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O espetáculo dos mortos, cujos ossos afloravam à 

superfície dos cemitérios, como o crânio de Hamlet, não 

impressionava mais os vivos que a ideia de sua própria 

morte. Estavam tão familiarizados com os mortos quanto 

com a sua própria morte. (Ariès, 2012) 
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Resumo 

 

Este trabalho visa debater, analisar e trazer à tona o fato de que os sintomas da desigual-

dade social podem perpassar os umbrais da morte. A exemplo do trabalho realizado por 

Colete Pétonnet no artigo intitulado “Observação flutuante: o exemplo de um cemitério 

parisiense”, procurei observar a dinâmica em torno do Cemitério do Caju Em Campos 

dos Goytacazes. Embora seja de praxe dizer que com a morte todos ficam iguais, ou que 

a morte é a grande niveladora, pude constatar durante a pesquisa realizada que as marcas 

da desigualdade ainda se encontram vivas, mesmo nos pós morte, onde o contraste entre 

túmulos luxuosos e covas rasas com ossos humanos espalhados pelo chão deixam trans-

parecer   que um processo de desumanidade ainda persiste, nos então chamados campos 

santos, mostrando que existe uma hierarquia expressa através dos túmulos. A controvérsia 

entre o público e o privado. O cemitério como espaço público urbano compartilhado por 

diferentes atores. Uma análise do sagrado e do profano, e o processo de divisão social do 

trabalho existentes no Cemitério. Fazendo da pesquisa também um resgate da história do 

Cemitério do Caju, os conflitos e as demandas em torno de sua criação no ano de 1855. 

 

Palavras chave:  informalidade, trabalho desigualdade, hierarquia, conflito, público, 

privado, desumanidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

   

ABSTRACT 

 

This work aims to discuss, analyse and bring to light the fact that the symptoms of social 

inequality can resound the thresholds of death. The example of the work carried out by 

Pétonnet in the article titled “floating Observation: the example of a Parisian cemetery”, 

I tried to observe the dynamics around the Cemetery of Caju In Campos dos Goytacazes. 

Although it is customary to say that with death all are equal, or that death is the great 

leveller, I noted during the survey that the marks of inequality are still alive, even in the 

post-mortem, where the contrast between graves and shallow graves with human bones 

scattered on the ground imply a process of inhumanity still persists in so called Campbell, 

showing that there is a hierarchy expressed through the tombs. The controversy between 

the public and the private. The cemetery as urban public space shared by different actors. 

An analysis of the sacred and the profane, and the process of social division of labor 

existing in the Cemetery. Doing the research also a rescue in the history of the cemetery 

of Caju, conflicts and demands around its creation in the year 1855. 

 

Key words: informality, job inequality, hierarchy, conflict, public, private, inhumanity 
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Introdução 

 

 
  A ideia inicial deste trabalho foi analisar o processo de imigração Israelita em 

Campos no início do século XX, Luiz Benyosef (2009) tomaria como objeto de pesquisa 

o cemitério Israelita, que fica anexo ao cemitério público do Caju, no bairro que leva o 

mesmo nome. Porém durante a pesquisa que durou dois anos, pude observar que diversos 

fatores tornavam o cemitério do Caju como principal objeto de pesquisa, e que o cemitério 

Israelita era parte da história do Caju. 

O trabalho é dividido em quatro partes, na primeira dissertarei sobre a história 

da criação do cemitério do Caju, e os fatores que influíram na sua criação. Na segunda 

tratarei das Religiões e a trajetória da distribuição espacial do cemitério e sua administra-

ção, na terceira parte tratarei do cemitério como espaço público urbano, e o uso e apro-

priações do cemitério por diversos atore e no quarto capitulo do tema “O cuidado com os 

corpos” onde relatarei minhas observações acerca de como os corpos são tratados, de 

acordo com sua origem social, e abordarei também os serviços de auxílio funerário for-

necidos pela prefeitura de Campos dos Goytacazes, do ponto de vista do auxílio e dos 

usuários. 

Trago, debates, e trato de questões como desigualdade social, desumanidade em 

relação aos corpos e trabalho informal, a partir da análise de dados colhidos durante pes-

quisa realizada, analisando como a desigualdade e a desumanidade podem perpassar os 

umbrais da morte, em um recinto onde o público se mistura ao privado e onde trabalho 

formal e informal são realizados. Utilizando os conceitos de público e privado a partir de 

autores como Max Weber (2004), Habermas, (1984) e Cardoso de Oliveira, (2011). 

Analisarei também a existência de túmulos que são verdadeiros monumentos, 

jazigos suntuosos e alguns construídos como réplicas de verdadeiras catedrais. Os túmu-

los mais suntuosos são na maioria vezes pertencentes a alguma família que deixou a sua 

marca na cidade Campos, contrastando com os túmulos mais simples que pertenciam a 

pessoas mais pobres ou desconhecidas. 

Alguns cemitérios pelo seu valor histórico, passaram a ser tratados como locais 

turísticos por terem neles sepultados personalidades que fizeram parte de alguma forma 

da história da cidade, fazendo com isso com que os cemitérios passassem a ser vistos 

como verdadeiros museus a céu aberto, como é o caso do cemitério de Pére-Lachaise em 
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Paris, que foi objeto do trabalho intitulado “Observação flutuante: o exemplo de um ce-

mitério parisiense” de (Colette Pétonnet (1995), daí me veio a intenção de trabalhar esta 

relação entre as pessoas e os cemitérios, uma relação para além das relações tradicionais 

onde os cemitérios eram tratados como “campo santo”, onde havia uma resistência por 

parte das pessoas em frequentar o local por causa muitas vezes de tabus. 

 Procurarei tratar as relações de desigualdade entre ricos e pobres mesmo depois 

da morte. Mostrarei neste trabalho que pode ser atribuído ao cemitério, um sentido mais 

amplo e complexo para além de um simples espaço de sepultamento de corpos. 

 O objeto deste trabalho é o cemitério do Caju situado na Cidade de Campos dos 

Goytacazes no estado do Rio de Janeiro e seus atores. Situado a margem direita do Rio 

Paraíba do Sul o cemitério do Caju foi inaugurado no mês de novembro no ano de 1855. 

Sua construção foi realizada em regime de urgência, pois um surto de cólera morbos as-

solava a cidade, (Hélvio Gomes Cordeiro, 2009). Antes da construção do cemitério do 

Caju, a cidade de Campos contava com outros cemitérios, porem todos eram situados na 

área central da cidade. Nesse período era costume sepultar pessoas no interior das igrejas, 

e como a cólera é uma doença de fácil contaminação, o índice de óbitos não parava de 

crescer, chegando ao número alarmante de oitenta mortes diárias, e nos piores dias a cem 

mortes por dia, dois terços dos mortos era de escravos. (Idem).    

Foi numa visita ao cemitério do Caju que me deparei com algo que me chamou 

muito a atenção, e que somente décadas mais tarde eu pude compreender. Tratava-se de 

um cemitério anexo ao Caju, porem com entrada independente, onde no pórtico havia 

uma estrela de Davi circundado por letras de formato muito elegante onde dizia “cemité-

rio Israelita”, de início eu não pude compreender que havia no cemitério muito mais do 

que túmulos, que havia ali um desejo de se expressar ou deixar marcados nos túmulos 

algo da forma como os defuntos haviam vivido, quanto mais ricos, mais suntuosos os 

túmulos, em contraste com os túmulos de cova rasa. Não compreendi de momento pois 

eu só tinha doze ou treze anos de idade. O tempo passou, porem aquela imagem jamais 

de apagou de minha memória. 

Alguns anos mais tarde acabei por visitar o Cemitério da Consolação na região 

central da cidade de São Paulo onde pude verificar que assim como no cemitério do Caju 

em campos, havia no Cemitério da Consolação um cemitério Israelita, o que fez com que 

a imagem do cemitério Israelita campista viesse à tona, e vinte anos mais tarde durante 

uma de sociologia eu citei o fato de existir um cemitério Israelita em Campos dos Goyta-

cazes, o que chamou a atenção da professora que de imediato me mostrou o quanto um 
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trabalho sobre cemitério seria uma coisa original. Foi a partir de então que o Cemitério 

do Caju passou a ser o meu objeto de pesquisa, que aos poucos foi tomando corpo e 

suscitando outras questões que foram além da questão da imigração israelita, como por 

exemplo a questão da hierarquia dentro do cemitério e a forma de como são distribuídos 

os espaços, e a fronteira existente entre o cemitério e as comunidades da Baleeira e Ori-

ente, comunidades consideradas violentas e a ocupação do espaço pelos moradores dessas 

comunidades e seus entornos, o tráfico de drogas e a forma de atuação da polícia neste 

espaço. Os acordos e os conflitos. Estes são, portanto, os objetos a serem estudados. 

Abordar a questão da desigualdade entre ricos e pobres e da hierarquia de uma 

forma pouco trabalhada, que é sob o aspecto do pós-morte. Será que podemos observar 

estes aspectos da sociedade reproduzidos no cemitério? Que a sociedade é desigual e hi-

erarquizada isso já sabemos, basta sabermos agora como os mortos são tradados por seus 

familiares, pelas funerárias e pelo poder público. Fala-se muito em humanização, será que 

existe humanização no trato como os mortos e seus parentes? Será que poder aquisitivo, 

o capital cultural e social influencia na forma de como o indivíduo é tratado no pós-morte. 

Desde a fundação do cemitério do Caju até nossos dias já se passaram cento e sessenta e 

um anos, o que será que mudou na relação entre aos diversos atores que circulam, ou 

como se diz hoje em dia, a relação do poder público com os usuários do cemitério, uma 

vez que se trata de um cemitério considerado público. 

No Jargão popular diz-se que a morte é a grande niveladora, ou seja, quando se 

morre todos se tornam iguais. Ouve-se ainda frases do tipo “ da morte ninguém escapa, 

nem pobre nem rei, nem papa. Existe ainda um ditado atribuído aos chineses “ após o 

jogo de xadrez terminar tanto o rei quanto o pião vão para a mesma caixinha. ” É evidente 

que neste contesto é claro que ao morrer todos terão o mesmo fim. Basta saber então 

como são tradados os ricos e os pobres após a morte. 

Meu desafio neste trabalho é mostrar que apesar de aparentemente todos se igua-

larem após a morte é possível demostrar que pode existir uma diferença nítida quanto ao 

tratamento dispensado aos mortos, dependendo de sua condição social e de sua posição 

de destaque, ou não dentro da sociedade. Eu mesmo pude presenciar sepultamentos onde 

pessoas pobres ao sepultarem seus entes queridos tiveram que velos ser colocados em 

covas rasas, onde não se deram ao trabalho nem de tirar o corpo que tinha sido sepultado 

anteriormente, sendo possível ver parte do cadáver sendo coberta pelo caixão do recém-

chegado.   Pobre que muitas vezes não teve uma residência descente em vida, e que depois 

da morte ainda tem que compartilhar uma cova rasa, e que em alguns anos terá seus restos 
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mortais retirados junto com os restos do outro para darem lugar a mais um desafortunado. 

Em contraste podemos ver um sepultamento onde o morto e sepultado num túmulo muitas 

vezes tão suntuoso que parece ultrapassar os limites do bom senso, contrastando em muito 

com a cova rasa do pobre sem fortuna, parecendo ser o cemitério um espaço onde as 

desigualdades não morrem. 

Utilizarei como metodologia de pesquisa, entrevistas, relatos de história oral, 

pesquisa bibliográfica, além de observação flutuante a exemplo da pesquisa utilizada por 

Colette Pétonnet no artigo “Observação flutuante: o exemplo de um cemitério parisiense”.  

Procurarei entrevistar os administradores do cemitério, assim como coveiros e 

outros atores que compartilham o espaço do cemitério. As entrevistas deverão ser semi-

estruturadas onde farei perguntas especificas, porem algumas perguntas serão feitas de 

modo a deixar o interlocutor livre, e coletarei as informações que forem expressas pelos 

entrevistados. Os relatos de história oral acontecerão de acordo com o andamento da pes-

quisa. Quanto a observação flutuante, procurarei estar o maior tempo possível em campo, 

pois segundo Colette Pétonnet (1995) a observação flutuante. 

 

 

 “(...)consiste em permanecer vago e disponível em toda 

a circunstância, em não mobilizar a atenção sobre um objeto pre-

ciso, mas em deixa-la “flutuar” de modo que as informações o 

penetrem sem filtro, sem a priori, até o momento em que pontos 

de referência, de convergências, apareçam e nós chegamos, en-

tão, a descobrir as regras subjacentes. Não é preciso dizer que 

para obter de si mesmo esta disponibilidade de atenção é neces-

sário se preservar da influência de pensadores (...)” (Colette Pé-

tonnet, 1995) 

 

Realizei várias incursões ao campo, procurarei não desviar do foco da pesquisa, 

coletei grande número de informações possíveis. O acesso ao cemitério não oferece difi-

culdade, porem o contato com os moradores das comunidades é mais difícil, pelo simples 

fato de que a presença de um estranho de forma muito regular no ambiente pode suscitar 

desconfiança, tendo então que permanecer o maior tempo possível em contato com os 

funcionários do cemitério para conquistar a confiança dos demais atores presentes no lo-

cal da pesquisa. 



11 
 

   

Juntamente com a pesquisa de campo, reuni material fornecido por remanescente 

de famílias israelitas que ainda vivem em Campos dos Goytacazes, para documentar no 

projeto, o papel do Cemitério Israelita na história do Cemitério do Caju, e da cidade de 

Campos dos Goytacazes dentro do contexto da criação do Cemitério, e as implicações na 

vida e na sociedade campista a partir de sua criação, não deixando adentrar na questão do 

sagrado e do profano. 

Outro ator que utilizei com referência foi Ariès, (2012), que realizou uma pes-

quisa durante quinze (15) anos, sobre a “História da Morte no Ocidente”, que nos faz 

refletir como a “morte” é vista ao longo dos séculos, o que contribuiu muito para que eu 

pudesse elaborar este trabalho. 

Trabalhei também a questão do “Puro e do Impuro”, proposto por Mary Douglas, 

(1966), que me levou a analisar que os rituais de purificação estão presentes no nosso dia-

dia sem que estejamos atentos a isso. Pude observar durante a pesquisa que alguns funci-

onários do cemitério realizam rituais de purificação após lidarem com restos mortais, en-

quanto outros se abstinham de fazê-lo, nos trazendo a indagação de até que ponto os pro-

jetos higienistas alcançaram as populações mais pobres, tendo visto que a criação do ce-

mitério público do Caju só foi possível devido ao surto de cólera, que está ligado direta-

mente a questão da higiene. Durante o surto de cólera a grande questão era exatamente 

convencer a população da necessidade adquirir hábitos de higiene que ajudariam na pre-

venção da doença. “Uma das dificuldades fora convencer a população que a cólera existia, 

que não se tratava de era uma diarreia como qualquer outra, e que realmente podia matar 

em poucas horas. ” (Véran, Jean-François, 2013 p.7). 

O trabalho visa também narrar o dia-dia e a origem das diversas funções exerci-

das no cemitério público urbano do caju: Os riscadores de pedra, os coveiros, os zeladores 

e demais profissionais que exercem suas funções de maneira formal e alguns de maneira 

informal, e a necessidade do cemitério em permitir que esses profissionais continuem 

mantendo a tradição antes realizada por seus pais ou avós, e a hierarquia existente entre 

as mais diversas funções. 

O cemitério é um recinto repleto de simbologias, onde a sociabilidade esta 

emersa nesta mistura de passado preservado pelo presente. Onde a memória sendo sempre 

reconstruída pelos ao mesmo tempo que preservada pelos atore que fazem da “cidade dos 

mortos” meio de sobrevivência dos vivos que dependem da morte como forma de vende-

rem sua força de trabalho. Trabalho este realizado há décadas, transmitidos de pai para 

filho. 
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Capitulo 1 – Representações sociais sobre o Cemitério do Caju 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Figura 1 – entrada do Cemitério do Caju 
          Fonte: acervo do autor, 2016. 
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1.1 -  A História do Cemitério 
 

Fundado no ano de 1835, no dia 28 de março, o município de Campos dos Goyta-

cazes sempre esteve em destaque no cenário nacional. Hoje a cidade é conhecida pela 

exploração de petróleo, porém 185 anos antes de ser elevada a título de cidade, Campos 

recebia o seu primeiro engenho de açúcar, vindo a instalar o seu primeiro engenho a vapor 

no ano de 1830.1 A mão de obra dos engenhos era de exclusividade escrava. Mesmo de-

pois da abolição muitos escravos continuaram trabalhando como cortadores de cana nas 

fazendas. (Henriques, 2010)2. O município tinha uma população estimada de 56 mil ha-

bitantes, sendo 35.688 de pessoas livres e 20.312 de escravos. (Idem) uma única fazenda 

chegou a ter 1400 escravos trabalhando nos engenhos e no corte da cana de açúcar. Ainda 

segundo Henriques 60 por cento da população da província do Rio de Janeiro era escrava. 

No ano de 1855 a Cidade de Campos dos Goytacazes estava sendo assolada por 

um surto de Cólera Morbos3. A cólera morbos também conhecida como cólera asiática 

tem sua origem em tempos imemoriais, de acordo com registros teve sua origem nas mar-

gens do rio Ganges na Índia, onde fezes humanas eram misturadas as aguas do rio. 

