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RESUMO
Por motivos religiosos, ou não, grupos humanos diversos, com o advento morte, sepultam os
seus em cemitérios. Objetiva-se com o presente estudo apresentar dados consubstanciadores
do Cemitério de Santo Antônio como espaço de preservação da cultura católica,
correlacionado ao crescimento econômico do município de Governador Valadares-MG, um
patrimônio cultural sob a vigília da memória social. Trata-se de uma pesquisa descritiva
utilizando a técnica de observação de campo com base em dois tipos de signos: os verbais e
os nãos verbais. A pesquisa de campo foi realizada no espaço dos enterramentos, Cemitério
de Santo Antônio. Inicialmente feita por um reconhecimento empírico do terreno, em termos
de localização e traçado no espaço físico urbanístico de Governador Valadares. A coleta dos
dados foi sistematizada com base em dois tipos de signos: os verbais (epigrafia tumular) e os
nãos verbais (elementos escultóricos e arquitetônicos). Para os signos verbais apenas foram
observados a data do enterramento, contabilizados em décadas, no registro confirmativo de
uma maior ocorrência das construções representativas da cultura católica, atreladas ao
crescimento econômico do município de Governador Valadares. Para os signos não verbais,
usou-se a classificação em signos antropomorfos (semelhantes ao ser humano quanto á
forma), zoomorfos (os que têm a forma de animal), fitomorfos (em forma de ou semelhante a
uma planta), signos ligados ao fogo (tochas, tocheiros e lamparinas), de nobreza ou distinção
social (maçonaria) e representações de objetos pertinentes à cultura cristã católica. Assim, ao
se fazer registrar a manifestação de processos da vida social dos munícipes de Governador
Valadares nas construções marmorizadas sobre os jazigos do Cemitério de Santo Antônio,
pode-se afirmar ter uma forma de preservação do patrimônio histórico cultural religioso,
correlacionado ao crescimento econômico deste mesmo município; um direito à memória.

PALAVRAS-CHAVE: Cemitério. Patrimônio histórico-religioso. Jazigo. Território.
Governador Valadares.

ABSTRACT
1

Advogada e pedagoga; mestre em Gestão Integrada do Território pela Universidade Vale do Rio Doce (UNIVALE).
oqms@hotmail.com
2
Graduanda de Psicologia na UNIVALE; bolsista de Iniciação Científica da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de
Minas Gerais. libiamonteiro@gmail.com
3
Psicólogo; mestre e doutor em Psicologia Clínica pela Université D’Amiens, França. cdias@univale.br

ISSN-e: 2316-9982

For religious reasons, or not, many human groups, with the advent of death, bury in
their cemeteries. Objective with the present study reports index indicatores the Cemetery of
St. Anthony as space preserving Catholic culture correlated to economic growth of the city of
Governador Valadares, Minas Gerais, a cultural heritage under the watch of social memory.
This is a descriptive research using the technique of field observation based on two types of
signs: verbal and verbal noes. The field research was conducted in the space of burials,
cemetery of St. Anthony. Initially made by a recognition of the empirical ground, in terms of
location and layout of urban space in Governador Valadares. Data collection was
systematized based on two types of signs: the verbal (epigraphy tomb) and the no verbal
(sculptural and architectural elements). For verbal signs were only observed the burial date,
recorded in decades, the record confirms a higher occurrence of buildings representative of
Catholic culture, linked to the economic growth of the city of Governador Valadares. For the
non-verbal signs, the classification used in signs anthropomorphic (human-like as to the
form), zoomorphic (the ones that are shaped like animals), phytomorphic (or shaped like a
plant), signs attached to fire (torches, torches and lamps), or social distinction of nobility
(Freemasonry) and representations of objects pertaining to the Catholic Christian culture. So,
when do record the manifestation of processes of social life of the residents of Governador
Valadares in buildings rag on the graves of the cemetery of St. Anthony can be said to have a
form of preservation of cultural heritage religious correlated to economic growth this same
county, a right to memory.
KEYWORD: Cemetery. Religious Heritage. Deposit. Territority. Governador Valadares.

