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RESUMO 
 
A tese apresentada empenha-se numa leitura poética que resulte na criação de 
sentidos e imagens da morte a partir das diversas práticas culturais e 
representações simbólicas expostas em cemitérios urbanos de algumas cidades 
brasileiras, objetivando dar visibilidade a novas compreensões acerca do imaginário 
da morte no cenário contemporâneo. A morte, portanto, será vista como uma 
condição imaginante do antroposna medida em que parte-se da prerrogativa de que 
a consciência humana da morte (MORIN, 1970), ou seja, essa consciência que o 
homem tem de que vai morrer e que desencadeia reflexões sobre sua existência 
possibilita o surgimento de uma série de práticas como: o luto, os rituais fúnebres e a 
criação de diversas representações impregnadas de emoções humanas emergidas 
do enfrentamento da morte pelo homem e presentes, de uma forma mais evidente, 
nos espaços cemiteriais. Para isto, foca-se na dimensão conflituosa que o homem 
estabelece com a morte, isso porque as práticas culturais e representações 
simbólicas que se observa no campo de pesquisa são resultado desse conflito e 
possibilitam a ampliação dos sentidos acerca desse tema, na medida em que estes 
estão revestidos de uma aura fantástica, mística, secreta, fantasmagórica, 
atemorizante e religiosa,edificando uma imaginação complexa. O plano geral deste 
estudo consiste em problematizar e criar, a partir de uma fenomenologia da 
imaginação e da imaginação material/dinâmica, nos moldes tratados por Gaston 
Bachelard, as imagens da morte, a partir de uma experiência de campo em 
cemitérios do Brasil. Para isso, assume-se, ao observar as práticas culturais e as 
representações simbólicas nesses espaços, uma postura capaz de tornar a 
experiência no campo de pesquisa um momento de trocas simbólicas e de criação. 
Assim, recorreu-se à observação, a conversas com visitantes e funcionários dos 
cemitérios e à captação de registros fotográficos. Os dados produzidos, como: o 
fragmento de uma conversa, um desabafo choroso sobre a perda de um familiar, um 
epitáfio melancólico, uma flor sobre o túmulo ou um choro capturado pela fotografia 
foram vistos como detonadores de sentidos e de uma poética da imaginação.  
 

Palavras-chave: Morte, Cemitérios,Imagem, Imaginário, Poética. 
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ABSTRACT 

 

The thesis presented is committed to a poetic reading that results in the creation of 

meaning and images of the death from the various cultural practices and symbolic 

representations exposed in urban cemeteries in some Brazilian cities, aiming to give 

visibility to new understandings about the imaginary of the in the contemporary 

scene. Death, therefore, will be seen as a imagining condition of anthroposwhen 

starts itself from the prerogative of the human consciousness of death (MORIN, 

1970), in other words, this awareness that man has he will die and that triggers 

reflections about their existence allows the emergence of a number of practices such 

as: mourning, funeral rituals and the creation of several impregnated representations 

of human emotions emerged from the death facing the man and present, in a more 

evident form in cemeterial spaces. For this, it focuses on the conflictuous dimension 

that man establishes with death, because the cultural practices and symbolic 

representations observed in the research field are the result of this conflict and allow 

the expansion of the senses about this issue, to the extent that these are coated with 

a fantastic aura, mystical, secret, spooky, fearful, religious, building a complex 

imagination. The general plan of this study is to discuss and create, from a 

phenomenology of imagination and materials / dynamics imagination, as well as 

along the lines treated by Gaston Bachelard, images of death, from a field 

experience in cemeteries in Brazil. For this, it is assumed, to observe the cultural 

practices and symbolic representations in these spaces, a posture able to make the 

experience into the search field a moment of symbolic exchanges and creation. Thus, 

it was used observation, conversations with visitors and employees of the cemeteries 

and the capture of photographic records. The data produced as a fragment of a 

conversation, a tearful outburst about the loss of a relative, a melancholic epitaph, a 

flower on the grave or a cry captured by photography were seen as detonators of 

meanings and a poetic of the imagination. 

 

Keywords: Death, Image, Imaginary, Imagination, Poetic. 
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I 

 

Desde que nascemos, temos escutado, aprendido e vivenciado tudo 
de forma parcial, pela metade. Nada de estranho nisso, uma vez que 
a incompletude, o inacabamento, a parcialidade e a falta parasitam e 
constituem a condição humana. Nisso reside a tragédia e a aventura 
do viver que são também, para Edgar Morin, a tragédia e a aventura 
do conhecer. Ao lado da procura do sentido, do por que, do como 
funciona, do onde começou, caminham respostas provisórias e 
prováveis, nunca respostas inequívocas, absolutamente satisfatórias, 
completas e incontestáveis. 

 

Maria da Conceição de Almeida (2002, p. 41). 

 

 Todo conhecimento nasce de uma centelha, de uma pulsão do querer, do 

querer conhecer, do querer se aproximar, do querer pelo próprio querer. O 

conhecimento se alimenta da mais simples e extraordinária vontade de estar no 

mundo. Sem essa vontade, sem esse querer, as coisas seriam apenas fatos sem 

associação, sem conexão; um mundo desligado, fragmentado. O mundo de que falo 

é esse dos homens, de suas criações e aspirações que tornam possível uma cultura, 

uma sociedade, uma civilização.  

 Este trabalho, assim como tudo o que está dentro da esfera do conhecimento, 

nasceu de uma pulsão, de uma vontade, de um querer tão decidido que me 

despediu, não por completo, de um rumo que vinha trilhando,há pouco mais de oito 

anos, mas que correspondia a toda a minha vida como pesquisador2. Fez-me sair 

das ruas, do espaço urbano e suas paisagens modernas, para adentrar no 

silencioso mundo dos cemitérios. Assim, migrei da cidade dos vivos para a cidade 

dos mortos, certo de encontrar questões sobre a mais ilegível e irracional temática 

da curiosidade humana: a morte. 

                                                           
2 Durante a graduação e o mestrado, tive como foco das minhas problematizações as paisagens 
urbanas da cidade de Currais Novos/RN, vistas a partir do acervo fotográfico do fotógrafo Raimundo 
Bezerra. Esse estudo resultou na confecção de uma dissertação de mestrado denominada 
“Fotografia e paisagens da modernidade: Currais Novos/RN de 1950 a 1980” (2010), pelo Programa 
de Pós-Graduação em Geografia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, sob a Orientação 
da Dr.ª Maria Helena Braga e Vaz da Costa. 
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De imediato, essa escolha, curiosamente, colocou-me num lugar comum dos 

incompreendidos, onde fui sabatinado por muitos. As pessoas queriam saber por 

que a morte, por que os cemitérios, num turbilhão de porquês que nem eu mesmo 

sabia responder imediatamente. A única coisa que eu sabia era do perigo em buscar 

um tema de pesquisa tão complexo e silenciado na academia; de me perder no 

caminho árduo que se abriaà minha frente. 

Assim, decidi caminhar, ir ao encontro do reino da morte, para desvendar as 

implicações sociais geradas por esse fenômeno. E escolhi os cemitérios como 

campo de estudo; isso porque, em nossos dias, o silenciamento3 em torno da morte 

demonstra como nossa sociedade tem se esforçado para “esquecê-la, ocultá-la, 

relegá-la aos cemitérios” (ECO, 2007, p.60), numa tentativa fracassada de fugir dos 

seus braços frios e escuros, de interditá-la e retirá-la do belo teatro da vida4. 

E optei por seguir um caminho, empenhando-me numa leitura poética, nos 

termos do imaginário alinhados a Gaston Bachelard,que desaguasse na criação de 

sentidos e imagens da morte a partir das diversas práticas e representações 

culturais que se dão em cemitérios urbanos de algumas cidades Brasileiras5. 

                                                           
3 Sobre essa ideia, Mauro Guilherme Pinheiro Koury faz, na apresentação do livro “O Som do silêncio: 
isolamento e sociabilidade no trabalho de luto” (2006), de autoria de Milena Carvalho Bezerra Freira, 
o seguinte esclarecimento: “Philippe Ariès, no seu livro Western AttitudesTowardDeath: fromtheMiddle 
ages tothePresent(Baltimore and London, The John Hopkins University Press, 1974), entende por 
morte interdita o processo do qual se institui no social contemporâneo a cultura mortuária da 
sociabilidade atual. A espoliação do moribundo, a simplificação do ritual fúnebre e a recusa do luto 
fazem parte desta instituição. No processo contemporâneo de interdição, a morte parece ter-se 
tornado um tabu, que não se deve falar em público nem tampouco obrigar os outros a fazê-lo. O 
processo de privatização da morte e do morrer foi se instalando paulatinamente no Brasil do século 
XIX, através de uma separação da ideia do destino do cadáver e do destino da alma,  aprofundado 
abruptamente nas últimas três décadas do século XX com a emergência do individualismo nas 
relações sociais”(p.13-14). 

4 A sociologia da morte, já mencionada no artigo de Geoffrey Gorer, “The pornographyofdeath” 
(1955), discute essa questão e aponta que, na sociedade capitalista, a morte adquire um tom 
pornográfico, obsceno e indecente, tornando-se feia, o que contribui para o seu ocultamento e 
silenciamento.  

5 A pesquisa se iniciou por alguns cemitérios do interior do estado do Rio Grande do Norte, tendo em 
vista a acessibilidade ao pesquisador. Dentre eles estão os cemitérios públicos das cidades de: Acari, 
Caicó, Currais Novos, Ipueira, Jardim do Seridó, Parelhas, São João do Sabugi e Ouro Branco. Ao 
longo do doutorado, foi reelaborada a problemática do trabalho, de modo que houve a necessidade 
de estender a pesquisa de campo em direção a outros espaços, tais como: Cemitério do Alecrim 
(Natal/RN), Cemitério Campo Santo (Salvador/BA), Cemitério de São João Batista (Rio de 
Janeiro/RJ), Cemitério de São Francisco Xavier (Rio de Janeiro/RJ) e Cemitério da Consolação (São 
Paulo/SP). 
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Ainvestida proposta é um exercício de criar imagens a partir de uma “ressignificação 

semântica” de imagens e imaginários presentes nesses espaços, com o objetivo de 

fazer emergir novas compreensões da morte no cenário contemporâneo, não 

esquecendo, porém, que, ao eleger os cemitérios como campo de estudo, tem-se a 

consciência de que as práticas culturais e as representações simbólicas estão 

impregnadas de um ato permanente da religião, de modo a evocar o morto e cultivar 

sua lembrança, como sugere Philippe Ariès (1977, p.47).  

A morte, portanto, será vista como uma condição imaginante do antropos, na 

medida em que parte-se da prerrogativa de que a consciência humana da morte 

(MORIN, 1970), ou seja, essa consciência que o homem tem de que vai morrer e 

que desencadeia reflexões sobre a sua existência, a ponto de Edgar Morin dizer que 

o homem vive da morte dos seus indivíduos, possibilita o surgimento de uma série 

de práticas, como: o luto, os rituais fúnebres e as diversas representações 

impregnadas de emoções humanas que emergem do enfrentamento da morte pelo 

homem, e que estão presentes nos cemitérios, tornando as imagens da morte a 

possibilidade de religar o antropos à natureza, a natureza à cultura6. 

Neste sentido, problematiza-se quais sentidos e imagens da morte surgem a 

partir de uma imaginação que tenha como premissa relacionar imagens para fazer 

emergir uma nova ressignificação semântica da morte, ou seja, uma poética da 

morte a partir de práticas culturais e representações simbólicasnos espaços 

cemiteriais. Para isto, foca-se na dimensão conflituosa que o homem estabelece 

com a morte ena relação de negação latente frente à ameaça de aniquilação, isso 

porque as práticas culturais e representações simbólicas que se observa no campo 

de pesquisasão resultado desse conflito e possibilitam a ampliação dos sentidos 

acerca desse tema, na medida em que estes estão revestidos de uma aura 

fantástica, mística, secreta, fantasmagórica, atemorizante e religiosa, edificantes de 

uma imaginação complexa. Tal imaginação cria um imaginário densamente 

                                                           
6Sobre isso é importante destacar que “O indivíduo colide com a morte: nessa colisão recusa a lei da 
natureza, que lê claramente na decomposição; as suas obras sobrenaturais, que procuram uma via 
de escape, deixam claramente entender a sua oposição a essa natureza. Faz-se de anjo, mas o seu 
corpo faz-se de animal que apodrece e desagrega como o de um animal. É homem, isto é, 
inadaptado à natureza que traz em si, dominando-a e sendo dominado por ela. Essa natureza é a 
espécie humana, que, como todas as espécies evoluídas, vive da morte dos seus indivíduos: facto 
que nos permite entrever não somente uma inadaptação exterior, geral, do homem à natureza, como 
também uma inadaptação íntima do indivíduo humano a sua própria espécie” (MORIN, 1970, p.52). 
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povoadopor emoções que ardem, que tocam e que deslocam, muitas vezes, as 

imagens de sua realidade objetiva e passam a suscitar paisagens imaginárias 

íntimas, nascidas de uma necessidade de vida, de querer viver. 

O plano geral do nosso estudo consiste, então, em criar as imagens da 

mortea partir de uma experiência de pesquisa em cemitérios do Brasil. Para isso, 

assume-se, ao observar as práticas culturais e as representações simbólicas nesses 

espaços, uma postura capaz de tornar a experiência no campo de pesquisa um 

momento de trocas simbólicas e de criação. Assim, recorre-seà observação, a 

conversas com visitantes e funcionários dos cemitérios eà captaçãode registros 

fotográficos. Os dados produzidos,como: o fragmento de uma conversa, um 

desabafo choroso sobre a perda de um familiar, um epitáfio melancólico, uma flor 

sobre o túmulo e um choro captado pela fotografia serão vistos como detonadores 

de sentidos e de uma poética da imaginação.  

 

II 

Eis o campo de estudo por um olhar e ouvir etnográficos. 

Ao desenvolver este estudo, tive a clara necessidade de buscar ferramentas 

metodológicas na antropologia social para realizar satisfatoriamente as etapas da 

pesquisa. Tal busca se revelou imprescindível,em virtude da necessidade de se 

construir uma pesquisa de campo abrangente, partindo de uma observação direta e 

que pudesse oferecer dados suficientes para as problematizações propostas. Eu 

sabia, no entanto, que minhas fontes estariamlocalizadas nos cemitérios e 

precisavam ser coletadas; melhor dizendo, construídas numa relação de troca e 

descoberta pertinente a esse tipo de estudo. Assim, busquei uma aproximação com 

os estudos etnográficos, não me propondo a ser um etnólogo aos moldes de Franz 

Boas7 ou Malinowski, de exaustivas descrições e uma profunda imersão no campo, 

mas sabendo que esses e outros teóricos poderiam me oferecer suas experiências 

                                                           
7 Sobre isso François Laplantine diz: “No campo, ensina Boas, tudo deve ser anotado: desde os 
materiais constitutivos das casas até as notas das melodias cantadas pelos Esquimós, e isso 
detalhadamente, e no detalhe do detalhe. Tudo deve ser objeto da descrição mais meticulosa, da 
retratação mais fiel (por exemplo, das diferentes visões de um mito, ou diversos ingredientes 
entrando na composição de um alimento)” (LAPLANTINI, 1988, p.77). 
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de como “olhar e ouvir” as práticas culturas e representações simbólicas nos 

cemitérios onde estudaria. 

Então, antes de qualquer leitura posterior aos dados obtidos nos espaços 

cemiteriais, tive de me inserir no campo de pesquisa, munido de um jogo de 

ferramentas e buscando produzir, não qualquer tipo de dado, mas dados que 

partissem de uma observação, visando descobrir os símbolos culturais e sua relação 

dentro do sistema de significados que estavam em torno da morte. E a primeira 

elucidação que tais estudos me proporcionaram foi a de que eu não iria estudar o 

campo, ou seja, os cemitérios, e sim estudar “nos” cemitérios, interpretando e 

buscando os significados culturais8 dos rituais, do culto e das diversas 

representações que compõem aquele espaço e que me permitiriam problematizar a 

morte a partir daquela experiência. Nesses termos, estava me debruçando sobre a 

experiência do outro, sobre a visão de mundo das pessoas que estavam nos 

cemitérios cultuando os seus mortos e encenando suas práticas culturais, 

mas,parafraseando Geertz (1978, p.26), fazendo isso a partir de uma interpretação, 

de “um ato de imaginação”. 

E o meu olhar passou a ser a principal ferramenta, pois realizei exaustivas 

visitas a 15 cemitérios pelo Brasil, nos quais a observação minuciosa da cultura 

fúnebre me permitiu entender como se estabelece a relação do homem com a morte 

na sociedade atual. Tal olhar, longe da ingenuidade característica de uma 

observação despretensiosa, sempre esteve submetido ao que Roberto Cardoso de 

Oliveira (2006) denominou de domesticação teórica do olhar9, ou seja, um olhar em 

que o objeto de investigação nunca pôde escapar de ser apreendido pelo esquema 

conceitual do qual eu estava munido, de modo que minha formação na Geografia e 

as investidas na Antropologia e na Sociologia permitiram a visualização de um 

quadro sociocultural e espacial do “objeto de estudo”. 

                                                           
8 Sobre o conceito de cultura Geertz diz: “O conceito de cultura que eu defendo (...) é essencialmente 
semiótico. Acreditando, como Max Weber, que o homem é um animal amarrado a teia de significados 
que ele mesmo teceu, assumo a cultura como sendo essas teias e a sua análise; portanto, não como 
uma ciência experimental em busca de leis, mas como uma ciência interpretativa à procura do 
significado” (Geertz, 1978: 15). 

9 Para Roberto Cardoso de Oliveira “a teoria social pré-estrutura o nosso olhar e sofistica a nossa 
capacidade de observação” (2006, p.21). 
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As longas observações no campo se deram tanto pela descrição do fato 

observado quanto pela captação de imagens fotográficas e vídeos com o intuito de 

ter em mãos o maior número de informações sobre o que estava sendo pesquisado. 

O caderno de anotações, longe de ser um diário de campo como os antropólogos 

costumam fazer, tornou-se um companheiro para registrar aquilo que eu observara, 

desde o fato extremamente repetitivo até o extraordinariamente inusitado. Fora essa 

observação descrita, talvez o maior esforço empregado na pesquisa tenha sido o de 

realizar o registro fotográfico no campo. Mais do que um registro do que estava 

acontecendo nos cemitérios, procurei estetizar aquilo que eu estava observando e 

em muitos momentos me vi ultrapassando o limite do registro para construir uma 

estética da dor e das emoções que se expunham a mim e que eu buscava 

interpretar no “ato fotográfico” 10. Em muitos momentos essas imagens aparecerão 

no trabalho, não como um texto visual a ser interpretado; elas, por si mesmas, já 

serão a própria interpretação. Suponho que o acervo construído seja uma relevante 

contribuição dada por essa pesquisa, cumprindo o propósito de sistematizar uma 

narrativa visual da morte a partir dos cemitérios brasileiros. 

Além de olhar acena fúnebre no campo de estudo, busqueiouvir aquilo que se 

falava sobre a morte nos cemitérios. E ouvir aquelas pessoas mostrou-seser um 

exercício de instaurar uma proximidade, de fugir da relação pesquisador/informante, 

bem característica da antropologia clássica. A abordagem feita não permitia uma 

neutralidade de minha parte, porque eu não estava procurando respostas 

pontuaiscomo resultado de uma falsa interação. Procurei estabelecer um diálogo 

com os entrevistados; eles se tornaram interlocutores, numa relação dialógica de 

troca de experiências e de compartilhamento da dor. Vi-me, em alguns momentos, 

como um verdadeiro psicólogo no campo de pesquisa, pois ali as pessoas estavam 

despidas de toda a arrogância e das falsas moralidades que absorvemos no 

convívio social. A morte sensibiliza o indivíduo e testa os limites do humano, pois ele 

passa a enxergar o seu outro lado que apodrece e desfalece e, dessa forma, fala 

com mais honestidade sobre aquilo que está sendo perguntado.  
                                                           
10 No livro “Revelando os modos de vida da Ponta do Tubarão” (2011), Itamar de Morais Nobre 
propõe uma forma de se utilizar metodologicamente da fotografia para criar um mapeamento 
imagético do campo de estudo que ele nomeou de fotocartografia sociocultural. O que se verifica é 
que o pesquisador utiliza a fotografia, não apenas para registrar as diversas situações no campo, mas 
para realizar a leitura a partir do próprio ato fotográfico. Penso que é nessa dimensão que a fotografia 
se insere neste trabalho.  
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Para se ouvir uma mãe falar sobre seu filho que se foi, devido a um acidente 

trágico, ou um filho a respeito da sua carinhosa mãe que o acompanhou durante 

toda a vida, por exemplo, não convém manter uma relação de superioridade e 

distância, bem característico dos procedimentos tradicionais de entrevistas. É 

necessária uma relação dialógicade proximidade e confiança em que tal relação “faz 

que os horizontes semânticos em confronto (...) abram-se um ao outro, de maneira 

que transforme tal confronto em um verdadeiro encontro etnográfico” (CARDOSO 

DE OLIVEIRA, 2006, p.24).  

Portanto, mesmo que,sob vários aspectos, este trabalho se distancie de 

procedimentos primordiais relativos aos estudos etnográficos, é bem certo quenele 

se promoveuuma proximidade metodológica para poder transformar o trabalho de 

campo num “encontro etnográfico” que revelasse os aspectos da relação do homem 

com a morte por meio das práticas culturais e representações simbólicas. 

 

III 

Eis o plano geral sobre a teoria da imaginação material/dinâmica11 aplicada a 

esta tese. 