 O número de mortos só em Campos chegou a 2.279 ao todo, a maioria mulheres, 

sendo que dois terços das vítimas era de escravos. (Gomes, 2009). Segundo Hélvio Go-

mes no livro intitulado “A História viva da morada dos mortos” (2009) muitas vítimas 

ficavam expostas nas ruas, infestando a cidade com o mal cheiro dos corpos em decom-

posição, favorecendo com isso na propagação da doença. A cólera assolou vários países, 

e a causa da propagação da doença para outros países foi a colonização inglesa, que com 

o aumento do fluxo de navios que levavam pessoas de áreas contaminadas para outros 

países onde a doença ainda não tinha chegado, acabava por disseminar a cólera, pois as 

pessoas que estavam doentes e ainda não tinham manifestado os sintomas, manifestavam 

ao chegar no outro país, contagiando outras pessoas, e assim sucessivamente a doença 

                                                             
1 Ver em: www.coseac.uff.br/cidades/campos_antiga.htm 
2 Colaborador do Instituto Historiar de Campos dos Goytacazes 
3 É uma doença epidémica, mais frequente nos países em desenvolvimento, particularmente naqueles em 

que a promiscuidade e a falta de higiene são maiores. Tem havido grandes epidemias com mortalidades 

muito elevadas, sendo de referir algumas pandemias que atingiram a Europa. A cólera tem como sintomas 

principais: diarreia aquosa profusa, vómitos e grande desidratação, caso o volume de líquidos perdidos não 

for reposto. A hidratação (oral ou endovenosa) e a antibioterapia com tetraciclinas são as medidas terapêu-

ticas mais importantes. Disponível em: www.infopedia.pt/dicionarios/termos-medicos/colera: Acessado 

em: 10/05/2016 

 

http://www.infopedia.pt/dicionarios/termos-medicos/colera
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acabou por chegar ao Brasil, onde o número de mortos chegou a atingir números alar-

mantes. “O ano de 1855 registrava a epidemia de cólera morbo, oficialmente considerada 

a primeira no Brasil que, segundo algumas estimativas, matou cerca de 200.000 pessoas 

(Kaori, apud Cooper, 1987, p.1). ” 

Era comum naquela época os corpos serem sepultados no interior das igrejas, 

pois pensavam que desta forma estariam mais próximas de Deus. Até 1812, os corpos 

eram sepultados na Irmandade da Santa Casa de Misericórdia4, que era reservado para os 

mais pobres, pois a distinção social também podia ser vista na hora da morte, (Gomes, 

2009) ou nas confrarias, do Carmo, Terço, Santa Efigênia, dentre outras. O sepultamento 

nas igrejas das confrarias era permitido somente aos cidadãos5 que pertencessem as con-

frarias católicas. “Uma posição social elevada também ajuda na conquista de um enterro 

mais digno” (Gomes, 2009. p.34). 

O espaço do cemitério da Santa Casa era reduzido, quando já não havia mais 

espaço para sepultamento dos corpos, devido ao crescimento da cidade e o consequente 

aumento da população, a Santa Casa decidiu adquirir um terreno mais amplo para a cons-

trução de um novo cemitério, nascendo assim o cemitério do Quimbira, que ficava situado 

onde hoje funciona a Faculdade de Medicina de Campos – (FMC). O cemitério do Quim-

bira também era conhecido como o “Cemitério dos rejeitados”, “ou aqueles que estavam 

abaixo da pirâmide social” (Gomes, 2009, p. 34) pois somente os mais pobres eram se-

pultados ali.  Nem todos os escravos mortos eram sepultados no Quimbira, alguns fazen-

deiros preferiam sepultar os seus escravos na própria fazenda, reduzindo com isso o custo 

do sepultamento, pois para eles a morte do escravo significava perda de uma propriedade, 

ficando o escravo morto sem o direito de um sepultamento digno.   

Enquanto no Quimbira era reservado para os mais pobres, nas confrarias se pas-

sava o contrário, sepultamentos eram permitido somente para os confrades ou personali-

dades que pudessem pagar pelo sepultamento.  O local mais escolhido pelas famílias de 

alto poder aquisitivo para sepultar os seus familiares era o cemitério localizado ao lado 

direito da Igreja Matriz, na praça São Salvador, onde hoje está localizada a catedral de 

                                                             
4 A Santa Casa de Misericórdia é uma irmandade que tem como missão o tratamento e sustento a enfer-

mos e inválidos, além de dar assistência a “expostos” – recém-nascidos abandonados na instituição. A 

atuação destas instituições apresentou duas fases: a primeira compreendeu o período de meados do século 

XVIII até 1837, de natureza caritativa; a segunda, o período de 1838 a 1940, com preocupações de natu-

reza filantrópica. Ver em: http://www.dichistoriasaude.coc.fiocruz.br/iah/pt/verbetes/stcasarj.htm. Aces-

sado em: 09/08/2016 
5 Toda pessoa branca, ou negro alforriado. Devemos considerar que, direito à cidadania não significava 

igualdade de direitos sociais. (Carvalho, 2001) 

http://www.dichistoriasaude.coc.fiocruz.br/iah/pt/verbetes/stcasarj.htm


15 
 

   

Campos. (Gomes, 2009). Todos os cemitérios da cidade de Campos eram localizados 

dentro da área considerada urbana. Com o aumento dos sepultamentos no interior das 

igrejas o mau-cheiro dos corpos começou a se alastrar pelas ruas da cidade. A população 

começou a se queixar, especialmente os moradores mais abastados.  As queixas endure-

cidas a igreja configuraram paulatinamente um problema público, e estas queixas acaba-

ram se transformando numa questão política.  

 

 

Com a sucessão dos enterros, o cheiro dos mortos começou a se alastrar para 

as ruas e dentro das igrejas, principal ponto de enterro dos mais abastados. Isso 

criou um problema político e sanitário, pois, ao mesmo tempo em que o cheiro 

ruim afligia a população, podendo causar doenças, a Igreja reclamava que a 

Casa de Deus não poderia ser profanada com o cheiro ruim. (Gomes, 2009, 

p.46) 

 

 

Neste cenário político procurando sanar o problema, a Câmara Municipal deci-

diu então providenciar a compra de um terreno para a construção de um Cemitério Geral, 

longe do centro da cidade. A discussão se prolongou entre os anos de 1835 a 1836, porem 

mesmo diante do clamor dos vereadores os corpos continuaram a ser sepultados no inte-

rior das igrejas e nos demais cemitérios localizados na região central da cidade.   Quatorze 

anos mais tarde em 1850 a discussão é retomada, pois o número de casas aumentou no 

entorno dos cemitérios e das igrejas, o mau-cheiro se tornava cada vez maior, não sendo 

mais possível permanecer por muito tempo no interior das igrejas.  Após inúmeros deba-

tes, decidiu a prefeitura comprar um terreno para a construção do cemitério, mas o pri-

meiro local escolhido não foi aprovado por estar localizado dentro do espaço considerado 

urbano. Os vereadores preiteavam que o cemitério fosse construído “Extra muros”, em 

perímetros não urbanos, enfatizando os malefícios para a saúde dos habitantes enquanto 

o cemitério permanecesse no centro da cidade. 

Após muitos esforços, um novo local foi escolhido de acordo critérios supraci-

tados, e por estar próximo ao Rio Paraíba do Sul. Esta proximidade com o rio permitiria 

transladar os corpos, quando a circulação por meio da navegação, pois o uso do Rio Pa-

raíba para navegação ainda era muito utilizado. A localidade onde as terras se situavam 

era chamada de fundão, hoje o bairro do Caju, na estrada que liga Campos a Cidade de 

São Fidélis.  
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A proprietária do terreno a D. Luiza Martins faleceu logo após a escolha do 

terreno, “não podendo assim realizar a negociação pessoalmente com a Câ-

mara. Essa negociação foi conduzida por seus filhos e herdeiros, João Pinto 

Martins e Justiniano Pinto Martins, que viram nisso uma oportunidade única 

de venda das terras.    (Gomes, 2009, p.41) 
 

 

  Então no dia 9 de julho de 1855 a compra foi concretizada, sendo pagamentos 

realizado em parcelas, segundo consta em atas. Pretendia-se construir muros e uma capela 

mortuária, porém a chegada da cólera a Campos fez com que as obras fossem adiantadas, 

além do fato de que o Quimbira já havia atingido o seu limite. “Em sessão na Câmara do 

dia 10 de outubro de 1855, o vereador Cônego Brito lembrou a urgência da construção 

do cemitério em face a chegada da cólera morbos” (Gomes, 2009, p. 46). Foram constru-

ídas uma cerca e uma capela de madeira, ao invés dos murros que era o projeto inicial. 

Várias medidas foram tomadas para se evitar o aumento da propagação da doença. Os 

corpos começaram a ser removidos dos outros locais onde tinham sido sepultados para o 

novo cemitério, agora “Cemitério Geral Municipal”, não sem haver protestos por parte 

da população, como mostra o texto de Kaori Kodama,6 citando fato acontecido na cidade 

de Niterói onde o assolamento da cólera não foi menos cruel. 

 

 

A cólera de 1855 parece ter sido um momento propício no qual as autoridades 

buscaram acelerar o processo de secularização das práticas funerárias, mesmo 

que sob protesto dos habitantes, conforme podemos verificar pelo caso de um 

leitor do jornal A constituição. Em carta enviada no dia 18 de agosto, um se-

nhor morador de Niterói reclamava da atuação dos agentes policiais e médicas 

quando sua esposa falecera de cólera. Hypólito Candido de Assis Araújo se 

mostrava indignado pelo rapto do corpo de sua mulher pelos policiais, que o 

enterraram em terreno nos limítrofes da cidade, a 10 palmos do chão, sem ter 

recebido qualquer sacramento. Também reclamava da invasão da casa de sua 

sogra, onde o corpo teria sido recolhido, cujas paredes foram caiadas e todos 

os ambientes fumigados. Práticas como essa se tornariam cada vez mais fre-

quentes durante o período de epidemia, mostrando os conflitos entre crenças 

populares e as tentativas de a comunidade médica firmar seu poder. E tais con-

flitos devem ter tomado proporções ainda maiores conforme o avanço da cólera 

verificado pelas mortes encontradas nos documentos da Santa Casa. (Kaori, 

2007, p. 3).      

   

 

  Ao longo dos anos a cólera morbos passou a ter cura, podendo ser controlada 

com medidas de profilaxia e hidratação, mas apesar dos avanços na medicina, quando se 

trata de surtos de doenças, os conflitos entre as autoridades e a população ainda podem 

                                                             
6 Pesquisadora visitante – Casa de Oswaldo Cruz-Fiocruz 
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ser observados. Depois do terremoto no Haiti em 2010, onde 220 mil pessoas, deixou 1,5 

milhão de desabrigados e destruiu 60% das instalações de saúde, o país foi acometido de 

um surto de cólera, como pode ser observado no artigo de Jean François Véran (2013) 

onde ele cita que as autoridades tinham muita dificuldade em convencer a população da 

gravidade da doença, e de como fazer para se prevenir e tratar os já contaminados. De 

maneira semelhante com o que aconteceu em 1855. “Uma das dificuldades fora conven-

cer a população que a cólera existia, que não se tratava de era uma diarreia como qualquer 

outra, e que realmente podia matar em poucas horas. ” (Véran, Jean-François, 2013 p.7). 

A população Haitiana se recusava em aceitar a existência da doença, atribuindo 

o uso da cólera como pretexto para manter “Sua tutela sobre o país” (idem), ou até mesmo 

atribuindo a existência da doença a uma manipulação vodu, tendo as autoridades que 

confrontar a cultura local, para que vidas fossem salvas, mesmo sem poder negar a exis-

tência do vodu, o que era um problema a mais em meio a tantos já existentes no país. 

Os surtos de doenças ainda preocupam as autoridades, que precisam tomar me-

didas de prevenção para que as doenças não se disseminem. No caso da cólera que aco-

meteu a cidade de Campos dos Goytacazes em 1855, a medida mais significante foi a 

criação do novo cemitério, na tentativa de afastar o foco de contaminação para fora do 

perímetro urbano, sendo esta a origem do maior cemitério do interior do Estado do Rio 

de Janeiro. 

Foi criado há 166, agregando muitos elementos da memória social da cidade. 

Como pode-se observar nos trabalhos de Jô Gondar (2005), onde mostra que o cemitério 

é uma fonte inesgotável de memorias sociais e individuais. Ainda pode-se destacar que a 

política e a sociabilidade estão constantemente entrelaçadas neste espaço: observei cons-

tantes e continuas interações, e uma modalidade de socialização muito singular. 

Assim como no Haiti, a religião como fator intrínseco a cultura local, foi obstá-

culo para a ação das autoridades, em ralação ao tratamento da cólera, em Campos dos 

Goytacazes não foi diferente. 

 A igreja católica no ano de 1855 ainda era a responsável pelos sepultamentos, e 

a criação de um cemitério administrado pela prefeitura implicaria em lidar com questões 

que iriam para além do simples cuidado com os corpos, pois com a proibição da realização 

de sepultamentos no interior dos templos, a igreja católica teria que compartilhar o espaço 

com outras religiões, o que se deu de forma paulatina, porém a igreja não abriu mão de 

uma separação física por muros, que podemos observar até os dias atuais 
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Figura 2 – Placa de inauguração da luz elétrica no Caju pelo prefeito João Barcelos -1955                                                                                         

Fonte: acervo do autor. 2016. 

                                                                                                                                                                                                                                                                       

1.2 – Religiões e a trajetória da distribuição espacial do cemitério 

 

Com a criação do novo cemitério, tornou-se obrigatório o translado de todos os 

corpos sepultados no Quimbira, assim como nas confrarias. Então, as Irmandades delimi-

taram um espaço para sepultar os seus membros: a primeira foi a Irmandade de Nossa 

Senhora do Terço e a segunda foi a Irmandade de São Francisco, no mês de fevereiro de 

1856, seguindo o exemplo as irmandades de Nossa Senhora do Carmo, Ordem da Boa 

Morte e a de São Benedito. Outras Irmandades transladaram os corpos de seus membros 

até o ano de 1885, (Gomes, 2009). As áreas demarcadas pelas as Irmandades dentro do 

Cemitério Geral também eram chamadas de cemitério, perpetuando assim a prática ante-

rior onde somente os membros das Irmandades e Confrarias poderiam ser sepultados, 

ficando o restante do espaço reservado para as pessoas comuns.  

Segundo Maria da Conceição Vilela, a partir do ano de 1870 a secularização do 

cemitério do Caju ficou mais evidente. “ À secularização seria um processo através do 

qual alguns setores da sociedade e da cultura são retirados do domínio das instituições e 

dos símbolos religiosos, significando a perda da autoridade da religião tanto ao nível ins-

titucional como no nível da consciência humana. ” (Vilela, 2015, p. 6) 

Assim sendo espaço considerado como “Campo Santo” predominantemente re-

lacionado a religião católica, no final do século XIX começa a receber sepultamentos de 
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protestantes, a pedido de imigrantes ingleses, tendo levado um ano para o pedido ser ava-

liado pelos vereadores da cidade de Campos.  Após um ano foi cedido então um espaço 

para a construção do “Cemitério protestante”, porem este era separado do cemitério pú-

blico por muros, que foram tombados décadas depois, voltando o espaço a fazer parte do 

cemitério público, mostrando já sintomas de secularização, e se constrói neste período 

também um cemitério Israelita, que segundo Luiz Benyosef (2009) foi construído no ano 

de 1922 a pedido da comunidade israelita a prefeitura de Campos dos Goytacazes em 

forma de doação, que foi concedida e assinada pelo então prefeito Pereira Nunes, que se 

orgulhava de sua origem cristã nova.7 

Neste período a comunidade israelita em Campos contava com as famílias: Le-

vin, Sipres, Klein, Grossmann, Leibel, Esperança e Vaitsman entre outras.  

 

 

 
Entre 1940-1955 a comunidade israelita no local chegou a ter 60 famílias, com 

aproximadamente 200 pessoas. Com o passar do tempo, muitos desses antigos 

imigrantes, já adaptados no novo país, transferiram-se, em busca de novas 

oportunidades, para os centros maiores, especialmente as cidades do Rio de 

Janeiro, Niterói, São Paulo e Belo Horizonte. Segundo estimativas de Egon e 

Frieda Wolff, mais de 100 (cem) famílias passaram por Campos ao longo do 

século XX. Entretanto, a maioria não permaneceu na região e pouco se sabe 

delas. (Benyosef, Luiz. 2009, p.149). 

 

 

Atualmente existem segundo Benyosef 13 (treze) famílias integrando a comuni-

dade israelita de Campos, sendo elas: Gandelman, Wendrovnik. Svaiter, Blochtein, Tel-

ler, Bezenover, Leibel, Tenengauzer, Schter, Silbermann e Esperança. 