INTRODUÇÃO
A partir das viagens mercantilistas, por motivos religiosos ou não, diversos grupos
humanos passaram a sepultar os seus em espaços particulares, denominados cemitérios. A
palavra cemitério origina-se do latim tardio coemeterium (MÉRITO, 1957, v.5, p.171),
denominação dada ao local reservado ao enterramento ou inumação das pessoas falecidas.
Sob o viés histórico da evolução do como lidar-se com os mortos, a fixação desse espaço
territorial erige-se sob a forma de abrigo eterno na memória dos vivos. Pari passu, os vivos
ficantes reproduziam cenários ligados à suas religiosidades, por cima da moradia que duraria
uma eternidade. Foi sob esta forma de se perceber e conviver com o evento morte e a
consequente necessidade de enterramento dos corpos que os espaços chamados cemitérios se
sedimentaram. Neste processo, os mortos que anteriormente eram de competência da Igreja,
com o surgimento e crescimento das cidades, se tornam objetos de processos administrativos
de Estado, em decorrência de questões sanitaristas.
Na terra Brasis, antiga colônia de Portugal em sua extensão religiosa católica, o Porto
Dom Manuel, atual cidade de Governador Valadares, tem no cemitério de Santo Antônio um
patrimônio excepcional para observação e análises. A metodologia para fins da investigação
proposta foi considerar os jazigos como artefatos os quais reúnem e espelham uma
diversidade de símbolos da cultura católica, consubstanciada na análise em doutrinas,
legislações e artigos científicos. O destaque no presente trabalho será dado apenas ao registro
das representações iconográficas. A pesquisa de campo foi realizada no espaço dos
enterramentos,
Cemitério
de
Santo
Antônio.
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Inicialmente realizou-se um reconhecimento empírico do terreno, em termos de
localização e de traçado no espaço físico urbanístico de Governador Valadares. A coleta dos
dados foi sistematizada com base em dois tipos de signos: os verbais (epigrafia tumular) e os
nãos verbais (elementos escultóricos e arquitetônicos). Para os signos verbais apenas foram
observados a data do enterramento, contabilizados em décadas, no registro confirmativo de
uma maior ocorrência das construções representativas da cultura católica, atreladas ao
crescimento econômico do referido município. Para os signos não verbais, usou-se a
classificação em signos antropomorfos (semelhantes ao ser humano quanto à forma),
zoomorfos (os que têm a forma de animal), fitomorfos (em forma de ou semelhante a uma
planta), signos ligados ao fogo (tochas, tocheiros e lamparinas), de nobreza ou distinção social
(maçonaria) e representações de objetos pertinentes à cultura cristã católica.

DESENVOLVIMENTO

DIRETIVA HISTÓRICA LEGAL DO TERRITÓRIO CEMITÉRIO
Em Roma, a Tábua X, De Jure Sacro, do Direito Sagrado, expressava em seus dizeres
nos incisos I, X e XI, transcritos abaixo, um direcionamento para a territorialização do
cemitério, por ser ainda latente o costume do enterramento em áreas próximas às resididas.
Apontava também a preocupação com as questões de saúde pública na vedação à
possibilidade de se usucapir tais espaços.
I – Que nenhum morto seja inumado ou queimado na cidade.
[...]
X – Que não se faça pira funerária nem sepultura a menos de
sessenta pés de um edifício a outro, se não houver o consentimento
do proprietário.
XI – A sepultura e o seu vestíbulo não são suscetíveis de serem
adquiridos por usucapião (ALTAVILA, 2000, p.112).

No tocante às crenças romanas sobre o dever de culto aos mortos, essas, com o passar
do tempo, firmaram-se em regras de condutas. Condutas em considerar um morto um deus.
Fustel de Coulanges afirma que através do medo ante ao mistério morte o ser humano elevou
o pensamento ao invisível, erigindo espaço físico e mental em culto àqueles.
Essa religião dos mortos parecia ser a mais antiga existente entre os
homens. Antes de conceber ou adorar Indra ou Zeus, o homem
adorou os mortos; teve medo deles, dirigiu-lhes preces. Parece que é
essa a origem do sentimento religioso. Foi, talvez, à vista da morte
que o homem teve pela primeira vez a idéia do sobrenatural, e quis
confiar em coisas que ultrapassavam a visão dos olhos. A morte foi
o primeiro mistério; ela colocou o homem no caminho de outros
mistérios. Elevou seu pensamento do visível para o invisível, do
passageiro para o eterno, do humano para o divino (FUSTEL DE
COULANGES, 2006: livro I, cap. II).