A história da ciência no Ocidente, largamente escrita por incontáveis autores, 

abre margem para o entendimento de certa exclusão do imaginário dos processos 

intelectuais. Gilbert Durant (2010) observa que isso acontece a partir do século XVII, 

quando há uma busca pelo exclusivismo de um único método capaz de explicar, à 

luz da razão, a verdade das coisas. Nesse contexto da busca pela verdade, 

encorajada por uma filosofia positivista, o cientificismo e o historicismo 

desvalorizarão o lugar do conhecimento produzido pela via do imaginário, 

desterritorializando aquilo que não fincasse raízes na terra firme da ciência. “Para 

Brunschvicg, toda imaginação – mesmo platônica! – é ‘pecado contra o espírito’. 

                                                           
11Bachelard tem uma vasta obra onde se entrecruzam suas visões e leitura das imagens. No campo 
da imaginação material, o autor busca ler as imagens tendo como base as cosmologias antigas: fogo, 
água, terra e ar, os arquétipos enraizados no psiquismo humano. Já na via da imaginação dinâmica, 
Bachelard dá liberdade à emergência de uma imaginação criadora e fenomenológica que 
paulatinamente vai se libertando do enraizamento arquetípico, embora essas visões diferenciadas se 
complementem na inteireza de sua obra. 
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Para Alain, mais tolerante, ‘os mitos são ideias em estado nascente’ e o imaginário é 

a infância da consciência”, assim justifica Durant nas primeiras páginas da Estrutura 

Antropológica do Imaginário (1997, p.21).  

Entretanto, esse posicionamento da ciência, ao tentar descaracterizar o 

imaginário como conhecimento válido, não foi suficiente para sufocar, de vez, o 

corpo fragilizado dessa forma de compreensão do mundo; o que torna factível poder 

falar de uma resistência do imaginário ao longo desses últimos três séculos, 

ancorada nos bastiões do Romantismo, do Simbolismo e do Surrealismo (Durant, 

2010).  

Mesmo depois de tanto tempo, o pesquisador que se ocupar emreapresentar 

o mundo a partir do imaginário sofrerá com a inconformidade crítica daqueles que se 

apoiam no mastro austero e imponente da bandeira da ciência e do seu rigor. Daí, 

as margens parecerem o melhor lugar, ou, pelo menos, o mais confortável para 

aqueles que olham o mundo sob uma perspectiva mais aberta à complexidade do 

saber.  

É nesse território, marginal por excelência - não há como classificar de outra 

forma - onde o presente trabalho absorve os nutrientes necessários para a sua 

existência, mesmo sabendo que suas raízes não se contentarão com essas terras 

férteis. A perspectiva é transitar por ciência e mito, razão e imaginação, respeitando 

suas particularidades, mas sobrepondo camadas, misturando suas terras para 

fertilizar o pensamento. Na realidade, manter-se-á muito mais a preocupação em 

elucidar/criar/ler as imagens do que em esclarecer conceitos, mesmo que o 

processo de construção desta tese não passe pela exclusão de ambos, operadores 

do pensamento. 

A possibilidade que surge dessa perspectiva tomará o imaginário de maneira 

ampliada, integrando-o à atividade da própria imaginação no seu sentido mais 

criativo, ou seja, aquele que encaminha o leitor para fora da superfície 

representacional, para um transbordamento da coisa observada. Estar-se-á, 

portanto, mais próximo das imagens poéticas ou, pelo menos, pretende-se construir 

essa familiaridade, já que pouco interessa nesse instante um imaginário elegido por 
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uma imaginação reprodutora, presa a um resíduo da percepção, ou como reflexos 

mentais desta.  

O sentimento que guia toda essa construçãonão está aprisionado nos limites 

e fronteiras da ciência. Nesse processo, o próprio “objeto de estudo”leva a aceitar 

que a sua compreensão impede que se fechem as portas para outros tipos de 

saberes, tal como o saber advindo dos mitos e da religião, por exemplo. 

Os domínios da imagem, da imaginação e do imaginário respondem bem à 

discussão que esta tese irá apresentar, uma vez que os estudos que a constituem 

procuram, de forma sistemática, contribuir com a construção de sentidos e imagens 

acerca do enfrentamento da morte pela sociedade contemporânea, apropriando-se, 

assim, de uma abordagem metodológica que permitaefetuar uma leitura poética dos 

dados produzidos no campo de estudo. Desse modo, a pesquisa nos cemitérios teve 

o objetivo de me inserir no campo, munido de uma ferramenta de observação e 

atuação na produção desses dados; já a leitura poética de imagens, coloca-se como 

a forma de tratamento de tais dados. Um exercício de difícil apreensão, pois o 

poético é uma linguagem que, como afirma Bachelard, “é livre frente a si mesma” 

(Bachelard, 1990, p.27). Tal estratégia, falando grosso modo, é como se, antes de 

fazer a interpretação de um livro, tivéssemos que escrevê-lo, encaminhando essa 

pesquisa num trânsito metodológico contínuo.  

Para isto, a obra de Gaston Bachelard e sua imaginação material/dinâmica 

inspiram as leituras realizadas, talvez porque o imaginário da morte seja aquele que 

mais produzasurrealidades que afetam diretamente o modo como se vê o mundo, ou 

seja, como se vê a “realidade”.A obra bachelardiana é visivelmente reconhecida por 

trilhar duas direções distintas: uma que se preocupa com o novo espírito científico 

emergente no século XX, denominada de fase “diurna”, expressando interesse pela 

racionalidade e pela filosofia da ciência, e outra que se preocupa com os estudos da 

imaginação, de onde as imagens emergem como criação de umasurrealidade.  

Nessa ultima perspectiva, a imaginaçãoé uma função psíquica criadora em 

que a imagem não é um resíduo do objeto percebido e plasmado na memória; é, 

antes de qualquer coisa, a faculdade de criar imagens, de criar mundos que, muitas 

vezes, não existem na realidade concreta. A imagem, portanto, não se apresenta 
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como um obstáculo epistemológico, como a ciência anuncia, e sim como um convite 

ao devaneio, à experiência poética em sua completude e criação absoluta. Nesse 

ponto, gostaríamos de apontar que a experiência no campo de estudo será, então, 

como um exercício de imaginação e de transcendência para alcançar as 

surrealidades que colaboram para a construção imaginária da morte. 

 As imagens a serem buscadas, portanto, não serão resultado de uma 

observação passiva e ociosa, não serão fruto de uma contemplação preguiçosa, não 

serão a de simples espectadores, tradutoras de sentidos por trás da imagem visível. 

Ao contrário, serão imagens de manipuladores do mundo, artesãos de realidades, 

demiurgos de experiências psicológicas tão importantes para trazer à luz as imagens 

que ainda estão nas trevas. Assim, a imaginação, nos termos bachelardianos, 

inspira a leitura a ser realizada, pois é fonte de impulsão do pensamento, na medida 

em que não se contenta em ver; deseja construir histórias, deseja criar para 

alimentar um mundo em constante renascimento.  

O homem por ele [Bachelard] concebido é o homem demiurgo, 
instaurador de novas realidades, cuja fonte é a imaginação criadora, 
a essência do espírito humano, que de modo dinâmico o torna capaz 
de produzir tanto ciência quanto arte, ou seja, o pensamento e o 
sonho. Em Bachelard, a imaginação criadora une dois mundos. 
Nessas diferentes faces da capacidade de criar a experiência 
psicológica está presente sob a direção do imaginário. Concebe a 
imaginação como fonte, como o que impulsiona o pensamento e o 
faz dinâmico, criando o novo como um grande susto, numa 
instantaneidade (PERRONE, 2012, p.3). 

 

 A natureza desse pensamento rompe com a ideia de uma imaginação formal, 

ruptura essa que nos fazbuscarno campo de estudo algo para alémdo significado do 

significante, devendo, portanto, distanciar-se do encontro com a essencialidade das 

manifestações visíveis e linguísticas, ou seja, daquilo que emerge como resultado de 

uma ocularidade empobrecedora.  

O que interessa é fazer emergir o novo, tomando como referência o fenômeno 

observado, submetido a toda uma carga psíquica ontológica: a experiência do 

homem no mundo fenomenal. Desse ponto de vista, a imaginação não é a faculdade 

de formar imagens; “ela é, antes, a faculdade de deformar as imagens fornecidas 
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pela percepção;é, sobretudo a faculdade de libertar-nos das imagens primeiras, de 

mudar as imagens” (BACHELARD, 2001, p.01). As imagens da morte, então, serão 

fruto dessa liberdade metodológica, pois a ideia é transfigurar aquilo que já está 

absolutamente dado naquilo que poderá vir a ser, de modo a dar espaço a outros 

imaginários da morte, principalmenteàqueles que produzam uma leveza em sua 

compreensão. 

Esse impulso criativo que foi buscado no trabalho é explicado na 

fenomenologia bachelardiana a partir do par ressonância/ repercussão que estimula 

a força criadora. Neste caso, os túmulos, as esculturas, os retratos memoriais, os 

epitáfios, ou até mesmo a ritualização de uma oração aos pés de um túmulo, por 

exemplo, ao seremcontemplados, exercem uma força, uma ressonância sobre 

aquele que lhes dirige o olhar, causando um impacto arrebatador. Tal ressonância 

faz parte de um processo intersubjetivo de recepção da imagem primeira, tomando o 

ser por inteiro, atingindo-o como uma flecha certeira sobre sua alma aberta a esse 

encontro. É, propriamente, uma invasão que surpreende, um verdadeiro devir de 

expressão que atinge as camadas mais profundas do psiquismo. É a imersão em um 

devaneio cósmico. “Coloca-nos num mundo, e não numa sociedade” (Bachelard, 

2001, p.14), fazendo-nos escapar ao tempo e penetrar fundo em uma essência. 

A ressonânciadas imagens primeiras nos cemitériosofereceo devaneio de 

inúmeros sujeitos, seja o de esculturas e obras de arte ou de elaborações familiares 

postas nos túmulos. Lá, há um encontro de quem anda por seus espaços com toda 

uma cultura fúnebre. Lá, nossa alma12, nosso ser íntimo, encontra a alma do 

                                                           
12Para James Hillman, quando falamos a palavra alma “não estamos lidando com algo que possa ser 
definido” (2009, p.57) No entanto, gostaríamos, mesmo que longamente, de trazer um esclarecimento 
acerca de como se pode compreender globalmente e definir o entendimento de alma a partir de 
Hillman. “Para compreender a alma não podemos nos voltar para a ciência em busca de uma 
descrição. Aprende-se melhor seu significado através do contexto e esse contexto já foi parcialmente 
estabelecido. A metáfora básica do ponto de vista do analista é que o comportamento humano é 
compreensível porque tem um significado interior. O significado interior é sofrido e experimentado. O 
analista o compreende através da simpatia e do insight. Todos esses termos fazem parte da 
linguagem empírica cotidiana do analista e fornecem o contexto, assim como são expressões da 
metáfora básica do analista. Outras palavras há muito associadas à palavra alma amplificam-se ainda 
mais: mente, espírito, coração, vida, calor, humanidade, personalidade, individualidade, 
intencionalidade, pecado, sabedoria, morte, Deus. Falamos assim da alma: ela está confusa, é idosa, 
desencarnou, é imortal, está perdida, é inocente ou inspirada. Diz-se: ele tem tanta alma no olhar, 
pois os olhos são o espelho da alma; mas podemos ser desalmados quando nos mostramos 
impiedosos. A maioria das línguas primitivas tem conceitos elaborados sobre princípios vitais que 
foram traduzidos pelos etnólogos pela palavra alma. Para esses povos, do Antigo Egito aos 
modernos esquimós, a alma é uma ideia altamente diferenciada, referente a uma realidade de grande 
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outro,de muitos outros, tornando-se próxima ou fundindo-se, porque, quando ela 

entra nesse movimento ressonante, deixa o seu espaço emoldurado para tornar-se 

parte desse outro, para tornar-se parte do mundo.  

Ao exercer esse alcance, a imagem mistura-se ao conteúdo psíquico do 

indivíduo, emergindo daí imagens novas, nunca vistas, nunca pronunciadas. Assim, 

“na ressonância ouvimos o poema; na repercussão o falamos, ele é nosso” 

(BACHELARD, 1993, p.07). A repercussão proporciona, dessa maneira, a imagem 

no seu trajeto dinâmico, transformando-se, organizando-se, criando-se 

continuamente porque nos dá esse pleno direito de sonhar com liberdade poética. 

“Opera uma inversão do ser. Parece que o ser do poeta é o nosso ser” 

(BACHELARD, 1993, p. 7). 

Por defender esse posicionamento, Bachelard tende a tecer serias críticas 

aos psicólogos e psicanalistas. Estes acreditam na objetividade das imagens, fato 

que para Bachelard abafa as repercussões e rejeita a profundidade que deve ser o 

ponto de partida, o fenômeno poético (BACHELARD, 1993, p. 8). Quanto aos 

primeiros, estão ensurdecidos “pelas ressonâncias e desejam incessantemente 

descrever os seus sentimentos”, quanto aos segundos, perdem “a repercussão, 

ocupado[s] que [estão] em desembaraçar o emaranhado de suas interpretações” 

(BACHELARD, 1993, p. 8). Para os dois, a crítica segue a premissa de que se 

ocupam de fazer traduções das imagens poéticas. 

Assim, o que se pode criar, aderindo a esse posicionamento metodológico, 

não é uma imagem substituta de uma realidade sensível que se fez presente, mas 

sim uma imagem de alma renovada, porque é a alma do indivíduo leitor que a fez 

repercutir, estando, portanto, impregnada de idealizações do sonhador e de seus 

desejos. “Das rosas pintadas por Elstir já dizia Proust que era uma variedade nova 

                                                                                                                                                                                     

impacto. Imaginou-se a alma como o homem interior e como irmã ou esposa interior, o lugar ou a voz 
interior de Deus, como uma força cósmica na qual participam todos os seres humanos e até todos os 
seres vivos, como tendo sido dada por Deus e, portanto, divina, como consciência, como uma 
multiplicidade e como uma unidade na diversidade, como uma harmonia, como um fluido, como fogo, 
como energia dinâmica e assim por diante. Pode-se procurar a própria alma e pode-se pôr à prova a 
alma de alguém. Há parábolas que descrevem que a alma foi possuída ou vendida ao Demônio, suas 
tentações, sua danação e redenção, o desenvolvimento da alma por meio de disciplinas espirituais, 
suas jornadas. Tentativas têm sido feitas para localizar a alma em órgãos e regiões específicas do 
corpo, para rastrear sua origem ao esperma ou ao ovo, para dividi-la em componentes animais, 
vegetais e minerais, enquanto a busca da alma conduz sempre às profundezas (HILLMAN, 2009, 
p.54-55). 
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com a qual esse pintor, como um engenhoso horticultor, enriquecera a família das 

rosas” (BACHELARD, 1993, p.17). É importante destacar que os cemitérios estão 

repletos de representações simbólicas como fotografias, esculturas, poemas e 

músicas, de maneira que muitas vozes ressoam e entoam um comportamento 

cultural sobre a morte, sendo essas sonoridades as notas que originarão uma nova 

melodia, ou seja, uma nova imagem. 

Dentro desse quadro onde se operam as leituras, busca-se, além dessa 

possibilidade de nos encaminhar por uma fenomenologia da imaginação, como 

apresentada acima, seguir também por uma leituraguiada pelaimaginação dos 

elementos da filosofia bachelardiana, aquela estruturada a partir dos elementos das 

cosmologias mais antigas (fogo, água, terra e ar), como importantes dentro do 

mesmo quadro. Isso porque os quatro elementos, tratados por Bachelard, as 

substâncias que alimentam a dinâmica imaginativa, “são vistos na obra como 

sentimentos humanos primitivos, realidades orgânicas primordiais e temperamentos 

oníricos fundamentais” (PESSÔA, 2008, p. 2).  

A criação e organização das imagens e os padrões da realidade psíquica que 

originam qualquer forma de apropriação do mundo estão, de alguma forma, 

enraizadas nesses elementos. Essa matriz primitiva, chamada de arquétipo por 

Jung, opera como um padrão estruturante, modelando o olhar sobre as coisas que 

estão ao alcance e fora dos sentidos. Para este último, os arquétipos são “o princípio 

que organiza as imagens e dá à realidade psíquica seus padrões específicos e suas 

formas habituais, universais, típicas, regulares, conservadoramente repetitivas ao 

longo dos séculos” (HILLMAN, 1981, p. 197). Essa perspectiva de entendimento do 

psiquismo prefigura a realidade das imagens, já que elas sempre estarão 

associadas ou combinadas a esse centro autônomo onde pululam imagens 

primordiais elaboradas desde os tempos mais primitivos. 

 Os arquétipos, então, conduzem a experiência humana às profundezas do 

ser; desse ser social que se liga ao cosmo como parte dele (natureza), e como 

apartado (cultura).  Natureza e cultura como o centro da realidade humana e social, 

alimentada por essa esfera psíquica que modela as imagens e dá forma à vida 

imaginante. Os arquétipos são, portanto, pátrias onde a imaginação mantém o 

sentido de pertença, de conexão e de onde sempre poderá se alimentar do seu 
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maná, isso porque estruturam o inconsciente e renovam constantemente a vida 

consciente.  

 Nessa esfera de aceitação de um terreno fértil para a emergência das 

imagens, convém optar por seguir um fluxo imaginativo, se isso for possível, 

alimentando-nos, portanto, dessas matérias que inspiraram as filosofias tradicionais 

e as cosmologias mais antigas: fogo, água, ar e terra. Matérias mobilizadoras de 

sentidos, que vivificam as imagens e dão padrões sociais e culturais às poéticas da 

criação; atribuindo a forma à sua exata matéria, deixando-se valorizar no sentido do 

aprofundamento e do impulso. “No sentido do aprofundamento, ela aparece como 

insondável, como um mistério. No sentido do impulso, surge como uma força 

inexaurível, como um milagre. Em ambos os casos a meditação de uma matéria 

educa uma imaginação aberta” (BACHELARD, 2013, p. 3).  

 A possibilidade de criar, de dar vida a uma imagem a partir da lei dos quatro 

elementos é um exercício de atribuição aos componentes materiais, de encontrar a 

matéria fundamental enraizada na gênese da imagem poética. Nesse sentido, o 

devaneio, como uma estratégia de criação, terá de encontrar a matéria da imagem, 

sua própria substância, sua regra e sua poética específica (BACHELARD, 2013, 

p.4), para prosseguir com constância e profundidade, para falar da “alma” e menos 

do “corpo”, para dar mobilidade à imaginação. Assim, os quatro elementos, matérias 

fundamentais do psiquismo, podem ser entendidos como temperamentos filosóficos 

que dão condições da alma se fazer presente na leitura do mundo. São 

temperamentos orgânicos porque sintetizam a relação do homem com a natureza, 

desde os primórdios dos tempos, funcionando como uma espécie de DNA de sua 

condição.  

 As matérias que dão força à imaginação estão no inconsciente coletivo, de 

modo que são acessadas no regime dinâmico do imaginar, nessa reverberação que 

vem à tona nos sonhos e nos devaneios. Por isso, Bachelard (2013, p.5) declara que 

“só olhamos com uma paixão estética as paisagens que vimos antes em sonho”, 

justamente porque as imagens do inconsciente afloram como uma epifania, como 

uma iluminação. 
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 Para bem compreender a força propulsora que move a imaginação dinâmica 

a partir da lei dos quatro elementos, é necessário entender as imagens segundo um 

sistema de fidelidade poética, ou seja, toda imagem nova, nessa imaginação 

material, possui uma pureza de filiação mais exigente e designa uma matéria-prima, 

um elemento fundamental (BACHELARD, 2001, p. 8). Isso significa que as matérias 

arquetípicas fecundam a imaginação nesse sistema de fidelidade, seguindo o fluxo 

de uma matéria, no processo de criação.  

 Claro que a fidelidade poética não torna a imaginação fixa em um elemento, 

não a transforma em uma imaginação fechada à influência de outros arquétipos, 

mas dá à imagem poética certa identidade elementar. No fluxo imaginativo, os 

elementos podem se combinar, reproduzindo essa variedade do universo onde as 

coisas não existem no seu estado total de pureza. No entanto, para Bachelard 

(2013, p. 99), algumas condições fundamentais devem ser respeitadas na criação e 

combinação dos elementos evocados pela imaginação: 

Uma característica avulta de imediato: essas combinações 
imaginárias reúnem apenas dois elementos, nunca três. A 
imaginação material une a água à terra; une a água a seu contrário, 
o fogo; une a terra e o fogo; vê por vezes no vapor e nas brumas a 
união do ar e da água. Mas nunca, em nenhuma imagem natural, se 
vê realizar a tripla união material da água, da terra e do fogo. A 
fortiori, nenhuma imagem pode receber os quatro elementos. Tal 
acúmulo seria uma contradição insuportável para uma imaginação 
dos elementos, para essa imaginação material que sempre tem a 
necessidade de eleger uma matéria e de garantir-lhe um privilégio 
em todas as combinações. Se surgir uma união ternária, podemos 
estar certos de que se trata apenas de uma imagem artificial, de uma 
imagem feita de ideias. As verdadeiras imagens, as imagens do 
devaneio, são unitárias ou binárias. Podem sonhar na monotonia de 
uma substância. Se desejarem uma combinação, é uma combinação 
de dois elementos. 

