 As questões sobre as inumações dos desprivilegiados ainda não foram objeto de 

estudos mais apurados. O que temos, são apenas existem episódios assinalados em alguns 

estudos sobre cemitérios e morte em algumas regiões do Brasil. 

 Reis, por exemplo, faz menção sobre locais destinados aos desprivilegiados no 

cemitério do Campo da Pólvora em Salvador. Apesar de não haver uma localização precisa 

onde ocorriam essas inumações, ele sustenta que nas duas primeiras décadas do século XVIII, 

o local referente ao Cemitério do Campo da Pólvora não se encontrava sob a administração da 

Santa Casa da Misericórdia, e sim, da Câmara. Por isso, os responsáveis pelo enterramento 

destes africanos pagãos seriam os funcionários que realizavam a limpeza pública. Ao mesmo 

tempo em que se cuidava da higiene da cidade, os cadáveres negligenciados eram recolhidos a 

fim de se evitar que fossem devorados  por cães ou que o processo de putrefação promovesse 

danos à saúde da população.  

Várias posturas da Câmara de Salvador, desde a primeira década do século 

XVIII, mencionam que o “Campo [...} saindo do portão da casa da Pólvora” 

se destinava ao enterro de negos pagãos.169 
 

 João Reis deduz que este local era, neste período, um lugar interditado ao enterro de 

cristãos, mesmo quando estes fossem escravos. Segundo o autor, o cemitério de escravo 

batizado, como de gente livre, era, nessa época, a igreja ou seu adro e o termo “cemitério” 

nem  sequer  fora  usado  nas  posturas.  Outro  aspecto  é  que  o  enterro de africanos pagãos 

equivalia, sem meio as palavras, a remoção de lixo. A preocupação em enterrá-los bem não 

objetivava dar-lhes sepultura decente, mas evitar a disseminação de doenças. 

                                                      
168 op.cit.  
169 REIS, 1997, op.cit., p. 196. 
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 O cemitério receberia os cadáveres dos africanos mortos por ocasião do desembarque 

dos navios negreiros, assim como os condenados à morte – para tanto, a forca estava erguida 

ali mesmo no Campo da Pólvora. 

Um grande número de inquilinos do Campo da pólvora eram negros novos que 

não sobreviviam à quarentena anterior ao desembarque dos tumbeiros. [...] Ali 

também se enterravam os condenados à morte – a forca estava 

convenientemente erguida no Campo da Pólvora -, como os líderes da rebelião 

pernambucana de 1817, entre os quais Domingos José Martins. Sobre este fato, 

aliás, um contemporâneo lamentou que, após o fuzilamento, os corpos tivessem 

sido “tratados com o maior desprezo, e abandono possível”.170 

 

 Progressivamente o Cemitério do Campo da Pólvora vai sofrendo um emparedamento, 

culminando com a suspensão definitiva das inumações naquele local a partir de 1844. 

Pelo progressivo entaipamento do Cemitério do Campo da Pólvora, 

apressou-se a remover as inumações para o Campo Sancto, determinando 

que de 1º de Maio de 1844 em deante fossem ali sepultados os corpos dos 

doentes fallecidos no Hospital, e os dos escravos, que a sancta Casa fazia 

conduzir no esquife denominado banguê.171 
 

 Devido a sua acomodação da maioria dos corpos dos escravos e dos destituídos, o 

Cemitério do Campo da Pólvora já não era mais solução, passando a se tornar um problema 

de saúde pública. Este cemitério não era bem visto pela sociedade em geral, e Reis descreve 

as condições em que o Campo da Pólvora como sendo um cemitério onde as valas seriam 

superficiais e os cadáveres ficariam em situação que facilitava que animais famintos se 

alimentassem deles, dentre outras práticas que, segundo relatos da época, demonstrariam  

certa  falta  de  cuidado  em  relação  aos  defuntos  lá  enterrados. 