O morto tornou-se, apesar de sua impossibilidade de manifestação de vontade, um
elemento primordial de práticas de ritos funerários, registrando a história de seu tempo no
testemunho estático da eternidade. Robert Hertz foi um dos primeiros a chamar a atenção para
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o fato de que é conferido ao próprio corpo do morto objeto sobre o qual a atividade coletiva
irá atuar e se exprimir depois da morte (HERTZ, 1980, p. 90 in MOTTA, 2009).
No século XVII, da era cristã, edificou-se o surgimento do Estado e de conceitos
inerentes a este, tais como: Governo, Nação e Povo. Este último, elemento humano,
componente do próprio Estado, se organiza juridicamente e politicamente, elaborando as
regras de conduta para com a Polis. Foi durante este século que o poder político existente na
Inglaterra, Alemanha e França, de forma intervencionista estatal, interferiu nas questões de
saúde das populações, tornando-se modelos, contemplados em diversos Estados ocidentais.
Na Inglaterra aponta-se o “movimento hospitalista”; na França o saneamento dos espaços das
cidades (esquadrinhamento) disciplinando a localização de cemitérios e hospitais, citando a
exemplo a criação do cemitério dos inocentes (figuras 1 e 2 abaixo); na Alemanha exacerbase uma política médica de controle e vigilância das doenças, sob a responsabilidade do
Estado, junto às regras impositivas de higiene individual para o povo (FILHO, 1985, p.304311).

Figura 1: Implantacao – Séc. XVII Cemitério dos Inocentes
Fonte: Http://grande-boucherie.chez-alice.fr/Innocents.htm

Figura 2: Cemitério dos Inocentes
Fonte: www.la-fontaine-ch-thierry.net/
Em direção oposta, Ariès diz que a separação entre espaço dos vivos e espaço dos
mortos não é apenas um resultado de um processo de secularização, e sim, uma lenta e
contínua transformação das atitudes do homem diante do evento morte, por causa da própria
natureza
desta.
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Atendo-nos a Paris, o deslocamento dos cemitérios começara, sem dúvida, no final
do século XVI [...] mas só aparece realmente no século XVII, para continuar no
século XVIII. É devido à ampliação das igrejas, tornada necessária pelas novas
práticas de devoção e da pastoral, em consequência do Concílio de Trento. Essa
transformação do e principalmente o desprendimento, o pouco cuidado em relação
aos mortos que a acompanharam, têm um sentido psicológico (ARIÈS, 1982, p.
347).
Percebe-se como, antes do Concílio de Trento, as funções pastorais do clero eram
limitadas, salvo a pregação reservada aos monges. A Contra-Reforma aumentoulhes a ação, mas para as novas missões era preciso lugar, que elas tomaram do
cemitério sem qualquer escrúpulo. Isso explica a criação dos cemitérios do século
XVII (ARIÈS, 1982, p.349).

Latu sensu, as sociedades ocidentais signatárias pós-modelo intervencionista estatal
francês, na questão sobre a guarda dos mortos, associaram de forma representativa nas
construções tumulares, uma forma de extensão da família e da religiosidade professada na
mantença ao culto da morte, através do ente familiar morto. Tais edificações em cemitérios
secularizados, monumentais refletem de certa forma, a sociedade da época dos atores sociais.
Em versões contemporâneas, cemitérios-jardins ou cemitérios verticais são os que refletem a
sociedade na qual os atores estão inseridos. Em ambas as épocas afixam-se o número da
sepultura, o nome dos falecidos, a data do nascimento e do falecimento, para as devidas
identificações nos diversos campos das searas do conhecimento, tornando conectos à vida dos
vivos os humanos mortos (MOTTA, 2009, p.73-93).
Foi a partir da segunda metade do século XIX, que se notou um crescente interesse por
parte de algumas famílias em construir o próprio jazigo. Pode-se afirmar ser este um ato de
posse simbólica dos humanos vivos pelo espaço territorial cemitério, habitação residencial
dos seres humanos mortos. Trata-se de uma justaposição do grupo familiar no objetivo de
perpetuar a cadeia geracional; cadeia geracional em uma continuidade equivalente para com a
unidade residencial da família estabelecida legalmente e, cadeia geracional em perpetuação
das crenças das religiosidades pertinentes a este mesmo grupo familiar. José João Reis in
Garcia (2006) nos apresenta o estudo sobre as atitudes diante da morte, durante o século XIX,
em como o mundo dos mortos e seus ritos criavam símbolos que movimentavam devoções e
negócios. Desse, destaca-se:
Aquele modelo de morte se baseava na maneira como as personagens do drama
fúnebre se distribuíam através do espaço e o papel que representavam a partir dos
seus lugares [...]. Havia uma interação entre o teatro da vida e o teatro da morte: a
casa estava perto da igreja, ambos faziam parte de uma paróquia, que fazia parte de
uma cidade. Vivos e mortos faziam companhia uns aos outros nos velórios em casa,
em seguida atravessavam juntos ruas familiares, os vivos enterravam os mortos em
templos onde estes haviam sido batizados, tinham casado, confessado, assistido a
missas e cometidos ações menos devotas – e onde continuariam a encontrar seus
vivos cada vez que estes viessem fazer essas mesmas coisas, até o encontro final sob
aquele chão e no além-túmulo (REIS, 1997, p. 141 in GARCIA, 2006).
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A CRISTALIZAÇÃO DO TERRITÓRIO CEMITÉRIO