 

Então, a imaginação e toda a estrutura psíquica tornam-se a base dos 

sistemas que originam a imagem, tanto em sua natureza material, como em sua 

natureza dinâmica. Na via da imaginação material, as imagens não podem 

permanecer isoladas num mesmo elemento; elas se combinam para resultar num 

imaginário ligado diretamente a essa aptidão humana de religar as cosmologias 

fundantes, “recuperando o mundo como provocação concreta e como resistência, a 
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solicitar a intervenção ativa e modificadora do homem” (PESSANHA, 1994, p. XV), 

de modo que “a imaginação [é] essencialmente transformadora, movida pela 

vontade de trabalho” (PESSANHA, 1978, p.XIII). Já para a imaginação dinâmica, 

essa faculdade segue as leis de composição, voando “para além dos próprios 

elementos materiais em que se fundamentara inicialmente. Vai se descorporificando, 

à medida que se torna pura força, pura energia voluntariosa e criadora” 

(PESSANHA, 1994, p.XXV), incorporando independência poética. Nas duas formas 

de imaginação, o imaginário surge como algo que emana do encontro da alma com 

o mundo, do sonho com a imagem, dos elementos que fecundam e dão vida a novas 

viagens. 

Dessa maneira a imaginação material/dinâmica, como uma ferramenta de 

leitura,poderá fazer fertilizar as imagens ressonantesnos cemitérios,num movimento 

de combinação e associação aos elementos cosmológicos, brotando e repercutindo, 

portanto, em novas imagens elaboradas pela mediação do corpo e da psique. Isso 

se justificaporque no reino da morte os elementos (fogo, água, terra e ar) se 

conectam a um universo plural de mitos que estão no imaginário de diversas 

culturas. Seja no mito da Fênix, de Prometeu e de Empédocles, seja na idealização 

da subida aos céus a partir de um voo ou na idealização do inferno possuído por 

chamas ardentes, o imaginário da morte se alimenta primordialmente dos elementos 

da matéria13. 

Por enquanto, convém ressaltar que, quando as imagens primeiras ressoam 

em nós, na perspectiva de Bachelard, elas estão agindo numa rítmica do instante, 

em detrimento da duração, num movimento descontínuo que apaga toda a 

horizontalidade do tempo. “O tempo não corre mais, jorra” (BACHELARD, 1994, 

p.185), ressoando com toda sua força vertical. Tal perspectiva liberta-nos de um 

passado da imagem, porque não ressoa sua substância temporal contínua, como na 

perspectiva bersoniana, mas sim o presente da imagem em toda a sua exuberância. 

Por isso, a ação imaginante nunca possibilita compreender o presente a partir do 

passado, talvez o passado a partir do presente, já que as imagens estão sempre se 

                                                           
13 Sobre isso Bachelard (2013) recupera algumas ideias desenvolvidas pelo filósofo Saintine: 
“Saintine, cerca de um século atrás, compreendeu a importância primordial do culto das árvores. A 
esse culto das árvores ele liga o culto dos mortos. E Saintine enuncia uma lei que poderíamos 
chamar de lei das quatro pátrias da morte, e que está em relação evidente com a lei da imaginação 
das quatro matérias elementares”. 
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combinado e compondo-se para originar o imaginário social de um determinado 

povo, numa dinâmica que Bachelard denominou de autossincrônica.  

A vida poética, para esse autor, nesta perspectiva, não opera na duração, 

mas na descontinuidade do tempo, dos instantes que nos atingem verticalmente. 

Então, entender essa vida poética a partir das imagens não é possível segundo uma 

narrativa em que o tempo se apresenta em sua linearidade, em sua horizontalidade. 

É um exercício que visa romper com “os quadros sociais da duração (...), os quadros 

fenomenais da duração (...), [e] os quadros vitais da duração” (BACHELARD, 1994, 

p. 185), ratificando essa não aceitação do tempo do mundo. 

 Portanto, quando alguma imagem ressoa sobre o indivíduo, ela exerce sua 

força no instante que o atinge, repercutindo também na dinâmica do instante, sendo 

a partir desse ritmo que os sentidos criam formas e estruturas. A memória humana 

não é, desse ponto de vista, um dado com início, meio e fim, conforme se aprende a 

acreditar ao longo da vida; não está organizada linearmente e continuamente, 

levando-se em consideração a ideia do tempo poético em Bachelard. A memória, 

nada mais é do que instantes sucessivos armazenados na psique, organizados de 

maneira fragmentada, talvez operando muito mais na desorganização do que no seu 

contrário. Essa compreensão exige que nos libertemos da história tradicional e 

conservemos o entendimento da memória enquanto instantes sucessivos 

conectados pela imaginação e não enquanto um texto em que cada parágrafo 

conserva um pouco daquilo dito no anterior.  

A compreensão acima exposta encaminha a abordagem que será feita daqui 

em diante, justamente porque, ao tratar do reino da morte nesta perspectiva, 

alcança-se a oportunidade de criar sentidos acerca da morte muito mais elásticos do 

que, simplesmente, se tratássemos sob o ponto de vista da semiótica, por exemplo, 

uma vez que esta última mobiliza pressupostos num nível mais indicial que se 

estabelece entre a representação com a coisa representada, ou seja, para um 

significante um respectivo significado, fechado na estrutura que lhe serve de base.  

Assim, confrontar práticas culturais e representações simbólicas encontradas 

nos cemitérioscom as teorias do imaginário que sustentam a dimensão criativa da 

imaginação como pressuposto, retira o observador de uma zona de conforto onde os 
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dados da imagem já estão postos, precisando apenas ser traduzidos. Aqui a 

dimensão é mais inventiva e livre para criação, e tal processo não advém de uma 

simplicidade metodológica, pelo contrário, requer um ato de leitura que se entregue 

às funções da psique humana em toda a sua extensão, que coloque a alma como 

fermento primordial desse processo. Então, o nosso exercício não será o de um 

tradutor, um tradutor de livros, preso às ideias de um individuo e às leias gramaticais 

e lingüísticas; será o de um criador, demiurgo das imagens novas que surgirão. 

Para que se possa construir uma poética da morte, deve-se considerar que a 

imaginação poéticapodefazer encontrar as aspirações mais profundas do psiquismo 

humano. O leitor se transfiguraráem leitor em devaneio, assumindo o pleno direito 

de sonhar as imagens suscitadas no encontro com as diversas representações da 

morte. Tal imaginaçãoé uma estratégia de religar imagens e de relacioná-las, para 

que se possa ser demiurgo de novas imagens enriquecidas pelo contato e pelo 

diálogo estabelecido. É a oportunidade de religar superfície e profundidade, animus 

e anima, espírito e alma; é a oportunidade de sair da prepotente aparência da 

superfície, com suas formas sedutoras e, muitas vezes, empobrecedoras, para 

descer às profundezas do ser, para fazer a leitura proposta em estado de anima14.  

Assim, passa-se a buscar as imagens da morte nesse estado de anima, 

sabendo que as imagens que se apresentarão serão resultado de uma imaginação 

que acessa as estruturas básicas do psiquismo, sendo por esse motivo que as 

imagens serão o espelho íntimo da alma, pensado esta última como um ponto de 

vista sobre as coisas, como uma perspectiva que brota do interior; a verdadeira 

essência do interior e não entendida como uma substância em si, na perspectiva de 

James Hilman. 

                                                           
14 Sobre animus e amina: “Para evitar confusão com as realidades da psicologia de superfície, C. G. 
Jung teve a feliz ideia de colocar o masculino e o feminino das profundezas sob o duplo signo de dois 
substantivos latinos: animuseanima. Dois substantivos para uma única alma são necessários a fim de 
expressar a realidade do psiquismo humano. O homem mais viril, com demasiada simplicidade 
caracterizado por um forte animus, também tem uma anima – uma anima que pode apresentar 
manifestações paradoxais. De igual modo, a mulher mais feminina apresenta, também ela, 
manifestações psíquicas que provam haver nela um animus. A vida social moderna, com suas 
competições que misturam os gêneros, ensina-nos a refrear as manifestações de androgenia. Mas 
nos nossos devaneios, na grande solidão dos nossos devaneios, quando a nossa liberdade é tão 
profunda que já não pensamos sequer nas rivalidades virtuais, toda a nossa alma se impregna das 
influências da anima” (BACHELARD, 2001, p.58). 
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O trabalho de relacionar imagens para criar outras assumirá as pretensões do 

poeta, uma vez que este consegue, muitas vezes, sintetizar em uma palavra as 

imagens mais arrebatadoras. Assim, buscar-se-á colocar a morte em contato com a 

morte e com a vida, com as várias imagens suscitadas nos espaços cemiteriais, mas 

também com o cinema, com a música, com a poesia e outras narrativas, tramando, 

assim, um conhecimento mais complexo. 

 

IV 

Eis o plano de estudo desta tese: 

O texto que ora se apresenta está dividido em cinco partes: uma introdução, 

já formulada acima, contendo as proposições desta tese e os caminhos teórico-

metodológicos seguidos para a sua fundamentação. Incluem-se, ainda, mais três 

capítulos e as considerações finais, arrematando a estrutura textual deste trabalho.  

Neste sentido, buscando entender a morte como uma questão antropológica 

fundamental, escrita nas almas dos indivíduos e produzida/reproduzida no universo 

social, o primeiro capítulo intitulado “O homem e a morte”, numa clara alusão ao livro 

de Edgar Morin (1970), traça uma perspectiva de entendimento do fenômeno da 

morte sob a ótica de uma consciência humana que se institui desde os primórdios 

das civilizações. Temor, medo, angustia, mortalidade e imortalidade são temas que 

permeiam o corpo textual deste capítulo, fornecendo subsídios úteis para 

problematizar os enfrentamentos humanos perante a morte e a 

organização/reorganização social que suscitam. 

O segundo capítulo, “A morte e seus espaços poéticos”, expõe os cemitérios 

como espaços poéticos; como espaços de contemplação e devaneio; como um 

encontro com a imensidão íntima de cada um. A experiência no campo de estudo 

será apresentada sob uma perspectiva poética que enfatize as imagens, as histórias 

e os sentimentos mais relevantes, do ponto de vista da sensibilidade, nessa 

caminhada pelos diversos cemitérios brasileiros. Tudo que está plasmado nas 

páginas deste capítulo se aura da força das imagens, recriando nos cemitérios as 

cidades imaginarias/imaginadas, analogicamente.  
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O terceiro capítulo, “A imaginação ascensional da morte”, é um exercício de 

imaginação que faz florescer imaginários da morte conectados ao imaginário 

ascensional. Do ponto de vista biológico, morrer significa a corrupção do corpo e o 

desfalecimento das funções que o mantinham de pé. Do ponto de vista mais 

antropológico, a morte mostra toda a sua complexidade, pois, além de se nutrir do 

conteúdo biológico inerente ao fenômeno que é, alimenta-se dos mitos, das crenças 

e das imagens sociais e culturais de cada povo. Portanto, esse capítulo traz a 

prerrogativa de evocar as imagens que associam a morte à ascensão, à subida, à 

queda, aos anjos, ao céu, aos ventos e, de modo geral, a um imaginário 

verticalizado, enraizado numa imaginação material/dinâmica que encontra no 

elemento ar sua potência peculiar.  

O quarto capítulo, “Morte e poéticas do fogo”, busca associar a morte a uma 

poética do fogo e revelar como esse elemento se impregna na elaboração das mais 

variadas imagens da morte. É, sobremaneira, a procura pelo fogo como metáfora da 

vida e da morte.O elemento ígneo, portanto, ascenderá os devaneios da intimidade, 

da ascensão, do amor e do outro mundo, possibilitando vivê-lo a partir dos mitos que 

os tornam algo vivo e presente no contexto imaginário da morte em nossa 

sociedade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

37 

 

  CAPÍTULO 1 
“O HOMEM EA MORTE” 
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1.1 A consciência da individualidade e o aparecimento da morte 

 Inicia-se este capítulo afirmando que: o aparecimento da morte como uma 

questão antropológica fundamental é o resultado do desenvolvimento da consciência 

da individualidade humana ao longo da história. Individualidade, portanto, é a 

afirmação do indivíduo frente ao grupo; é o reconhecimento de que cada um possui 

uma história e esta o diferencia do grupo em que está imerso. Esse reconhecimento 

não é um dado a priori na história da civilização, uma vez que nas sociedades 

relacionais há uma sobreposição do grupo sobre a existência individual de cada 

membro. Por exemplo, nas sociedades mais primitivas, os impulsos e desejos 

individuais desempenham um papel mínimo, quase sempre se ajustando a um 

propósito comum (RUSSELL, 1977, p.41). 

Entre os povos mais antigos era dado pouco valor à pessoa única; sua 

importância estava em relação ao grupo do qual fazia parte, de maneira que era 

incompreensível pensar o indivíduo desvinculado de tal grupo. Assim, a morte, como 

um problema, surge no momento em que o homem passa a se reconhecer enquanto 

indivíduo, enquanto um membro excepcional dentro do grupo no decorrer do 

processo civilizador, elaborando uma consciência sobre a morte pautadana perda da 

individualidade tolhida por esse fenômeno. 

 Então, a perda da individualidade que a morte pode provocar fará desse 

evento o mais temido momento da trajetória do homem na terra, sendo uma 

preocupação humana desencadeada pelo conflito causada pela noção de finitude. 

Edgar Morin (1970) afirma que o horror da morte é, portanto, a emoção, o 

sentimento ou a consciência dessa perda, justamente porque tal sentimento gera um 

complexo traumático e provocador de perturbações. Essa consciência da morte pela 

aniquilação da individualidade se intensifica, contudo, a partir do momento em que o 

pensamento racional e o novo humanismo passam a “isolar”, cada vez mais, o 

homem no seu espaço social.  Essa ideia ganha força no século XVI, com a 

Revolução Protestante, momento em que esse movimento religioso “definia o 

homem como um ser criado à imagem e semelhança de Deus, com quem podia se 

relacionar sem a necessidade de intermediários – no caso, os clérigos cristãos. Isso 
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significava que o ser humano, individualmente, passava a ter “poder”” (TOMAZI, 

2010, p.13). 

 O reconhecimento da individualidade é, portanto, aquilo que “rege de forma 

simultaneamente global e dialética a consciência da morte, o traumatismo da morte, 

a crença na imortalidade” (MORIN, 1970, p. 34), isso porque ter a consciência da 

finitude da sua existência gera um trauma doloroso e incompreensível, remediado 

por uma evocação da imortalidade. “A unidade desse triplo dado dialético 

[consciência da morte, trauma da morte e crença na imortalidade], que podemos 

nomear genericamente de consciência humana da morte (...) é a impressionante 

implicação da individualidade”.  

A consciência da individualidade, portanto, provocará o aparecimento da 

morte, fazendo surgir à ideia de imortalidade como resposta subjetiva as questões 

de ordem religiosa, filosófica e antropológica, pautadas no conceito de salvação da 

alma. A morte, no contexto dessas transformações sociais que a humanidade 

passará ao longo de sua história, aparecerá como um problema, porque passa a ser 

um princípio para as relações sociais de muitos grupos humanos. 

Então com o desenvolvimento do capitalismo e do pensamento liberal “a ideia 

de indivíduo e de individualismo firmou-se definitivamente, pois se colocava a 

felicidade humana no centro das atenções (...). No século XIX essa visão estava 

completamente estabelecida, e a sociedade capitalista, consolidada” (TOMAZI, 

2010, p.13). De certo modo, a sociedade capitalista, o modo de vida burguês e as 

amplas mudanças que ocorreram, passaram a definir novas atitudes e mentalidades 

do homem frente à vida e a morte, num processo de desligamento e interdição da 

morte do cotidiano social. Edgar Morin (1970), dirá que nesse momento teremos 

uma crise da morte, uma crise contemporânea desse fenômeno, e todas as crenças 

que se estabeleceram até então, estarão sob o julgamento da consciência da 

individualidade que é a consciência de uma sociedade burguesas, regida por seus 

princípios. 

A morte, então, só é temida mediante o reconhecimento dessa 

individualidade, uma vez que, quando a sociedade se afirma sobre o indivíduo, 

como, por exemplo,nas situações de guerra em que os soldados partem para os 
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campos de batalha de forma destemida, o horror da morte parece dissolver-se, 

dissipar-se frente a um sentimento coletivo e nacionalista, frente a uma consciência 

coletiva que integra os membros da sociedade. 

Portanto, o sofrimento, o horror e o temor da morte se explicam porque o 

reconhecimento e a valoração da individualidade do outro predominam nesse 

processo. Daí, quando alguém perde um parente, essa perda é um acontecimento 

irreparável e traumático, afundando o outro em um mar de aflição, angústia e dor 

que se amenizam com o passar do tempo, num processo de resignação e aceitação 

que varia de acordo com a relação que cada um estabelecia com o indivíduo que se 

foi. Mesmo que a dor em relação ao indivíduo que partiu se amenize com o tempo, é 

certo que o culto a esse indivíduo permaneça enquanto persistir algum tipo de 

relacionamento entre vivo e morto, sendo os cemitérios os espaços onde a vivência 

com o morto e a morte acontecem com mais intensidade, pois nesses espaços as 

práticas culturais e as representações simbólicas da morte são autorizadas.  

A relação que a morte tem com a questão da perda da individualidade pode 

ser explicitada, por exemplo, a partir de uma infinidade de casos que compõem a 

cena contemporânea. Para problematizar essa afirmação, tome-se como exemplo o 

tsunami no Oceano Índico, em dezembro de 2004, provocado por um terremoto de 9 

graus na escala Richter, deixando um saldo de 230 mil pessoas mortas. Tome-se 

ainda, como exemplo, a morte de Michael Jackson, em junho de 2009. Ambos os 

acontecimentos foram noticiados pelos vários sistemas de telecomunicações de 

todoo mundo, tornando-se possível acompanhar as notícias em tempo real, num 

verdadeiro big brother dos tempos modernos. 

No primeiro caso, 230 mil vidas se perderam na fúria das águas que 

destruíram milhares de ilhas naquela região do Índico, uma das maiores catástrofes 

naturaisde que se teve notícia nos últimos milênios. Entretanto, mesmo diante de tal 

acontecimento, não foi identificadoum sentimento de perda ou uma comoção, de 

forma generalizada. Morreram milhares, mas não foram registradas situações de 

histeria nas ruas em proporção ao fato; não se propagou aquela sensação de luto, 

pois, mesmo tendo sido alto o número de pessoas mortas, o público espectador não 

reconheceu, perante a mídia propagadora, a individualidade daquelas pessoas e, 

assim, não houve um compartilhamentoda dor excessiva da perda: o mundo 
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Ocidental não chorou esses mortos, mesmo que um breve silêncio tenha ecoado no 

mundo todo. 

 

 
Figura 1: Cova coletiva na Indonésia 

Fonte: Portal terra.com 
 

Já no caso da morte de Michael Jacksonexpandiu-se um sentimento 

diferenciado. A mídia anuncia o triste fim do rei do pop em Los Angels, nos Estados 

Unidos da América. Imediatamente, proliferam pela TV e via internet imagens de 

grupos em vigília, em frente ao hospital onde ele dera entrada, em frente à sua casa 

e, depois, tomando as ruas das grandes cidades pelo mundo: o mundo todo chora a 

morte de Jackson. No Brasil, o Olodum faz sua homenagem em Salvador, os canais 

de TV brasileiros não noticiam outro acontecimento, numa sensação de luto que 

consterna a todos, inclusive aqueles que pouco conheciam a obra do astro. Quatro 

anos após sua morte,um grupo de 200 pessoas caracterizadas como o astro prestou 

uma homenagem no Monumento às Bandeiras, em São Paulo, soltando cerca de mil 

balões. Em Londres, no mesmo período, o museu Madame Tussaudsapresentou 
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várias estátuas de cera representativas de diversos momentos da vida do Michael 

Jackson. 

 

 
Figura 2: Homenagem a Michael Jakson em São Paulo  

Fonte:Daniella Lima- Portal terra.com 
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Figura 3:Estátuas de cera no museu Madame Tussauds, Londres 

Fonte: Portal da revista Quem acontece na globo.com 
 

Observa-se no caso da morte de Michael Jackson um sentimento coletivo de 

perda, justamente porque se reconhecia a sua individualidade, sua distinção frente à 

sociedade. Tal reconhecimento da individualidade causou uma dor muito maior do 

que a das mortes causadas pelo Tsunami. A mesma coisa se reproduz em milhares 

de outras histórias, como, por exemplo, na morte da princesa Diana, ou na de Ayrton 

Senna,que chocou todo o Brasil, sentimento compartilhado por milhares de pessoas 

que o conheciam apenas pela TV, mas o reconheciam e admiravam. 

Em outubro de 2013, durante a pesquisa de campo no cemitério São 

Francisco Xavier, complexo do Caju, zona portuária do Rio de Janeiro, tive uma 

experiência aproximada dessas histórias acima relatadas. Estava caminhado pelo 

cemitério, fotografando, conversando com as pessoas que estavam naquele 

espaço,transitando com objetivos diferenciados, quando me deparo com um grande 

túmulo, na realidade mais um memorial às vítimas de um desastre aéreo que 

ocorreu em 1952 com o Boeing 377 Strattocruiser da Pan American. O Voo fazia a 

ligação entre o Brasil e os Estados Unidos, tendo decolado por volta das 

22h43,partindo do Aeroporto do Galeão, Rio de janeiro. O último contato com a 
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aeronave ocorreraàs1h15 da madrugada seguinte; três dias após o último contato, a 

força aérea achou os destroços do avião que levava9 tripulantes e 41 passageiros: 

todos estavam mortos. 