O cemitério possuía valas comuns e superficiais, ficando os cadáveres à 

mercê de animais famintos. [...] O cemitério, [...], era cuidado por negros que 

‘não somente deixam os cadáveres na  flor da terra por preguiça de afundar 

as sepulturas, como por dias deixam alguns por sepultar, além de ser ele tão 

pequeno, que impossível é não estarem em pilha os cadáveres’. Ao que tudo 

indica, como no cemitério da Misericórdia do Rio, nenhuma cerimônia 

religiosa precedia o enterramento. Nenhum documento menciona a 

existência de capela.172 
  

A transcrição de Reis nos dá uma dimensão das mazelas que imperavam no cemitério 

do Campo da Pólvora e, por qual razão, a população esquivava-se de sepultar ali seus cadáveres. 

Estava estabelecido naquela localidade o recinto demarcado para a inumação daqueles mais 

desprivilegiados socialmente. A única justificativa plausível para tanto descaso, seria para evitar 

                                                      
170 , p.197. 
171 DAMAZIO, Antônio Joaquim. Tombamento da Sancta Casa da misericórdia da Bahia, 1862, p.57. 

Disponível em 

http://docvirt.com/docreader.net/DocReader.aspx?bib=anais_bn_wi&pagfis=27687&pesq=&esrc=s>. 

Acesso em: 15mai.2015. 
172 , p.197. 

http://docvirt.com/docreader.net/DocReader.aspx?bib=anais_bn_wi&pagfis=27687&pesq=&esrc=s
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que esses cadáveres fossem abandonados em terrenos baldios, no mato ou na praia e fossem 

profanados e/ou ameaçassem a salubridade da cidade.  

O Campo da Pólvora apesar de ser o mais antigo, não era o único a receber esses 

cadáveres, existiam outros cemitérios menores que também realizavam esse tipo de inumação. 

Vilhena mencionou um, afastado da cidade, na Quinta dos Lázaros, 

destinados aos leprosos; outro, nos fundos da casa do capelão de Santo 

Antônio da Mouraria, perto do Campo da Pólvora, onde se enterravam 

soldados do Segundo Regimento. Mas o primeiro era um cemitério 

especializado, e o segundo não passava de um recurso de urgência devido a 

exiguidade do espaço interno da capela militar.173 

 

Esta situação não era exclusividade da realidade mortuária de Salvador. Em São Paulo, 

o Cemitério dos Aflitos ou Cemitério dos Escravos era o espaço em que se procediam às 

inumações dos desprivilegiados. Estava localizado entre à Rua dos Estudantes e à Rua 

Almeida Júnior, no então distrito da Liberdade, sob a supervisão da Cúria da Igreja Católica, 

o que nos leva a caracterizá-lo como um cemitério privado. Só foi desativado após a 

inauguração do Cemitério da Consolação em 1858, este sim,  o primeiro cemitério público da 

Cidade de São Paulo. 

 

Figura 2 –  Mapa que indica a localização do Cemitério dos Aflitos no distrito da Liberdade/SP 

 

Fonte: Parte da Planta da cidade de São Paulo e seus subúrbios, de C. A. Bresser, ca. 1847. (São Paulo antigo 

plantas da cidade. Prefeitura de São Paulo, Comissão do IV Centenário, 1954). 

 

 O mapa acima nos amostra alguns detalhes do bairro da Liberdade em 1847. No 

destaque, em verde, esta a área do antigo Cemitério dos Aflitos ainda sem o beco. A antiga 

Rua da Santa Casa, como aparece no mapa, é a atual Rua da Glória. A grande área aberta mais 

abaixo corresponde à atual Praça da Liberdade. 