Os registros históricos escritos sob a égide da chamada era cristã, apontam que aos
primeiros cristãos foram doados terrenos destinados á sepultura de seus mortos. Seguindo a
linha histórica dos eventos que circundam a percepção territorial e cultural dos cemitérios,
pode se apontar ter sido no 2º concilio bracarense, convocado no ano de 563 da era cristã, a
proibição expressa em respeito dos sepultamentos dentro das igrejas, mandando que os
fizessem em volta de suas paredes exteriores (SILVA, 2006, p.6-7). A foto abaixo traz em sua
imagem a confirmação dos sepultamentos realizados entorno das paredes exteriores das
igrejas católicas, Ouro Preto, Minas Gerais.

Foto 1 Oliveira, Dias.
Ouro Preto, 2013.
Os cemitérios, contemporaneamente assim nominados, ficavam geralmente longe das
igrejas, fora dos muros da cidade. Esta afirmação é em parte dedução dos registros os quais
traduzem que, a partir do séc. XVII, criou-se um sério problema com a falta de espaço para os
enterramentos nos adros das igrejas (corpo ministerial) ou mesmo nos limites circunscritos à
esta, para com os corpos dos fiéis. Desta forma, fora dos centros urbanos, distantes das casas e
igrejas, os mortos encontrariam abrigos nos seus túmulos, no culto da memória e da
recordação, ante às novas preocupações epidemiológicas atreladas a afirmação do desejo de
mudar a ordem antiga das coisas.
Vimos que o regime da sepultura não mudou desde o tempo em que
se enterrava na igreja ou a seu lado, desde que os corpos começaram
a ser depositados em caixões de madeira ou sem caixão (na
serapilheira), no lugar dos sarcófagos de pedra. Disso decorria um
remanejamento constante de cadáveres, de carnes e de ossadas nas
igrejas de chão desigual e disjunto, e nos cemitérios. O homem de
hoje compreende imediatamente quantos odores, emanações e
insalubridades essas manipulações deveriam acarretar. Sim, o
homem de hoje. É forçoso reconhecer que o homem de outrora
acomodou-se perfeitamente à situação (ARIÈS, 1982, p.519).
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As fotos 02 e 03 abaixo, 1810, consubstanciam a afirmação acima, bem como traz na
representação icnográfica a nova ordem das coisas.

Foto02:Oliveira, Dias
Ouro Preto, 2013.

Foto 03 Oliveira, Dias.
Ouro Preto, 2013.

Na terra Brasis, então colônia do além mar de Portugal, os alvarás de 27 de Março de
1805 e de 18 de Outubro de 1806 abordavam esse assunto, os quais ordenavam a construção
de cemitérios públicos com o objetivo de se pôr termo ao enterramento nas igrejas. Esses
alvarás delimitavam que o cemitério ficasse a 200 passos de distância das mais próximas
habitações, com superfície suficiente para um número de sepulturas igual a cinco vezes o
número anual de óbitos das freguesias, além de espaços suficientes para ruas, jazigos,
acréscimos de população e superveniência de alguma epidemia. Considerava também o
cemitério como estabelecimento insalubre de primeira ordem (MIRANDELA, 2011, p.1).
Os cemitérios eram classificados em geral, como de domínio público sacro, situação
que assegurava a jurisdição eclesiástica sobre as necrópoles. À respeito do território do Brasil
Império, com fundamentação legal na Constituição Imperial de 1824, pode-se afirmar ser o
poder soberano da jurisdição eclesiástica da religião católica vigente ostensivamente sobre os
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enterramentos dos cristãos. Esta afirmativa funda-se no artigo quinto daquele documento
magno:
Art. 5º. A Religião Catholica Apostolica Romana continuará a ser a
Religião do Império. Todas as outras religiões serão permitidas com
seu culto doméstico, ou particular em casas para isso destinadas, sem
forma alguma exterior de Templo (BRASIL, 2011).