Existe uma preocupação quando a preservação do cemitério Israelita de Campos, 

pois existe ainda de acordo com Benyosef, uma clausula no contrato de doação do espaço 

para a construção do cemitério Israelita que obriga a incorporação do espaço ao cemitério 

público do Caju, caso o espaço não esteja sendo utilizado pela comunidade Israelita de 

Campos. Sendo a preservação do espaço uma preocupação constante para a União Israe-

lita de Campos (UIC).  No entanto durante minha pesquisa pude observar que o cemitério 

Israelita se encontra em estado de abandono. O abandono do cemitério se deve muito ao 

fato de muitos judeus terem se “cristianizado”, segundo a historiadora professora Sylvia 

Paes. 

                                                             
7 Termo usado para designar judeus convertidos ao cristianismo 
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Atualmente o presidente da UIC é o médico Dr. Carlos Alexandre Blochtein, o 

qual me concedeu uma entrevista enquanto fazíamos o percurso entre o hospital onde ele 

trabalha, localizado em frente a UFF-Campos, até o consultório onde apanhamos sua es-

posa. No percurso ele narrou fatos da história da comunidade israelita em campos, coin-

cidindo exatamente como as citadas por Benyosef. 

Durante a entrevista perguntei qual a razão do cemitério Israelita permanecer 

separado por muros, ele respondeu. “Nós gostamos de manter as nossas tradições”. (Car-

los Alexandre, 2016) ficou claro aí que a secularização do cemitério do Caju não incluiu 

o cemitério Israelita, embora os espaços reservados as Confrarias e Irmandades também 

sejam de administração particular, e separados por muros, deixando uma ambiguidade 

entre a questão do público e do privado.  

 

 

Consta como diretoria da S.U.I.C. em 2006 – Presidente: Carlos Alexandre 

Blochtein. Tesoureiro: José Tenengauser. Diretores: Isaac Bezenover; Heinz 

Teller; José Scherchter; Abram Wendrovnik, Abrahão Gandelman e Vitor Es-

perança. (Benyosef, Luiz. 2009,  p. 51). 

 

 

Nos dias atuais o cemitério do Caju continua com sua distribuição espacial muito 

próxima do original desde sua criação, na foto retirada do livro “Historia Viva da Morada 

dos mortos” (Gomes, 2009) podemos observar as distribuições dos espaços. Fiz algumas 

alterações adaptando o mapa as mudanças mais recentes, como a criação do chamado          

“Cemitério Novo” que ocupa o espaço antes destinado ao Triturador, hoje parte do espaço 

é ocupado pelo setor da Polícia Técnica e Instituto Médico Legal (IML) que atendem da 

cidade de Campos e região. Covas novas estão sendo construídas no cemitério novo, po-

rém a área dos indigentes ainda continua sendo usada para sepultamentos para pessoas de 

baixa renda, segundo informou uma funcionária da Companhia de desenvolvimento do 

Município de Campos (Codemca).  
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Figura 3 - Mapa do Cemitério do Caju    
Fonte: História Viva da Morada do Mortos, 2009. 

 

 

Pelo mapa podemos observar que o espaço destinados as confrarias ficam na 

parte central do cemitério, ao lado próximo à Avenida 15 de Novembro, também deno-

minado Cemitério Público é o espaço onde as famílias de maior poder aquisitivo sepultam 

seus familiares, pode ser visto no destaque em branco acima a direita o espaço reservado 

ao Cemitério Israelita e na extrema esquerda acima, vemos o espaço do Cemitério reser-

vado aos indigentes8, fazendo fronteira com a comunidade da Baleeira. Este espaço tam-

bém é conhecido por “Cemitério do Cavalos”, pois segundo funcionários do cemitério 

era comum pessoas utilizarem o espaço como pasto para seus cavalos. O espaço também 

já foi campo de futebol, inclusive ainda é possível observar os refletores utilizados para 

iluminar o espaço, refletores que se encontram destruídos pela ação do tempo e da má 

conservação, não sendo mais utilizados atualmente. 

                                                             
8 Pessoas cujo os familiares não dispõem de recursos financeiros para pagar pelo sepultamento 
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O cemitério Caju fica ao lado da favela da Baleeira, há um muro que separa os 

dois espaços, e uma fronteira moral entre estes dois espaços. Para muitas pessoas, a pro-

ximidade com a favela provoca uma sensação de insegurança, decorrente da associação 

entre essa favela, tráfico de drogas e a criminalidade. Para entender os processos de dis-

tribuição espacial do cemitério eu me relacionei com os atores que frequentavam o es-

paço, com a intenção de me apropriar (Damatta. 1978) dos conhecimentos adquiridos 

pelos que convivem no cemitério. 

 

1.3 -  Administração e organização do cemitério: A desumanização dos cor-

pos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

        Figura 4 – Placa na entrada dos cemitérios das Irmandades 

        Fonte: acervo do autor 

 

 

Como observamos nas placas afixadas nas colunas dos portões de entrada das 

Irmandades e Confrarias, a responsabilidade pela conservação deste espaço fica a encargo 

da administração das mesmas. 
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Desta forma a prefeitura se isenta por qualquer dano causado no interior dos 

cemitérios das Irmandades e Confrarias, e que diga -se de passagem ocupam boa parte do 

espaço do cemitério Público,  pois desde a fundação do cemitério, como dito anterior-

mente, cada confraria e irmandade ao trasladar os corpos de suas igrejas para o Caju no 

ano de 1855, elas compraram uma espaço para que fossem sepultados os seus membros, 

com isso muros foram construídos para haver uma separação das irmandades e confrarias 

dos demais corpos sepultados, perpetuando o que acontecia nos anos anteriores a funda-

ção do Caju, onde as confrarias só sepultavam corpos de pessoas que haviam pertencido 

as confrarias e irmandades. Gomes (2009). Estas separações (muros) existem até os dias 

atuais. 

De acordo com o coveiro (Salib, Salibinho) não existe nenhum tipo de vigia ou 

segurança patrimonial zelando pelo local, favorecendo com isso o furto e depredação dos 

túmulos, muitos deles datados do ano de inauguração do cemitério.  Quanto mais antigo 

o túmulo mais suntuoso a sua ornamentação, contrastando em muito com as áreas dedi-

cadas aos mais pobres que foram roubados, como disse um coveiro que trabalha mais de 

quarenta anos no cemitério. “Eles gostam de roubar as imagens de bronze, por serem mais 

caras”, (Salib. Coveiro). De acordo com outra zeladora há o “bonde” das fotos, que de-

signa pessoas especializadas em furtar fotos gravadas em cerâmica. A zeladora disse não 

entender a razão do furto, pois não se sabe a utilidade de uma foto roubada de um túmulo, 

ao contrário das peças de bronze, que além do seu valor artístico, tem agregado o valor 

do próprio metal, que no mercado informal pode chegar a R$ 7,70 o quilo, enquanto uma 

estátua de 40 cm pode ser encontrada por até R$1.100,00 

O cemitério passou recentemente por um processo de recadastramento de covas, 

com intuito de encontrar os proprietários e revelar quais túmulos se encontram abando-

nados. A Codemca recadastrou, este ano, mais de 16.900 sepulturas em sete dos 23 cemi-

térios públicos. Somente no Cemitério do Caju, o maior do interior fluminense, a Co-

demca regularizou a situação de 13 mil sepulturas nos últimos 12 meses. O serviço dar-

se continuidade a regularização em 2016 nos outros 16 cemitérios e os proprietários de 

jazigos que ainda não fizeram o recadastramento podem buscar o atendimento na sede da 

companhia, no Shopping Estrada, onde além de rodoviária interestadual o espaço ainda 

conta com lojas e estabelecimentos públicos, como Detran (Departamento de trânsito do 

Estado do Rio de Janeiro).  No Caju, além do recadastramento, a Codemca sinalizou o 

cemitério, mapeou as mais de 19 mil sepulturas, construiu novo ossuário, implantou pai-

sagismo, realizou a conferência de todas as sepulturas recadastradas, poda de árvores, 
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iluminação e segurança, concerto das ruas internas, como colocação de raspa de asfalto, 

e regularização da documentação de perpetuação. Mas durante a pesquisa ainda pude per-

ceber que muito ainda tem a ser feito, encontrei no espaço para os indigentes ossos espa-

lhados pelo chão. Os funcionários explicam que isto foi devido as constantes erosões do 

solo, estas acabam, misturando as ossadas tornado impossível a retirada dos restos mortais 

por parte de familiares que tiverem a intenção de trasladar seus entes queridos para uma 

cova permanente. 

Ao caminhar pelo cemitério podemos observar que metáforas da desigualdade 

estão presentes em todos os cantos do cemitério, pois a separação entre os espaços deixa 

transparecer que ainda falta muito para que a igualdade social realmente aconteça. Car-

doso de Oliveira, (2011)  As imagens do cartão postal do cemitério, túmulos suntuosos 

onde personalidades importantes do cenário campista foram sepultadas, Ao aproxi-

marmo-nos da área dos indigentes, podemos perceber a gradual “probletização” dos tú-

mulos, onde as esculturas suntuosas dão espaço a túmulos simples e com poucos adornos, 

até chegarmos da área  dividido por um muro que nos leva ao “cemitério dos cavalos, ” 

onde pude observar ossadas espalhadas pelo solo entre covas abertas e destruídas pela 

erosão.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 -  Ossadas no Cemitério do Caju 
Fonte: acervo do autor 
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No capítulo referente aos cuidados como os corpos trabalharei detalhes relacio-

nados a forma como são tratados e diferenciados os mortos de acordo com o seu capital 

(Bourdieu, 1979), pois o capital ainda pode ser percebido através dos túmulos, onde friso 

que a famosa frase “ a morte é a grande niveladora” não condiz com a realidade encon-

trada no Cemitério do Caju, onde as desigualdades saltam aos olhos até para o observador 

menos atento. 

De Acordo com notícias publicadas em jornal local9 o Caju terá com um sistema 

de “Gavetários”, o que extinguirá aquele sistema de covas rasas, atendendo os ”Termos 

de Ajustamento de Conduta” (TAC)10, que são documentos assinados por partes que se 

comprometem, perante os procuradores da República, a cumprirem determinadas condi-

cionantes, de forma a resolver o problema que estão causando ou a compensar danos e 

prejuízos já causados.  

De acordo com a notícia publicada no site oficial da Prefeitura da Cidade de 

Campos dos Goytacazes no ano de 2014 os gavetários deveriam ter sido construídos até 

início do ano de 2016, porem durante a minha pesquisa não consegui perceber nenhum 

sinal do início das obras. Com o título “Modernidade: Cemitério do Caju terá gavetários” 

cito trecho da notícia publicada no site oficial da Prefeitura da Cidade de Campos dos 

Goytacazes: 

 

 Esse novo formato estará dentro da legislação ambiental. Com essa atuação, 

as covas rasas não serão mais estabelecidas no Caju, quando for inaugurado o 

Cemitério Vertical. É o cuidado com quem mais precisa, pois as covas rasas 

não são definitivas e, no momento da retirada dos restos mortais, muitas vezes, 

o parente não o faz da forma estimada pela lei e isso pode causar constrangi-

mento – informa o presidente da Codemca. - Enfim, o cemitério é patrimônio   

histórico, cultural e local de descanso de entes queridos e deve ser respeitado 

e conservado, livre de depredações e riscos à saúde humana e ambiental. O 

Cemitério Virtual oferecerá cidadania aos campistas que dele precisarem 

(www.campos.rj.gov. com.br) 

   

                                                             
9 Ver em: http://www.campos.rj.gov.br/exibirNoticia.php?id_noticia=26403: Acessado em:07/06/2016 
10 Os TACs antecipam a resolução dos problemas de uma forma muito mais rápida e eficaz do que se o 

caso fosse a juízo. Rápida, porque uma ação judicial geralmente leva anos até chegar à decisão judicial 

definitiva em razão dos inúmeros recursos existentes; e eficaz, porque os direitos protegidos na área da 

Tutela Coletiva, pela sua própria natureza, necessitam de soluções rápidas, sob pena de o prejuízo tornar-

se definitivo e irreparável. É claro que, em alguns casos, se a parte demandada não cumpre o combinado, o 

MPF (Ministério Público Federal) se verá obrigado a levar o caso à Justiça. A sua diferença para os acordos 

judiciais é que estes são firmados no curso de ação judicial já proposta, e, por isso, devem ser homologados 

pelo juiz federal que preside o julgamento da causa. Mas, tanto o TAC quanto o acordo judicial têm o 

mesmo objetivo: abreviam o processo, com a assinatura de um compromisso da parte ré, concordando com 

o que é proposto pelo Ministério Público. Se essa parte desrespeitar o acordo, não cumprindo com as obri-

gações que assumiu, o procurador da República pode entrar com pedido de execução, para o juiz obrigá-la 

ao cumprimento. (Prba.mpf.mp.br, 2004) 

http://www.campos.rj.gov/
http://www.campos.rj.gov.br/exibirNoticia.php?id_noticia=26403


26 
 

   

 Portanto é esperado que a mudança possibilite que o atendimento seja mais efi-

caz e esteja de acordo com as exigências do TAC, mas até o presente momento segundo 

funcionários do cemitério não é possível observar mudanças. 

 Segundo a pesquisa realizada atualmente por agentes da prefeitura, no cemitério 

do Caju: Das 19 mil sepulturas, 13 foram mil recadastradas. Eles prometeram que no ano 

de 2015 seriam construídos os gavetários, para 2015, “a Codemca planeja a construção 

do gaveteiro(...)” (Campos.rj.gov.br, 2014)  

Apesar da grande visibilidade no debate público da cidade, o cemitério preserva 

sua paisagem original sem grandes alterações na área dos indigentes, desta forma, repro-

duz-se tratamentos diferenciados em relação ao enterro dos corpos.  

 

Figura 6 -  erosão na área dos indigentes 

Fonte: acervo do auto 

 



27 
 

   

A pesquisa realizada pela Codemca se estendeu aos outros cemitérios do muni-

cípio onde também o recadastramento das covas foi obrigatório. Segue a lista dos cemi-

térios cadastrados com os respectivos números de sepulturas, sendo o Caju o cemitério 

com maior número de sepulturas recadastradas. 

 

 

Gráfico -  Sepulturas recadastradas 
Fonte: elaboração própria a partir do levantamento na base da Codemca 

 

 

O cemitério do Caju foi o que teve proporcionalmente o maior número de covas 

recadastradas, isso por ser tratar do maior cemitério do interior do estado, e a Codemca 

tem a previsão de digitalizar todos os livros de registros, porem durante a pesquisa os 

únicos livros de registro possíveis de identificar os nomes dos sepultados são os que re-

montam até o ano de 1922, pois segundo uma funcionária da administração uma enchente 

teria destruído os anteriores. 

Mesmo com a notícias recentes informando que o poder público pretende reali-

zar mudanças importantes na estrutura do cemitério, funcionários tanto formais quanto os 

informais relatam não acreditar que essas mudanças aconteçam, pois segundo eles muitas 

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

20000

Cemitério do
Caju

Cemitério de
Travessão

Cemitério de
Morro do Coco

Cemitério de
Conselheiro

Josino

Cemitério de
Santo Amaro

Cemitério de
São Martinho

Cemitério de
São Sebastião

Sepulturas Recadastrada



28 
 

   

promessas foram feitas ao longo do ano, porém pouca coisa realmente é posta em prática. 

Como pude constatar em notícia publicada no ano de 2014, a promessa dos gavetários já 

havia sendo feita anteriormente, como mostra trecho da reportagem publicada no site da 

Prefeitura de Campos dos Goytacazes no ano de 201411. 

 

 

Para 2015, a Codemca planeja a construção do gavetários, ampliação da admi-

nistração com a criação de um setor de recepção, instalação de um sistema de 

painel eletrônico contendo informações necessárias no momento do sepulta-

mento e outras melhorias. O recadastramento atende ao Termo de Ajustamento 

de Conduta (TAC), assinado entre o Ministério Público do Estado e a Co-

demca, em 2007. A finalidade é organizar e informatizar todos os cemitérios 

públicos de Campos (Marcos Fernandes, 2014). 

 

 

Dentre as mudanças prometidas, está a digitalização dos livros de registros dos 

sepultamentos (registro de inhumações) para facilitar as buscas por sepulturas, porem du-

rante a pesquisa pude observar que os livros de registros se encontram em péssimo estado 

de conservação. Os livros de registros anteriores ao ano de 1922 (mil novecentos e vinte 

e dois) foram perdidos durante uma enchente. Atualmente os restaram, ficam empilhados 

debaixo do balcão no prédio da administração do cemitério. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura – 7 e 8 - Livros de registro – 1922 a 1928 

Fonte: acervo do auto 

 

                                                             
11 Ver em: www.campos.rj.gov.br/exibirNoticia.php?id_noticia=29135. Acessado em 15/05/2016 

http://www.campos.rj.gov.br/exibirNoticia.php?id_noticia=29135
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1.4 – O Cemitério do Caju: entre morte e sociabilidade 
 

Se o cemitério é representado como lugar da morte, nesta pesquisa observei além 

dos rituais fúnebres e rituais de morte (Silva, 2011), uma intensa sociabilidade, onde o 

espaço é utilizado para famílias obterem seu sustento, levando os sujeitos a superar pre-

conceitos e discriminação, por estarem trabalhando em ofícios considerados de trabalho 

sujo, ou impuros, por se tratar de trabalhos realizados em um cemitério. São ensinados e 

transmitidos ao longo de várias gerações, permitindo assim a sua perpetuação.  