 

                                                      
173 VILHENA, apud REIS, J.J.  Op.cit, p. 197. 

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
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Paulo_(cidade)
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Figura 3 –  Capela dos Aflitos 

 
Fonte: Capela dos Aflitos (Herman Graeser/Sphan, 1939) 

 

 O Cemitério dos Aflitos era reservado apenas para o sepultamento de indigentes, para 

os escravos que não pertenciam a Irmandade do Rosário, para os apenas a morte de forca, os 

chamados suplicados e, também, para aqueles que morriam no cárcere. O santuário foi 

consagrado a Nossa Senhora dos Aflitos que, na tradição católica, representa a Mãe de Jesus 

no momento em que Ele agonizava na cruz. O cemitério era localizado próximo ao Largo da 

Forca, onde os condenados eram executados. Atualmente, neste local, está o Largo da 

Liberdade, onde inclusive funciona a estação de metrô Liberdade. 

 

Figura 4 – Imagem atual da Capela dos Aflitos 

 

Fonte: http://www.apocalipse2000.com.br/hist_alem45.htm 

 

SegundoPagoto174,acredita-se que este local foi escolhido devido à sua proximidade 

com a Santa Casa da Misericórdia. Da mesma forma que em Salvador, a forca localizava-se 

                                                      
174 PAGOTO, Amanda Aparecida. Do âmbito sagrado da igreja ao cemitério público: transformações fúnebres 

em São Paulo (1850/1860), p. 62. 
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próximo ao cemitério, certamente para facilitar o transporte e enterro dos corpos dos 

justiçados. Embora fosse construída uma capela neste cemitério, “com o passar do tempo, o 

seu estado de abandono era tamanho que não se sabia ao certo qual autoridade era responsável 

pela sua manutenção. 

 Ainda se referindo ao Cemitério dos Aflitos, Pagoto175  afirma que “a inauguração 

deste novo campo santo, modelo pioneiro de cemitério extramuros no Brasil, ocorreu no ano 

de 1775, com a realização do enterro de uma escrava”. Na verdade desconhecemos os 

fundamentos que levaram a autora a concluir que o  Cemitério dos Aflitos era extramuros; 

muito menos apregoarmos se o termo é dela ou originário de alguma fonte documental. Não 

podemos tornar compreensível se o termo “extramuros” já estaria agregado ao aparecimento 

de um pensamento médico que indicasse a separação entre vivos e mortos por questões de 

higiene ou se estava relacionado a um simples distanciamento geográfico por questões sociais, 

em fins do século XVIII no Brasil. Mediante a tal condição, o que nos leva a acreditar é que o 

Cemitério dos Aflitos possuiria muito provavelmente um sentido de intramuros, inserido na 

categoria dos cemitérios ou campos descolados das igrejas e destinados a determinados 

segmentos sociais, como os que aqui já foram identificados. 

 

3.6.2 O tratamento aos defuntos desprivilegiados no Rio de Janeiro 

 No Rio de Janeiro, o tratamento destinado aos defuntos desprivilegiados não diferia 

muito do que ocorria em Salvador e São Paulo. Até o século XVIII, os cadáveres dos “pretos 

novos”176 eram sepultados no Cemitério da Misericórdia, localizado atrás do seu hospital 

junto ao Morro do  Castelo (na praia de Santa Luzia) e o chamado “dos mulatos”, no Campo 

de São Domingos/Rocio da Cidade. Mas, com o aumento do tráfico africano, e a consequente 

superlotação destes cemitérios a solução encontrada pelo governador da capitania foi à 

criação de um cemitério exclusivo para os “pretos novos”, que mais tarde transferido para a 

região do Valongo devido à mudança, em 1769, do mercado de escravos para esta região, 

ficou conhecido como Cemitério dos Pretos Novos.177 Rodrigues178 justifica que o objetivo da 

aproximação do cemitério do mercado de escravos era facilitar a remoção dos corpos dos 

pretos que morriam antes de serem vendidos.  