Sob esta perspectiva e alcance impositivo da Constituição Imperial, através da
consagração da religião católica como oficial do Estado, por extensão do próprio Poder estatal
sobre seus súditos, tornava a extensão do terreno sagrado in totum somente para os
enterramentos católicos. Assim, os enterramentos somente seriam autorizados mediante a
apresentação de uma declaração paroquial de encomendação do cadáver. Contudo, apesar de
ser os cemitérios considerados de domínio público, sua destinação exclusiva estratificava
socialmente a população pelo indicador perverso em ser o catolicismo religião oficial do
Estado (RODRIGUES, 2008, p.33). Garcia (2006) reproduz nos dizeres abaixo a natureza de
se ser católico em contrapartida ao evento morte:
[...] Mas a forte estratificação social brasileira determinava dentro da igreja locais
mais abençoados do que outros. Nessa linha de privilégios estavam os jazigos
perpétuos e os enterros na capela-mor, local ainda mais próximo de Deus. Para tudo
era preciso a licença dos párocos e quase sempre a necessidade de uma contribuição
financeira [...] (GARCIA, 2006, p. 25)

Destarte, sendo o Brasil um país de natureza católica, fazia-se distinção entre os locais
destinados ao enterramento dos cristãos católicos e dos cristãos não católicos, bem como dos
não cristãos. Aos cristãos católicos, pertencia o direito de descanso no solo sacro, chão
sagrado, onde seriam depositados em restos mortais dentro da circunscrição pertinente ao
cemitério. Os cristãos não católicos ou nãos cristãos, ateus, agnósticos, professantes de
religião diferente da estabelecida pelo Estado ou ainda aos que atentassem contra a própria
vida de forma a interrompê-la (suicidas), eram destinados locais para aterramentos extramuros
do cemitério sagrado (entorno territorial).
Em 1835, através do Decreto Imperial de 21 de Setembro, sendo que pela natureza da
espécie normativa nascia com força impositiva de lei, iniciou-se a criação dos cemitérios
públicos obedecendo a todos os ditames legais. Este decreto foi referendado por Rodrigo da
Fonseca Magalhães, fidalgo cavaleiro da Casa Real, mandando que se estabelecessem
cemitérios públicos em todas as povoações do País e cominou penas graves ao pároco ou
qualquer eclesiástico beneficiado que consentisse enterramentos dentro dos templos. Pode-se
afirmar que, essas proibições de inumações nos templos (dentro e/ou entorno), marca o
começo de preocupações com a higiene e saúde pública brasileira. Em 16 de dezembro de
1890, instruções normativas foram baixadas em Circular, oriundas do Ministério do Reino, as
quais dispunham de normas embasadoras, abordando o isolamento dos cemitérios,
encercamento por muros altos, utilização das águas que eles podem influenciar, entre outros.
Estas instruções vigeram durante 70 anos, até os idos de 1960, fazendo-se imperativo por
reconhecer, ante ao longo tempo de sua vigência, a atualidade de suas prescrições
(MIRANDELA, 2011, p.1-2).
Destarte, com o advento de um corpo legal específico para com este assunto e a
laicização do Estado brasileiro, os cemitérios passaram a ser local de enterramentos,
independentemente de questões pertinentes ao campo das religiosidades. Tonaram-se de
ISSN-e: 2316-9982