A minha pesquisa demonstra que a maioria dos profissionais que trabalham no 

cemitério do Caju estão de alguma forma perpetuando o trabalho realizado por alguém da 

família, quase sempre mãe ou avó. “Quando trabalha com a morte”, como citado pelos 

profissionais com quem tive contato, o trabalho é visto como algo “sujo” pela sociedade, 

porem eles próprios não consideram seus trabalhos da mesma forma, de tal forma que o 

ofício e transmitido entre os familiares por gerações, não temendo os antecessores em 

passar adiante o trabalho que exerceu durante toda vida, sendo muitos os herdeiros deste 

passado. 

 Mary Douglas no ensaio intitulado “Pureza e perigo” (1966) nos traz a noção 

de pureza e higiene e do assombro de algumas religiões primitivas com o estado de im-

pureza que alguns de seus membros poderiam ter contraído, e este estado de impureza 

poderia trazer sobre eles “horríveis catástrofes”. Ela diz que a noção de medo dos primi-

tivos de alguma forma bloqueava as suas faculdades de raciocínio, o mesmo parece acon-

tecer com algumas pessoas quando postas em contato com a morte, pois demostram algo 

semelhante com o que acontecia com os membros das religiões primitivas citadas por 

Mary Douglas. 

De fato, a sujeira que pode ser comparada a impureza nos traz repulsa, pois so-

mos educados entendendo que sujeira é sinônimo de desorganização e doença. Porém o 

que mais chama a atenção é o fato de que apesar de talvez não perceberem, mais as pes-

soas estão todo o tempo realizando rituais de purificação. Eu mesmo ao chegar em casa 

após trabalho de campos no cemitério do Caju, a primeira coisa que fiz foi lavar as mãos 

com álcool a pedido da minha esposa, pois ela temia que eu contaminasse os objetos da 

casa com algo que poderia ser impuro. Tal qual nos diz Mary Douglas, nós estamos o 

tempo todo organizando o nosso meio, fugindo assim de possíveis doenças, com um medo 

semelhante ao que levava o temor as religiões primitivas em relação as possíveis impure-
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zas. Nossas formas de higiene e de profilaxia podem assim ser comparadas aos cerimo-

niais de purificação das religiões primitivas, pois segundo Douglas, obedecemos a proi-

bições que muitas das vezes nem sabemos a origem ou a razão delas existirem. 

Este medo do sujo, do impuro faz com que os ofícios exercidos nos cemitérios 

evitados por uma parcela da população. Uma funcionária de uma firma terceirizada da 

Prefeitura de Campos dos Goytacazes relatou que as pessoas que costumam visitar o ce-

mitério ou durante os sepultamentos evitam entrar em contato com objetos dentro do ce-

mitério com medo de algum tipo de contaminação. Eu pude observar que até mesmo os 

funcionários apesar de estarem acostumados com o trabalho que exercem, eles mesmos 

estão sempre se “purificando”, (Douglas, 1966). Aparentemente sem se darem conta 

desse “Ritual” já naturalizado. É possível ver funcionários tanto formais quanto os infor-

mais se lavando diversas vezes, como se tentassem retirar de si algo que parecia conta-

mina-los.  Os zeladores de túmulos são os únicos que não se lavavam com tanta frequên-

cia, embora estivessem a maior parte do tempo em contato com túmulos e objetos que 

poderiam ser considerados sujos ou impuros.  

 

 Figura 9 – lavagem (purificação) 
 Fonte: acervo do autor 

 



31 
 

   

Os funcionários do cemitério do Caju se relacionam de forma muito semelhante 

a uma família, pois segundo um empresário que trabalha com construções de túmulos e 

caixas, e que tem o seu escritório anexo ao prédio da administração do cemitério, relatou, 

a maioria dos funcionários se conhecem a décadas, e como os ofícios são passados de pai 

para filho, eles acabam se tornando íntimos, ao ponto de existir uma espécie de código de 

ética informal que funciona entre eles onde nenhum deles aceita um trabalho sem que os 

outros sejam notificados, onde existe uma espécie de linha invisível onde cada um sabe o 

momento de aceitar um cliente. Ele chegou a dizer que são como uma irmandade onde o 

“respeito é a base das relações, ” no espaço onde para muitos, a morte se traduz sinônimo 

e fonte da perpetuação e sustento da vida e da sociabilidade, pois é em torno da morte que 

a socialização acontece no Cemitério Público Urbano do Caju, fazendo com que todo o 

processo de trabalho ajude na construção desta socialização. 

 

Capitulo 2 - O cemitério como espaço público urbano 
 

O cemitério do Caju é frequentemente mencionado como espaço público, mas, 

quais são os sentidos atribuídos, no caso do acesso ao público? No caso do Cemitério do 

Caju, com diferentes mercados formais e informais fica ainda mais complexa de ser ana-

lisada. Para entendermos os conceitos de público, temos antes de saber o que se entende 

por privado. Em linhas gerais o privado seria algo subjetivo, no sentido do particular 

(Weber, 2004) de direito adquirido pelo sujeito, enquanto público seria comum à coleti-

vidade, porém, sob o mando do estado, mas, será que na prática as coisas funcionam desta 

forma? Jüngen Habermas, no livro “Mudança estrutural da esfera pública” (1984) cita 

que, na Grécia antiga havia uma separação entre as esferas pública e a privada. As famílias 

viviam sob a tutela do patriarca, que por sua vez podia se dedicar a outra esfera, a pública, 

esfera permitida somente aos homens livres, onde estes poderiam exercer o poder de de-

liberação. Neste caso as duas esferas proviam do mesmo poder. Habermas avança para o 

período do feudalismo onde para ele era mais difícil separar o público do privado, por 

não haver indícios institucionais, onde o poder advinha do senhor feudal, que represen-

tava a todos pela sua autoridade exercida sobre eles.12 

                                                             
12 Segundo o autor, no século XVIII houve uma polarização entre as esferas públicas e privadas, 

sendo a burguesia a representante da esfera privada, e o clero e a nobreza na esfera pública. Para Habermas, 

o esfacelamento do poder da monarquia e do clero ainda no século XVIII, deixou transparecer aspectos 
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  Para Habermas a burguesia teve um papel primordial na polarização entre as 

esferas público-privada. 

 

A esfera pública burguesa pode ser entendida inicialmente como a esfera das 

pessoas privadas reunidas em um público; elas reivindicam esta esfera pública 

regulamentada pela autoridade, mas diretamente contra a própria autoridade, a 

fim de discutir com ela as leis gerais da troca na esfera fundamentalmente pri-

vada, mas publicamente relevante, as leis do intercâmbio de mercadorias e do 

trabalho social. (Habermas, p. 42.) 

 

 O estado passou a ser visto como o representante do poder público. Neste con-

texto o “público” seria algo comum a todos, porém, cabendo ao estado a sua regulamen-

tação. Até que ponto o público e de acesso a todos, e quais seriam os limites entre o 

público e o privado. Para Max Weber (2004), ao comentar sobre os direitos públicos e 

privados, ele diz que cabe ao público criar os regulamentos, e a ele cabe o poder do 

mando, enquanto o privado se refere ao direito subjetivo adquirido, portanto um espaço 

considerado público é aquele onde o acesso é franqueado a todos, sendo porem papel do 

estado (poder público) a criação das normas que regulamentem o acesso a estes espaços.  

Porém ainda segundo Weber, algumas vezes as esferas pública e privada se con-

fundem, e as duas esferas são separadas por uma linha muito tênue, tornando-se difícil 

distingui-las, e observa-se uma invasão do privado na esfera pública. (Weber, 2004) 

O Município de Campos dos Goytacazes conta com 23 cemitérios públicos, e 

somente um privado, o Campo da paz, somando 24 cemitérios para atender ao município. 

Neste caso, retomando os autores referenciais supracitados, é nítida a diferença 

entre espaço público e espaço privado, o qual é administrado pelo poder público e o outro 

por particulares (setor privado). 

 Durante a minha pesquisa pude observar que o fato de um espaço considerado 

público pelo fato de sua administração estar nas mãos da esfera pública, não implica que 

este espaço seja de fato acessível a todos os defuntos de forma igualitária. (Cardoso de 

Oliveira, 2011). Ambos os cemitérios Campos da Paz (privado) e o cemitério Público 

Urbano do Caju, não realizam sepultamentos sem que seja pago taxas de sepultamento, 

que inclui: taxa de perpetuação, taxa de sepultamento, dentre outras taxas obrigatórias. 

                                                             
distintos entre o público e o privado. Os senhores feudais começam a perder a sua representatividade, e 

passam a fazer o papel de polícia, e as pessoas submetidas a eles constituiriam o público.  
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Caso a família não tenha condições financeiras para efetuar o sepultamento de um fami-

liar o município de Campos dos Goytacazes possibilita um serviço de auxilio funerário 

para atende-las. Voltarei a este assunto que tratarei mais adiante no capítulo 4 – sobre “o 

cuidado com os corpos. ”  

Segundo Borges (2014) para um cemitério ser público, ele além de deixar de ser 

administrado pela igreja, precisa passar por um processo de secularização, seguindo um 

padrão que a autora define no seu trabalho: 

 

 

Podemos considerar um cemitério secularizado aquele espaço público admi-

nistrado pelo órgão municipal de uma cidade, construído geralmente segundo 

uma concepção urbanística moderna. Normalmente, eles são dotados de uma 

planta baixa, subdividida em quadras regulares ou não, formando malhas com 

avenidas, ruas e travessas rodeadas por muros altos. (Borges, 2014, pag.355) 

 

 

A Codemca classifica os cemitérios públicos da cidade em rurais e urbanos. O 

Caju é o único que é considerado como cemitério urbano, enquanto os cemitérios dos 

distritos são considerados públicos e rurais. Este é o motivo pelo qual o valor das taxas 

de sepultamento e manutenção são diferenciados em relação aos preços do cemitério ur-

bano. 

 

               Figura 10 -  tabela fixada na administração do Cemitério do Caju 
               Fonte: acervo do autor 
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Na figura podemos verificar que o preço das taxas cobrados nos cemitérios rurais 

são inferiores àqueles cobrados nos cemitérios urbanos. Este dado pode sugerir a dife-

rença de tratamento dispensados a população rural e urbana. Voltando a questão inicial 

deste capitulo, referente a igualdade de acesso aos bens públicos, observo que neste caso 

trata-se do o acesso aos serviços funerários fornecidos pelos cemitérios públicos admi-

nistrados pelo município.  

Por mais que o espaço público seja a princípio de acesso a todos, para (Cardoso 

de Oliveira, 2011) a igualdade de direitos a este acesso é sempre diferenciada no contexto 

brasileiro. No Cemitério do Caju a distribuição espacial do local já demonstra assimetria. 

Ao entrarmos no cemitério nos deparamos, à direita, com túmulos suntuosos pertencentes 

a famílias tradicionais da cidade, (Doutor Philippe Uebe, Manuel Rodrigues Peixoto - 

primeiro prefeito da cidade de Campos dos Goytacazes -, John Duncan - fundador da 

primeira igreja Batista de Campos, dentre outros). Nas quadras onde encontram-se estes 

túmulos, são consideradas como área “Chique” do cemitério, segundo os zeladores de 

túmulos. Quanto mais nos afastamos do portão principal, menos suntuosos são os túmu-

los, até chegarmos a área destinada as covas rasas. Nos fundos do cemitério, há uma área 

fronteiriça com favela da Baleeira, que corresponde aquela das covas rasas. 

Campos sempre desempenhou um importante papel, quanto aos projetos de ur-

banização em toda região norte e noroeste do Estado do Rio de Janeiro (Peixoto Faria, 

2005).  Esta Cidade e São João da Barra foram os primeiros centros urbanos da região, 

porém os projetos de urbanização nunca chegaram a contemplar toda a cidade, e as áreas 

menos favorecidas sempre tenderam ao abandono e ao descaso. 

 

 

Por outro lado, a população menos favorecida, por motivos óbvios, é deixada 

à margem deste processo de ‘modernização’; vivendo em condições precárias, 

ela se distribui pelas zonas mais distantes da cidade e aonde os serviços de 

infraestrutura ainda não chegaram(...) (Peixoto Faria apud Faria, 2000, p. 7) 

 

 

O espaço para a construção do Cemitério Público do Caju foi escolhido na época, 

1855 por se localizar fora dos limites urbanos da cidade (Gomes, 2009). Ao longo do 

processo de expansão urbana, o Bairro do Caju, no qual se encontra o cemitério acabou 

se integrando a área urbana da cidade, mas sem intervenções urbanas que ocorreram em 

outros bairros. Não houve, por exemplo de projetos urbanísticos, de praças ou outros es-

paços de lazer. Durante minhas observações pude verificar que moradores da favela da 
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Baleeira se apropriavam do espaço público do cemitério como área de sociabilidade (en-

contros, caminhadas etc....)  De certa forma, os usos do cemitério para os moradores da 

favela me pareceram redirecionados como uma extensão de sua comunidade, asseme-

lhando-se ao quintal de suas casas.  

Durante minhas observações, me deparava com crianças soltando pipa, ou com 

mães passeando com seus filhos pelas alamedas do cemitério.  Desta forma, outras formas 

de utilização do espaço público comumente tido como espaço reservado aos mortos, por 

muitos considerado lugar impuro (Douglas, 1966). Mesmo diante de ossos e covas aber-

tas, crianças circulavam entre as covas, enquanto a alameda principal servia de atalho por 

moradores para se chegar a avenida quinze de novembro, principal rua do bairro do Caju. 

Os moradores da favela utilizam do espaço de forma incomum e inusitada para mim, 

acostumado com a ideia de cemitério “cidade dos mortos”, (Borges, 2014).  

Durante a pesquisa foi possível ver duas adolescentes atravessarem o cemitério 

vindo da baleeira em direção a AV. quinze de avenida quinze de novembro. Elas me 

disseram que estavam indo pegar cajá verde para a irmã que estava grávida, pois esta 

última havia sentido o desejo de comer essa fruta. Um funcionário do cemitério subiu 

então no muro e colheu a fruta de um pé de cajá que fica na parte interna do cemitério. 

 

2.1 -  A visitação guiada 
 

Com o projeto de preservar a memória da cidade, a historiadora professora Syl-

via Paes realiza tours periódicos com alunos universitários. Nestas ocasiões são apresen-

tados a história dos túmulos de vultos célebres campistas sepultados no Caju. Tive a opor-

tunidade de participar de um desses tours. A professora narra a história da criação do 

cemitério do Público Urbano do Caju, interligando com a história do município de Cam-

pos dos Goytacazes. Entre os fatos relatados pela professora Sylvia cabe ressaltar a his-

tória do túmulo de um maçom e todo o simbolismo por trás do monumento, hoje parcial-

mente depredado. Noutro túmulo podemos observar a gravura da frase “ordem e pro-

gresso” indicando da presença a ideologia positivista na cidade de Campos no início do 

século XX. 

O Tour se inicia na quadra onde estão localizados os túmulos mais luxuosos, e 

se estende até a área reservada as covas rasas. Durante o tour questionei o fato de haver 

ossadas espalhadas entre as covas rasas parcialmente abertas. A professora relatou que o 

problema da conservação do cemitério está sendo sanado aos poucos pela nova gestão 
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municipal.  Observei então que pouco de possibilidade críticas de meu lado, e que o tour 

era exclusivamente reservado à questão histórica da cidade, porém, deparei-me e estava 

sensibilizado com a questão da desumanidade, e pude constatar a forma como as questões 

conflituosas costumam ser evitadas. Tempo depois, a professora em entrevista ao jorna-

lista Telmo Filho13 (2016) afirmou: 

 

 

A vida do ser humano vive em cima de leis e para a morte também existe a 

legalização. “Partindo deste princípio, vou mostrar a questão da desigualdade 

social, o que é visto no nosso dia a dia, e que é notório no cemitério. Vou falar 

também da paisagem geográfica, pois aquele local já foi uma lagoa, usada pe-

los índios Goitacá. Vou mostrar ainda, a arte, a linguagem e a poesia existentes 

em algumas esculturas. (Filho apud, Paes, 2016). 

 

    

  Ainda na mesma notícia o jornalista cita que ocorreria nos dias 14 e 28 de agosto 

de 2016 um city tour guiado pela professora Sylvia com alunos do 8º e 9º anos do Centro 

Educacional Presbiteriano de Campos (CEPEC), estendendo assim as visitas aos alunos 

do ensino fundamental. A visitação é aberta ao público, bastando os interessados entrarem 

em contato com o coordenador do City Tour, Everaldo Reis para agendamento da visita, 

que será  

 

2.2 – A visitação nos feriados 
 

  O Cemitério do Caju recebe mais visitas durante os feriados do dia dos pais, 

dia das mães e finados. Durante o dia de finados 02 de novembro visitam o cemitério 

cerca de cinquenta mil pessoas. A Codemca estimou um público de 60 mil visitas no ano 

de 2014, enquanto que o jornal “Terceira Via” avaliou o aumento em cem mil pessoas. 