 O viajante Freireyss descreve os infortúnios ocorridos no cemitério dos Pretos Novos: 

                                                      
175 , p.62. 
176 Negros de pouca idade vindos da África 
177 Um cemitério secular de negros vindos da África, que não resistiam à viagem e morriam antes de ser 

comercializados - o então desconhecido, Cemitério dos Pretos Novos. 
178 RODRIGUES, C., op.cit., 1997, p.    
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Na entrada daquele espaço, cercado por um muro de cerca de 50 braças em 

quadra, estava assentado um velho com vestes de padre, lendo um livro de 

rezas pelas almas dos infelizes que tinham sido arrancados pela sua pátria 

por homens desalmados, e a uns 20 passos dele alguns pretos estavam 

ocupados em cobrir de terra seus patrícios mortos e, sem se darem ao 

trabalho de fazer uma cova, jogam apenas um pouco de terra sobre  o 

cadáver, passando  em seguida a sepultar outro. No meio deste espaço havia 

um monte de terra na qual, aqui e acolá, saíam restos de cadáveres 

descobertos pelas chuvas que tinham carregado a terra e ainda havia muitos 

cadáveres no chão que não tinham sido enterrados. Nus estavam apenas 

envoltos numa esteira, amarrada por cima da cabeça e por baixo dos pés. 

Provavelmente procede-se ao enterramento apenas uma vez por semana e 

como os cadáveres facilmente se decompõem, o mau cheiro é insuportável. 

Finalmente chegou-se à melhor compreensão, queimando de vez em quando 

um monte de cadáveres semi decompostos.179 

 

 Através do relato de Freireyss podemos sustentar a hipótese de que no Cemitério dos 

Pretos Novos ocorria alguma espécie de cerimônia religiosa, por mais simplória que fosse. 

Independente da legitimidade ou do vinculo religioso do “velho com vestes de padre” não se 

pode negar que algum tipo de exéquias era oferecido a estes mortos.  Apesar da nítida 

exclusão social imposta aos “pretos novos”, este grupo merecia uma classificação específica 

que o diferenciasse os outros tipos de indivíduos aqui já apresentados, isto porque, a 

exclusividade do seu cemitério se devia unicamente a questões de cunho social. Prova disso, é 

que os mortos ali inumados teriam recebido um tratamento que, em tese, não era permitido 

pela Igreja católica, a cremação. Segundo o ideal de morte cristã, a incineração de um cadáver 

impediria o reencontro da alma com o corpo após a ressurreição. 

 Segundo Pereira180, com a promulgação da chamada “lei para inglês ver”181, o 

Cemitério dos Pretos Novos encerrou suas atividades em 1831, e, ao que tudo indica, os 

“pretos novos” voltaram a ser inumados no cemitério da Misericórdia.  

 Apesar da ingerência da Santa casa da Misericórdia, os sepultamentos praticados em 

seu cemitério era administrado com extremo descuido, o que chamou a atenção do reverendo 

Robert Walsh182 que, durante uma visita ao Brasil entre 1828 e 1829, assim os descreveu:  

                                                      
179 FREIREYSS, G. W. Viagem ao interior do Brasil. Belo Horizonte: Itatiaia; São Paulo: Edusp, 1982, p. 132-

134. 
180 PEREIRA, Júlio César Medeiros da Silva. À flor da terra: o cemitério dos pretos novos no Rio de Janeiro. 

Rio de Janeiro: Garamond: IPHAN, 2007, p. 124-130. 
181 Também chamada de Lei Diogo Feijó, foi promulgada em 7 de novembro de 1831. Tinha por finalidade 

principal reprimir o tráfico de africanos, dando assim à Coroa britânica uma demonstração de que o Brasil estava 

se empenhando em contribuir para a extinção do comércio internacional de escravos. Em seu 1º artigo dispunha 

que: “Todos os escravos que entrarem no território ou portos do Brasil, vindos de fora, ficam livres”. Entretanto, 

na prática, ela nunca foi executada, sendo desrespeitada por todos os responsáveis pelo tráfico. Somente em 