caráter secular, administrados pela autoridade do executivo, em correspondência às
competências repartidas e à circunscrição do solo pactuado entre as esferas federativas.
HISTÓRICO DO CEMITÉRIO DE SANTO ANTONIO DE GOVERNADOR
VALADARES
A história desse município faz-se grafar, desde a primeira exploração do Vale do Rio
Doce, nos idos de 1573. Na ocasião, Sebastião Fernandes Tourinho adentrou por esse
território até alcançar a foz/barra do Suaçuí Grande, com a finalidade de descobrir ouro e
pedras preciosas. As lendas que fizeram parte da construção histórica no objetivo do
enriquecimento rápido serão deixadas à parte. Importa aqui a construção de um território que
teve várias denominações refletindo momentos específicos de sua história. De Porto Dom
Manuel (1808), passou para Distrito do Município de Peçanha, tornando-se Santo Antônio de
Figueiras em 1884, depois Figueira em 1937 e, finalmente, tornou-se Governador Valadares
em 1938 (ESPINDOLA, 2005).
Não foi encontrado registro histórico do qual se possa datar com precisão sobre a
construção do cemitério municipal de Governador Valadares. Tem-se relatos orais de que uma
sepultura foi encontrada em 1924 e que, a partir de então, outras sepulturas foram abertas ao
redor, no local aonde se fixaria o atual cemitério de Santo Antônio. Pode-se afirmar que a
propriedade territorial pertencia à família de Euzébio Cabral. Após desmembramento destas
terras e de parte daquela adquirida pela família Braga, o terreno foi transformado em chácara,
passando para a municipalidade nos idos de 1910.
Conforme o Censo Demográfico de 2010 (IBGE, 2011), Governador Valadares
apresentou uma população de vivos entorno de 264 mil habitantes. A área da unidade
territorial do município é de 2.342.316 Km². O Cemitério de Santo Antônio, o primeiro a se
fazer constar nos registros oficiais da municipalidade, possui uma área em torno de cinco mil
metros quadrados intramuros. Divide-se em nove quadras, as quais são identificadas por letras
(A, B, C, D, E, F, G, H e I). Imbricado na malha urbana de Governador Valadares, também o
é, uma consequência do processo de secularização, entendido como o processo pelo qual a
religião deixa de ser o pilar cultural e agregador dos viventes das polis, transferindo a
sustentação deste pilar cultural para a própria sociedade jurídica e politicamente organizada.
Organização jurídica e política em pactos erigidos nos interesses do Estado/sociedade em
regência por e aos administrados, seres viventes nas polis. Este processo produziu uma
emancipação da tutela da igreja, estabelecendo bases sólidas para o chamado Estado moderno
organizado, burocrático e investigativo nas questões populacionais em diversos campos dos
conhecimentos.
A civilização antiga honrava o culto, o túmulo (cemitério), os mártires. A moderna, o
faz em relação a história ali insculpida em seus signos. Neste sentido, o escritor francês Ariés,
nos apresenta ser no século XIX a reabilitação da presença do cemitério na topografia.
Imbricados ou não nas malhas urbanas das cidades ocidentais, estes seriam reflexos de
alterações culturais pertinentes e diretas às formas de como se vê e percebe o espaço territorial
do entorno circundante.
Ora, a partir do início do século XIX, o cemitério volta à topografia. Uma vista
panorâmica das cidades e mesmo dos campos deixa hoje ver nas malhas dos tecidos
urbanos manchas vazias, mais ou menos verdes, imensas necrópoles das grandes
cidades, pequenos cemitério das aldeias, por vezes em torno da igreja, muitas vezes
fora da aglomeração. Sem dúvida, o cemitério de hoje não é mais a reprodução
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subterrânea do mundo dos vivos que era na Antiguidade, mas sentimos bem que ele
tem um sentido. A paisagem medieval e moderna organizou-se em torno dos
campanários. A paisagem urbanizada do século XIX e do início do século XX tentou
dar ao cemitério ou aos monumentos funerários o papel preenchido anteriormente
pelo campanário. O Cemitério foi (e é ainda?) o sinal de uma cultura (ARIÈS, 1982,
p.519).

A civilização contemporânea repensa este espaço em questões ecológicas atreladas ao
meio ambiente e questões sanitárias, apesar de ostentar modelo de um espaço fechado
(pequeno feudo), espaço territorial intramuros dos mortos.
CEMITÉRIO DE SANTO ANTÔNIO: IDENTIDADE CATÓLICA
No Cemitério de Santo Antônio de Governador Valadares existem jazigos que são
pequenas edificações destinadas ao sepultamento de várias pessoas, em geral, pertencentes a
uma mesma família. O Cemitério foi, durante seus idos iniciais, incólumes pela Igreja Matriz
de Santo Antônio, cuja extensão da fé católica se faz perceber nos signos ostentados sobre as
lápides. Por ser o município integrante de um país cuja colônia mãe é católica e, de certa
forma não ter tradição em mártires das questões sacro santas, busca na proximidade física dos
signos antropomorfos, zoomorfos e outros da simbologia da crença cristã católica a
proximidade entre alma do ser outrora vivo com os seres divinos do reino celestial. Neste
sentido aponta-se:
A igreja representava uma espécie de portal do Paraíso. Ao mesmo tempo era o
lugar perfeito e desejável para se aguardar a ressurreição no dia do Juízo Final, uma
concepção amplamente difundida no mundo católico desde a Idade Média (REIS,
1997, p.124 in GARCIA, 2006).