“Cerca de 100 mil visitantes devem passar pelo Cemitério do Caju, o maior do interior 

do estado do Rio de Janeiro, no feriado de Finados”.14 (Jornal Terceira Via, 2014). Neste 

período, muitas pessoas aproveitam para utilizar o espaço público dos cemitérios para 

garantir uma renda extra com o comercio ambulante, mas para isso é preciso que os tra-

balhadores se cadastrem junto ao órgão municipal responsável, no entanto, nem todos os 

                                                             
13Ver em: http://www.campos.rj.gov.br/exibirNoticia.php?id_noticia=35247. Acessado em 05 de agosto 

de 2016 
14Ver em: http://www.jornalterceiravia.com.br/noticias/campos-dos-goytacazes/58921/cemiterio-do-caju-

deve-receber-100-mil-visitantes-no-dia-de-finados#prettyPhoto. Acessado em 03 de março de 2015 

http://www.campos.rj.gov.br/exibirNoticia.php?id_noticia=35247
http://www.jornalterceiravia.com.br/noticias/campos-dos-goytacazes/58921/cemiterio-do-caju-deve-receber-100-mil-visitantes-no-dia-de-finados#prettyPhoto
http://www.jornalterceiravia.com.br/noticias/campos-dos-goytacazes/58921/cemiterio-do-caju-deve-receber-100-mil-visitantes-no-dia-de-finados#prettyPhoto
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trabalhadores seguem as orientações –Este é o caso dos zeladores de túmulos, que costu-

mam levar os filhos e netos para oferecerem os seus serviços as pessoas que estão visi-

tando o cemitério. Lavar os túmulos em troca de quanto? Uma dezena de reais? Segundo 

Damiana que é filha e neta de zeladores de túmulos, muitas pessoas pedem para que os 

zeladores continuem cuidando dos túmulos durante o restante do ano, período que pode 

prolongar durante décadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 – visita ao Caju no dia de finados 

Fonte: Secom/Campos 

 

 

2.3 -  Cemitério do Caju: um espaço de socialização e controvérsias 

 

A interação entre os múltiplos atores que atuam no cemitério do Caju, vai muito 

além das interações simplesmente profissionais. Como já citado anteriormente, o espaço 

do cemitério tem usos extremamente variados. Ao caminharmos pelo cemitério em dire-

ção ao muro que o separa da favela da Baleeira, nos deparamos com uma abertura que 

dar espaço para o local reservado as covas rasas, (cemitério dos cavalos) porém o que me 

chamou a atenção além das covas abertas e dos ossos espalhados, foi o fato de que junto 

ao muro fronteiriço com a favela existe uma horta, onde os moradores cultivam várias 

hortaliças tais como: abóbora, batata doce, além de várias bananeiras. E relembrando das 
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contribuições de Douglas sobre o puro e do impuro (Douglas, 1966), senti forte estranha-

mento: a horta fica a poucos metros das covas abertas, onde cachorros passeiam junto 

com as crianças que soltam pipa. 

Percebi que no lado direto da horta havia um portão de ferro. Na parede havia 

um buraco por onde muitas pessoas costumavam olhar, e depois disso o portão se abria 

para que eles entrassem ou saíssem. Perguntei a uma de minhas interlocutoras a dona 

Gelma, personagem a qual tratarei mais tarde com detalhes o motivo pelo qual as pessoas 

olhavam pelo buraco antes do portão se abrir, ela relatou:  

 

 
Meu filho, antes todo mundo passava sem problema, mas agora a polícia está 

em cima, aí eles precisam saber quem está tentando entrar na favela para não 

atrapalhar o negócio deles. Agora tem muita droga lá dentro. Até eu que traba-

lho aqui a mais de trinta anos tenho que pedir autorização para entrar. (Gelma, 

zeladora de túmulos) 

 

 

Só então pude perceber que o portão de ferro entre o cemitério e a favela era a 

passagem que as pessoas utilizavam para facilitar o acesso entre estes espaços. Além 

disso, este espaço público urbano é fortemente regulado pelo tráfico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

                  Figura 12 – espaço de entrada para o ”cemitério dos cavalos” 

                   Fonte: Acervo do autor 
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Enquanto mães passeiam com seus filhos, adolescentes passam com suas motos, 

crianças e crianças soltam pipa, utilizando o espaço público como área de lazer, notícias 

em jornais descrevem que pessoas foram encontradas vivas em túmulos, enterradas por 

traficantes. O primeiro caso registrado aconteceu no ano de 2001, onde o ajudante de 

caminhão Pedro Silva Cordeiro conseguiu sair com vida após levar tiros e ser jogado 

dentro de um túmulo. Esta notícia foi publicada em 04/12/2016, quando caso semelhante 

aconteceu. Segue a notícia na integra. 

 

 

No dia 28 de agosto de 2001, funcionários do Cemitério do Caju viveram mo-

mentos de terror, quando um homem saiu de uma das covas, coberto de sangue. 

Era o ajudante de caminhão de refrigerantes Pedro da Silva Cordeiro, que havia 

levado dois tiros na cabeça na noite anterior, ao ser confundido com um trafi-

cante. Ele deixou o cemitério e caminhou cerca de um quilômetro até o Hospi-

tal Ferreira Machado, depois de ter passado 15 horas desmaiado em uma cova. 

À época, Pedro, com 43 anos, contou à polícia que estava atravessando a co-

munidade da Baleeira a caminho de casa, no Parque Prazeres, quando acabou 

sendo confundido por um grupo de 10 homens com um traficante da comuni-

dade rival, Tira-Gosto (TG). Ele foi levado para o cemitério, onde foi ferido 

com dois tidos e jogado numa cova, coberta por um pedaço de madeira. A 

vítima fingiu-se de morta e, após passar a noite lá dentro, saiu por volta das 

12h, e andou pelas ruas da cidade até chegar ao hospital. (Telmo Filho e Fer-

nanda Moraes, 2016)15 

 

 

O segundo caso aconteceu quinze anos depois, no dia 04 de fevereiro de 2016. 

Segundo a notícia um homem teria sido encontrado vivo dentro de um túmulo, foi retirado 

por homens do corpo de bombeiros. 

 

 

Quase 15 anos depois, uma história parecida se repetiu na manhã desta quarta-

feira, no Cemitério do Caju, em Campos. Um homem foi encontrado vivo den-

tro de um túmulo do campo santo.  O homem foi retirado da cova pelo Corpo 

de Bombeiros. A equipe ficou surpresa ao constatar que ele ainda apresentava 

sinais vitais. (Idem) 

 

 

No dia 27 de janeiro, uma semana antes do corpo ser encontrado vivo em túmulo 

no Cemitério do Caju, visitei o cemitério junto com outros alunos da Universidade Fede-

ral Fluminense (UFF) e do Instituto Federal Fluminense (IFF) no quadro do City Tour 

                                                             
15 Ver em: http://www.diarionf.com/noticia-1155/homem-e-encontrado-vivo-dentro-de-tumulo: Acessado 

em: 06/02/2016 

http://www.diarionf.com/noticia-1155/homem-e-encontrado-vivo-dentro-de-tumulo
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organizado por professores e a professora Sylvia Paes. Comentei durante o tour que me 

lembrava do caso ocorrido em 2001, porem pude perceber os olhares de ceticismo, pois 

de fato são casos difíceis de acreditar. 

 

 

              Figura 13 – Homem encontrado vivo em túmulo no Caju 

              Fonte: imagem de reprodução –Lemos Filipe – Campos 24 horas 

 

 

Estas informações são assim também importantes para a compreensão outras ati-

vidades realizadas no cemitério do Caju: o tráfico de drogas e as drogas podem ser escon-

didas nos túmulos, como foi noticiado ao longo do ano de 2014, 2015 e 2016. Esconder 

drogas nos túmulos foi frequentemente noticiado, e um caso, duas vezes na mesma se-

mana. “A Polícia Militar realizou uma grande apreensão de drogas na manhã quinta-feira 

(21) no Cemitério do Caju, em Campos. Esta é a segunda apreensão em apenas uma se-

mana. ”16 (Campos 24 horas, 2016). As drogas normalmente são encontradas através de 

denúncia anônima.   

 

 

 

                                                             
16 Ver em: http://noticias24horas.net/2016/07/21/grande-apreensao-de-drogas-no-cemiterio-do-caju/. 

Acessado em: 26 de julho de 2016 

 

http://noticias24horas.net/2016/07/21/grande-apreensao-de-drogas-no-cemiterio-do-caju/
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Figura 14 – Drogas encontradas em interior de túmulo no Caju 

Fonte: divulgação - Campos 24 horas 

 

Evidentemente estes usos e apropriações do cemitério do Caju, geram fortes crí-

ticas. Os funcionários e frequentadores do espaço criticam estas atitudes que, segundo 

eles afastam pessoas de visitarem o cemitério, sentindo medo da violência. Tal sentimento 

estava associado à problematização da proximidade do cemitério do Caju com a favela 

da Baleeira. Porém os maiores críticos são os próprios moradores da favela, que não acei-

tam a generalização que é feita, quando atribuem a violência a favela, pois segundo eles 

a maioria dos moradores são trabalhadores e, portanto, não merecem ser comparados a 

marginais. 

Durante as observações, percebi que alguns funcionários estavam me evitando, 

ou me olhavam de cabeça baixa. Como que eu iria reprovar suas atividades. Um dia per-

guntei a um dos meus interlocutores o motivo desta evitação -  disse-me que todos esta-

vam contrariados, pois alguém havia furtado toda a fiação elétrica que ligava o prédio da 

administração ao prédio que serve de vestiário e onde os funcionários do cemitério pos-

suem uma geladeira para guardar as suas refeições. Foi então que uma funcionária da 

Limporte Serviços, firma que presta serviços para a Codemca na área de limpeza, me 

levou para ver os danos gerados pelo roubo dos fios. A maior indignação era por parte 

dos funcionários que residem na Baleeira, pois muitos eram considerados suspeitos de 
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terem cometido o furto pelo simples fato de morarem na favela. O sistema elétrico foi 

restaurado uma semana depois do furto. Havia rastros do roubo na parede do prédio e 

uma marca de sangue, provavelmente o ladrão se cortou após escalar a janela. 

 

 

               Figura 15 – prédio com fiações roubadas 

               Fonte: Acervo do autor 

 

Apesar dos estigmas de lugar violento devido à proximidade favelas, há parale-

lamente uma confiança mútua entre os frequentadores, e várias manifestações de gratidão 

comentado pelos profissionais que ali trabalham. Uma zeladora relatou que proprietários 

de túmulos costumam presentear os funcionários no dia do aniversário dos parentes fale-

cidos. Uma vez, observei uma festa com bolo e refrigerantes. Era organizada por meio de 

distribuição de senha para contabilizar o número de convidados. Sabendo que receberão 

presentes, alguns funcionários costumam zelar com mais cuidado dos túmulos daqueles 

que costumam ser mais generosos. 

Em suma, o cotidiano do Cemitério Público Urbano do Caju vai ao encontro da 

análise de Roberto Cardoso de Oliveira (2011). 
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Inspirado nas análises de Mauss, sugeri que o engajamento nas relações de 

reciprocidade ou na troca de dádivas implicava não apenas o direito das partes 

em cada evento de troca, mas também o reconhecimento mútuo da dignidade 

do parceiro. Pois, a troca de dádivas demandaria um reconhecimento de mérito 

ou de valor do interlocutor, na medida em que o presente trocado levaria con-

sigo o hau ou o espírito do doador, que não o confiaria a um parceiro que não 

fosse digno para tanto. (Cardoso de oliveira, 2011). 

 

 

As relações sociais existentes são como já observei, hierarquizadas, mas a dig-

nidade dos atores e preservada, se cada um corresponde as expectativas de sua posição 

no universo “cidade dos mortos” (Borges, 2014). As relações sociais existentes neste uni-

verso, são muito heterogêneas e transformam o local que deveria ser de dor e lamentos, 

em um local de convívio e sociabilidade. Paralelamente aos momentos de sofrimentos 

observei momentos de tensão e alguns funcionários formuladas por trabalhar com várias 

dificuldades estruturais e sociais. Desta forma, o cemitério é um espaço de sociabilidade 

permeada por inúmeras controvérsias. 

Os funcionários sofrem uma série de humilhações e discriminação por alguns 

usuários dos serviços públicos. Por exemplo uma funcionária da firma de limpeza relatou: 

“eles passam por nós como se a gente fosse invisível. Um chegou a dizer que eu certa-

mente era mulher de bandido” (Poliana, funcionária da limpeza) Alguns conformados 

com a posição tida como inferior, que contestam, não sendo nítido “os direitos e privilé-

gios no espaço público” (Cardoso de oliveira, 2011. P. 14) 

O Cemitério Público Urbano é um local a partir do qual é possível reconstituir 

por meio de relatos dos atores entrevistados a história da cidade. Cada um dedicou parte 

da sua própria história para manter viva a história dos que já se foram, memórias herdadas 

e transmitidas de geração em geração, onde os narradores acabam por viver o passado 

dos mortos por tabela (Pollack, 1992), fazendo com que o Cemitério Público Urbano do 

caju esteja cada vez mais vivo na construção da identidade social dos mais variados atores 

que, continuam construído sua história. “ Os monumentos aos mortos, por exemplo, po-

dem servir de base a uma relembrança de um período que a pessoa viveu por ela mesma, 

ou de um período vivido por tabela” (Pollack, 1992, p.202). 
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Capitulo 3 -  O cemitério como espaço de trabalho; o apego dos profis-

sionais ao lugar 

 

Ao passar os portões que separam a “cidade dos vivos da cidade dos mortos”, 

(Borges, 2014) podemos perceber uma nítida separação entre os dos universos. O cemi-

tério é um recinto repleto de monumentos simbólicos “vinculados ao esvaziamento da 

vida” (Idem), mais ao iniciar minha pesquisa pude observar que o cemitério do Caju era 

muito mais que um espaço reservado aos mortos. Talvez devido a ideias concebidas a 

priori, tive dificuldade em compreender como se articulavam as relações entre os profis-

sionais que trabalham no cemitério. Segundo Maria Elizia Borges o tabu acerca da “ci-

dade dos mortos” “persiste desde a obrigatoriedade de sua instalação no século XIX até 

os dias atuais. ” (Borges, 2014. p.356). Diante desta consideração me perguntei quais 

seriam os motivos pelos quais uma pessoa a trabalharia num recinto reservado aos mortos. 

No primeiro dia de minha pesquisa de campo, me deparei com uma mulher jo-

vem, negra carregando um balde com matérias de limpeza. Ela estava atravessando o 

cemitério em direção a quadra anteriormente reservada aos protestantes. (Na ala direita 

do cemitério). Me identifiquei como aluno do curso de Ciências Sociais e expus o objetivo 

de minha pesquisa. Então que conheci a Damiana, minha primeira interlocutora. Através 

dela fui apresentado ao senhor Jaime Batista, o construtor de túmulos mais antigo ainda 

em atividade no cemitério do Caju. Contou-me que começou a trabalhar no Caju ainda 

adolescente. Conheci paulatinamente outros profissionais que exerciam as mais variadas 

funções no cemitério do Caju. 

O cemitério do Caju conta com profissionais como: coveiros, zeladores de tú-

mulos, construtores, funcionários de limpeza e pessoal da administração. A maioria deles 

perpetuavam a tradição do trabalho seus pais avós e demostravam um apego, com os 

ofícios que exerciam em função deste vínculo.  É comum, por exemplo ver a mãe acom-

panhada da filha adolescente exercendo a profissão ensinada pela avó. 

Durante a pesquisa observei que os profissionais falavam de seus ofícios com 

orgulho, deixando transparecer o apego que tinham ao trabalho que desempenhavam. 

Este apego citado acima se assemelhava ao que Freire (2012) descreveu em re-

lação aos modos como moradores tecem vínculos afetivos e emotivos com uma cidade da 

baixada fluminense. Os moradores partem das críticas ao estado de descaso e abandono 

para diminuir as qualidades negativas e descrever o orgulho o orgulho de “ser da baixada”  
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 No cemitério semelhantemente os trabalhadores descrevem que são muitas ve-

zes tratados com descaso pelos “usuários” do cemitério, que o ofício que eles exercem 

são percebidos por muitos como algo sujo. Descrevendo estas representações eles afir-

mam também o orgulho de “ser do Caju”. 

 O cuidado com os mortos, os velórios e os sepultamentos dos corpos etc. eram 

atribuídos a Igreja Católica, a qual partir do século XVII começou a cobrar pelos ofícios 

fúnebres. “Mas os padres exerciam nos funerais uma outra função além daquela cele-

brante; tanto padres como monges eram também requisitados - pagos - por sua simples 

presença” (Ariès, 2012). Verificamos aqui um fato interessante, pois para Ariès as trans-

formações ocorridas em torno do fenômeno morte aconteceram de forma lenta, mas em 

certo momento aquilo que era algo intimista passou a ser fator também de aquisição de 

capital, e surgiram daí os primeiros profissionais “ligados a morte”. Antes o trabalho fú-

nebre tinha um caráter de caridade para com o falecido, embora Ariès cite que muitos 

ricos deixavam em seus testamentos somas suntuosas para as instituições religiosas, em 

troca benefícios espirituais para sua alma. (Idem). Dentre os profissionais que começaram 

a utilizar dos funerais como forma de ganhar dinheiro, foram as “Carpideiras”.17 

Durante a pesquisa de campo, conversei com vários profissionais que procurei 

mapear na seção seguinte. 