Imediatamente após me deparar com o túmulo, procurei saber do que se 

tratava e fiz uma pesquisa rápida na internet, via celular, onde me inteirei dos fatos 

sobre tal acidente. Fiquei por muito tempo parado em frente ao túmulo; li o nome de 

cada vítima, uma por uma, e muitas imagens vieram à cabeça; talvez a mais forte 

tenha sido a do desespero nos momentos finais do acidente. Senti-me estonteado 

com aquela experiência,constatando tratar-se de algo que se vê somente através da 

TV e, no entanto, parecia estar tão próximo de mim, apesar de tudo aquilo ter 

acontecido há 59 anos.  

 

 
Figura 4: Túmulo às vítimas do acidente aéreo ocorrido em 1952  

Cemitério São Francisco Xavier 
Fonte: acervo do autor 

 

Continuei transitando pelo cemitério e, bem próximo a esse monumento, 

quase que por trás dele, deparei-me com o túmulo de Tim Maia. A sensação foi de 
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euforia; estava eu ali, em frente ao túmulo de um ídolo, de um cantor que embalou 

com suas músicas minha vida e as de tantos outros: Gostava tanto de você, Eu amo 

você; Azul da cor do mar; Não quero dinheiro, eu só quero amar; Um dia de 

domingo; Me dê motivos; Primavera; Descobridor dos sete mares. Surgiram dos 

meus arquivos memoriais, naquele instante, cascatas de imagens arrebatadoras que 

se derramavam copiosamente, deixando-me arrepiado. O primeiro impulso foi de 

contemplar e sentir, no mais profundo de minha alma, aquele momentoportador de 

uma comoção indizível. Ao ler a inscrição sobre o túmulo, “Ah, se o mundo inteiro te 

pudesse ouvir”, meus olhos marejaram diante da experiência que estava 

vivenciando: era uma experiência musical. 

 

 
Figura 5:Túmulo de Tim Maia (Cantor e compositor brasileiro)  

Cemitério São Francisco Xavier 
Fonte: acervo do autor 

 

 Agora, calmamente, posso fazer uma análise dos dois momentos que vivi no 

Cemitério São Francisco Xavier: as duas experiências são completamente distintas. 

A primeira foi de uma total lucidez, que me fez buscar informações sobre os 
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incidentes que conduziram ao trágico acidente. Todas as atitudes que se seguiram, 

desde que descobri aquele túmulo,convergiram para uma única tentativa: a de 

entender a sucessão de eventos que resultaram na morte de 50 pessoas nas selvas 

do norte do Brasil. Um voo que levaria essas pessoas para a “terra das 

possibilidades” e acabou por conduzi-las ao último voo de suas vidas,à última das 

viagens. Despertou em mim um sentimento profundo de medo, talvez porque eu 

tenha percebido a provisoriedade da vida, a possibilidade e a certeza da morte. 

Porém, ao mesmo tempo, senti-me vivo, haja vista que o contato com a morte 

sempre desperta essa sensação. É importante destacar que a experiência vivida não 

despertou um sentimento de perda do outro, de partida do outro, e sim, de uma 

recusa e temor da morte que pouco tem a ver com um sofrimento dedicado àquelas 

vítimas: essas palavras,ao contrário do que possa parecer, não revelam um coração 

desprovido de sentimento, mas, tão somente, a forma como enfrentamos a morte 

em nossa sociedade. 

 Por outro lado, a experiência simbólica de “encontrar” Tim Maia foi totalmente 

arrebatadora, como relatei anteriormente, musical. Ali percebi um indivíduo que tinha 

partido, desaparecido. No entanto, em nenhum momento pensei sobre as causas de 

sua morte. Foi uma experiência psicológica que logo se tornou fisiológica, causando 

sensações corporais, isso porque eu estava “cara a cara” com um ídolo e talvez, 

inconscientemente, aquela era a oportunidade de “vê-lo cantar”. Fiquei ali por um 

longo tempo e a sensação que me tomava era de euforia misturada com a certeza 

de que nunca veria o rosto do ídolo, mas apenas seu túmulo com dizeres 

representativos de sua vida. Um encontro onde só eu estava presente, sendo 

incapaz de dizer algo que pudesse ser correspondido.  

 Foi impressionante como as imagens de Tim Maia se misturavam às letras 

das músicas que vinham freneticamente, como se o reconhecimento daquele que ali 

estava sepultado estivesse condicionado às melodias que entoou,em toda a sua 

vida. Na realidade estava sim, pois o reconhecimento, por mim, da individualidade 

de Tim Maia não estava vinculado ao cotidiano do lar e nem das rodas de 

conversas, mas sim das músicas veiculadas pela TV, pelo rádio e nas noitadas. Só 

um pouco depois reparei que o túmulo não estava bem cuidado; na realidade, 

estava sujo e faltando uma cruz. As poucas plantas exibiam um verde amarelado, 
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não deixando de notar também que o túmulo possuía marcas de uma pichação. 

Aquilo pareceu para mim um absurdo, talvez porque o trabalho com a morte tenha 

despertado em mim a necessidade de cuidar da memória dos nossos mortos, 

associando a esse ato todo um aparato pautado na decência, interna e 

externamente associada ao próprio cuidado, o que comporta um desdobrar-se em 

favor daqueles que se foram. Enfim, uma autêntica atitude de respeito à própria 

individualidade enquanto fator comum que leva cada ser humano consciente de si a 

assumir o termo “semelhante”, próximo. 

A narrativa dessas experiências elucida claramente que é o reconhecimento 

da individualidade que transforma a morte em um problema, talvez o maior de todos, 

já que viver e morrer são fenômenos indissociáveis; irmãs gêmeas que não cortaram 

o cordão umbilical após o parto, ou seja, “a vida e a morte encerram em si, cada 

uma delas, uma representação simbólica da outra” (LASER, 1991, p.162). 

O indivíduo colide com a morte: nessa colisão recusa a lei da 
natureza que lê claramente na decomposição; as suas obras 
sobrenaturais, que procuram uma via de escape, deixam claramente 
entender a sua oposição a essa natureza. Faz de anjo, mas seu 
corpo faz de animal, que apodrece e desagrega como o de um 
animal... É homem, isto é, inadaptado à natureza que traz em si, 
dominando-a e sendo dominado por ela. Essa natureza é a espécie 
humana, que, como todas as espécies evoluídas, vive da morte de 
seus indivíduos: facto que nos permite entrever não somente uma 
inadaptação exterior, geral, do homem à natureza, como também 
uma inadaptação íntima do indivíduo humano à sua própria espécie” 
(MORIN, 1970, p.52)  

  

Portanto, o reconhecimento da morte como um problema só se explica 

mediante o temor da extinção da individualidade de si e do outro, fazendo surgir em 

todas as culturas das quais se tem notícia diversas estratégias de enfrentamento da 

morte. Seja reintegrando o ser à natureza ou projetando um espírito ou alma para o 

além-mundo, a inadaptação do homem à morte se expressa de inúmeras maneiras, 

sempre regida por uma angústia profunda que “nega-a como aniquilamento, 

reconhece-a como acontecimento” (MORIN, 1970, p. 26).  

E tal reconhecimento da morte como a perda de uma individualidade será a 

grande responsável pelo aparecimento dos lugares de culto aos mortos. Será o 



 

48 

 

grande responsável pelas imagens e imaginários tecidos, criados e apresentados 

pelas diversas sociedades. Também pode-se dizer que é pelo reconhecimento e 

valorização do homem enquanto indivíduo social que a imaginação opera e busca 

construir explicações fantásticas e surreais para esse fenômeno biológico e cultural 

inalienável. Desse modo, operar no nível poético para imaginar as imagens da morte 

a partir dos cemitérios torna-se uma oportunidade de elaborar uma nova 

compreensão desse indivíduo que pensa, chora, teme e tenta vencer a morte, isso 

porque sentimos e andamos pelo cemitério apropriando-nos dele como um 

verdadeiro mapa poético, um lugar onde a linguagem que os redige é uma janela 

para o mundo da imaginação, nessa busca constante em superar a perda da 

individualidade do outro e de nós mesmos.  

 

1.2 A cultura humana e suas estratégias de enfrentamento da morte 

Num pequeno texto de Diva Farret Rangel, “O refúgio absoluto do homem” 

(1995), há inicialmente uma problematização quanto à incapacidade de exprimir 

conceitualmente as características do homem, isso porque a autora justifica sua 

argumentação a partir da constante evolução, transformação e deformação pela qual 

este passa no âmbito espiritual, social, religioso e filosófico. Tal complexidade 

humana apontada por Rangel toca em um ponto-chave que gostaríamos de discutir: 

“A primeira capacidade [do homem] diz respeito à consciência que tem de sua 

própria morte e uma relutância em participar do destino natural de todos os seres 

vivos” (RANGEL, 1995, p.9). 

 Essa primeira capacidade humana é um processo de significação que diz 

respeito à forma como o homem se coloca no mundo, fazendo da morte o centro dos 

seus esforços mais preciosos, tirando das rochas os seus templos, construindo 

pirâmides sobre o deserto, transformando os arremedos de forças em visões de 

onipotência divina, eternizando, no mármore, a beleza humana, traduzindo suas 

experiências, em palavras impressas, e estabelecendo, até mesmo o tempo, num 

simulacro de eternidade (RANGEL, 1995, p.10). Essa consciência da morte é 

assustadora e deflagra comportamentos culturais desde a pré-história, vista a partir 
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de registros arqueológicos; e da Grécia Antiga, expressa na sua rica mitologia, por 

exemplo. 

Na pré-história, pelo menos a partir de 70.000 a.c., pode-se observar que a 

presença de sepulturas em algumas regiões do mundo é um forte indício de que o 

homem já se preocupava com a morte, de modo que essas sepulturas promovem o 

entendimento da  crença humana na imortalidade. Para MiceaEliade, “a fortiori, a 

crença na imortalidade é confirmada pelas sepulturas; de outra forma não se 

compreenderia o trabalho empregado para enterrar os corpos”. No paleolítico, por 

exemplo, a prática da inumação parece generalizar-se, pois “os corpos, salpicados 

de ocra vermelha, são enterrados em valas onde se encontrou certa quantidade de 

objetos de adorno (conchas, penduricalhos, colares)” (ELIADE, 2010, p. 23), 

indicando uma prática religiosa desde esse período.  

Os “acessórios funerários”, nome dado por Leroi-Gourhan para designar os 

objetos pessoais encontrados nas sepulturas antigas, “implica não só a crença numa 

sobrevivência pessoal, mas também a certeza de que o morto continuará sua 

atividade específica no outro mundo” (ELIADE, 2010, p. 24).  Assim, a presença de 

sepulturas desde a pré-história demonstra uma necessidade antropológica de 

diferentes culturas em encaminhar seus mortos para o horizonte imaginário do post 

mortem. 

 

Em suma, pode-se concluir que as sepulturas confirmam a crença na 
imortalidade (já assinalada pela utilização da ocra vermelha) e 
trazem alguns esclarecimentos suplementares: enterros orientados 
para o leste, marcando a intenção de tornar o destino da alma 
solidário com o curso do sol, portanto a esperança de um 
renascimento, isto é, de uma pós-existência num outro mundo; 
crença na continuação da atividade específica; certos ritos 
funerários, indicados pelas oferendas de objetos de adorno e restos 
de refeições (ELIADE, 2010, p. 24).   

 

A morte é um fenômeno antropológico em todas as culturas. Se na pré-

história já se pode verificar isto, tomando como referência os vestígios 

arqueológicos, na Grécia essa preocupação fica mais visível a partir de sua rica 

mitologia. O Deus Tânatos, ou a morte, é um nome grego masculino, a própria 
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imagem da morte e da destruição que foi concebido pela Noite15. A Noite, a mãe das 

mazelas mais odiosas como a velhice, a miséria e a fraude, concebeu a morte sem o 

socorro de nenhum outro Deus e fixou residência no Tártaro16, segundo Hesíodo, ou 

diante da porta do inferno, segundo outros poetas (COMMELIN, 1993, p. 203). 

Tânatos era representado pelos gregos “na figura de um menino preto com 

pés tortos e acariciado pela noite, sua mãe. Algumas vezes, seus pés, sem serem 

disformes, estão apenas cruzados, símbolo do incômodo em que os corpos se 

encontram na sombra”. Há ainda outras formas de se representar Tânatos na 

Grécia, como por exemplo, nas esculturas antigas em que aparece “com um rosto 

desfigurado e emagrecido, os olhos fechados, coberto por um véu e trazendo, como 

o Tempo, uma foice na mão. Esse atributo parece significar que os homens são 

ceifados em quantidade, como as flores e as ervas efêmeras” (COMMELIN, 1993, p. 

203).  

Parece-nos que os gregos temiam a morte profundamente, pois, além das 

formas de representar já ditas, era comum pintores e escultores retratarem a morte 

sob a forma de esqueleto, asas ou tocha caída, numa construção simbólica que 

atestam a morte como essa imagem da destruição, devastadora do homem comum. 

                                                           
15 Na mitologia grega a Noite é a “Deusa das trevas, filha do Caos, a Noite é a mais antiga das 
divindades. Certos poetas fazem-na filha do Céu e da Terra; Hesíodo qualifica-a como um dos Titãs e 
designa-a mãe dos deuses, porque sempre se acreditou que a noite e as trevas haviam precedido 
todas as coisas. Ela desposou Érebo, seu irmão, de quem teve o Éter e o Dia. Mas havia gerado 
sozinha, sem comércio com nenhuma divindade, o inelutável e inflexível Destino, a Parca negra, a 
Morte, o Sono, a turba dos sonhos, Momo, a Miséria, as Hespérides, guardiãs dos pomos de ouro, as 
implacáveis Parcas, a terrível Nêmesis, a Fraude, a Concupiscência, a triste Velhice e a obstinada 
Discórdia. Numa palavra, tudo o que há de importuno na vida era tido como uma produção da Noite. 
Por vezes, ela é chamada em grego Eufroné e Embulia, isto é, Mãe do bom Conselho. Uns situavam 
seu império ao norte do Ponto Euxino, no país dos cimérios; mas geralmente é situado na parte da 
Espanha chamada Hespéria, isto é, região do Anoitecer, perto das colunas de Hércules, limites do 
mundo conhecido dos antigos” (COMMELIN, 1993, p.3). 

16 O Tártaro é a personificação do Mundo Inferior criado pelo Caos, assim como Gaia que é a 
personificação da Terra e Urano que é a personificação do Céu.  
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Figura 6: As duas figuras presentes no túmulo são uma representação da 
morte e do sono, filhos de Nyx (Noite). Essa composição alude à ideia de 
que a morte conduz ao sono eterno. 
Cemitério do Campo Santo – BA  
 
Fonte: Acervo do autor 
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Figura 7: A escultura ao lado, do final do século XIX, está localizada no 
cemitério Campo Santo, na cidade de Salvador-BA. A representação do 
homem com o martelo na mão direita e a pena na mão esquerda simboliza a 
morte ceifando a vida terrena. Essa é uma releitura da mitologia greco-romana 
e demonstra a importância desses mitos na elaboração da concepção de morte 
no mundo Ocidental. 
 
Fonte: Acervo do autor 
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Figura 8: Em um único túmulo do cemitério do Campo Santo, pode-se visualizar três 
elementos bem característicos da tradição greco-romana: esqueletos, asas e tochas caídas. 
Demonstra, portanto, que há dentro da arte cemiterial brasileira uma forte assimilação 
dessas representações simbólicas da morte. 
 
Fonte: Acervo do autor. 
 

 

Ainda na mitologia Grega e Romana pode-se compreender a morte como 

uma viagem, concepção essa que alimenta diversos mitos religiosos e formadores 

da cultura Ocidental. A exemplo disso, faz-se pertinente citar o mito de Caronte17, 

filho de Érebo18 e da Noite, personificado num deus idoso, mas imortal. “Tinha por 

função transportar para além da Estige e do Aqueronte as sombras dos mortos, 

numa barca estreita, reles e de cor fúnebre. Era não só velho, mas avaro; só levava 

em sua barca as sombras dos que tinham recebido sepultura e que lhe pagavam a 

passagem” (COMMELIN, 1993, p. 196).A morte é, neste sentido, uma viagem para o 

reino das sombras (Érebo, Inferno dos maus e Tártaro) ou para os campos,Campos 

                                                           
17 “O barqueiro do Inferno é representado como um velho magro, grande e robusto; seus olhos vivos, 
seu rosto majestoso, embora severo, tem uma marca divina. Sua barba é branca, comprida e densa; 
suas roupas são de uma cor escura e manchadas de lama preta dos rios infernais. Está de ordinário 
de pé em sua barca e segura o remo com as duas mãos” (COMMELIN, 1993, p. 196).  

18 “Filho do Caos, irmão e esposo da Noite, pai do Éter e do Dia, Érebo foi metamorfoseado em rio e 
precipitado no Inferno por ter socorrido os Titãs. Também se toma por uma parte do Inferno e pelo 
próprio Inferno”(COMMELIN, 1993, p. 5). 
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Elísios, concepção essa que já esboçava a noção de que o caminho para o além 

dependia das virtudes do indivíduo no mundo dos vivos.  

O reino das sombras é uma primeira personificação do que virá a ser a ideia 

de inferno assimilada no mundo Ocidental e demonstra forte relação com os 

elementos imaginários que se fazem presentes na mitologia grega e romana. Por 

exemplo, o mito do Inferno era onde o crime sofria o seu castigo, onde o remorso 

roía as vítimas, onde se ouviam as lamentações de gritos agudos de dor 

(COMMELIN, 1993, p.188). 

Essa região pavorosa, cujas planícies não eram mais que aridez, 
cujas montanhas eram só rochas e escarpas, encerrava lagos 
gelados e lagos de enxofre e pez fervente, onde as almas erravam 
sucessivamente imersas e sofriam sucessivamente as provocações 
de um frio ou de um calor extremo. Ela era cercada de pântanos 
lamacentos e fétidos, de rios de águas estagnadas ou em brasa, 
formando uma barreira intransponível e não deixando às almas 
nenhuma esperança de fuga, de consolo, nem de socorro 
(COMMELIN, 1993, 188). 

 

Já os Campos Elísios19 eram para onde os viajantes virtuosos se 

encaminhavam, para celebrarem aquilo que plantaram em vida. Observe-se que há 

total proximidade com o conceito de paraíso do judaísmo e do cristianismo, de modo 

que essa mitologia grega e romana vai ser assimilada por diversas 

culturas,fornecendo bases para as religiões do mundo Ocidental, pois assim como 

no paraíso e no inferno, “nos Campos Elísios, haviam sido reunidos todos os 

encantos e os prazeres, como haviam sido acumulados no Inferno dos culpados 

toda a sorte de tormentos” (COMMELIN, 1993, p. 189). 

A partir da pesquisa realizada em vários cemitérios pelo Brasil, constataram-

se representações diversas que fazem referência a diferentes estruturas míticas, 

mas sempre colaborando com a ideia de que a morte é compreendida em nossa 

                                                           
19 Os Campos Elísios constituíam a morada feliz das almas virtuosas. Reinava lá uma eterna 
primavera; a terra sempre sorridente cobria-se sem cessar de verdura, folhagens, flores e frutas. À 
sombra dos arvoredos cheirosos, dos bosques, dos maciços de rosas e murtas alegrados pelo canto 
e o chilrear dos passarinhos, banhados pelas águas do Lete de suave murmúrio, as almas 
afortunadas gozavam o mais delicioso repouso e desfrutavam de uma juventude perpétua, sem 
inquietude nem dor.  Deitados em leitos de asfódelo, planta de folhagem pálida, ou preguiçosamente 
sentados na relva fresca, os heróis contavam uns aos outros suas façanhas, ou escutavam os poetas 
celebrarem seus nomes em versos de uma alegria deslumbrante. (COMMELIN, 1993, p.189). 
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cultura como uma passagem para o outro mundo, numa metáfora de subida e 

descida De certa forma, cria-se um imaginário verticalizado, onde na descida se 

acessam as profundezas, o vale da morte, e na subida as regiões superiores onde 

se localizam os espaços celestes desejados. Isso tudo pode ser visualizado em 

figuras como o anjo em pleno voo, obeliscos, retratos memoriais e epitáfios, signo 

dessa concepção de morte como ascensão para outro plano e onde estão 

sintetizadas as aspirações mais fantásticas do imaginário social. 

Essa ideia da morte como passagem a partir do voo pressupõe uma 

representação simbólica e, portanto, mítica, de que na subida se encontrará o 

paraíso, o céu dos virtuosos. Já a queda do anjo, representação praticamente 

ausente da paisagem cemiterial, já que todos almejam a eternidade no mundo 

celestial, implica a descida à dimensão mais sombria e reservada àqueles que 

viveram como errantes nesse mundo dos vivos. 

 

Figura 9: Anjo  
Cemitério do Alecrim – Natal/RN 

Fonte: Acervo do autor 



 

56 

 

 
Figura 10: Anjo 

Cemitério de São João Batista – Rio de Janeiro 
Fonte: Acervo do autor 

 
 

 
Figura 11: Falange 

Cemitério de São Francisco Xavier – Rio de Janeiro 
Fonte: Acervo do autor 
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Figura 12: Anjo 

Cemitério do Campo Santo - Salvador 
Fonte: Acervo do autor 
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Aqui se poderia falar de diversas culturas que vão enfrentar a morte a partir 

de um conjunto de signos, símbolos e mitos formadores de um imaginário da 

morte,que exerce força ainda hoje; no entanto, essa discussão parece interminável 

do ponto de vista da multiplicidade de mitos que se desenvolveram em cada cultura. 

Os mitos com relação à morte, por exemplo, fazem parte da relação que temos com 

ela. Se na Grécia esses mitos exaltam a morte como negativa e prejudicial, na 

maioria das vezes pode-se constatar que a religião (por exemplo, o Cristianismo e o 

Judaísmo) cunhou mitos que amenizam o sofrimento causado pela morte, de modo 

que, nos cemitérios, campo de estudo desta tese parcial, obtém-se uma noção mais 

clara de como os mitos sobre a morte são recuperados pela nossa cultura. 