1850, com a publicação de uma segunda lei, pôde o seu objetivo inicial finalmente se realizar. 
182 Clérigo irlandês, médico, escritor e historiador. 
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O enterro é muito simples; faz-se uma cova profunda onde os corpos são 

colocados. Antes de serem enterrados aí, são depositados sobre um estrado 

numa casinha que fica no meio do cemitério, até que haja um número 

suficiente de corpos. Então é realizada a cerimônia fúnebre para todos eles, 

que são colocados nas covas sem caixões. Algumas vezes nus, mas 

normalmente envoltos em lona. São colocados de lado, geralmente com a 

cabeça virada para os pés do outro. Nunca estive neste lugar sem que 

houvesse quatro ou cinco corpos esperando para serem enterrados e ao sair 

sempre me encontrava com outros chegando.183 

 

 Em relação ao Cemitério dos Mulatos, sua localização seria no terreno em frente à 

Igreja de São Domingos que se situava no então Campo do Rocio, que posteriormente fora 

denominado Largo de São Domingos.  

 Fazenda relata que o cemitério do Largo de São Domingos ou “dos mulatos” 

remontava pelo menos a aproximadamente  ao ano de 1706, quando a irmandade de São 

Domingos utilizou parte  do terreno em frente à sua igreja para fazer um “campo santo” e 

enterrar seus irmãos; dando sepultura também aos escravos e prejudicando, com isso, a Santa 

Casa de Misericórdia.  Segundo ele, o referido cemitério foi extinto em 1820.184 

 De forma muito sucinta, Quintão sustenta que o Cemitério dos Mulatos foi extinto haja 

vista a uma demanda judicial pela posse do terreno que restou desfavorável a Irmandade de 

São Domingos.185 

 Como se pode perceber, o Cemitério da Santa Casa era predominantemente mais 

empregado nas inumações dos desprivilegiados. Zahur186 relata que ele tenha sido instituído 

junto à fundação da Santa Casa da Misericórdia pelo Padre José de Anchieta, em 24 de março 

de 1582, no intuito de socorrer a esquadra espanhola de Diogo Flores Valdez, que havia sido 

contaminada pelo escorbuto, sendo os mortos sepultados num terreno ao lado do Hospital que 

havia sido erigido com palhoças.  Tudo indica que tal terreno viria a se transformar mais tarde 

no Cemitério da Misericórdia. 

 Em 1827, este cemitério passou por uma ampliação, mas devido a desativação do 

Cemitério do Valongo em 1830, como já vimos, não se obteve sucesso em tal investida, o que 

propiciou a sua transferência em 1839 para os arredores do Caju; onde funcionou até por volta 

de 1851, quando do surgimento do cemitério público de São Francisco Xavier.   

 Rodrigues afirma que este foi o cemitério que mais reuniu os cadáveres dos segmentos 

                                                      
183 WALSH, Robert. Notícias do Brasil. Belo Horizonte: Ed. Itatiaia: EDUSP, 1985, p. 170. 
184 FAZENDA, José Vieira. Antiqualhas e memórias do Rio de Janeiro. Revista do Instituto Histórico e 

Geográfico Brasileiro. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, Tombo 86, vol. 140, 1921, p.431. 
185 QUINTÃO, Antonia Aparecida. Lá vem o meu parente: as irmandades de pretos e pardos no Rio de Janeiro e 

em Pernambuco (século XVIII). São Paulo: Annablume; Fapesp, 2002, p. 161-163. 
186 ZARUR, Dahas. Histórico dos cemitérios da Santa Casa.[S.l.]: [s.n.], 1978, p. 8. 
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desprivilegiados da cidade do Rio de Janeiro, não se restringindo aos escravos. Indigentes, 

justiçados, pacientes, em geral pobres, que morriam no Hospital da Misericórdia e não eram 

requeridos por amigos e parentes eram ali enterrados. Embora fosse considerado um campo 

santo e, por conseguinte, ser bento, o tipo de sepultamento oferecido era daqueles em relação 

aos quais, muitos indivíduos buscavam fugir. Inclusive ela faz menção de alguns relatos de 

viajantes referentes à primeira metade do século XIX. A princípio se utiliza da descrição de 