 

3.1 – Os coveiros ou sepultadores 

 

Não tive acesso a documentos que permitisse identificar a origem da profissão 

de coveiro. Nos arquivos relacionados a municipalização do cemitério do Caju observei 

que a administração do cemitério não é mais atribuição da igreja fica tangente a necessi-

dade de contratação de profissionais para executarem as tarefas relacionadas aos sepulta-

mentos, pela (conservação e limpeza do espaço). No final do século VIII e início do sé-

culo XIX, com a municipalização dos cemitérios, até então de propriedade das igrejas, 

algumas profissionais se tornaram “empresários”. 

 

(...) na Europa os cemitérios tornaram-se municipais, ou seja, públicos, não 

sendo deixados à iniciativa privada. Nas cidades em desenvolvimento do sé-

culo XIX, antigos marceneiros ou coveiros, bem como proprietários de coches 

e de cavalos, tornavam-se “empresários” (undertakers), ou seja, a manipulação 

dos mortos tornava-se nestas cidades, uma profissão. (Ariès, 2012, p. 92). 

                                                             
17 Mulheres pagas para chorar durante os ofícios fúnebres. 
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O período das municipalizações dos cemitérios europeus citados por Ariès, coin-

cide exatamente com o período da criação do cemitério do Caju 1855, final do século 

XIX.  Partindo desta premissa, podemos dizer que a trabalho de coveiro, como profissão 

no Brasil, também data do mesmo período. 

Durante a minha pesquisa tive, contato com vários coveiros que, apresentam-se 

como orgulhosos de suas profissões. Todos dizem frequentar o espaço do cemitério desde 

criança, período no qual aprenderam o ofício com outro coveiro mais velho. O ofício de 

coveiro, é exclusivamente exercido por homens. Não encontrei nenhum relato de uma 

mulher que realizasse o ofício de coveiro na cidade de Campos dos Goytacazes, exceto 

no caso de uma notícia referente a uma mulher, Ronilda Cancellier Bernardo18, no Espí-

rito Santo, que passou a trabalhar como coveira e administradora do cemitério, após tra-

balhar vinte e sete anos como pedreira e carpinteira, na cidade de Urussanga.19 Dentre os 

coveiros com os quais tive contato, escolhi apresentar a trajetória de Salib, Jeremias e Eli. 

O Jeremias foi um dos meus primeiros contatos, que me foi a presentado por JB, 

personagem sobre o qual falarei mais adiante. Todos os três coveiros, ou sepultadores, 

(termo preferido pelos profissionais da Codemca ao se referir a eles) realizam outras fun-

ções no cemitério, mas a função que exercem formalmente é esta. 

O trabalho de coveiro não se restringe a sepultar corpos, como pude observar 

durante a pesquisa. Cabe aos coveiros, além do sepultamento dos corpos, exumar e abrir 

covas novas, enquanto alguns ajudam na construção de novas caixas. Fui autorizado pelos 

coveiros a acompanhar o processo de exumação de um corpo, que iria ceder lugar para 

outro membro da família que havia falecido, porém durante o momento em que eu estava 

tirando a foto, um funcionário da administração (funcionário da Codemca) me procurou 

correndo pedindo para que eu parasse de tirar fotos. Os proprietários do túmulo haviam 

acabado de chegar ao cemitério para acompanhar a exumação. Mais tarde o funcionário 

pediu desculpas, e explicou: “não podemos permitir registros com foto na presença de 

familiares” (Funcionário da Codemca). Deixou claro que na ausência de familiares, no 

                                                             
18 Ver em: http://www.paxreal.com.br/content/mulher-assume-cemit%C3%A9rio-e-se-torna-primeira-

coveira-da-hist%C3%B3ria-de-urussanga. Acessado em: 29/07/2016 

 
19 Encontrei notícias com exemplos semelhantes acontecidos em; São Paulo, Acre e Ceará.  

 

http://www.paxreal.com.br/content/mulher-assume-cemit%C3%A9rio-e-se-torna-primeira-coveira-da-hist%C3%B3ria-de-urussanga
http://www.paxreal.com.br/content/mulher-assume-cemit%C3%A9rio-e-se-torna-primeira-coveira-da-hist%C3%B3ria-de-urussanga
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entanto a pesquisa é livre, preocupei-me em não identificar o túmulo em questão, man-

tendo assim a privacidade da família.20 

Os trabalhadores com quem tive contato durante a pesquisa pediam para que eu os 

acompanhasse seus trabalhos, pois para eles o fato de seu trabalho ser registrado era um símbolo 

de valorização de seu ofício. Procurei participar de forma mais atuante possível da rotina dos 

profissionais. Muitos pediram para eu dar continuidade ao trabalho, pois segundo eles “ é sempre 

bom a gente trocar experiências”. 

 

Figura – 16 – Coveiros durante exumação de um corpo 

Fonte: Acervo do autor 

 

                                                             
20 A decisão de tirar foto durante uma exumação, foi de um dos coveiros que tinha a intenção de mostrar 

aspectos de seu trabalho. Tive que pedir permissão aos outros profissionais que o auxiliavam. 
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O meu contato com Salib ocorreu de modo inusitado. Eu estava sentado e apoi-

ado a um tampo de túmulo que é usado como mesa pelos funcionários do cemitério, en-

quanto conversava com eles sobre seus trabalhos. Um casal jovem atravessava neste mo-

mento indo em direção à favela da Baleeira. Tratava-se de uma adolescente de quinze 

anos e um Rapaz de dezessete, como um bebê de poucos meses no colo. Me aproximei 

deles e perguntei se poderia conversar com eles sobre o do cemitério, “pode sim vou leva-

la em casa e já estou voltando” disse o rapaz.  

Continuei conversando com o grupo de trabalhadores, à espera do jovem que 

disse que voltaria para falar comigo. Neste instante, apareceu um homem de cerca de 60 

anos, branco de olhos claros, sorridente, e com marcas corpóreas que expressava seu tra-

balho braçal. Cumprimentou-me, me cumprimentou com mãos calejadas e pediu para eu 

me apresentar – Respondi que era estudante de Ciências Sociais e descrevi mais uma vez 

meu projeto de pesquisa. Ele se apresentou “Salib, mais conhecido como Salibinho”. Sa-

lib começou a falar de sua família e como criava suas filhas. Mudavam de assunto o tempo 

todo e, diversas vezes, perguntava se eu concordava com o que dizia – Quando aqui-

esçava, Salib se virava para o Jeremias e dizia “ Não te falei”, como se minha afirmação 

reforçasse o que ele estava falando. Foi só depois de duas horas, quando o rapaz voltou 

que descobri que Salib era sogro daquele jovem, que já havia comentado com ele, que um 

estranho queria conversar com ele. 

Teci uma relação de proximidade com Salib relatou seu ofício, desde que lem-

brava trabalhava no cemitério desde criança. Lembrava que pescou muitas vezes no local 

onde está situada a Irmandade de Santa Efigênia. Havia uma lagoa frequentada pelos ín-

dios goitacá que ali viveram. “Nós tirava a camisa, fazia um arrastão e pegava um monte 

de peixe, mas só dava para fazer isso na época de enchente do rio Paraíba” (Salib). Ele 

ainda narrou que começou a trabalhar no cemitério recolhendo pedaços de vergalhão de 

obras abandonadas para serem utilizadas na construção de túmulos. 

Salib disse que não há lugar melhor para morar do que a Baleira, “pois não existe 

crime”, e todos se conhecem, e que “dorme de janela aberta”. Enquanto conversávamos, 

outras pessoas continuavam a transitar pelo caminho que leva a favela. Eu perguntei-lhe 

se aquilo era algo comum, esta circulação ele respondeu positivamente. Explicou-me que 

eram moradores da favela da baleeira. Referiu-se às discriminações dos moradores da 

favela que eram decorrentes do que ocorre em outras favelas: a violência. 
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A violência “aumentou”, segundo ele por causa do projeto “morar feliz” Neste 

momento eles começaram a falar em tom mais baixo, “está vendo o que está acontecendo 

no Santa Rosa em Guarus”, como se fosse perigoso mencionar o nome de outra favela. 

O Jeremias, que conheci enquanto conversava com o JB, me contou que traba-

lhava enquanto contratado da Codemca. O seu contato com o cemitério, no entanto, ini-

ciou-se desde sua infância, quando jogava bola no “cemitério dos cavalos”. Jeremias 

aprendeu com o JB o ofício de coveiro e construtor de túmulos, e hoje em dia exerce as 

duas funções, uma formal e outra informal. O terceiro coveiro que tive como interlocutor 

foi o Eli, que por sua vez, além de trabalhar como coveiro contratado pela Codemca, 

também trabalha como “riscador de pedra”, forma utilizada para definir os escultores de 

letras. Este muito jovem, também aprendeu o ofício, tanto de escultor, quanto de coveiro, 

com os mais antigos no ofício. Eli, funcionário da Codemca, trabalha no Caju desde os 

seus 14 anos de idade, hoje tem 35 anos, e trabalha como sepultador, termo que ele e 

outros funcionários não aceitam, pois segundo eles, coveiro deveria ser o termo correto a 

ser usado. Como mencionado anteriormente, a Codemca, utiliza o termo sepultador para 

se referir aos coveiros. Eli aprendeu a “bater pedra” ou “riscar pedra” 21com o senhor 

Roberto, conhecido como “tatu. 

 

3.2 – Os construtores de túmulos 

 

Fui caminhando com a Damiana a zeladora de túmulos, entre um túmulo e outro. 

Em dado momento, passamos por um senhor negro de idade já bem avançada e a Damiana 

me disse. “Esse é o mais trabalhador mais antigo do cemitério”. (Damiana) Ele estava 

sentado junto a outro funcionário. Apresentei-me me apresentei e perguntei se poderia 

me sentar ao lado dele, em um tronco de árvore que utilizava como banco. 

A Damiana seguiu para limpar outros túmulos. Enquanto isso, conversava com 

o idoso que se identificou como Jaime Batista. Ele disse com orgulho que trabalha no 

Caju desde 1948, e que atualmente é o funcionário mais antigo do cemitério do Caju. Já 

ensinou vários pedreiros segundo ele, a arte de construir túmulos. O outro zelador que 

estava sentado junto ao senhor Jaime a todo momento confirmava tudo o que o senhor 

Jaime dizia. Ele se apresentou como Jeremias e disse trabalhar no Caju há pelo menos 30 

                                                             
21 Termo utilizado pelos escultores para designar esculturas de letras em pedra 
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anos, e aprendeu o oficio com o seu Jaime, como Damiana, lembrou que os funcionários 

costumavam jogar futebol no cemitério dos cavalos, área as covas rasas. 

Enquanto conversamos ouvimos uns gritos seguidos de uma cantoria. Um ho-

mem se aproximava visivelmente alterado, gritando que não trabalharia porque tinha se 

“acabado no forró na noite anterior”, aproximou-se e apertou minha mão, e beijou e beijo 

a do senhor Jaime. No momento em que ele se afastou, senhor Jaime comentou “Hoje ele 

está bem, quando ele está atacado ele amedronta as pessoas que não o conhecem. A droga 

acabou com ele, ele xinga muito, e fica muito alterado as vezes, mas sempre me respeita” 

(Jaime Batista, construtor de túmulos). 

Os construtores têm o JB como figura representativa, apelido que prefere ao seu 

nome chamado, Jaime Batista, é o construtor mais antigo que trabalhado e ensinou seu 

ofício outros construtores na maioria dos cemitérios do norte e noroeste do Estado do Rio 

de Janeiro, segundo ele. Outro construtor já falecido muito comentado é o “Café”, o qual 

com seu pai construíram túmulos. O pai e o filho eram “empresários”, pois contratavam 

outros construtores. “O grande problema segundo um dos construtores é o alcoolismo, 

que, acaba levando os mais velhos a morte”, como o italiano Marco Reffi. (Voltaremos 

mais adiante a este personagem).  

Meu sogro me falou para procurar “Café”, seu colega de classe na antiga “ Escola 

Técnica de Comércio”, e que ele costumava desde criança ir ao cemitério depois da aula 

para trabalhar. Perguntei ao Salib, conhecido se ele conhecia o Café, e se ele poderia me 

apresenta-lo, ele disse que havia conhecido, mas que não poderia me apresenta-lo pois 

ela já havia morrido. Salib contou que Café conhecido no Caju como Zé Café, era filho 

de Luiz Café, ambos haviam sido empreiteiros na construção de túmulos. Salib me indi-

cou a localização do túmulo do Café, que até hoje tem a estima dos colegas. Quanto ao 

JB, hoje em dia ele também trabalha como empreiteiro, colocando outros construtores 

para trabalharem para ele.  

Outro construtor “empresário” é o Valfredo que diz trabalhar a mais de 40 anos 

no cemitério do Caju. É dono de Marmoraria, ele tem seu escritório anexo ao prédio da 

direção do cemitério22. Ambos, Valfredo e JB fizeram questão de me darem o seu cartão 

de visita, pois segundo eles, o meu trabalho ‘serviria como propaganda de suas empresas”. 

Eles me deram seus cartões com orgulho, demostrando a ascensão dentro da profissão. 

                                                             
22 Mais uma vez, o privado, junto ao espaço público. 
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Para eles um catão de visitas é algo que demonstra “status” entre os profissionais do ce-

mitério.  

 

 

    Figura 17 – Cartão visitas de Valfredo e JB 

     Fonte: Acervo do Autor 

 

Pelo relato de vida destes dois atores pude observar que a reputação deles foi 

construída ao longo do tempo, assim como a reputação de Zé Café e Luiz Café. Ambos 

construíram sua reputação na memória daqueles que os conheceram, e é significativa da 

rede amizades entre estes atores. Também, neste caso, a reputação é eloquente da centra-

lidade do respeito: quando é positiva. A reputação constrói assim a nossa identidade. “A 

identidade é uma construção que se narra” (Cancline, 2006, p. 129). 

Assim, pude ouvir narrativas acerca das “virtudes” daqueles que morreram, mas 

ainda são lembrados, pelos que os conheceram, bem como características de sua identi-

dade construída, mas. A memória e a identidade estão sempre interligadas, uma na cons-

trução da outra. “(...) se conjugam, se nutrem mutuamente, se apoiam uma na outra para 

produzir uma trajetória de vida, uma história, um mito, uma narrativa. Ao final, resta 

apenas o esquecimento” (Candau, 2011, p. 16). No cemitério, portanto o nome e a profis-

são dos profissionais estão sempre interligados. O nome vem sempre precedido do ofício 

exercido.  

As identidades ainda são associadas ás qualificações positivas da avaliação do 

trabalho. 

Por exemplo, a seguir, podemos observar uma placa junto a um túmulo constru-

ído por Luiz Café. Os objetos mantem viva a memória do construtor de túmulos. 
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Figura 18 – Placa indicativa de túmulo construído por Luiz Café 

Fonte: acervo do autor 

     

3.3.  - Os batedores ou riscadores de pedra  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19 – Riscadores de pedra e suas ferramentas 

Fonte: Acervo do autor 

 

Os “riscadores de pedra” eram artesãos que trabalhavam nas marmorarias, no 

setor de produção, responsáveis por certos tipos de acabamento em túmulos 

considerado de modelo simples. Provavelmente este tipo de artista artesão sur-

giu no Brasil a partir do século XX. Eles tinham como função colocar inscri-

ções, alegorias e ornatos nos túmulos dentro de um processo artístico que visa 

lavrar na pedra, isto é, gravar na superfície da mesma. (Borges, 2008, p.1) 

 

Muitos adornos indicam a dimensão artística contida no trabalho, no entanto, é 

pouco comum enfatizar esta dimensão. Segundo Maria Elizia Borges (2011) a história da 
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arte foi omissa em ralação a produção de arte funerária. A história da arte segundo a 

autora é alicerçada em valores voltados para a “cidade dos vivos”. Alguns historiadores 

escreveram trabalhos muito importante sobre a história da morte, porem são poucos os 

historiadores da arte que se dedicaram-se a arte produzida nos cemitérios, a chamada “arte 

funerária”. No ano de 1979, foi primeira vez que a questão da arte funerária foi proposta 

segundo cita Maria Elizia Borges: 

 

O primeiro despertar para o valor da arte funerária enquanto produto artístico 

ocorreu no 24º. Congresso Internacional de História da arte, realizado em Bo-

logna em 1979, organizado por Horst W. Janson, onde houve uma sessão des-

tinada ao estudo da escultura do século XIX, e das 25 comunicações apresen-

tadas apenas três foram sobre a produção funerária. Uma abordou a escultura 

sepulcral inglesa (PENNY); outra apresentou a importância da escultura fune-

rária depois de Canova (LICHIT) e a última fez um levantamento da escultura 

cemiterial simbolista em Milão (Borges, apud Bossaglia, p.2).  

 

 

Ao transitarmos pelo cemitério do caju as técnicas artísticas das esculturas, po-

dem ser destacadas. Um coveiro, Eli me apresentou o seu primo Rogério. Ambos são 

riscadores ou batedores de pedra. O Rogério trabalha há tempo como riscador. Eli con-

tratado trabalhar como coveiro, só realiza hoje o trabalho de riscador nos seus dias de 

folga. 

 De acordo com Eli, e depois confirmado por Valfredo e pelo próprio “Tatú” o 

oficio de riscador de pedra foi ensinado por um italiano que se chamava Mario Reffi. 