No caso do mundo Ocidental e tomando como referência o Brasil, surge, 

perante o olhar atento do leitor, uma multiplicidade de elementos que atestam um 

vasto sincretismo de ordem religiosa e mítica na representação da morte. É evidente 

que, mesmo observando-se um grande sincretismo, o enfoque da morte se dá 

basicamente em duas dimensões: uma de tradição profética, ou seja, a fé em um 

oriente próximo da ressurreição do corpo e uma visão filosófica e mítica da 

imortalidade da alma. Essas duas correntes apontadas por Michael Grosso (1999) 

como sendo concepções tradicionais, servem para explicar o campo semântico da 

morte na realidade que está sendo estudada.  
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Figura 13:“A concepção artística do mausoléu, com a porta 
caída e a inscrição “Surrexit, non est hic” (Ressuscitou, não 
está aqui), é a reprodução cênica da ressureição de Jesus 
Cristo. Obra do escultor Pedro Ferreira, simboliza o túmulo 
como lugar de abrigo e de passagem, onde se espera a 
ressurreição para a vida eterna” (Descrição da obra presente 
no roteiro cultural).  
Dentro da arte cemiterial, essa concepção da morte como 
passagem e espera da ressurreição é bastante forte e se 
repete em todos os cemitérios do Brasil, isso porque o 
cristianismo é à base das crenças religiosas desse país. 
 
Cemitério do Campo Santo – Salvador/BA 
Fonte: Acervo do autor. 

 

Assim, pensar a morte, tomando como campo de estudo os cemitérios, deve 

partir do entendimento de que as doutrinas religiosas exercem influência decisiva na 

forma como nossa cultura enfrenta esse fenômeno;isso porque, para aqueles 
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arraigados a uma doutrina religiosa ou à fé em um mundo transcendente, a morte se 

converte em passagem para outra dimensão de onde se pode voltar ou não - 

“sempre seguida do renascimento para o mundo sagrado, para o mundo dos 

deuses” (ELIADE, 2010, p.160). Então, morre-se para a vida profana, para essa 

condição não essencial. O indivíduo crente não vê a face mais aterrorizante da 

morte, e, muitas vezes, não a enxerga como propriamente um mal, aparecendo 

“como um bem, como uma coisa desejada, como uma verdadeira amiga” 

(SCHOPENHAUER 2008, p. 31).  

A religião, pensando juntamente com Geertz (1989, p.67), “ajusta as ações 

humanas a uma ordem cósmica imaginada e projeta imagens da ordem cósmica no 

plano da experiência humana”. Isto significa, portanto, que a religião cumpre o papel 

de, a partir de uma ordem simbólica, “estabelecer poderosas, penetrantes e 

duradouras disposições e motivações nos homens através da formulação de 

conceitos de uma ordem de existência geral” em que tal sistema simbólico atua na 

elaboração de crenças sobre uma infinidade de situações não explicáveis do ponto 

de vista empírico.  

No caso da morte, as religiões lançam mão de uma complexa gama de 

símbolos para aplacar o terror que esse evento causa no indivíduo, sobretudo 

porque as religiões organizam e projetam, de forma genuína, um além-mundo20, um 

mundo dos imortais e buscam explicar essa ordem geral que rege a negação do fim 

da vida humana. Em outras palavras, a religião fornece, por meio de sistemas 

simbólicos, a possibilidade de o homem vir a acreditar na imortalidade e dar sentidos 

diferenciados à morte, para além daquele sentido que projeta uma aniquilação total 

do ser. 

O sentido cristão da morte, por exemplo, é positivo, pois se configura como 

um chamado de Deus para a vida eterna21. Em Filipenses (1,21), “viver é Cristo, 

                                                           
20  “A respeito disso Jean-Caude Schmitt afirma: “Diferentemente, segundo sua cultura, suas 
crenças, sua época; os homens atribuem aos mortos uma vida no além, descrevem os lugares de sua 
morada e assim representam o que esperam para si próprios.A esse título, o imaginário da morte e 
da evolução dos mortos no além constitui universalmente uma parte essencial das crenças religiosas 
das sociedades” (SCHMITT, 1999, p.15).  

21 Ressalta-se que, na concepção judaica e cristã, “a morte representa algo de real e temeroso. Não é 
encarada como a caminhada de um quarto para outro, ou a substituição de um casaco vermelho por 
um novo. Significa uma extinção completa injustificada, passando do círculo luminoso da vida para a 
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morrer é lucro”, numa clara demonstração de que a morte é o momento em que o 

homem prestará contas dos seus feitos realizados nesse mundo. Esse versículo da 

Bíblia,bastante conhecido e que traduz o sentimento da morte na sociedade cristã, é 

complementado pelo que São Paulo declara em Romanos: “o salário do pecado é a 

morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo, nosso Senhor” 

(Rm6,23), “pois Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, 

para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna (João 3:16). 

 

 
Figura 14: Passagem da Bíblia Sagrada do Cristianismo 

Cemitério Publico de São João do Sabugi– RN 
Fonte: Acervo do autor 

 
 

                                                                                                                                                                                     

noite eterna da morte. Apenas através do amor soberano e criador de Deus pode haver uma nova 
existência além do túmulo” (HICK, 1970, p. 73).  
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Figura 15: Passagem da Bíblia Sagrada do cristianismo 

Cemitério Público São Pedro - Ipueira/RN 
Fonte: Acervo do autor 

 
 
 

A morte, no cristianismo, é cercada por mitos que se perpetuam ao longo da 

história e vão organizar a civilização ocidental num sistema complexo de permissões 

e proibições, de modo que, grande parte das instituições sociais, como a família e 

até mesmo o Estado, farão das doutrinas cristãs verdadeiras bases de suas 

estruturas22. Então, a morte “é vista como uma passagem para outra dimensão, a 

transposição ao eterno sofrimento e expiação (inferno), ou o acesso ao eterno gozo, 

reservado aos bem-aventurados (o paraíso)” (CAPUTO, 2008, p.75), fazendo 

proliferar uma infinidade de mitos23 que desaguam quase sempre na mesma 

questão: negar a morte e afastar a ideia de aniquilamento total do ser. 

                                                           
22É importante ressaltar que “O Cristianismo distanciou-se expressamente, desde o princípio, dos 
mitos pagãos (advertência contra mitos e genealogias)” (BURKERT, 1991, p.77). 

23  Sobre isso nos diz MirceaEliade: “O mito conta uma história sagrada, quer dizer, um aspecto 
primordial que teve lugar no começo do Tempo, ab initio. Mas contar uma história sagrada equivale a 
revelar um mistério, pois as personagens do mito não são seres humanos: são deuses ou Heróis 
civilizadores. Por essa razão, suas gesta constituem mistérios: o homem não poderia conhecê-los se 
não lhe fossem revelados. O mito é, pois a história do que se passou in illo tempore, a narração 
daquilo que os deuses ou os seres fizeram no começo do tempo. “Dizer” um mito é proclamar o que 
se passou aborigene. Um vez “dito”, que dizer, revelado, o mito torna-se verdade apodítica: funda a 
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Figura 16:Sorrisos simultâneos 
Cemitério Público - Jardim do Seridó – RN 

Fonte: Acervo do autor 
 

 

Algunos de esos mitos tratan de explicar La aparición de La muerte 
(mito-relato del pecado original de adán e eva), de expresarsu 
sentido profundo (pecado original), recordando las condiciones de La 
salvación y de la vida eterna (mito dogma de La redencion). 
Sabemos cuálessu lugar en lá civilizacióncristiana; y tambiénhabría 
que considerar el grado de credibilidad (decresciente) que 
loshombres de hoyleacuerdan (THOMAS, 1993, p.502)24. 

 

Em outras religiões como o Hinduísmo, por exemplo, as incertezas diante da 

morte e o sofrimento que aflige o indivíduo é o preço do apego à materialidade do 

corpo, já que, nessa religião, o corpo é apenas uma espécie de roupa que veste a 
                                                                                                                                                                                     

verdade absoluta. (...) O mito proclama a aparição de uma nova “situação” cósmica ou de um 
acontecimento primordial. Portanto, é sempre a narração de uma “criação”: conta-se como qualquer 
coisa foi efetuada, começou a ser (ELIADE, 2010, 84).  

24  “Alguns destes mitos tentam explicar a ocorrência da morte (mito-história do pecado original de 
Adão e Eva), para expressar o seu sentido profundo (pecado original), lembrando as condições de 
salvação e vida eterna (mito dogma resgate). Sabemos o seu lugar na civilização cristã, e também 
deve-se considerar o grau de credibilidade (decrescente) que as pessoas hoje concordariam” 
(Tradução nossa).  
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alma. A alma, portanto é um ser eterno que transmigra, que parte para outro corpo 

sempre que este cair em desgraça, num ciclo de morte/renascimento que se 

estende pela eternidade. “Não é possível entender os conceitos da morte e o 

renascimento do Hinduísmo, sem saber a diferença entre a alma (ātmā) permanente 

e o corpo material temporário” (VALERA, 2012, p.196), uma vez que o fenômeno da 

morte está ligado à partida da alma e à ruína do corpo25. 

Esse ciclo de morte/renascimento ainda pode ser visto em outras religiões e 

doutrinas como o Budismo e o Espiritismo, de modo que a morte não anuncia o 

aniquilamento do ser, na compreensão desses segmentos religiosos, mas seu 

renascimento dentro de um ciclo que fortalece a ideia de eternidade. Para Lúcio 

Velera (2012, p.195), assim como para tantos outros, “Inconscientemente não 

podemos aceitar a morte, pois intuímos nossa imortalidade”, por esse motivo as 

religiões e crenças têm sido, ao longo da história da humanidade, aquelas que 

deram as respostas mais satisfatórias ou, pelo menos, confortadoras para o mistério 

da morte. 

Por isso, para se compreender a relação do homem com a morte, na cultura 

brasileira, é importante levar em consideração o valor atribuído às crenças religiosas 

em sua pluralidade sincrética, não esquecendo, portanto, que há um predomínio do 

cristianismo sobre as demais formas de culto. Isso se explica porque 86,8%26 da 

população desse país afirmam congregar as religiões cristãs em suas diversas 

correntes. Então, constata-se aqui, que o imaginário da morte, estudado nesta tese, 

possui uma relação intrínseca com a dimensão do sagrado, isso porque os signos 

que a representam estão intimamente ligados a essa concepção de 

morte/renascimento e de imortalidade da alma. 

No Brasil,por se tratar de um país predominantemente cristão, há uma 

projeção do“outro mundo” sob o signo da eternidade, onde os projetos humanos 

encontram o seu sentido verdadeiro. É, de certa forma, um local de síntese das 

crenças e mitos criados e compartilhados socialmente ao longo da história, na 

medida em que o imaginamos como um espaço de esperança e de aspirações 

                                                           
25 Observa-se, neste caso, uma visão filosófica e mítica da imortalidade da alma. 
26 Segundo o censo 2010 do IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 86,8% da 
população brasileira se declararam cristãos. Desses, 64,6% são de cristãos católicos e 22,2% são de 
cristãos evangélicos. Dados acessíveis em <http://http://censo2010.ibge.gov.br/>.  
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divinas, onde os espíritos e almas poderão continuar.Segundo Roberto Da Matta 

(1997, p.151), “é um espaço de igualdade que demarca uma zona de incrível 

igualdade moral, pois no outro mundo tudo será pago e todas as contas irão se 

ajustar com honestidade”.  

É pois em contato com o outro mundo que somos capazes de 
construir as compensações que muitas vezes não conseguimos 
realizar quando confrontamos com o conflito deste mundo de casas e 
ruas, de amigos e de leis impessoais, de desejos individuais e 
demandas morais (DA MATTA, 1997, p.152). 

 

 Nas crenças populares, desde o Egito, da Grécia e da Roma Antiga até o 

Brasil de hoje, por exemplo, percebe-se a necessidade do homem em construir um 

canal de comunicação permanente com o outro mundo, de modo que, para saber 

sobre o além, não é necessário morrer para encontrar os seres e coisas do céu ou 

do inferno, isso porque asreligiões popularesordenaram e sistematizaram“uma 

teologia da compensação e do relacionamento, permitindo a comunicação entre este 

mundo e o outro” (DA MATTA, 1997, p. 157). Assim, é comum em nossa cosmologia 

fúnebre os mortos aparecerem para os vivos, seja com o objetivo de reclamar algo, 

pedir uma missa em intençãoda sua alma, avisar sobre possíveis perigos que algum 

vivo esteja correndo, ou para oferecer tesouros e o número da loteria, como aponta 

Da Matta (1997, p. 145). Pode-se ver até casos de amor entre vivos e mortos: 

Creio que todos se lembram das histórias de um homem que ao 
voltar para casa pela madrugada, depois de uma brutal farra com os 
amigos e mulheres da vida, encontra uma bela jovem por quem se 
apaixona e com quem faz amor sem dificuldade. Desvairado pela 
paixão à primeira vista, ele deseja reencontrar a mulher. Insiste em 
saber o seu endereço e obtendo-o, acaba descobrindo aterrorizado 
que ela “residia” no cemitério municipal. Do mesmo modo, vale a 
pena relembrar histórias de tesouros enterrados que almas penadas 
revelam aos moradores de uma casa para poderem descansar em 
paz(DA MATTA, 1997, p.145). 

 

Assim, quando Da Matta (1997, p.158) afirma que “no Brasil a morte mata, 

mas os mortos não morrem”, esse autor nos leva a entender que cultura fúnebre 

brasileira a morte não se transfigura como o fim absoluto e aniquilação total do ser, 

muito pelo contrário, a alma vive e tem o poder de se comunicar com o mundo dos 

vivos. Isso, de certa forma, justifica o terror que os cemitérios causam em muitas 
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pessoas, justamente porque há no imaginário popular a crença de que os mortos 

transitam livremente por aquele espaço, de modo a causar medo e temor em grande 

parte das pessoas. 

Por outro lado, para aqueles desprendidos de qualquer crença na 

imortalidade, a vida segue uma dinâmica lógica trágica do nascer-crescer-morrer, 

fechando um ciclo natural a que qualquer ser vivo está fadado. Nesse caso, engana-

se quem pensa que a racionalização dessa dinâmica tira o homem do mar das 

incertezas e aflições. Muito pelo contrário, parece-nos que nesses casos os 

sentimentos com relação à morte pululam diante dos enfrentamentos cotidianos da 

vida, já que viver passa a ser a necessidade de estar vivo em um mundo ameaçador 

e onde seus projetos morrerão juntamente com o seu corpo. 

Essa ultima questão parece ser importante, haja vista ter-se observado que 

no atual período da história as instituições e crenças religiosas têmse enfraquecido 

diante da força intangível da Modernidade, com seu ideário e visão de mundo 

estabelecidos pela autonomia da razão e que, paulatinamente, tem dissolvido as 

mais sólidas das cresças do mundo contemporâneo, ou pelo menos, apontado 

outras explicações para tais questões fora dos sistemas de crenças religiosas. 

Mesmo assim, como aponta Habermas (2010, p. 139), nessa sociedade pós-secular 

em que vivemos ainda persistem as comunidades religiosas num ambiente que 

continua a se secularizar27. 

                                                           
27 O termo secularização deve ser visto considerando-se as implicações apontadas por Jüngen 
Habermas: “Inicialmente o termo “secularização” tinha o sentido jurídico de transmissão forçada dos 
bens da igreja à autoridade do Estado secular. Posteriormente, essa significação, por extensão, 
passou a designar o surgimento da modernidade cultural e social em seu conjunto. Desde então, 
apreciações opostas são vinculadas ao termo “secularização”, conforme coloquemos em primeiro 
plano o fato de a autoridade eclesiástica ter sido domada com sucesso pelo poder secular ou o ato de 
apropriação ilegal. Segundo a primeira leitura, os modelos religiosos de pensar e as formas de vida 
religiosas são substituídos por equivalentes razoáveis, em todo caso superiores; segundo a outra 
leitura, as formas de pensamento e de vida modernas são desacreditadas como bens obtidos de 
maneira ilegítima. O modelo da repressão sugere uma interpretação da modernidade despojada de 
magias que é otimista em relação ao progresso, enquanto o modelo da expropriação sugere uma 
interpretação da teoria do declínio, relativa à modernidade desobrigada. Essas duas leituras cometem 
o mesmo erro. Elas consideram a secularização como uma espécie de jogo de soma nula: de um 
lado, as forças produtivas da ciência e da técnica, desencadeadas pelo capitalismo, e, de outro, os 
poderes de contenção da religião e das igrejas. Nenhuma delas pode triunfar sem vencer a outra, e 
assim obedecemos às regras do jogo liberal que favorecem as forças motoras da modernidade” 
(HABERMAS, 2010, p.138).  
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É, portanto, naimersão no mar da angústia causada pela morte que se busca 

traçar essa pluralidade de ideias, trazendoà tona esse sentimento primitivo que 

acompanha o homem durante toda a sua história na Terra. Sentimento de aflição 

que, por vezes,o encarcera em práticas culturais restritivas, sob pena de punição e 

castigo.Talvez porque a morte pareça ser a mais justiceira de todas as deusas, 

aquela que nunca descansa e não pode ser dominada. 

De todas as espécies, a humana “é a única para a qual a morte está presente 

durante toda a vida, a única que faz acompanhar a morte de ritos fúnebres, a única 

que crê na sobrevivência ou no renascimento dos mortos” (MORIN, 1970, p. 17). 

Essa presença da morte emerge por uma consciência, por um conhecimento de que 

tal evento põe fim à realidade individual de cada pessoa, como falado anteriormente. 

Essa constatação gera horrores, medos e temores; gera traumas que fazem emergir 

angustias dilacerantes, sentimentos horripilantes.Daí, suportar mal tão grande 

prescinde de uma crença na imortalidade, de uma vida após a morte, ou de que a 

inevitável morte do corpo não é o fim de tudo. Em linhas gerais, essa é a dinâmica 

que sustenta a cultura (morte-renascimento) e não põe seus membros em 

desespero desorganizador. Já preconizava James Hilman apud Laser (1991, p. 

143), que “as aflições apontam para os deuses, os deuses nos chegam através das 

aflições”. 

Edgar Morin(2013, p.376) no seu livro “A via para o futuro da humanidade” 

assinala que: é “a perda da fé religiosa em um além-mundo ou a ausência da crença 

em uma sobrevivência individualizada sob a forma de espírito ou de alma que 

suscita o terror de ser aniquilado como sujeito (ego-eu) e determinam as angústias 

de morte”. A angústia da morte se explica, neste caso, pelo afastamento do homem 

de suas crenças religiosas que sempre o confortaram desde os tempos mais 

remotos. Aqui,Morin responsabiliza essa angústia à vida Moderna; vida que desloca 

o homem de sua condição cosmológica e odesintegrada natureza que o cerca. 

 Assim, a perda da fé no além-mundo coloca o homem no centro de um 

sofrimento existencial, um vácuo indizível, transformando as angústias de morte em 

angústias de vida que produz um indivíduo moderno mais frágil, mais temeroso e, 

portanto, menos feliz, talvez porque as rápidas transformações vindas com a 

Modernidade não foram capazes de ensinar o homem a viver de acordo com 
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princípios secularizados e encarar a morte com mais conformismo e resignação. 

Assim, é essa modernidade atrelada ao progresso técnico que irá provocar “o 

progresso do pensamento racional, que se revelará então capaz de criticar e 

dissolver o mito da imortalidade” (MORIN, 1970, p.97). 

No Cemitério São Francisco Xavier, Rio de Janeiro, presenciei um 

sepultamento, ocorrido no dia 28 de outubro de 2013, que explica claramente como 

a religião e a crença no além-mundo desempenham o papel de apaziguar o 

sofrimento humano causado pela morte de um familiar. O sepultamento foi de um 

senhor de idade já avançada, morador da periferia do Rio e de família católica, 

aparentemente não praticante. As informações que colhi foram as de que a causa da 

morte se deu em virtude de um ataque cardíaco fulminante. O fato é que 

acompanhar esse sepultamento foi bastante difícil, haja vista o grau de comoção dos 

parentes e amigos presentes naquele momento, até certo ponto comportamento de 

desespero e histeria diante da morte daquele senhor.  

Sua filha, presente na fotografia abaixo, a jovem desmaiada nos braços do 

esposo, chamavaa atenção justamente por esse comportamento histérico, 

expressando o seu sentimento a partir de um choro não contido e indagando o por 

quê daquilo ter acontecendo ao seu pai. Ela não queria deixar o cemitério,enquanto 

gritava, aos prantos, que não poderia deixá-lo preso e sozinho dentro do túmulo. Foi 

necessário algumas pessoas agirem para tentar conter a jovem que não queria fazer 

sua despedida final, fazendo-me enxergar que aquele comportamento aparentava 

certa inadequação se levarmos em consideração as novas atitudes que se 

desenham com relação à morte. 

O fato é que, durante todo o cortejo,assim como na hora da inumação, a 

comoção reclamava o quanto injusta era a morte, o quanto doloroso era perder uma 

pessoa tão próxima. Na realidade, o inconformismo se impunha por meio de 

lágrimas e gritos, de modo que também não me contive e chorei vendo aquela cena 

tão angustiante e desesperadora. Fiquei observando e me pus a fotografar toda 

aquela cena, sentindo-me invasor da intimidade do outro, talvez buscando produzir 

uma estética da dor que não me proporcionou o menor prazer: eu estava envolvido 

por tudo o que estava acontecendo. 
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No entanto, eu observara a total falta de um ritual de encomendação do corpo 

do defunto e a falta da entoação de cânticos e orações muito comuns em 

sepultamentos de católicos. Era uma cerimônia laica, talvez até involuntariamente, 

resultado desse processo de afastamento do homem das práticas religiosas, 

principalmente nos grandes centros urbanos, onde a vida flui num ritmo tão intenso 

que a morte surge como uma parada trágica e incompreensível. 