John Luccock, um viajante inglês que esteve na cidade do Rio de Janeiro entre 1808 e 1818: 

 

Aparecem dois homens na casa, colocam o defunto numa espécie de rede, 

dependuram-no num pau, e, carregando-o pelas extremidades, levam-no 

através das ruas tal como se estivessem a carregar uma qualquer coisa. Se 

acontece de pelo caminho encontrarem com mais um ou dois que de forma 

idêntica estejam de partida para a mesma mansão horrível, põem-no na 

mesma rede e levam-no juntos para o cemitério. Abre-se transversalmente ali 

uma longa cova, com seis pés de largo e quatro ou cinco de fundo; os corpos 

são nela atirados sem cerimônia de espécie alguma, de atravessado e em 

pilhas, uns por cima dos outros, de maneira que a cabeça de um repousa 

sobre os pés do outro que lhe fica imediatamente por baixo, e assim vai 

trabalhando o preto sacristão, que não pensa nem sente, até encher a cova, 

quase que por inteiro, em seguida, põe terra até para cima do nível. [...]187 
  

 Segundo Rodrigues188, o viajante também conta que aqueles que iam até o Campo 

Santo da Misericórdia assistiam a “cenas repugnantes”, e lembra que o “cheiro” que os 

cadáveres exalavam era fortíssimo. Este tipo de enterro fugia dos parâmetros do que se 

considerava uma “boa morte”. Embora não estivessem em um local pagão – já que há 

referência à existência de um preto sacristão –, os defuntos lá enterrados pertenciam a uma 

realidade mortuária bem diferente daquela em que se encontravam os cadáveres inumados ad 

sanctos apud ecclesiam.  

 Rodrigues189 afirma que o fato de o Campo da Pólvora, o Cemitério dos Aflitos e o da 

Misericórdia do Rio de Janeiro serem administrados pela Santa Casa da Misericórdia não era 

mera coincidência, devendo-se ao fato de tradicionalmente esta ter possuído o monopólio do 

serviço funerário, do sepultamento e do transporte de cadáveres, como contrapartida da 

assistência que prestava aos pobres e escravos.  

 Em relação aos cemitérios apresentados, quase nenhum cuidado era destina aos corpos 

ali inumados, inclusive podemos perceber que esses corpos, muita das vezes ficavam expostos 

                                                      
187 LUCCOCK, John apud RODRIGUES. Notas sobre o Rio de Janeiro. Belo Horizonte: Itatiaia; São Paulo: 

Edusp, 1975, p. 39. 
188 RODRIGUES, Cláudia. Nas fronteiras do além: a secularização da morte no Rio de Janeiro (séculos XVIII e 

XIX). Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 2005. 
189 RODRIGUES, Cláudia. A morte como elemento de afirmação da cultura africana no Rio de Janeiro 

escravista: o caso do cemitério dos pretos novos.  Estudos de História, Franca, v.10, n.1, 2003, p. 144. 
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a profanações e ao ataque de animais. 

 Os segmentos sociais que lá estavam sepultados eram compostos pelos grupos e 

indivíduos em posição nas escalas mais inferiores da hierarquia social, o que resultava na má 

conservação desse ambiente. 
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CONCLUSÃO 

 

O presente trabalho teve como um dos objetivos principais, demonstrar, ao longo dos 

capítulos como se procedeu ao processo de laicização da morte no Rio de Janeiro em meados 

do século XIX.  

Levando-se em consideração que à época a religião oficial era a católica, as igrejas 

eram levadas em conta como o local mais adequado para descanso do corpo e para a alma 

compor uma “passagem sem traumas” rumo ao lugar de recompensa e delícias. O santuário 

era considerado o lugar perfeito e menos doloroso para a transição entre o mundo material e o 

mundo espiritual.  