Seria natural da República de San Marino, segundo ele. Existem túmulos artísticos com 

placas assinadas por ele. Neste momento chegou o senhor tatu, que me foi apresentado 

por Eli. Tatu é um senhor negro de 65 anos de idade, trabalha no Caju desde criança. 

Explicou-me que aprendeu a trabalhar com Mario Reffi. Segundo Tatu, era um sujeito 

muito estranho, “pois costumava comer todo tipo de bicho, desde pardal a camaleão” 

ainda comentou que, que Mario Reffi pagava para que crianças pegassem pardal para ele. 

Tatu lembrou que não foi fácil aprender a talhar letras, e que Mario Reffi era 

muito paciente ao ensinar os meninos que tinham interesse em aprender o ofício. 

Valfredo, personagem singular, que trabalha há 45 anos no Caju. Dono de mar-

moraria, passa o dia circulando pelo cemitério de triciclo a procura de possíveis clientes. 

Se ofereceu a dar informações, pois segundo ele os “outros” meus informantes “tem uma 

mente muito pequena”. Valfredo começou a me fazer perguntas para testar os meus co-

nhecimentos gerais. Confirmou a história do italiano Mario Reffi, e disse que morreu a 

15 anos, devido ao fato de que bebia muito e fumaça demais. Ainda lembrou que todos 
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os anos, o italiano recebia uma carta da República de San Marino, timbrada a ouro o 

convidando a retornar a terra natal, e sempre se recusou, “pois já se sentia brasileiro. ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20 – detalhe de túmulo construído por Mario Reffi 

Fonte: Acervo do autor 

 

3.4 - Os zeladores e zeladoras de túmulos 

 

   Comecei a pesquisa acompanhando o trabalho de uma zeladora, que me expli-

cou a relação existente entre os proprietários de túmulos e os zeladores, enfatizando a 

relação de confiança mútua. O oficio de zelador ou zeladora de túmulo é exercido por 

homens e por mulheres. Como o oficio de coveiro, é transmitido ou ensinado de geração 

para geração. Segundo eles, não é comum existir conflitos entre os zeladores e os propri-

etários, mesmo quando os proprietários atrasam o pagamento deste trabalho. Os zeladores 

fazem os seus próprios horários, e zelam vários túmulos no mesmo dia. A principal é 

referente a que não recebem nenhum benefício trabalhista. (Trata-se de um trata-se de um 

trabalho informal). Como recebem em média vinte e cinco reais por mês por cada túmulo 

limpo, os zeladores não conseguem contribuir para a Previdência Instituto Nacional de 

Segurança Social – INSS. 

Mesmo com esta baixa renda, alguns descrevem o apego que têm pelo seu tra-

balho. Cláudia Marcia, morou na favela Baleeira por mais de 50 anos. Após ficar viúva, 

mudou-se com os filhos para uma residência próxima ao Hospital Geral de Guarús, mais 

continuou mesmo após sua mudança a trabalhar como zeladora, substituindo sua mãe 

(que também era zeladora). Dona Gilda, 61 anos de idade, trabalha há mais de 40 anos 
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como zeladora de túmulos. Todos os seus filhos e filhas foram criados com o dinheiro 

que ela conseguiu lavando túmulos, segundo ela. 

Conheci Gelma, em um dia em que estava sentada num túmulo junto com outras 

zeladoras. Apresentei-me como aluno de Ciências Sociais. Uma das senhoras me pergun-

tou se era a mesma coisa de serviço social.23 Respondi pela negativa e expliquei que es-

tava fazendo uma pesquisa sobre a história do cemitério. Quando pronunciei o termo, 

pesquisa, esta senhora Gelma disse-me que estava disponível para dar a entrevista, ela 

sonhava “em ser famosa”. Tinha 60 anos de idade e que trabalhava há mais de trinta 

limpando túmulos, trabalho que herdado de sua mãe, que também foi zeladora de túmulo 

durante toda vida. Neste momento outra chamada Fátima entrou na conversa contestando 

dona Gelma, dizendo que ela tinha mais de 60 anos. Gelma respondeu: “o que importa é 

que criei meus dos filhos com o dinheiro que tiro daqui”. (Gelma). Ela me ofereceu um 

copo de café. Tirou a tampa da garrafa térmica e colocou o café. Costumava levar café e 

biscoitos para o cemitério, e todos tomavam café na mesma tampa. 

Enquanto eu tomava café dona Gelma aprofundou-se na descrição de sua vida. 

Tem dois filhos, que tocam num grupo famoso de pagode famoso na cidade. Mesmo 

sendo músico, seu filho mais novo o Alexandre, ainda limpa túmulos. Depois me convi-

dou para fazer uma oração: “Meu Santo Amaro, Santa Edwiges, São Jorge Guerreiro”,  

Durante todo o dia, dona Gelma, me guiou e me apresentou a diversas pessoas. 

Fiquei conversando com dona Gelma e Fátima por algum tempo. Fátima contou que mo-

rou no Rio de Janeiro, mais voltou por não conseguir ficar longe do cemitério do Caju. 

 Dona Gelma, espírita, me levou a ao túmulo de seus pais de santo, quando pas-

sou pelo túmulo de Osório José Alves, dona Gelma disse que uma senhora muito idosa 

costuma visitar este túmulo todos os dias e que de repente parou, “certamente deve ter 

morrido”. Durante todo o relato repetia que tinha orgulho em trabalhar no cemitério, e 

que “sua mãe a dona Maria Francisca trabalhou a vida toda no cemitério e que ela seguia 

os passos da mãe”.  

Os zeladores de túmulo e os riscadores de pedra trabalham todo os dias no ce-

mitério informalmente. O funcionamento do cemitério depende fortemente destes traba-

lhadores, pois a prefeitura contrata somente pessoal terceirizado, para a limpeza das ruas. 

“Somos contratados pela Limport, só limpamos as ruas entre os túmulos. Trabalhamos 

em grupo de quinze”.  Mariana, (funcionária da Limport Serviços). 

                                                             
23 Segundos as zeladoras, as assistentes sociais da prefeitura costumam ir ao cemitério em dias festivos 

para observar se elas estão levando menores para trabalharem com elas. 
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Um grupo de funcionárias da Limport me oferecerem refrigerante e começaram 

a conversar comigo. Algumas dizem ter vergonha de trabalhar dentro do cemitério. “ As 

pessoas acham nosso trabalho sujo”. As algumas vezes que tiraram foto com o celular e 

tendo túmulos ao fundo e publicaram nas redes sociais as pessoas que visualizaram as 

fotos, as discriminavam por terem tirado as fotos dentro do cemitério, além disso os visi-

tantes não as cumprimentam, “nós parecemos invisíveis para as pessoas que passam pelo 

cemitério. ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21 – Gelma zeladora de túmulos diante do túmulo dos “Café” 

Fonte: acervo do autor 
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Dona Gelma apresentou-se como minha guia, durante toda a minha pesquisa, e 

insistia me ajudar, vendo que seria um meio de ser tornar famosa. Durante a pesquisa 

pude observar as atividades de distribuição das funções cruciais para evitar conflitos. Os 

únicos que ouvi criticarem a administração foram os terceirizados, que não recebiam seus 

pagamentos em dia. Poucos dias após ter ouvido as críticas desses profissionais, eles fi-

zeram um protesto em frente ao cemitério reivindicando os salários em atraso e melhorias 

nas condições de trabalho.  Suas denúncias foram divulgadas pelos jornais que noticiaram 

a normalização da situação dos funcionários junto a empresa contratante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

Figura 22 – Protesto em frente ao cemitério do Caju 

 Fonte: Foto: Divulgação – Jornal Folha da Manhã 

 

 

 Cerca de 20 funcionários de uma empresa terceirizada responsável pela reali-

zação de serviços de limpeza no Cemitério do Caju, em Campos, incendiaram 

pneus em frente a portaria principal e bloquearam entrada e saída do local por 

aproximadamente 30 minutos, na manhã desta terça-feira (21). 

O motivo do manifesto, segundo os funcionários, teria sido o atraso de 20 dias 

nos salários da categoria. A diretora administrativa do cemitério, Marcela Ris-

cado esteve no local, e afirmou que as remunerações haviam sido depositadas 

na manhã desta terça. Após serem informados sobre a compensação do paga-
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mento, os funcionários encerraram a manifestação, liberaram a passagem e re-

tiraram a sobra dos materiais incendiados. (Jornal Folha da Manhã. Por Marcus 

Pinheiro, 21/06/2016)24 

 

 

A situação voltou ao normal após serem atendidas as reinvindicações dos pro-

fissionais, que continuam a trabalhar, porem de maneira rotativa, um mesmo profissional 

não fica muito tempo trabalhando no mesmo recinto. Diferente dos outros profissionais 

que mantem vínculos com o cemitério por décadas. 

 

3.5 - O cemitério do Caju e o uso do espaço público como mercado infor-

mal 
 

Observei ainda uma diversidade de atividades de comercio no cemitério do Caju. 

No dia de finados, dia das mães e dia dos pais a frequentação do cemitério aumenta for-

temente. No dia de finados a Codemca autoriza que sejam comercializados artigos como 

velas e flores, bem como alimentos ao grande número de visitantes. Na maioria das vezes, 

o comercio é praticado por trabalhadores de maneira informal e de modo pontual.  

Estes atores levam crianças que ajudam a vender artigos – Além disso, com o 

aumento de visitas, também aumenta o pedido de lavagem de túmulos, e os zeladores 

aproveitam a ocasião para obter novos clientes.  . 

Um dia, encontrei um grupo de pessoas que conversava animadamente, em meio 

de crianças que soltavam pipa. Quando eu me aproximei, verifiquei que as pessoas esta-

vam em torno de uma caixa que repousava sobre um túmulo. A caixa estava cheia de 

cosméticos e remédios fitoterápicos, vendidos por uma menina adolescente e seu pai. 

Anotavam o nome dos compradores em uma caderneta. O pai me ofereceu alguns produ-

tos, explicando-me que eu poderia pagar parcelado, pois ele volta ao cemitério toda se-

mana. Comprei uma medicação que segundo o vendedor “cura” quase tudo. 

 

 

  

 

 

 

                                                             
24 Ver em: www.fmanha.com.br – acessado em: 22 de junho de 2016 

http://www.fmanha.com.br/
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Figura 23 - venda de remédios e cosméticos sobre túmulo no Caju 

Fonte: acervo do auto 

 

Observei outras formas de comércio informal: venda de salgados e refrigerantes.  

Os vendedores estacionavam veículos no interior do cemitério e vendem seus produtos 

no próprio cemitério. Zé Carlos, que trabalha a três anos no local vendendo salgados para 

as pessoas que trabalham no cemitério. 

Desta forma, a rotina do cemitério é marcada por uma série de atividades de 

trabalhadores informais e formais. Estas atividades têm incidência sobre o ordenamento 

do cemitério. Há ainda uma nítida divisão do trabalho, e “a divisão do trabalho (...) é e se 

torna cada vez mais, uma das bases fundamentais da ordem social” (Durkheim, 2000). 

Capitulo 4 – O cuidado com os corpos 
 

Após a morte o homem torna-se “o corpo”. Durante a minha pesquisa pude ouvir 

frases como “ O corpo dele foi sepultado na quadra X”. Este tipo de expressão separava 

a identidade do indivíduo do seu próprio corpo, como se ambos não fossem mais uma só 

coisa. O termo “o corpo” é utilizado com mais frequência, do que “cadáver” no recinto 

do cemitério. Podemos observar em notícias de jornais expressões que são empregadas 
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preferencialmente tal como no cemitério: “Corpo do filho de Chico Anysio vai ser cre-

mado na zona portuária do Rio”25. Nesta notícia do G1, temos um exemplo de como após 

a morte a expressão “o corpo” passa ser utilizado junto com a identidade do indivíduo. 

Le Breton (2007) nos faz refletir sobre o universo do corpo, e apresenta sugestões 

ao pesquisador para evitar armadilhas que nos leva a separar o corpo do indivíduo. 

 

Inúmeras representações visam de fato dar carne ao homem. Ou dar um corpo 

ao homem. Alternativa que não é sem consequências e cujas armadilhas o pes-

quisador deve evitar:  Dar um corpo ao homem: assim, a anatomofisiologia e 

o conhecimento medico no sentido amplo, separando o homem do seu corpo, 

encaram este como um em si. Parece que a maior parte dos sociólogos da atu-

alidade preocupados em compreender os usos sociais e culturais do corpo ade-

rem sem críticas à teorização biomédica e veem nela sua realidade objetiva. 

(Le Breton, 2007, p.25) 

 

 Como formação em curso técnico em enfermagem, presenciei inúmeras vezes na 

minha experiência, profissionais chamarem um paciente pelo nome. No entanto, quando 

o paciente vai a óbito, o nome não é mais considerado, apenas se referem (os profissio-

nais) ao corpo.  Ariès afirma que quando são internados em hospitais e clínicas, os indi-

víduos são isolados e tratados como “Caso Clínico”. “Hoje, nos hospitais e clínicas em 

particular, não há mais comunicação com o moribundo. Ele não é mais escutado como 

ser racional, é apenas observado como um caso clínico” (Ariès, 2007, p.274). 

Ariès deixa explicito que nos hospitais e clínicas o moribundo recebe cuidados 

que não receberia se estivesse somente entre familiares e amigos, porem “ (...) tornou-se, 

ainda que bem cuidado e por muito tempo conservado vivo, uma coisa solitária e humi-

lhada” (Idem).   

Pude observar, que, o tipo de morte determinava a forma de como os profissionais 

no cemitério tratavam “os corpos”, ou faziam menção a eles. Existe somente uma capela 

no cemitério do Caju na qual pode-se velar corpos, a capela de São José.26  Em um dia de 

velório nesta capela, me chamou a atenção, pois eu nunca havia visto a capela aberta ao 

público. Perguntei sobre o assunto a um de meus interlocutores que me respondeu: “ é 

um anjinho que morreu assim que nasceu” (Nazaré, zeladora de túmulo), todos pareciam 

                                                             
25Ver em: http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2016/03/corpo-de-neto-de-chico-anysio-vai-ser-cre-

mado-tarde-no-rio.html. Acessado em: 23/07/2016 
26 Só é permitido velórios nesta capela durante o dia, devido ao fato de que o cemitério fecha seus por-
tões as dezoito horas. 

http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2016/03/corpo-de-neto-de-chico-anysio-vai-ser-cremado-tarde-no-rio.html
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2016/03/corpo-de-neto-de-chico-anysio-vai-ser-cremado-tarde-no-rio.html
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comungar da dor da família, porem quando um carro funerário chegou ao cemitério car-

regando um caixão de vítima de assassinato um funcionário disse: “menos um vaga-

bundo” (S.M.).        

Em casos de homicídios é comum ouvir então o termo “Cadáver”, quanto os cor-

pos são encontrados. “De acordo com a Polícia Civil, dois suspeitos foram denunciados 

por homicídio e todos por ocultação de cadáver. ” (Folha de São Paulo, 26/06/2009), 

porém não observei este termo sendo utilizado pelos profissionais do cemitério. 

Na entrada do cemitério foi colocado um banner com a descrição “aqui somos 

todos iguais”. No entanto após minhas observações, vi que não condiz com o cemitério 

do Caju. Há um forte contraste entre o espaço reservado aos túmulos privados as covas 

rasas, na área na qual os ossos se misturam com terra proveniente de erosões, restos de 

caixão e coroas de flores.  

Nas visitas guiadas ao cemitério, são contadas as histórias das figuras ilustres ali 

sepultadas, porém não ouvi menção as desigualdades também existentes no mesmo es-

paço. Tais desigualdades são perceptíveis pela suntuosidade de alguns túmulos de famí-

lias ricas que contrastam com as covas rasas, onde as pessoas sem caixas são sepultadas. 

Para Ariès, o sepultar os mortos em sepulturas sem adorno era costume na idade 

média, pelos ricos para demostrar humildade, e no caso dos pobres não era alternativa, 

costumava-se sepultar os pobres em “fossa comum”, onde os corpos ficavam amontoa-

dos. “(...) grandes fossas comuns, ditas “fossas dos pobres”, largas e com vários metros 

de profundidade, onde os cadáveres eram amontoados, simplesmente cosidos em seus 

sudários, sem caixão”.  (Ariès, 2007, p.46). 

Hoje, por covas rasas refere-se à memória de guerras, grandes catástrofes, geno-

cídios ou ditaduras, momentos durante os quais corpos eram depositados em “vala co-

mum”. O corpo não era tratado com dignidade. Quando encontrei ossadas espalhadas pelo 

chão como mostrado nas fotos 5 e 6 do capitulo 1 (um), no cemitério, não pude deixar de 

associar a imagem que eu tinha diante de mim, com as histórias de atentados contra a 

humanidade. 
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 O cemitério do Caju conta com três “Ossários” um desativado, e dois em uso. 

Figura24– Ossário desativado                                   Figura 25 -  Ossário em uso 

Fonte: Acervo do autor 

 

Dona Gelma guiou-me até os ossários. Tive a oportunidade de observar como os 

restos mortais das pessoas que não possuem jazigo perpetuo são acumulados em um 

amontoado de ossos sem nenhuma identificação. Naquele dia tive que fazer um enorme 

exercício para conter o que senti ao lado da minha interlocutora, que por trabalhar a mais 

de trinta anos no cemitério está por demais familiarizada com a cena. Ela comentou: “meu 
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filho, o cemitério é minha vida, e as alma me protegem” (Gelma, zeladora de túmulos). 