Toda aquela cena não expressava a partilha de um sentimento de resignação 

comum em famílias que cultivam a religiosidade. Ali se observava como as práticas 

de morte na contemporaneidade têm afastado o homem da crença na existência de 

uma vida após a morte. No caso em apreço, portanto, o significado da morte passa a 

se revestir de uma angústia insuportável, já que morrer significada se perder no 

nada, ser aniquilado.  
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Figuras 17, 18, 19, e 20:As dores da morte. 

Cemitério São Francisco Xavier 
Fonte: acervo do autor 

 
 
 

O que se pode entender com relação ao exemplo acima é, talvez, o 

surgimento de uma nova consciência contemporânea da morte;ou seja, o 

afastamento do homem das práticas culturais e, portanto, simbólicas, que o 

ajudavam a lidar com esse fenômeno, desde os tempos mais antigos. Demonstra, 

de certa forma, que o quadro atual da cultura tem se distanciado, mesmo que isso 

ainda não seja totalmente visível,das sólidas certezas instauradas pelos mitos, pela 

magia e pela religião, transformando a morte na maior das ameaças; em um 

fenômeno tão irremediável que gera a falta de perspectiva na sobrevivência da alma 

ou espírito.  Conduz, portanto, o homem a vivenciar situações tão traumáticas como 

a que foi exemplificada. 

A consciência da morte é algo que sempre acompanhou o homem; por isso, 

pode-se afirmar que ele é o mais mortal dos seres vivos, justamente porque vive 

intensamente a consciência de sua mortalidade. Para Artur Schopenhauer (2008, 

p.25), na “linguagem da natureza, morte significa aniquilamento”, porque o animal 
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não tem a consciência da vida como finita, de modo a experimentar toda a 

imutabilidade da espécie. Assim, a afirmação de que a morte é um estado de 

consciência não pode ser errônea, pelo fato de sua existência ser sentida no nível 

do seu conhecimento, nível este que opera exclusivamente na cultura do humano. 

Bauman(1998, p.191) afirma que “tudo o que os mortais humanos fazem tem 

sentido devido a esse conhecimento”, pois, do contrário, “não haveria mais sentido 

em todas as coisas que eles laboriosamente juntam, a fim de injetar algum propósito 

em sua vida absurdamente breve”. Nesse ponto, esse autor conclui que na vida 

humana tudo conta porque os seres humanos são mortais e sabem disso, e que a 

cultura humana foi concebida sobre esse ponto trágico da finitude da existência 

física do homem. O que Bauman ainda assegura é que a cultura humana também foi 

concebida em cima da infinitudeda sua vida espiritual e, portanto, seus projetos são 

executados a partir dessa dupla consciência.  

Tais conclusões acerca do conhecimento da mortalidade apontam para a 

consciência da possibilidade da perpetuação de uma alma individual, talvez como 

uma forma de sustentar o equilíbrio da tragédia humana sempre iminente. Assim, 

“estar ciente da mortalidade significa imaginar a imortalidade, sonhar com a 

imortalidade, trabalhar com vistas à imortalidade” (BAUMAN, 1998, p.191). Essa 

parece ser uma opção atraente. 

A modernidade transformou os humanos em indivíduos no centro de todas as 

coisas, e o Deus que antes governava o destino da humanidade tem perdido seus 

poderes perante o reconhecimento da capacidade do homem em produzir e 

transformar a natureza à sua volta. Esse novo homem que surge, divinizado, 

poderoso e transformador, mesmo sendo capaz de prolongar a vida através das 

descobertas na área da Biologia e da Medicina, ainda não foi capaz de abolir a 

morte. Ao mesmo tempo, ele se distanciou das antigas certezas que o tornavam 

mais centrado e menos deslocado do mundo em que sempre viveu. Desse modo, a 

angústia da morte não é apenas o resultado de um instinto de reconhecimento de 

que o dia do desfalecimento do corpo irá chegar, mas um trauma cada vez menos 

apaziguado, justamente pelo fato do homem continuar se afastando da crençana 

existência do além-mundo e, por conseguinte, das práticas culturais que o 

mantinham mais próximo da morte. 



 

73 

 

O resultado prático de tudo isso é que a sociedade tende a,cada vez 

mais,afastar a morte dos seus domicílios; aretirar os moribundos de dentro de suas 

casas e colocá-los na solidão dos leitos hospitalares. Esta sociedade irá velar seus 

entes longe de suas residências, em espaços funerários pouco intimistas; vai 

fantasiar seus mortos de vivos,apelando para o recurso das maquiagens que 

passam a impressão de que ali não está uma pessoa morta, mas sim um corpo 

adormecido; vai silenciar as emoções que antes se exteriorizavam ao ritmo das 

carpideiras; vai sofrer na intimidade e deixar de viver o luto e sua função de dissolver 

o sofrimento da perda. 

Nessas condições, a modernidade ocidental tentou dissimular a 
tragédia da morte. Até os anos de 1970, a morte era um tema tabu e 
os livros sobre o assunto tinham uma venda muito limitada. A morte 
foi expulsa dos domicílios. Há cinquenta anos, 80% dos falecimentos 
ocorriam em casa; em 2007, 80% dos óbitos ocorreram nos 
hospitais. Antes dos funerais, o morto é levado para a casa funerária, 
instalado em um caixão, enfeitado, maquiado, e passa a ostentar 
uma mascara de vivo. Isso não atenua nem um pouco a dor das 
famílias e dos próximos, mas assegura uma relativa camuflagem dos 
sinais exteriores da morte. Nos enterros laicos, faltam o ritual e o 
cerimonial, impedindo que se diga um adeus sagrado ao defunto. Mal 
ou bem, um pouco de música, um discurso de amizade, rosas 
atiradas na cova sobre o caixão, tudo isso tenta preencher o vazio e 
o horror (MORIN, 2013, p.376). 

 

Esse afastamento cada vez maior do homem em relação à morte tem 

produzido efeitos negativos, e assim, angustia e terror do aniquilamento parece, 

hoje, estar mais iminente, já que a crença na imortalidade tem se apagado no 

mesmo ritmo do avanço científico e cultural. Enquanto a sociedade tem caminhado 

para uma rejeição da imortalidade, por outro lado ela não tem oferecido ao homem 

meios para afugentar essa ansiedade em relação à sua mortalidade, conduzindo-o 

para uma condição de medo e terror que não ajuda a superar essa realidade 

irremediável a que todo vivo está predestinado. 

Se voltarmos no tempo,seremos levados a ver que o homem sempre temeu a 

morte, mas, ao contrário do que se presencia no período atual, existia uma 

familiaridade que a tornava um acontecimento natural. “Com a morte, o homem se 

sujeitava a umas das grandes leis da espécie e não cogitava em evitá-la, nem em 

exaltá-la. Simplesmente a aceitava, apenas com a solenidade necessária para 
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marcar a importância das grandes etapas que cada vida sempre devia transpor” 

(ARIÈS, 1977, p. 31). 

Na Idade Média, por exemplo, a civilização Ocidental vivenciou um período de 

lentas transformações da sua relação com a morte. Philippe Ariès (1977, p.26)) 

demonstra que os vivos “estavam tão familiarizados com os mortos quanto com sua 

própria morte”. Neste sentido a morte era familiar, era um acontecimento ritualizado 

no ceio de parentes e amigos e sob a proteção do lar. O quarto do moribundo era 

um espaço aberto à comunidade porque lá estavam todos os que pertenciam ao 

círculo do desfalecente: familiares, amigos, vizinhos, inclusive as crianças, retiradas 

dessa cena nos dias atuais.  

A morte, portanto, era “domesticada” porque estava próxima do homem e era 

encarada com certa naturalidade, ou seja, existia uma relação de bastante 

proximidade entre vivos e mortos. Para Umberto Eco (2007, p.60), o período 

medieval sendo uma época na qual“a vida era mais breve que a nossa, em que se 

morria mais facilmente, vítima de pestilências e da escassez, e se vivia um estado 

de guerra quase permanente, a morte aparecia como uma presença ineliminável”. 

Para Ariès (1977, p. 91), “será preciso, sem dúvida, esperar bastante tempo, até o 

fim do século XVIII e começo do século XIX, para que a morte seja realmente motivo 

de medo, e para que se cesse, então, de representá-la”. 

 Segundo João José Reis (1991, p.75), na França e, por conseguinte, no 

mundo Ocidental, “uma nova atitude diante da morte se delineou ao longo do século 

XVIII, no rastro do Iluminismo, do avanço do pensamento racional, da laicização das 

relações sociais, da secularização da vida cotidiana”. Desse período em diante, a 

morte passa a ser silenciada na intimidade, expurgada das rodas de conversas, do 

cotidiano das pessoas; ela passa a ser aprisionada nos muros dos cemitérios.  Só é 

exaltada e desejada na dimensão literária,conforme aponta Philippe Ariès, mas que, 

na realidade, “os mortos nesse período começam a ser encarados como um tabu 

público, passando pouco a pouco a serem velados e enterrados privadamente, pelo 

círculo íntimo da família”.  

Tudo isso para dizer que nem sempre a morte foi tão temida e que, em dado 

momento da história, ela é encarada com certa naturalidade e complacência. Dito 
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isto, passemos ao campo de estudo desse trabalho, certos de que os cemitérios são 

os espaços onde se quebra o silêncio em relação à morte, onde os homens 

ritualizam e exprimem suas crenças, onde a morte aparece em práticas e 

representações diversas e onde se tornará possíveller/criar imagens que nos digam 

sobre o sentido profundo da morte em nossas vidas. Seremos leitores desses 

espaços e buscaremos apresentar/criar imagens que nos revelem algo sobre a 

relação do homem com a morte. Mais do que um exercício de busca do significado, 

o que se propõe aqui é vislumbrar um horizonte poético capaz de viabilizar novas 

compreensões acerca da morte. Compreensões essas menos angustiantes e 

traumáticas e,por isso mesmo, mais leves e felizes. 
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CAPITULO 2 
A MORTE E SEUS ESPAÇOS POÉTICOS 
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2.1 Fragmentos poéticos da cidade dos mortos e dos vivos 

São Paulo, 02 de novembro de 2013. Às 9 horas da manhã, eu já caminhava 

pela Avenida da Consolação, no centro da cidade, observando a dinâmica cotidiana 

que, mesmo diminuindo o ritmo, por se tratar de um dia de domingo, não parava de 

pulsar; sua “pressão arterial” estava elevada, suas ruas estavam sob a tensão de 

milhares de automóveis que iam e vinham, freneticamente. Nada de estranho nessa 

observação, já que São Paulo é a maior cidade e centro financeiro do país.  

 Minha direção, naquele momento, era o Cemitério da Consolação e eu estava 

entusiasmado, já que conseguir a autorização para realizar a pesquisa naquele 

espaço demandara dias de contato com a assessoria de imprensa do cemitério. 

Nesse trajeto, pude perceber essa dimensão espaço/temporal na qual todos estão 

mergulhados, nesse mundo contemporâneo onde o ritmo da vida segue um fluxo 

acelerado e ininterrupto; onde a pausa parece interromper a dinâmica “normal” da 

cidade grande. Toda aquela movimentação estava orquestrada pelos sons de 

motores, buzinas e pessoas ao celular, e eu observei aquilo tudo com certa 

naturalidade, talvez porque estivesse me sentindo integrado àquela paisagem. Mary 

Del Priore (2001, p.75) ao divagar“Sobre o silêncio”, parte, em sua “viagem”, do 

ritmo imposto às pessoas pela dinâmica dos grandes centros urbanos e expressa, 

sobremaneira, essas sensações que tive ao deambular pelas ruas de São Paulo: 

Nas grandes cidades brasileiras já não se houve o “cantar o sabiá”, 
como queria o poeta, nem o canto das cigarras ou o coaxar das rãs. 
No que deveria ser o silêncio da noite, São Paulo se estilhaça ao 
som de mil vozes no ranger dos pneus, na saída das boates, nas 
serenes de polícia. Estamos como Nova York: 
“thecitythatneversleep”. Aparentemente ninguém escuta mais os 
sons do silêncio28. 

 

 Ao chegar ao cemitério, deparo-me com uma grande muralha e uma suntuosa 

entrada, bem ao estilo da rica sociedade burguesa paulistana, enriquecida pela 

prosperidade do café e da economia industrial do século XIX. Paro nesse local, faço 

algumas imagens e atravesso o portão monumental projetado por Ramos de 

                                                           
28 O Cemitério da Consolação, inaugurado em 15 de agosto de 1858 é a necrópole mais antiga em 
funcionamento da cidade de São Paulo e é referência na arte tumular com importantes obras de 
escultores como Victor Brecheret, Nicola Rola, Luigi Brizzolara, entre muitos outros. 
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Azevedo29 no ano de 1858. A primeira impressão foi a de sair de uma realidade e 

entrar em outra, como se todos os ruídos da cidade não ultrapassassem as 

muralhas daquela necrópole30. O estado de calmaria toma qualquer indivíduo que 

atravessa aquele portão, talvez porque o Cemitério da Consolação seja uma quebra 

no ritmo da vida agitada da maior metrópole brasileira. Ali, vive-se outro tempo:um 

tempo que aplaca qualquer sensação de agitação causada pelos passos acelerados 

da cidade grande. E essa sensação se repete em muitos dos cemitérios onde 

realizei pesquisa, pois o sentido do tempo, para nós, é vivido nas fases recorrentes 

de tensão e calma que passamos no cotidiano (TUAN, 1983, p.132). Nesse ponto, o 

tempo se revela pelo uso dos espaços e não pela consciência da existência de tal, 

uma vez que essa consciência é fruto de uma apropriação espacial e não de uma 

apropriação temporal.   

Entrar em um cemitério, portanto, mesmo com todo o imaginário negativo que 

se criou em cima desse espaço, sobretudo como um lugar assustador onde pairam 

almas penadas e fenômenos inexplicáveis31, provoca essa mudança de ritmo, de 

modo que o tempo parece ficar mais lento, haja vista que o experienciamos a partir 

de outras referências que diferem da cidade dos vivos. E esse tempo lento evoca o 

devaneio poético, pois a alma passa de um estado de movimento, desse relógio do 

masculino que tem o dinamismo do tronco (animuns), para se entregar aos braços 

do repouso, desse relógio do feminino que caminha em contínuo numa duração que 

se escoa calmamente (anima) (BACHELARD, 1988, p.57), de maneira a se expandir 

para dar novos sentidos à vida, para criar novas imagens que alimentam a dinâmica 

imaginativa. Esse estado de repouso é o próprio ser do devaneio cósmico porque 

ele nos dá o mundo dos mundos, e o devaneio cósmico, tal como pensou Gaston 

                                                           
29 Francisco Ramos de Azevedo foi um importante arquiteto brasileiro. Nasceu em São Paulo em 8 de 
dezembro de 1851 e morreu em 1 de Julho de 1928. As principais obras atribuídas a este arquiteto 
são: a Pinacoteca do Estado, o Teatro Municipal de São Paulo, o Mercado Municipal de São Paulo, o 
frontão do Cemitério da Consolação, além de muitos outros. 
 
30 Fernando Catrogra (2010, p.72), diz que os muros de um cemitério funcionam como um campo 
semântico que o protege contra as profanações e como uma espécie de margem, um símbolo-
fronteira. 
 
31 Esse imaginário dos cemitérios como um lugar assustador e de fenômenos inexplicáveis é 
largamente celebrado na literatura e no cinema, por exemplo. Sejam em contos como “Flor, telefone e 
moça” de Carlos Drummond de Andrade (2001), ou em filmes como “Cemitério maldito” (1989) da 
diretora Mary Lambert, percebe-se como esses espaços atuam no imaginário da sociedade. 
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Bachelard, é um fenômeno da solidão, um fenômeno enraizado na alma do 

sonhador e dos seus desejos, fazendo com que o ente que vem sonhar em nós seja 

nossaanima carregada dos segredos íntimos do sonhador (BACHELARD, 1988). 

Nessa solidão que encontramos nos cemitérios “as próprias recordações se 

estabelecem como quadros. O cenário domina o drama. As recordações tristes 

adquirem pelo menos a paz da melancolia” 32 (BACHELARD, 1988, p.14). O silêncio 

paira e inebria o observador, talvez porque os códigos culturais estabeleçam uma 

postura definida do homem diante da morte. O silêncio é essa postura, tendo em 

vista que a própria morte é silenciada em nossa sociedade e, tal como pensou 

Fernando Pessoa (2013, p. 204), “o silêncio é dos deuses”, isso porque ele nos dá o 

direito de sonhar intimamente, de criar um mundo em nossas profundezas; um 

mundo que dá sentido a toda essa incompreensão que vem junto com a morte. 

Se for simples afirmar que na cidade vive-se uma experiência real pelo peso 

das relações cotidianas que se estabelecem, é possível afirmar uma experiência 

surreal nos espaços cemiteriais, haja vista a carga mítica e imaginária que estão 

dentro dos muros de qualquer necrópole. Nesses espaços, escapamos ao tempo, 

porque nos abrimos ao mundo e deixamos toda a profundidade do nosso ser 

emergir. E as imagens desse devaneio brotam como reverberação do ser solitário e 

pertencem à alma do sonhador, porque são resultado, como pensou Bachelard 

(1988), desse estado de solidão.  

Nos cemitérios o observador está sendo, a todo o momento, afetado por uma 

mística; por um mistério que se encrava em cada obra, em cada lápide, tornando o 

corpo do observador o grande parlatório da alma. Assim, as obras de artes desse 

espaço fecundam a paisagem; a memória convoca a pensar o cemitério como o 

espaço dos ausentes, de homens ilustres que fizeram parte desse mundo.  

Se pudermos dissociar essa ideia de negatividade dos cemitérios, é 
possível descobrir que outra associação pode ser feita, esta sim com 
uma carga bastante positiva: um local para admirar obras de arte, 
conhecer a história, descobrir curiosidades e, por que não, 
contemplar a beleza dos jardins, ruas, alamedas e os mais diferentes 
jazigos por puro lazer. Longe de mórbidos e lúgubres, esses locais 

                                                           
32 Gaston Bachelard (1988) vai construir essa ideia para pensar o devaneio como resultado de um 
estado de solidão. Ele não usa isso pra explicar os cemitérios como espaços propensos ao devaneio, 
mas pensamos que essa ideia se enquadra muito bem em nossas problematizações. 
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podem ser uma agradável alternativa para visitação, já que reúnem 
no espaço intramuros ilustres personalidades, preciosidades 
arquitetônicas, obras de arte, história e histórias, curiosidades, 
revelando que não são só partes das cidades nas quais se inserem 
como podem ser lidos como seu microcosmo: uma cidade dentro da 
cidade (OSMAR; RIBEIRO, 2007, p.2). 

 

Na cidade vive-se uma dinâmica urbana em toda a sua intensidade. São ruas, 

casas, carros, pessoas, comércio, etc, que dão à cidade certa identidade espacial: 

isto é uma cidade! Já o cemitério é um microcosmo, uma cidade dentro de outra e 

sua dinâmica é diferenciada justamente por não ser um lugar de passagem. Ir ao 

cemitério é um ato quase que religioso, pois todas as atitudes dentro desse espaço 

parecem se revestir de um misticismo que busca uma comunhão com uma verdade 

espiritual a partir de uma experiência direta e intuitiva. O cemitério, então, é um 

espaço sagrado onde as imagens mais arrebatadoras fogem de um espírito crítico e 

estão mais próximas da alma, sendo que as “imagens poéticas testemunham uma 

alma que descobre o seu mundo, o mundo onde ela gostaria de viver, onde ela é 

digna de viver” (BACHELARD, 1988, p. 15). Desse ponto de vista, afirma-se que as 

práticas culturais e representações simbólicas nos cemitérios elevam a alma 

daqueles que caminham por suas ruas, evocando a sua fala pronunciada das 

profundezas e assim suprimindo as “vozes iluminadas” desse mundo. 

Todo cemitério apresenta uma textura de signos e símbolos que dissimulam a 

realidade que se coloca cotidianamente perante o indivíduo, provocando uma 

ruptura com os processos sociais, na medida em que não se anda, fala e gesticula 

da mesma forma como numa praça, num shopping ou num parque. Cemitérios são 

espaços de admirável beleza, principalmente aqueles oitocentistas, repletos de 

obras de artes, inscrições e túmulos inspiradores. Balzac, por exemplo, via o 

cemitério como um lugar para parar e meditar. Fazia isso no “Jardindes Plantes, 

abandonando-o por tê-lo achado triste demais e transferiu-se para o Père-Lachaise, 

o grande cemitério de Paris, terreno admirável para se fazer estudos de dor” 

(RÓNAI, 2012, p.27).  

O que Balzac encontrou no Père-Lachaise foi um espaço da imensidão que 

proporcionava viver em devaneio. Ali, ele estava fora do mundo próximo, embalado 

pela aventura psíquica do devaneio que emerge como resultado do repouso da 
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alma. De certa forma, os cemitérios conduzem o sujeito às experiências mais 

transcendentais, permitindo uma expansão do psiquismo, na medida em que 

repousa sobre as formas e os sentidos que reveste todo aquele espaço. E o que 

reveste aquele espaço está sob o signo do infinito, da imensidão íntima do ser que 

contempla vagarosamente tudo que chega aos seus sentidos. “A imensidão é o 

movimento do homem imóvel. A imensidão é uma das características dinâmicas do 

devaneio tranquilo” (BACHELARD, 1993, p.190). E a imensidão não está no 

tamanho do cemitério ou em seus túmulos monumentais, mas na dimensão íntima 

do ser, nesse reencontro com as profundezas onde jazem os desejos mais secretos, 

as imagens mais fantásticas, os medos mais temerosos, as esperanças mais 

confortadoras.  