Nos oitocentos, a sociedade possuía uma relação de extrema proximidade com seus 

mortos, o que se evidenciava pelos sepultamentos no interior ou em torno das igrejas. O 

objetivo de tal comportamento era a mantença do cotidiano entre ambos, ou seja, ao se 

frequentar as igrejas os fiéis caminhavam, oravam e cultuavam sobre seus sucumbidos, 

buscando assim, a superação da ausência física de seus entes e a valorização da relação 

intrafamiliar. 

O Segundo Reinado foi uma época de transformações significativas para o Brasil, 

dentre as quais podemos observar a  tendência  normalizadora do  espaço público. A partir 

daí, os ritos fúnebres teriam de se inserir em um jogo de adequação e ressignificações diante 

das mudanças vindas com a transferência dos enterramentos das igrejas, para cemitérios 

afastados dos limites das cidades. 

Analisando os elementos que compõem aquela realidade social, a família possuía 

papel de suma relevância nesse contexto, isto porque, ela assume além do sacrifício 

emocional e afetivo oriundos de tal separação, também o material, o espiritual e o cotidiano. 

Um dos momentos mais marcantes desse processo de transformação ocorreu quando 

houve a proibição dos sepultamentos ad sanctus e, consequentemente, o surgimento dos 

cemitérios extramuros. Tal proibição não fora pacífica, polêmicas e discussões eclodiram. No 

entanto, com a chegada da epidemia de febre amarela, que trouxe pânico e horror a 

população, possibilitou as autoridades imperiais e a classe médica levarem à prática, por meio 

de providências concretas, o afastamento dos mortos e de suas sepulturas do interior das 

igrejas em prol da prevenção de doenças, em nome da salubridade pública. 

Dessa forma, podemos notar a ocorrência progressiva das atitudes relativas a morte e 

ao morrer no Rio de Janeiro, caracterizada pela diminuição dos registros de óbitos nas igrejas 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
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e do consequente aumento dos registros nos cemitérios, além da progressiva individualização 

do culto mortuário.  

Mesmo assim, apesar dessa transição secularizada, o cemitério continuava sendo palco 

de manifestações religiosas e os fiéis não deixavam de expressarem seus sentimentos, seja por 

meio de suas devoções ou de seus túmulos. Daí podemos coadunar o conceito de Catroga 

sobre a secularização, onde ele a define como sendo um fenômeno de adaptação, apropriação 

e metamorfose do religioso sob o impacto da modernidade. 

Além dos elementos supracitados, não se pode olvidar os reflexos de tais mudanças na 

vida cotidiana daquela sociedade, nas relações dos grupos, na cultura material e na cultura 

contemporânea, além da história dos costumes. 

O estudo se conclui através de uma abordagem sobre o recenseamento de 1849, desde 

uma análise de fatores relevantes que antecederam ao supracitado recenseamento, neste caso, 

a mortalidade por causa e grupos sociais, até o tratamento que era dado aos defuntos 

desprestigiados no Rio de janeiro. 

A base de dados para se analisar o impacto das doenças e das mortes na cidade 

fundamentou-se na principal freguesia do Rio de Janeiro, a do Santíssimo Sacramento. 

A partir dela, subdividimos a sua população por distritos, sexo, nacionalidade, entre 

outros. Mesmo com um recorte temporal reduzido e um pequeno contingente populacional, 

tivemos dificuldade de se alcançar resultados mais específicos tamanha a discrepância nos 

dados. 

Percebeu-se que independente da metodologia, dos critérios e do recorte temporal, a 

ideia convergente nos da conta que há uma extrema variação dos índices de mortalidade no 

Rio de Janeiro referente àquela época. 

Conclui-se que, no contexto das situações supramencionadas, pode-se perceber uma 

nova maneira de se lidar com a morte, uma nova vivência, não mais exteriorizada, mas sim 

interiorizada, atuando no cerne de cada indivíduo.   
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