Conforme dados da administração do cemitério municipal de Santo Antonio, estima-se
que, desde seu surgimento, ocorreram em torno vinte e nove mil enterramentos. Esta
estimativa engloba enterramentos sem os devidos apontamentos, enterramentos cujos
familiares não foram localizados e enterramentos identificados em conformidade ao padrão
legal estabelecido. Neste sentido, vale apontar a existência de um jazigo cuja data insculpida
no mármore diz ter ocorrido o óbito em 1924. Somente na década de 1980, ante a necessidade
de se fazer registrar a história, é que escriturou-se a partir de fichas cadastrais fornecidas pela
antiga Fundação de Serviços e Obras (FUSOBRAS), atual Secretaria Municipal de
Assistência Social (SMAS), um levantamento cadastral que se mantém atualizado. Os
primeiros foram preenchidos de forma a identificar o jazigo em perspectiva de existência e
localização, sendo realizado, após a identificação, a devida escrituração pertinente a este
espaço tumular. Após levantamento, pode-se apontar a criação e existência de um Livro de
Registro de Perpetuidade (livro dos proprietários dos jazigos), datado com a aquisição
territorial de propriedade mais antiga referente ao ano de 1948, com os devidos assentos no
Cartório de Registro de Imóveis. Também se pode apontar neste trabalho a criação e
existência de um Livro de Registro de Óbitos, com as devidas anotações das ocorrências
destes, conseguindo o feito regulatório, a partir do ano de 1965. Por serem os jazigos de
natureza perpétua e não mais existindo a possibilidade de novas aquisições de perpetuidade,
os enterramentos ficam adstritos aos entes familiares da propriedade originária.
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Foto 4: Vista da entrada frontal do Cemitério Santo Antônio.
Fonte: Oliveira et. al., 2012
Apesar da latente necessidade de conservação da maioria dos jazigos, percebem-se a
diversidade de mármores, acabamentos arredondados (carneiros), polidos em quinas de
diferentes extremidades. Convém registrar a existência de grande número de jazigos sem
qualquer identificação; ora pela não mais existência dos dizeres, ora pelo desgaste ocorrido no
revestimento rude ali deixado. Apesar do ocaso, o cemitério de Santo Antônio é um elemento
da paisagem urbana valadarense, vez ou outra, transformada em ponto de atração turística.
Neste sentido Garcia (2006, p.23) colabora: “O paisagismo, nesse momento aceito e
recomendado, transforma o aspecto desses cemitérios que adquirem o status de “parques” a
serem visitados pelos familiares.”

Fotos 5, fonte: Oliveira et. al., 2012
O primeiro jazigo de construção e acabamento em mármore branco, oriundo da Itália,
data de 1929. Na foto 3 pode-se identificar símbolos da cultura da fé católica em todos os
entorno inferiores da lápide: entalhes de coroa de flores com visíveis espinhos em recordação
ao sofrimento de Jesus; âncora representando a salvação da alma que alcancou o bom porto;
castiçal com a presença da hóstia consagrada em devido respeito aos ritos sacramentais da
Santa Missa; Sagrado Coração que sintetiza a história da salvação e paixão de Jesus,
significando também a possibilidade de ressurreição; Cruz que representa em diversas
sociedades a interseção do plano material e do transcendental em seus eixos perpendiculares
sobre ramos de palmas; flor copo de leite, cujo significado analógico nos diz ser o alimento da
alma. A imagem feminina “à cabeceira” vem sustentada por um pergaminho tendo acima de
sua cabeça uma cruz com a imagem do Jesus crucificado. A vestimenta da imagem traz nas
bordas relevo cujo bordado busca proximidade ás veste das madonas pintadas por época da
11
11

Idade Média. Taças estilizadas em sulcos romanos e vasos para flores guarnecem as
extremidades. Na tampa frontal, os dizeres entalhados em escrita rococó demonstram o poder
econômico de seus donos no tempo em vida.

Fotos 6, fonte: Oliveira et. al., 2012
Existe um pequeno jazigo de estrutura muito antiga no Cemitério de Santo Antônio
que permite ser chamada a atenção (fotos 4). Construção em alvenaria do tipo adobe, lombada
em semicírculo na parte superior, pintada de branco. Simples e reforçada por um acabamento
de cimento recém-pintada. Esboça um oratório fazendo constar na parte superior uma cruz
de madeira. Portinhola de vidro com fechadura contendo em seu interior foto com moldura
do falecido, por época de sua primeira comunhão. Fotografia esmaecida, mas persistente em
retratar um tempo de convívio entre os familiares. A posição de se estar ajoelhado e com o
terço/rosário pendendo das mãos, afirma o respeito ao momento dogmático. Ao lado da foto
emoldurada, faz-se presente o terço com as contas já castigadas pelo tempo. Dos lados do
Oratório, a imagem da metade de um cálice em alusão ao sangue de Cristo como na última
ceia a caminho da moradia com Deus. Vasos com areia para a colocação de flores se fazem
presentes, guarnecendo os cantos do jazigo. A década do enterramento situa-se entre os anos
50 e 60. Localiza-se entre as quadras C e D do cemitério de Santo Antônio. Esse jazigo se
revela como uma representação fiel da consagração do solo sagrado como extensão da Igreja
Católica para com seus fiéis em estado de morte, eternamente sob os cuidados de familiares.