O cemitério é um espaço onde as ressonâncias estão carregadas do mistério 

da vida, que também é o mistério da morte. Nesse mistério tornam-se despertas as 

sensações mais intimistas, levando à constatação de que somos apenas uma frase 

dentro de um grande livro; somos incompletos e inacabados; somos vulneráveis e 

passageiros; somos mortais, mas desejamos a imortalidade. Isso tudo, de certa 

forma, emergeem um estado de devaneio profundo e invade o homem que medida, 

que contempla a imensidão cósmica e sonha um mundo imenso. “Os pormenores 

apagam-se, o pitoresco desbota-se, a hora já não soa e o espaço estende-se sem 

limite” (BACHELARD, 1993, p.194). A isso Bachelard deu o nome devaneios de 

infinito, pois a imensidão interior se expande na experiência fenomenológica, no 

lugar onde a alma encontra seu repouso e renova as ressonâncias dessa grandeza 

infinita onde a morte encontra o seu ninho. “Na alma relaxada que medita e sonha, 

uma imensidão parece esperar as imagens da imensidão. O espírito Vê e revê 

objetos. A alma encontra no objeto o ninho da imensidão” (BACHELARD, 1993, 

p.196). 
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Figura 21: O mundo é maior dentro do que fora 
Cemitério Publico de Jardim do Seridó/RN 

Fonte: Acervo do autor 
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Figura 22: Eu estou aqui, não os esquecerei! 

Cemitério da Consolação – São Paulo/SP 
Fonte: Acervo do autor 

 

 
Figura 23: Ao caminhar lentamente, o mundo fica mais nítido. 

Cemitério da Consolação – São Paulo/SP 
Fonte: Acervo do autor 
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Um mundo de pulsões emocionais e afetivas se abre ao flâneur33das 

necrópoles, isso porque este é “um lugar de excelência de reprodução simbólica do 

universo social e das suas expectativas metafísicas”, como sugere Fernando 

Catroga (2010, p.166). Como lugar de reprodução simbólica do universo social, os 

cemitérios guardam um patrimônio material e imaterial34 que diz sobre como o 

homem enfrenta a morte. Em suas paisagens a memória eclode como imagem a 

partir de uma imaginação que alimenta a constante necessidade do homem de 

negar a morte, dissimulando e encobrindo todo e qualquer vestígio do corpo 

corrompido e profanado35. Então, nesses lugares se reproduzem códigos culturais 

que estão expressos na linguagem corporal dos sujeitos, nas inscrições funerárias, 

nas representações do sagrado, na arquitetura tumular e nos ritos funerários que 

objetivam “agregar o duplo e superar o trauma da desordem que toda morte causa 

nos sobreviventes” (CATROGA, 2010, p.165).  

Espaços portadores da cultura material e da espiritual de 
determinada sociedade, os cemitérios são fundamentalmente lugares 
de expressão social e coletiva. Não são somente o recinto dos 
mortos: eles abrigam histórias, costumes e principalmente a 
incerteza e a inquietude diante da morte como um acontecimento 
irremediável. Espelho social, as necrópoles, com seus usos e 
apropriações, transformam-se em espaços coletivos, onde a cultura 
funerária se combina com as tradições cotidianas da comunidade, 
permitindo um intercâmbio entre ambas (SANTOS, 2011, p. 187). 

 

Ao realizar um estudo sobre a arquitetura e atitudes perante a morte nos 

cemitérios do estado de São Paulo, Renato Cymbalista conclui que dentro desse 

universo simbólico de representação do universo social “as cidades transportaram 

para dentro dos cemitérios e para a forma dos túmulos muito da vivência simbólica 

                                                           
33 O flâneur para Charles Baudelaire é um indivíduo que anda pela cidade de forma despreocupada, 
consumindo a paisagem que o cerca. Ele aproveita a cidade caminhado lentamente, observando as 
transformações sociais e estéticas que chegam aos seus sentidos. 
 
34 O patrimônio material dos cemitérios absorve e expõe as influências arquitetônicas de cada época. 
A arquitetura tumular é uma expressão da arquitetura desenvolvida na cidade dos vivos. Outra coisa 
a ser apontada é que os cemitérios brasileiros guardam um valioso acervo de obras de artes, 
principalmente de esculturas em mármore e bronze. Já o patrimônio imaterial se revela nos rituais e 
mitos de morte que encontram nos cemitérios os locais mais propícios para serem revividos e criados. 
 

35 Isso porque, na esfera da morte, a imaginação costura uma memória da morte que projeta um 
quadro densamente povoado de imagens que servem para aliviar o peso desse evento. Os feitos dos 
grandes homens não podem ser esquecidos, revelando-se em imagens heroicas de bravura e hora, 
por exemplo. 
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que já era familiar às pessoas” (2002, p.76). Portanto, tanto no plano arquitetônico, 

como também no religioso e institucional (família), os cemitérios do Ocidente, de 

uma maneira geral, tornaram-se uma analogia da cidade dos vivos (CATOGRA, 

2010, p.169). É importante destacar, ainda, que as representações simbólicas dentro 

dos cemitérios estão sujeitas a um campo semântico onde o mais secular dos 

significantes se aura de sacralidade, ou seja, todos os signos e símbolos presentes 

nesses espaços estão protegidos das profanações da realidade mundana 

(CATOGRA, 2010, 172). 

 

 
Figuras 24, 25, 26, 27, 28:Geografias visionárias 

Cemitério Publico de Jardim do Seridó/RN 
Fonte: Acervo do autor 

 

Um exemplo desse processo de sacralização, talvez o mais emblemático, 

seja os retratos memoriais que adornam os túmulos dos cemitérios de todo o Brasil. 

Há uma tradição bastante forte de colocar uma foto do morto, ainda em vida, sobre 

sua lápide, para identificar visualmente os que ali estão sepultados. Essas 

fotografias geralmente são aquelas que compõem os álbuns de família; imagens que 
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trazem uma representação dos melhores anos do morto, aquilo que não pode ser 

esquecido e que, de certa forma, dignifica a condição do morto na sociedade. 

“Notadamente, as imagens escolhidas para serem colocadas nos túmulos estão 

imersas em significados, sentidos e funções atribuídos por determinado grupo social, 

de acordo com a realidade de sua região” (SANTOS, 2011, p. 248).  

A tese de Alcineia Rodrigues dos Santos (2011) tocou tangencialmente na 

temática dos retratos memoriais, tomando-os como representações que servem à 

construção da memória individual e coletiva, o que, de certa forma, colabora com a 

ideia de que o cemitério é um campo semântico da culturaà qual pertencemos. Por 

outro lado, é importante destacar que quando uma fotografia é transportada de um 

álbum para enfeitar uma lápide, ela se aura de outros sentidos, ela passa a produzir 

outras ressonâncias que anteriormente não proporcionava ao seu observador.  

Na lápide a fotografia está eivada de uma sacralidade em que as imagens 

suscitadas não projetam a imaginação, apenas, para a realidade em que o morto 

viveu; muito pelo contrário, elas são verdadeiras asas que alimentam uma dinâmica 

imaginativa de um ser para o além, de um ser que se imortaliza naquela placa de 

porcelana onde a imagem está fixada. O ser da imagem é um ser em voo para 

outras paragens, para outros espaços imaginados, para espaços míticos que 

descorporificam o morto, despindo-o da carga profana inerente à sua condição de 

humano. Na imagem, sua nova condição é sobre-humana, pois ultrapassa a 

natureza essencial e o torna imortal, de modo que sua imagem de vivo se associa a 

uma dimensão do não vivo, ao outro mundo imaginado.  

Nos retratos memoriais há uma restituição de uma moralidade social 

caracterizada na seriedade impetuosa das famílias mais patriarcais, e isso é uma 

fonte de forte representação das estruturas de nossa sociedade36. No entanto, os 

retratos memoriais mais atuais, talvez pelo desenvolvimento das novas tecnologias 

de manipulação de imagens, estão impregnados de um imaginário fantástico e 

                                                           
36“Nos retratos memoriais pode-se perceber a evolução da moda, além do valor simbólico e moral das 
famílias. O encanto pessoal é dado pela sofisticação da roupa, que notadamente revela hábitos 
culturais e econômicos de determinada sociedade e época. Os penteados, as poses sérias, além do 
bigode dos homens, revela o ideal de pequeno-burguês, manifestando o merecimento dessas 
pessoas, especialmente de acordo com seu status social e econômico (SANTOS, 2011, p. 255). 
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transcendental, onde os mortos flutuam em espaços míticos, em geografias 

visionárias repletas de imagens escapistas que servem para amenizar o terror da 

morte. Nesses retratos, o além se constrói através de meios simbólicos de 

representação, composições oriundas um imaginário povoado de paisagens 

paradisíacas, de montanhas longínquas, de rios que levam o homem à ultima 

viagem, de um céu que acolhe as almas dos mortos.  

O espaço da morte, nesses casos, é um espaço feliz, onde sorrisos abundam, 

onde o tempo se desintegra na imensidão projetada pela imagem. Aqui, o morto vive 

além das nuvens, no eterno por do sol, no sonho de eternidade corporificado em 

imagens impressionantes. Nos retratos memoriais, a morte traz em sua essência a 

beleza; ela dissimula sua face mais aterrorizante. O morto é apresentado em sua 

condição exuberante de vivo, num processo de negação, de escamoteamento da 

morte. 

Então, os retratos memoriais adquirem uma função simbólica e produzem um 

imaginário da morte que proporciona a gestação de imagens do além-mundo, de 

acordo com as expectativas psicossociais de um determinado povo. Ao mesmo 

tempo em que se ligam ao real e ao irreal, essas imagens estimulam uma 

compreensão que se estabelece entre duas dimensões: uma mais social e outra 

mais espiritual, criando um entendimento sobre o desconhecido, verdadeiramente 

uma imaginação fantástica, usando-se o termo de Wunenburger (2007). 

 Seria possível ir ainda mais longe e dizer que esses retratos dão vazão à 

proliferação de um pensamento imaginal37, na medida em que “estão dentro das 

espiritualidades míticas, imagens visionárias, dissociadas do sujeito, que possuem 

uma autonomia a meio caminho entre o material e o espiritual, e que servem para 

                                                           
37 No islamólogo Henri Corbin há uma preferência (...) por uma eletividade de uma parte da 
imaginação criadora em relação ao venha-como-vier do imaginário. Esta preferencia é o imaginal – a 
faculdade humana que permite a algumas pessoas atingirem o universo espiritual, uma realidade 
divina -, a essência do religiosus, a qual, por vezes olha para o homem e, por outras, é o objeto de 
uma contemplação. O imaginal, imaginatio vera, a faculdade celestial – confirmada por vários 
místicos protestantes como Jakob Böhme ou Emmanuel Swedenborg – encontra seu campo 
privilegiado no islamismo, onde não pesam os intermediários eclesiásticos e a inteligência espiritual 
tem acesso direto ao objeto do seu desejo. Todas as narrativas visionárias orientais, tanto as pré-
islâmicas do zoroastrismo quanto, e, sobretudo, as sunitas e chiitas baseiam-se nesta faculdade da 
imaginação criadora que permite ao contemplativo o acesso ao mundusimaginalis, um mundo 
intermediário, o malakut da tradição iraniana, onde os corpos se espiritualizam e os espíritos se 
corporalizam” (DURAND, 2010, p.74). 
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tornar presentes na consciência realidades antológicos transcendentes” 

(WUNENBURGER, 2007, p.11).  

Portanto, essas imagens detonam no observador uma imaginação espectral, 

transcendente do outro mundo,gerada em uma dimensão cósmica que não é 

estritamente real e nem irreal;no entanto,portadora de elementos intangíveis. Ela só 

tem sentido porque as paisagens paradisíacas, os brilhantes pôr do sol e as 

envolventes cachoeiras possibilitam uma transcendência do imaginar, uma 

verdadeira criação cosmológica no mundo intermediário onde acontecem as visões, 

as aparições que as histórias simbólicas e as representações não oferecem, senão 

apenas do ponto de vista dos elementos puramente materiais (CORBIN, 1993). 

Dessa forma, oque antes consistia em uma simples tomada de um álbum 

fotográfico, passa a ser um objeto aurado de sacralidade e potencialmente revelador 

de uma dimensão imaginal. 
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Figuras 29, 30, 31 e 32: Lembranças felizes. 

Cemitério de São Vicente de Paulo – Caicó/RN 
Fonte: Acervo do autor 

 

Pode-se problematizar ainda essa questão a partir de muitos outros objetos 

funerários que estão no espaço intramuros dos cemitérios. A exemplo disso, o 
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túmulo acima em formato de casa é um exemplo claro de como o universo social vai 

ser reproduzido dentro dos muros do que também se costuma chamar de “campo 

santo”. Valores morais, políticos e religiosos ganham uma releitura tensionada entre 

dois mundos, entre duas realidades que coexistem de forma conflituosa, pois a 

morada na casa/túmulo, por exemplo, não parece ser algo desejado, justamente 

porque a morte não é desejada. Mas a imagem da casa, para além dessa questão 

evidente da reprodução do universo social, revela os valores da intimidade, “porque 

a casa é o nosso canto do mundo. Ela é, como se diz amiúde, o nosso primeiro 

universo. É um verdadeiro cosmo” (BACHELARD, 1993, p.24). Sua reprodução 

simbólica dentro de um cemitério é a busca da morada eterna, vivificada pelas 

lembranças da infância, da alegria que enchia de sonoridade os tempos idos e 

reconforta-nos com ilusões de proteção e retorno a um tempo feliz. 

Na casa acima, moram os filhos de Lydia Brasileira38. Eles descansam e 

dormem o sono eterno no aconchego da casa, porque a casa guarda os sonhos 

mais profundos, “porque a casa abriga os devaneios, a casa protege o sonhador, a 

casa permite sonhar em paz (BACHELARD, 1993, p. 26), e LydiaBrasilera é essa 

mulher que protege o sonho da maternidade, que não deixou de ser mãe porque 

perdeu seus filhos. Seus sonhos estão naquela casinha simples, de chaminés 

sempre fumaçando, de jardins sempre floridos. Ela escreve seus sonhos nessa capa 

semiótica cheia de elementos que devolvem à memória a vida de antigamente, mas 

não se esquece de escrever nas janelinhas da casa de seus filhos que “entre tantos 

significados de vivermos neste planeta, a morte é um deles; é o renascimento para 

outras possibilidades...”; que “aqui no planeta a gente brinca de roubar, se orgulhar, 

humilhar, explorar, se iludir, seduzir, se vestir, consumir, se perfumar, comemorar.A 

morte é uma solução da natureza para o espírito se restaurar...” e que “a 

reencarnação é uma lei da evolução e repete-se em qualquer dos planetas, até que 

a ressurreição do corpo seja possível...”. 

Na casinha de seus filhos, Lydia projeta a força de suas crenças para não se 

sentir abandonada e para acreditar que eles não estão abandonados nas terras de 

                                                           
38Lydia Brasileira de Britto é professora aposentada, residente na cidade de Caicó/RN. Hoje é 
proprietária de uma Reserva Particular do Patrimônio Nacional (RPPN) localizada entre as cidades de 
Caicó e Jucurutu, onde passou a viver de maneira muito simples e integrada à natureza. 
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ninguém. O sonho de Lydia é um sonho vivo e seus filhos não morreram. Então, a 

casa/túmulo é um acalanto para sua dor e Lydia luta para suportar esse sentimento 

com o laborioso trabalho de confeccionar um lugar no mundo para os filhos amados.  

Muitas das mães que lá entregam seus filhos buscam, também, construir santuários 

como o dessa mulher, para suportar o mal que a perda causa em suas vidas. Essa 

dor dilacerante, tão difícil de suportar,vi algumas vezes durante a confecção deste 

trabalho ou ao longo da minha vida, como num cortejo fúnebre na cidade de Ouro 

Branco/RN, década de noventa, quando uma mulher chamada Marli Pinheiro 

desmaiou seguida vezes,tomada pela dor da pela perda de sua filha Aliane. Essa 

dor deve ter sido vista, também, por Manuel Bandeira (2001, p.169), já que este 

demonstra uma profunda generosidade ao criar o poema “Acalantoàs mães que 

perderam seus filhos”: 

Dorme, dorme, dorme... 
Quem te alisa a testa 
Não é Malatesta, 
Nem Pantagruel 
- O poeta enorme. 
Quem te alisa a testa 
É aquele que vive 
Sempre adolescente 
Nos oásis mais frescos 
De tua lembrança. 
 
Dorme, ele te nina. 
 
Te nina, te conta 
- Sabes como é – 
Te conta a experiência 
Do vário passado, 
Das várias idades. 
Te oferece a aurora 
Do primeiro riso. 
 
Te oferece o esmalte 
Do primeiro dente. 
 
A dor passará como antigamente 
Quando ele chegava. 
 
Dorme... Ele te nina 
Como se fosses 
A sua menina. 
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Há, ainda, naquela casa/túmulo, uma imensidão íntima onde a imagem da 

mãe está mais presente do que a imagem dos filhos. É a imagem maternal em cujo 

íntimo cabe um horizonte de afetividades e de emoções perturbadoras. A partir 

daquela casinha, sente-se todo o drama pelo qual Lydia Brasileira passou, como se 

a casa representasse o desejo do retorno, o desejo do encontro. Ao contemplar a 

casa/túmulo, sinto essa mãe dizendo que o amor é maior que a morte, que seus 

filhos ainda estão vivos na sua imensidão íntima. A morte, para Lydia, é restauração, 

é possibilidade de ressurreição e essa perspectiva serve para alimentar a esperança 

de um reencontro, porque, para essa mulher, seus filhos ainda voltarão para casa. 

Assim, a casa/túmulo constitui-se num espaço eivado de sacralidade, um 

monumento de exaltação à vida, de negação da morte e de crença na imortalidade. 

Diante de todas as ideias aqui apresentadas, já é possível concordar no 

sentido de que o cemitério pode ser lido enquanto um espaço poético, enquanto um 

grande texto escrito com as tintas da história, da cultura, da sociedade e de 

indivíduos que, a todo momento, dão significados variados à sua morte e à morte do 

outro. O texto poético dá vazão a um novo mundo que se revela todas as vezes que 

ocorrer um encontro da alma com esse universo pluridimensional encontrado nos 

cemitérios, num movimento contínuo de ressignificação para criar novas imagens 

que alimentam o imaginário da morte em nossa sociedade.  

Viver o cemitério enquanto espaço poético, portanto, permite essa renovação, 

justamente porque se está, a todo momento, buscando reviver as imagens 

adormecidas em nós e que são acordadas nesse contato com um universo social 

florido de inquietações com relação à vida e à morte. E essa vivência, nos termos 

que estamos expondo, só se dá pelo caminhar, por esse ato de se apropriar da 

cidade dos mortos buscando os sentidos que se perdem na vida agitada e efêmera 

da cidade dos vivos. Aqui, “os jogos dos passos moldam os espaços. Tercem os 

lugares” como afirma Michel de Certeau (2004, p.176). 

Nesse movimento de reviver as imagens adormecidas, tendo como premissa 

o afastamento dos ruídos provocados pelo tempo do tranco da cidade, será possível 

viver o eterno desejo de conhecimento do homem que busca as respostas sobre a 

sua condição de ser inacabado, visto queo lança nesse universo das incertezas, 
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fazendo-o traduzir o mundo segundo os seus desejos mais íntimos, mais preciosos, 

mais esperançosos, um mergulho em si mesmo. E a poesia é esse espaço de 

esperança onde o ser se renova através de imagens repletas de vida, de vigor, ao 

mesmo tempo em que se projeta rumo ao desconhecido, vivificado com imagens 

impregnadas de imaginação, de imaginação criadora, de imagens da morte que 

negam a existência de uma morte absoluta que só existe em poema como o de 

Manuel Bandeira(2001) 

Morrer. 
Morrer de corpo e alma. 
Completamente. 
Morrer sem deixar o triste despojo da carne, 
A exangue máscara de cera, 
Cercada de flores  
Que apodrecerão – felizes! – num dia, 
Banhada de lágrimas 
Nascidas menos da saudade do que do espanto da morte. 
 
Morrer sem deixar porventura uma alma errante... 
A caminho do céu? 
Mas que céu pode satisfazer teu sonho de céu? 
 
Morrer sem deixar um sulco, um risco, uma sombra, 
A lembrança de uma sombra 
Em nenhum coração, em nenhum pensamento, 
Em nenhuma epiderme. 
 
Morrer tão completamente 
Que um dia ao lerem o teu nome num papel 
Perguntem: “Quem foi?...” 
 
Morrer mais completamente ainda, 
Sem deixar sequer esse nome. 

 

As flores, as cruzes, os túmulos, a solidão, os sepultamentos, as inscrições, 

as emoções, etc., tudo isso ressoa no leitor/observador como um poema que toca a 

alma, porque nos apropriamos das páginas desse grande livro com a solidão de um 

leitor em devaneio profundo; apropriamo-nos no silêncio íntimo da dor, do amor ao 

ente falecido, condicionados por um respeito aos que ali residem na morada eterna 

e somos tomados por todo um imaginário povoado de signos da imensidão cósmica, 

porque as imagens da morte estão dispersas nesse lago profundo do ser que sente 

e sofre a sua mortalidade.  
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Poderia discorrer sobre as formas de cada cemitério que visitei, mas essa 

empreitada traria o peso da descrição enrijecida por uma imaginação formal. Prefiro 

que o leitor sinta esse espaço e o conheça pela força das histórias, pelas 

ressonâncias e repercussões vividas em seus recantos, pela potência das imagens. 