Esta cena confirma a persistência da desigualdade pós-morte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26 – Banner na entrada do cemitério do Caju 

Fonte: acervo do autor 
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4.1 – Os auxílios funerários do ponto de vista do auxílio e dos usuários 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27 – sede do auxílio funerário 

Fonte: Acervo do autor 

 

O município de Campos dos Goytacazes consta com um serviço de auxilio fune-

rário dispensados a pessoas de baixa renda. Segundo uma funcionária do setor há mais de 

dez anos o auxílio funerário era concedido a todas as pessoas que residiam no município. 

Bastava apresentar um comprovante de residência demonstrando que o solicitante morava 

na cidade à no mínimo dois meses. Porém após o ano de 2014 o auxilio ficou restrito a 

famílias registradas no cadastro único, que comprova a renda familiar abaixo ou iguala 

meio salário mínimo. O fim do benefício deve-se, segundo a funcionária “a crise que 

econômica que assola o pais”. 

Durante entrevista com a funcionária, ela explicou que aos pouco o poder pú-

blico foi diminuindo os benefícios, ou dificultando aos usuários a terem acesso aos bene-

fícios fornecidos. Durante a entrevista, constatei que três pessoas chegaram ao setor pro-

curando informação sobre os requisitos para ter acesso aos auxílios funerários, voltaram 

sem terem conseguido acesso a tais auxílios. A funcionária me informou que a grande 

dificuldade de fornecer o auxílio deve-se a mudança de regulamentos nos últimos dois 

anos. Segundo ela, para ter acesso ao auxilio, o requerente precisa estar cadastrado no 

Centro de Referência da Assistência Social (CRAS), e que a renda per capita familiar seja 

de até meio salário mínimo. A funcionária informou que o auxílio não é apenas destinado 
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às pessoas classificadas como indigentes. Quando o requerente ao auxílio declara ser apo-

sentado ou ter uma renda per capita superior a meio salário mínimo serão negados o au-

xílio. 

Segundo a funcionária o benefício de serviço funerário existe há quinze anos. O 

auxilio prestado previa uma série de serviços: remoção do corpo, fornecimento de urna 

funerária, coroa de flores, formol dentre outros cuidados com o corpo do falecido. As 

remoções eram realizadas mesmo se o corpo estivesse em outros municípios bastando 

para tanto a família os apresentar um comprovante de residência, atestando que o falecido 

de fato era residente na Cidade de Campos, sem exigir uma comprovação de renda. A 

todo momento a funcionária demostrava o seu descontentamento com o Governo Muni-

cipal, sempre frisando o seu desejo de tornar cuidados com os falecidos mais humanos, 

frequentemente impedida por questões burocráticas. 

 

A gente tenta fazer o possível pelas pessoas, mas muitas vezes as pessoas não 

conseguem comprovar que são de baixa renda, ou não são cadastradas no 

CRAS, e muitos nem sabem da existência do mesmo. Eu sei que nesses mo-

mentos as pessoas estão sofrendo, e que muitos de fato não têm recursos para 

realizarem o sepultamento de seus entes queridos, mais o que eu posso fazer 

eu faço. (H.N, funcionária do setor de auxilio funerário) 

 

 

A funcionária informou que houve um tempo em que concedia o auxílio para 

dez famílias em um único dia. Explicando em seguida o procedimento adotado quando o 

falecido é vítima de crime, respondeu-me que mesmo podendo “parecer estranho”, na 

maioria das vezes, as famílias são mais resignadas com a morte dos parentes.  

 

Acho que eles ficam mais resignados porque já estavam esperando que algo 

desse tipo poderia acontecer a qualquer momento, porque na maioria das vezes 

eles são assassinados por que estavam envolvidos em algo errado. Até parece 

que as famílias ficam até meio aliviadas. (H.N, funcionária do setor de auxilio 

funerário) 

 

A funcionária ainda compartilhou a existência de dois tipos de sepultamentos: 

para aquelas pessoas que possuem caixa, e os outros, que não a possuem. São enterrados 

nas chamadas “covas rasas”. Explicou que estas deveriam ter a profundidade padrão de 

sete palmos, mas que a profundidade é quase sempre bem menor. Por este motivo, quando 

chove mistura-se tudo. Ela ainda informou a existência de um projeto de gavetas, que 

permitiria encerrar as covas rasas, mas este último não tem previsão de início.  
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Os trabalhos de remoção são realizados por uma funerária conveniada como a 

prefeitura a funerária “Viagem da paz”, que substituiu a funerária “Boa Viagem”. O ser-

viço de atendimento do setor funciona 24 horas por dia, porém a funcionária mencionou 

que, de noite o trabalho é tenso pela proximidade da sede do auxílio com a praça da Ban-

deira27. Segundo ela moradores de rua usariam drogas e cometeriam pequenos delitos, e 

com isso as famílias temeriam ir ao setor durante a noite, pois poderiam ser assaltadas.  

A funcionária encerrou nossa conversa informando que além de ter uma renda 

per capita de até meio salário mínimo, o usuário deve ter residido no município por pelo 

menos três meses.  

Uma notícia publicada no dia 18 de junho de 2016, no G1, confirma as informa-

ções da funcionária do Auxílio funerário, acrescentando que a sede do auxílio mudou de 

endereço.28 

 

4.2 – Depoimento de usuários do auxílio funerário 
 

Algumas pessoas que tiveram o benefício do auxílio funerário, comentaram a 

forma de como foram atendidos pelos funcionários dos auxilio funerário. A primeira pes-

soa que entrevistei é uma mulher moradora do Parque Guarús. Ela havia perdido três 

filhos. 

O primeiro morreu com 12 dias, o segundo com 2 meses, e o terceiro morreu há 

três anos. Com dezoito anos. Segundo ela somente na morte do terceiro filho ela conse-

guiu ter acesso ao auxílio. Quando os outros dois morreram, o auxílio ainda não era for-

necido pela prefeitura. 

 

 Meu filho de 18 anos caiu de um skate e foi internado em estado grave, veio 

a falecer e eu não tinha recursos para arcar com as despesas sozinha, pois sou 

mãe solteira. Recebi o auxílio só da urna, as taxas eu tive que pagar, porque 

                                                             
27 Praça localizada nos fundos da Rodoviária Roberto Silveira (Rodoviária velha) 
28  O serviço funerário gratuito oferecido a famílias com baixa renda em Campos dos Goytacazes, no Norte 

Fluminense, passou a funcionar na Rua Cornélio Bastos, 40, Centro, próximo ao hospital Santa Casa de 

Misericórdia de Campos. O setor continua realizando os mesmos atendimentos às famílias em plantão 24 

horas. O beneficiário tem que ter uma renda per capita de meio salário mínimo. São necessários identidade 

do responsável e também da pessoa falecida; CPF, comprovante de renda, carteira de trabalho ou contra-

cheque, declaração de óbito e guia de sepultamento. O serviço oferece doação de urna, preparação do ca-

dáver, aplicação de formol, ornamentação em flores naturais e transporte até o cemitério, seja na região ou 

localidades. O serviço oferece ainda, isenção da taxa de abertura de sepultura ou caixa rasa, em cemitério 

municipal. De acordo com a Prefeitura, o auxílio funerário realiza cerca de 80 atendimentos por mês à 

população carente do município.  Ver em: (http://g1.globo.com/rj/norte-fluminense/noticia/2016/06/ser-

vico-funerario-gratuito-em-campos-rj-tem-novo-endereco.html). Acessado em 12/07/2016 

http://g1.globo.com/rj/norte-fluminense/noticia/2016/06/servico-funerario-gratuito-em-campos-rj-tem-novo-endereco.html
http://g1.globo.com/rj/norte-fluminense/noticia/2016/06/servico-funerario-gratuito-em-campos-rj-tem-novo-endereco.html
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não consegui comprovar a renda, porque meus outros filhos trabalham. (N.P.S, 

usuária do auxílio funerário). 

 

Perguntei-lhe em que local havia sido sepultado o filho, respondeu que um co-

nhecido cedeu o túmulo da família para o sepultamento do seu filho, evitando assim a 

cova rasa. 

A segunda usuária é moradora do Parque Santos Dumont no distrito de Guarús. 

Recebeu o auxílio para sepultar o seu marido, que embora separado dela há trinta anos, 

esteve à frente dos procedimentos para o seu sepultamento. “Eu não tive nenhum pro-

blema para sepultar meu ex-marido, eles me pediram alguns documentos, e logo libera-

ram o auxílio. ” (M.C.P.S, usuária do auxílio funerário). 

A terceira disse não ter feito uso do auxílio funerário, apesar de tê-los pelos crité-

rios de renda. Ainda assim, considerei-a pelo fato de que o relato da morte do seu filho 

confirmava as impressões da funcionária do auxílio funerário, quando evocou a confor-

mação de mães com a morte de seus filhos mortos em contexto de violência.  

 

 

“Meu filho foi assassinado no Rio junto com outro rapaz, ele foi encontrado 

dentro de um porta malas de um carro. Ele foi morto a pauladas. Meu outro 

filho ficou sabendo da morte do irmão primeiro que eu, e tratou de tudo antes 

de me contar. Eles me prepararam para receber a notícia, mas no fundo eu já 

sabia, e senti um alívio na hora. Não sei se foi porque meu filho já morava na 

rua desde criança. Ele preferia morar na rua do que em casa. Uma vez ele veio 

me visitar, e na hora do almoço ele disse que preferia comer na rua, porque a 

comida lá era melhor. Doeu muito ouvir isso, mas ele era meu filho. Quando 

eu soube que ele não iria mais dormir nas ruas eu fique aliviada, porque acabou 

o sofrimento dele e o nosso aqui em casa também. (A.L) 

 

 

Uma das dúvidas da mãe era ter certeza que o filho, morador de rua tinha real-

mente morrido. Segundo o irmão da vítima o corpo já estava a vários meses no necrotério 

a espera de que algum parente reconhecesse o corpo. De acordo com Sônia Missagia 

Mattos (2007, p.19) “A morte física não convence, de imediato, ao grupo que a pessoa 

morreu. As imagens dela persistem, uma vez que as conexões dela com a sociedade são 

muito fortes para que se rompam rapidamente. ” Dessa forma, por mais que a mãe se 

sentisse aliviada por saber que o filho não estava mais nas ruas, ainda restava a dúvida 

sobre a sua morte, pois devido ao estado em que o corpo se encontrava o velório teve que 

ser realizado com o caixão lacrado, e o que restou para a mãe foi a imagem do filho vivo. 

“Às vezes eu imagino ele entrando por aquele portão, vindo em minha direção”. (A.L). 
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No cemitério do Caju, observei muitas mães sepultando seus filhos. Algumas, 

vítimas de violência, outros de morte natural, no entanto o fator determinante da morte é 

apenas um detalhe dentro do universo da “cidade dos mortos”, onde a força de trabalho 

dos “vivos”, de maneira formal ou não, são determinantes para a manutenção e preserva-

ção do Cemitério público urbano do Caju e de sua história. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

 

         

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

 

            Figura 28 -  Detalhe em túmulo -  cemitério do Caju 

            Fonte: Acervo do autor 
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Considerações Finais 
 

A pesquisa demonstrou que, as minhas primeiras impressões estavam corretas. 

De fato, pode ser observado a desigualdade existente no cuidado com os corpos. A hie-

rarquia e a assimetria social existente na “cidade dos vivos”, ultrapassou os umbrais da 

“cidade dos mortos”. Estes dois universos distintos convivem paralelamente, porém não 

se excluem. O cemitério é uma fonte de preservação e construção continua de sociabili-

dade e história.  

Fiquei surpreso ao observar que o universo do trabalho é o que mais se realça no 

recinto do cemitério. Não tinha a intenção de trabalhar sobre a questão do trabalho, porem 

o tema veio a mim, através de meus interlocutores que no intuito de contar suas histórias, 

acabavam por narrar sua história de trabalho, e seus ofícios acabaram por ser tornar um 

dos principais objetos de minha pesquisa, por onde pude abordar a questão da informali-

dade, e da sociabilidade através das relações de trabalhos e de suas divisões e administra-

ções na evitação de conflitos, tão necessária para o bom andamento dos trabalhos exerci-

dos das formas mais plurais. Cada ofício traz consigo a história de um personagem e cada 

um de meus interlocutores trazem consigo um pouco da história que é paulatinamente 

construída no dia-dia da vida no cemitério. As mudanças de como as pessoas veem a 

morte são como diz Ariès, lentas, e por isso as pessoas não conseguem alcançar, ou per-

ceber estas mudanças, nem mesmo os que tem na morte sua fonte de trabalho. 

Em campos antes da construção das capelas da Santa Casa de Misericórdia, (Lo-

calizadas em frente ao cemitério), as pessoas costumavam velar seus parentes em casa. 

Era raridade, corpos serem velados em igrejas, a não ser se a pessoa fosse membro efetivo 

daquela religião. 

Vimos que os cemitérios se secularizarão permitindo o sepultamento de mem-

bros de outras religiões em seu interior. Porém algumas igrejas em Campos continuam a 

sepultar pessoas nos cemitérios que permanecem como eram no início do século XX. 

Temos dois exemplos: um na localidade de Goytacazes, e outro em Campo Limpo. Se 

houve uma transformação que levou as igrejas deixarem de sepultar seus mortos no inte-

rior, ou ao lado de seus templos, porque algumas igrejas fugiram a regra? 

Poucas pessoas quando indagadas, se lembram onde eram velados os corpos an-

tes da construção das capelas da Santa Casa. Portanto este poderia ser outro objeto de 

pesquisa, que aliado a esta pesquisa, poderia nos mostrar mais da história da morte no 
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interior do Rio de Janeiro, pois o Caju é apenas um ao lado de vinte e três outros cemité-

rios municipais existentes em Campos. Como são tratados os corpos nos cemitérios ru-

rais? Como se dará a sociabilidade dos profissionais que lá trabalham. 

Observei que trabalhar com corpos não significava trabalhar com algo “impuro”, 

pois o tabu da morte traz consigo a ideia repulsa de todo o que está relacionado a morte. 

Pude observar que por diversas vezes os trabalhadores contratados se lavavam após tocar 

em túmulos, porém estes mesmos profissionais estavam comprando cosméticos, ou até 

mesmo dormindo sobre túmulos. A questão do puro e do impuro (sujo) não seguem uma 

lógica explicita. O que para uns é sujo, para outros pode não ser. 

Durante toda a pesquisa procurei fazer comparações do que eu via com o descrito 

por Collete Nicolé, narrar as suas observações acerca do cemitério em Paris. Pouco ob-

servei que pudesse ser comparado, a não ser os túmulos de celebridades, e o cuidado dos 

funcionários com os animais. O que mais se aproximou com a ideia do padre que contava 

a vida das celebridades para aos visitantes, foram as visitas guiadas, que de certa forma 

ajuda no resgate da memória dos mortos e do cemitério, que em consequência também 

traz em si parte da história da cidade de Campos dos Goytacazes. 

Continuarei a trabalhar com o tema da morte e resgate, através de histórias orais 

e histórias de vida e de registros fotográficos, pois durante a pesquisa observei que exis-

tem pessoas ávidas para contar um pouco de sua história para alguém, e que o registro 

fotográfico pode ser uma ferramenta de coleta de material indispensável.  

Tentarei em trabalhos futuros aprimorar minhas técnicas de pesquisa para con-

seguir tirar maior proveito do material obtido, pois com certeza o cemitério do Caju é 

uma fonte inesgotável de “memórias”, algumas talvez escondidas atrás de um túmulo, 

mas com a ajuda da pessoa certa, e com as ferramentas corretas poderemos saber mais 

sobre a história do maior cemitério público urbano do interior do Rio, desde 1855. 

Procurei me familiarizar com o estranho e estranhar o familiar, exatamente como 

aprendemos em sala de aula, porem no contato com a realidade percebi que muito ainda 

eu tinha que aprender. O trabalho de campo me ajudou a compreender que a teoria quando 

posta em prática pode encontrar obstáculo não esperados, e que nosso emocional pode 

muitas vezes falar mais alto. Não fomos formados para lidar com a morte, e por ser um 

tabu, o trabalhar o tema foi bastante difícil, porem ao termino pude perceber que o esforço 

dos professores em sala de aula para que estudemos, os clássicos não é apenas um capri-

cho, e sim uma condição necessária para quando saímos a campo tenhamos de onde tirar 
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possíveis soluções para questões inesperadas. Esse trabalho talvez não seja o fim e sim o 

início. 
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Anexo 

 

Figura 1 –cemitério Iraelita / Figura 2 - cemitério novo / Figura 3  - Ossada de índio Goitacá / Fotos 5,6 7  

– animais do cemitério do Caju (detelhe de gato que vive dentro de túmulo) – 

 Fonte: Acervo do auto. 
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Figura 9 – Autor com funcionárias da limpeza 

Fonte: Acervo do autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 10 – Dona Gelma – Zeladora de túmulos 

Fonte: acervo do autor 
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