Fotos 7, fonte: Oliveira et. al., 2012
Neste contorno, existe também, um jazigo nas quadras iniciais do Cemitério de Santo
Antônio sobre o qual paira questionamentos permanecem sem respostas. Não existe
identificação temporal, oficial e ou legal a respeito da lápide. Uma estrutura que recorda um
navio possui forma diferenciada das outras, mais antigas, existentes no cemitério. Faz-se
construção em alvenaria, tijolos maciços tipo adobe, padrão século XIX. Possui a parte
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superior em declive como local de exposição dos dizeres a quem pertencia, bem como as
datas correspondentes ao nascimento e morte, porém não mais constantes. Possui ainda duas
torres interligadas por correntes. Percebe-se a imponência da construção ante a comparação
com outras existentes, em seus limites e estruturas, apesar de serem de mesmo material
alvanel. Registra-se na foto abaixo:

Foto 8, fonte: Oliveira et. al., 2012
Os signos antropomorfos, semelhantes ao ser humano quanto à forma, estão presentes
na maioria dos jazigos. Estes se consubstanciam na alusão, desde a devoção à Sagrada
Família até os Santos da Igreja Católica (fotos 6). Ainda na lapela dos signos antropomorfos,
as imagens do Cristo de corpo inteiro, ajoelhado ou no pastoreio com bastão alado e ovelhas
destacam em mármores pretos, extremamente polidos. A imagem do “Bom Pastor” é a
representação de Cristo como o dedicado pastor de suas ovelhas, o que por certo cuidaria de
um ali existente. Os signos zoomorfos, os que têm a forma de animal, também se fazem
presentes no Cemitério de Santo Antônio, podendo-se apontar em maior número de carneiros
e pombos. Estes são animais referentes a passagens bondosas e dignas na cultura católica. Os
signos fitomorfos, em forma de ou semelhante a uma planta, também se fazem presentes em
diversas guirlandas de flores.

Fotos 9, fonte: Oliveira et. al., 2012
Os signos ligados ao fogo revelam-se em imagens de tochas, presentes aos cantos
superiores dos jazigos.
Signos de Nobreza ou Distinção Social se faz presente em um
mausoléu Maçônico (fotos 7), em molduras esparsas, estilo clássico, acompanhado de
correntes em retratos emoldurados pelo bronze que cisma resistir às intempéries do tempo e
do
acaso.
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Fotos 10, fonte: Oliveira et. al ., 2012
A cruz estampa a maioria dos jazigos. A Bíblia também se faz enfeite. Em meio aos
dizeres, retratos dos corpos depositados fazem a grafia iconográfica dos familiares em ordem
de enterramentos. Registra-se também, dentre múltiplos dizeres de saudades dos familiares,
citações bíblicas. Nos espaços existentes sobre estes jazigos, em geral nos cantos superiores,
pode-se afirmar existir ou terem existido vasos com a boca voltada para o céu, na espera das
flores. Colunas de mármore lisas, arredondadas ou retangulares, vez ou outra se fazem
presente. Alguns jazigos apresentam junto á imagem do Cristo no pastoreio ou de joelhos, um
portão ou uma espécie de porta alusiva á passagem para uma vida nova.
CONCLUSÃO
O culto aos mortos, transformado em culto aos antepassados, em homenagem à
memória destes, arrasta e realça aspectos sociais vividos nas construções marmorizadas sobre
os jazigos, como uma forma de preservação do patrimônio histórico-cultural-religioso,
correlacionado ao crescimento econômico do município de Governador Valadares. De
natureza católica, o cemitério de Santo Antônio nos apresenta, a partir de seu adro, os
enterramentos correspondentes aos párocos falecidos e aos fundadores da cidade. Em posição
intermediária, restos mortais de munícipes não menos importantes foram espojados em
conformidade às aquisições tumulares. Ao final estabelecem-se jazigos de negros, maçônicos
e outros. Os signos antropomorfos são a maioria. A simbologia católica constante abarca,
desde a devoção dos Santos, correspondente ao eixo familiar a qual pertencia o morto, até
simples cruzes de madeira, mármore sem muitas definições de aparo e bisotê de bordas.
Flores, correntes, vasos, tocheiros, entre outros, se amontoam nas disposições caóticas dos
jazigos em uma controversa disposição harmônica da não existência de lide entre os seus
“habitantes”. Por sua vez, enquanto sitio arqueológico, o cemitério de Santo Antônio se
constitui em um patrimônio excepcional para observação e análise a partir da dinâmica
realizada pelos atores sociais vivos, na justaposição dos territórios dos vivos e dos mortos, na
preservação da memória cultural, religiosa e econômica.
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