Vivam os cemitérios como cidades e sintam as imagens como um alimento que sirva 

para ver a morte a partir de uma perspectiva que nos traga outra prática diante da 

morte. Que encontre em cada descrição o substrato intangível que torna os 

cemitérios o legítimo parlatório onde o imaginário da morte se revela a partir dos 

aspectos psicossociais da cultura ocidental. 

 

 

2.2 As cidades invisíveis39 

Não se sabe se Kublai Khan acredita em tudo o que diz Marco Polo 
quando este lhe descreve as cidades visitadas em suas missões 
diplomáticas, mas o imperador dos tártaros certamente continua a 
ouvir o jovem veneziano com maior curiosidade e atenção do que a 
qualquer outro de seus enviados ou exploradores (CALVINO, 1990, 
p.9). 

  

 Tão pretensiosa será a empreitada daqui para frente! Pretensiosainspirada 

em Ítalo Calvino para apresentar os cemitérios onde foi realizada a pesquisa desta 

tese. Este, em “As cidades invisíveis” (1990), apresenta uma fabulosa narrativa em 

que um astuto viajante, personificado na figura de Marco Polo, é contratado pelo 

imperador dos tártaros, Kublai Khan, para viajar por todo o seu reino e descrever 

sobre os lugares por onde passou. Kublai Khan não conhece seu grande reino, 

senão pelas palavras de Marco Polo; não o conhece, justamente, pela amplitude 

espacial das terras conquistadas, e isso é fonte de grande perturbação para o 

imperador.  Marco Polo é uma espécie de diplomata em uma grande missão: tornar 

conhecido o desconhecido.  

                                                           
39 As cidades invisíveis é um livro de Ítalo Calvino em cuja narrativa o viajante Marco Polo descreve 
para o Imperador Kublai Khan as cidades do seu reino. O imperador deseja conhecer seu reino a 
partir dos relatos do viajante das 55 cidades visitadas. São lugares imaginados que florescem do 
diálogo entre o maior viajante de todos os tempos e o imperador dos Tártaros, sendo Marco Polo os 
olhos do imperador no imenso reino desconhecido. 
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 Ítalo Calvino faz viver 55 cidades do reino do Imperador, imaginadas a partir 

de um universo fantástico e irreal, onde a cidade é, antes de qualquer coisa, aquilo 

que vemos e vivemos dela. 

É o humor de quem a olha que dá a forma à cidade de Zemrude. 
Quem passa assobiando, com o nariz empinado por causa do 
assobio, conhece-a de baixo para cima: parapeitos, cortinas ao 
vento, esguichos. Quem caminha com o queixo no peito, com as 
unhas fincadas na palma das mãos, cravará os olhos na altura do 
chão, dos córregos, das fossas, das redes de pesca, da papelada, 
Não se pode dizer que um aspecto da cidade seja mais verdadeiro 
do que o outro, porém ouve-se falar da Zemrude de cima sobretudo 
por parte de quem se recorda dela ao penetrar na Zemrude de baixo, 
percorrendo todos os dias as mesmas ruas e reencontrando de 
manhã o mau humor do dia anterior incrustado ao pé dos muros. 
Cedo ou tarde chega o dia em que abaixamos o olhar para os tubos 
dos beirais e não mais conseguimos distingui-los da calçada. O caso 
inverso não é possível, mas é mais raro: por isso, continuamos a 
andar pelas ruas de Zemrude com os olhos que agora escavam até 
as adegas, os alicerces, os poços (CALVINO, 1990, p. 64).  

 

Tal dedução é um convite a buscar fazer uma aproximação descritiva entre 

essas cidades e os vários cemitérios estudados nesta tese. Aqui, foge-se das 

descrições objetivas que apresentam as formas e funções espaciais. A configuração 

de tais arranjos, geralmente presentes em virtude de um fazer científico preso à 

estrita ocularidade, dará vazão a outros sentidos para fazer brotar imagens ficcionais 

desses espaços que vão montando novas cartografias, novos desenhos ficcionais 

que são, também, uma face do imaginário social da morte.  

 Cada cemitério terá um nome, cada um deles será tratado como uma cidade 

imaginária que contém em suas linhas, nos ângulos das ruas, na forma de suas 

“casas”, nos comportamentos sociais, por exemplo, a força de fazer ressoar e 

repercutir um sentimento, uma emoção, um sentido que extrapola todo e qualquer 

fato concreto. E essas cidades imaginárias são partes de um grande reino, o reino 

da morte que se localiza não abaixo nos nossos pés, longe do acesso humano. Ele 

está perto de nós e acessível à vivência; no entanto, ainda assim parece que 

enterrado dentro das cidades, dentro de nós mesmos. O que importa, na verdade, é 

a forma como esses espaços nos tocam, o que despertam, o que nos tornamos 

depois de conhecê-los. 
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 Os cemitérios são cidades invisíveis e se invisibilizam pela forma como 

olhamos a morte, pela forma como a afastamos de nós. São lugares sombrios que 

guardam seres imaginados, tendo esses seres a forma correspondente à maneira 

como cada cultura encara a morte. Longe de ser um espaço feliz, de posse, de 

proteção e amado por todos, como as imagens examinadas por Bachelard em “A 

poética do espaço” (1993), aqui o valor das imagens não encontram a clara 

positividade da casa, da concha, do canto, do ninho ou da miniatura, mesmo isso 

podendo ser observado em alguns momentos nesses espaços.Por outro lado,nutre-

se de uma dimensão íntima, vivida com as parcialidades da imaginação: as imagens 

doem, mas a dor alimenta uma esperança, transformando os cemitérios, de alguma 

maneira, em espaços de liberdade.  

Assim, as cidades que serão visitadas, aparentemente, apesar de não serem 

lugares amados e vivificados com imagens de uma positividade tal qual a que 

Bachelard expõe na obra supracitada, em nenhuma outra construção humana o 

amor é mais exaltado e expressado. Arrisco-me em dizer que cemitérios são 

grandes livros dedicados ao amor, ao amor em todas as dimensões que 

conhecemos: de uma mãe pelo filho, do filho por uma mãe; amor de enamorados; 

amor à vida; amor às coisas deixadas nesse mundo; amor ao ser transcendente que 

espera o filho viajante, etc. Portanto, os cemitérios são espaços paradoxais porque 

congregam dentro dos seus muros as emoções mais humanas, potencialmente 

falando, aquilo que nos diferencia de outros seres da natureza. 

 As cidades abaixo nos permitem pensar a morte e suas ressonâncias sobre a 

sociedade em que vivemos. Cada uma delas revela um pouco sobre as múltiplas 

faces da morte, sobre os múltiplos sentidos que atribuímos a esta. Então, pretende-

se passear por esse reino e apresentar as cidades pelas imagens poéticas que são, 

destacando-se aquelas que fazem transbordar a imaginação, tantorumo ao passado, 

às memórias, quanto aos fenômenos do agora, a realidades objetivas e a 

surrealidades inerentes ao pensamento humano.  

 Recomenda-se, portanto, que, antes de iniciar a leitura dessas breves 

descrições, é importante sentir cada cemitério como uma cidade, e estas como parte 
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de um reino, de um grande reino onde a morte circunscreve todos os fenômenos 

que acontecem em seus supostos limites. 

 

2.2.1 Samael40 

 

 
Figura 33: Ermo 

Fonte: Acervo do autor 
 

                                                           
40 Cemitério do Alecrim, localizado numa área comercial e bastante habitada da cidade de Natal/RN. 
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Figura 34: Ruinas 

Fonte: Acervo do autor 
 
 
 

 
Figura 35: Ruindo 

Fonte: Acervo do autor 
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Cheguei pela primeira vez em Samael, numa manhã chuvosa de primavera. O 

tempo climático estava diferente do habitual para uma cidade localizada próxima aos 

trópicos. Percebi de imediato que suas ruas estavam vazias; pouco se ouvia vozes 

dialogando ou pessoas fugindo da garoa fina e constante daquela manhã. O que 

teria acontecido? Depois de certo tempo, percebi que as pessoas que ali moravam 

não saíam de suas casas e poucos recebiam visitantes e moradores das cidades 

vizinhas. Samael é uma cidade em ruínas, onde eu poderia me deitar na avenida 

principal sem temer perigo algum, como o de ser atropelado por um carro, ou de 

uma pessoa me nomear de louco por praticar ato tão insano. Nela, as casas estão 

toldadas, por não haver interesse em embelezar as fachadas de arquiteturas 

variadas. Há um cheiro fétido e virulento de excrementos humanos nos limites da 

cidade, o que me leva a concluir que ela não é completamente desabitada.  

Em Samael senti uma tristeza profunda, longe da borda consciente; senti-me 

invisível, pois deambulei por horas pelas suas ruas e não consegui cumprimentar 

vivente algum. Percebi, ainda, que as pessoas que ali moravam também estão 

esquecidas. Samael é uma cidade muito triste e seus moradores são a imagem da 

ruína e do esquecimento, assim como as suas ruas e casas. Para andar por essa 

cidade não basta ser corajoso e autoconfiante; deve-se implorar pela presença da 

solidão como se ela fosse uma aliada, assim como Clarice Lispector o fez para 

suportar as dores da vida: “que minha solidão me sirva de companhia. Que eu tenha 

a coragem de me enfrentar. Que eu saiba ficar com o nada e mesmo assim me 

sentir como estivesse plena de tudo”. 

Samael tem cheiro de morte; ela desperta os medos mais profundos, porque 

lá a solidão é vivida tanto por seus habitantes quanto por seus visitantes. Em 

Samael, se morre a cada passo que se dá porque não existe esperança que 

conforte o destino certo de cada um. Lá se sabe desse destino, lá a angústia mata 

porque sua paisagem ressoa a ruína humana e é o resultado do esquecimento como 

parte da condição do homem. Decidi não mais voltar aSamael.  
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2.2.2 Tânato41 

 
Figura 36:Cartão postal 
Fonte: Acervo do autor 

 

 
Figura 37: Cartão postal II 

Fonte: Acervo do autor 
 

                                                           
41 Cemitério de São Francisco Xavier, complexo do Caju, zona portuária do Rio de Janeiro, o maior 
cemitério da América latina.  
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Figura 38: Francisco: Guardião da memória 

Fonte: Acervo do autor 
 
 

 
 

 
Figura 39: Berço maternal 

Fonte: Acervo do autor 
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Tânato é a maior cidade do reino e apresenta as características de uma 

grande metrópole; é a Maurília42 do reino de Kublai Khan. De minuto em minuto, sai 

um cortejo pelas ruas da cidade, dando boas vidas a um novo morador; por isso, 

Tânato é a cidade que mais cresce no reino; cresce tanto que se enche de zonas 

periféricas por toda a sua franja. Filas longínquas se formam na entrada principal da 

cidade porque todos querem um lugar para morar, porque todos precisam de um 

lugar. Não se ouve música nessa fila, não se ouvem palavras;reina somente um 

silêncio profundo. Nem a lira de Orfeu quebraria aquela taciturnidade. Ao entrar na 

cidade “tudo será silêncio” (PESSOA, 2013), e “o silêncio é tão largo, é tão longo, é 

tão lento que dá medo” (BANDEIRA, 2001, p.25), parafraseando os poemas “Odes” 

e “Desesperança” de Fernando Pessoa Manuel Bandeira, respectivamente. 

 Quando caminhei por Tânato, percebi como essa cidade, assim como 

Samael, está em ruínas, desgastada pela mão pesada do tempo. Os grandes 

casarões não mais são construídos, não há interesse nesse modelo de vivenda, e os 

que resistem enfrentam as forças dessa mão que corrói suas paredes. Pobre cidade 

que, assim como Maurília, só enche os olhos com as imagens do passado, pelos 

seus cartões-postais, pela sua antiga arquitetura.  

Não há mais tempo a perder em Tânato com construções suntuosas. Seus 

novos moradores são enfileirados em casebres de poucos cômodos, sem uma sobra 

sequer sobre suas paredes para amenizar o calor tropical. E esses novos moradores 

                                                           
42 “Em Maurília, o viajante é convidado a visitar a cidade ao mesmo tempo em que observa uns 
velhos cartões-postais ilustrados que mostram como essa havia sido: a praça idêntica, mas com uma 
galinha no lugar da estação de ônibus, o coreto no lugar do viaduto, duas moças com sombrinhas 
brancas no lugar da fábrica de explosivos. Para não decepcionar os habitantes, é necessário que os 
habitantes louvem a cidade dos cartões-postais e prefiram a atual, tomando cuidado, porém, em 
conter seu pesar em relação às mudanças nos limites de regras bem precisas: reconhecendo que a 
magnificência e a prosperidade de Maurília metrópole, se comparada com a velha Maurília 
provinciana, não restituem uma certa graça perdida, a qual, todavia, só agora pode ser apreciada 
através dos velhos cartões-postais, enquanto antes, em presença de Maurília provinciana, não se via 
absolutamente nada de gracioso, e ver-se-ia ainda menos hoje em dia, se Maurília tivesse 
permanecido como antes, e que, de qualquer modo, a metrópole tem esse atrativo adicional – que 
mediante o que se tornou pode-se recordar com saudade aquilo que foi. Evitem dizer que algumas 
vezes  cidades diferentes sucedem-se no mesmo solo e com o mesmo nome, nascem e morrem sem 
se conhecer, incomunicáveis entre si. Às vezes, os nomes dos habitantes permanecem iguais, e o 
sotaque das vozes, e até mesmo os traços dos rostos; mas os deuses que vivem com os nomes e 
nos solos foram embora sem avisar e em seus lugares acomodaram-se deuses estranhos. É inútil 
querer saber se estes são melhores do que os antigos, dado que não existe nenhuma relação entre 
eles, da mesma forma que os velhos cartões-postais não representam a Maurília do passado mas 
uma outra cidade que por acaso também se chamava Maurília” (CALVINO, 1990, p. 30). 
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devem se contentar com o pouco que lhes é reservado, pois em curto tempo a 

cidade não mais terá como se avultar. 

Conheci três pessoas43 em Tânato: um pastor resignado, um velho gentil e 

uma senhora desiludida. O pastor resignado era um homem calvo, muito alto e de 

voz estridente. Conduzia o cortejo que recebia um dos novos moradores daquela 

manhã de outubro. Suas palavras de resignação cortavam como uma lâmina 

grosseira o silêncio fúnebre: “aqui jaz apenas um corpo que vai apodrecer, a alma já 

não habita mais essa casa, por isso não precisa chorar, chorar não tem sentido”. 

Fiquei parado observando toda aquela cena; por um momento considerei aquelas 

palavras rígidas e exageradas. Ao me recompor, pensei que para alguns, como para 

o pastor resignado, em Tânato, as pessoas não possuem alma, pois ela já subiu ou 

desceu para outra cidade, de modo que quem lá vai morar perece sem o seu duplo 

essencial e por isso, não tem valor algum.  

Com o velho gentil de nome Francisco proseei por um longo tempo; ele me 

contara toda a sua história de vida, desde quando começou a trabalhar, aos 14 

anos, até os dias hodiernos. Demonstrava extremo respeito pelos habitantes de 

Tânato, de modo a cuidar da casa dos seus parentes e de pessoas queridas que ali 

residiam. Quando o abordei para conversar, Francisco tinha chegado para fazer uma 

visita a um antigo habitante que morava em Tânato desde 1976. Tal morador, ao 

chegar nessa cidade, foi esquecido por todos aqueles que o conheciam, ao passo 

que apenas Francisco reservou um tempo especial para fazer visitas periódicas 

àquele que em sua juventude demonstrouapreço por sua pessoa. Francisco é um 

homem de memória e, ao contrário do pastor resignado, acredita que os que moram 

em Tânato não devem ser esquecidos. 

Já a senhora desiludida me contou seus diversos conflitos familiares, 

relatando, inclusive, que fora abandona pelos filhos já em idade avançada. 

Procurava em Tânato rever seus antigos familiares: pais, irmãos e uma filha que 

chegou ali havia não muito tempo. Na verdade, a senhora desiludida tinha sido 

esquecida na cidade onde morava e buscava no espaço do esquecimento se sentir 

menos só.  
                                                           
43 As três pessoas mencionadas foram os principais interlocutores com quem compartilhei ideias, 
sonhos e vontades no Cemitério de São Francisco Xavier. 
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As três histórias convidam a pensar que nessa cidade nada angustia mais do 

que o destino dos que ali residem. Esquecidos que foram por acreditarem que 

perderam o valor ou porque o tempo apagou os vínculos afetivos, o que todos 

sentem é o medo da solidão, de estarem abandonados em uma metrópole sem a 

presença das pessoas amadas. 

 

2.2.3 Hermes44 

 
Figura 40:Subida 

Fonte: Acervo do autor 

                                                           
44 Cemitério de São João Batista, zona sul do Rio de Janeiro. 
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Figura 41: Imaginação ascensional 

Fonte: Acervo do autor 
 

 

 
Figura 42: Imaginação ascensional II 

Fonte: Acervo do autor 
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Figura 43: Imaginação ascensional III 

Fonte: Acervo do autor 
 

 

 
Figura 44: O canto do sabiá 

Fonte: Acervo do autor 
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Ao chegar a Hermes, vê-se logo que a cidade se estende para cima, como a 

Eudóxia descrita por Marco Polo. Ela se espicha por uma longa planície até subir 

pelas encostas de uma montanha. Na cidade de baixo, as imagens angelicais sobre 

as casas demonstram um intenso desejo em perfurar o céu, em alçar um voo 

sublime, fora do alcance do conhecimento. Lá há um sonho de subida, um sonho 

acordado que aparece sob a dependência de imagens visuais (BACHELARD, 2001, 

p.22), onde os espíritos alados desejam ser levados pelo ar. Em Hermes, nunca se 

está completamente no solo, sempre se busca ir para cima, intentando transformar 

esse impulso vital em impulso hominizante (BACHELARD, 2001, p.11).  

Numa das casas de Hermes onde mora uma nobre moradora de nome 

Sabiá45, por exemplo, está escrita a seguinte frase na porta: “... Ela se foi pra cantar. 

Para além do luar. Onde moram as estrelas... Adeus meu sabiá. Até um dia” 46. 

Sabiá mora em Hermes, mas a sua imagem está em eterna assunção porque o seu 

canto rompe as paredes dessa cidade para ser ouvida por todo o reino, para 

sobrevoar lugares longínquos, de modo que “a gente fica a lembrar, vendo o céu 

clarear na esperança de vê-la, sabiá” 47. 

 Outra curiosidade de Hermes é o fato dela ser a cidade das personalidades, 

onde muitos dos seus moradores são conhecidos em todo o reino. Suas casas 

contam um pouco das histórias de suas vidas, como é o caso de Sabiá. Na casa de 

outro morador de nome Tom48 está escrito: “Longa é a arte, tão breve a vida” e na 

de Agenor49, “O tempo não para”. Na de Abelardo50, estampa-se seu sorriso doce, 

falando ao publico e na de Maria do Carmo51, uma mulher “pequena e notável”, um 

mapa do mundo representando a ressonância de sua voz. De tudo o que lá se vê, 

entende-se que aqueles que moram em Hermes sabem e entendem que o tempo 

                                                           
45 Referência a Clara Nunes, cantora brasileira e uma das maiores intérpretes desse país. 
 
46 Trecho da música “Um ser de Luz”, composta por Paulo César Pinheiro em memória a Clara 
Nunes. 
 
47 Trecho da música “Um ser de Luz”, composta por Paulo César Pinheiro em memória a Clara 
Nunes. 
 
48 Referência ao compositor e intérprete Antônio Carlos Jobim, Tom Jobim. 
 
49 Referência ao compositor e intérprete Agenor de Miranda Araújo Neto, Cazuza. 
50 Referência ao comunicador de rádio e televisão José Abelardo Barbosa de Medeiros, Chacrinha. 
 
51 Referência à cantora e atriz luso-brasileira Maria do Carmo Miranda da Cunha, Carmem Miranda. 
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em solo é bastante curto, que não ousam em deliciar-se de ambrosia, a bebida dos 

deuses com gosto de mel. Que tudo o que deixaram para trás pode se imortalizar, 

menos a carne viva.  Para se desapegar do solo é bom seguir o conselho de João 

Ribeiro de Freitas, um dos moradores de Hermes: “Filhos, olhem o mundo imortal 

que nos rodeia”.  

 

2.2.4 Hera52 

 
Figura 45: A vida é tão grande quanto a morte 

Fonte: Acervo do autor 
 
 
 

                                                           
52 Cemitério da Consolação, localizado na área central da cidade de São Paulo. 
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Figura 46: Cidade gótica 
Fonte: Acervo do autor 
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Figura 47: A riqueza dos Matarazzo 

Fonte: Acervo do autor 
 

 
Figura 48: Exacerbação da dor 

Fonte: Acervo do autor 
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Figura 49: O amor sagrado 

Fonte: Acervo do autor 
 

 

Figura 50: O amor sagrado II 
Fonte: Acervo do autor 
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Figura 51: Ninho de carne e bronze 
Fonte: Acervo do autor 
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Figura 52: Resignação 
Fonte: Acervo do autor 

 
 

 
Figura 53:Despedida 

Fonte: Acervo do autor 
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Figura 54: Angústia 

Fonte: Acervo do autor 
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Figura 55: Dor 

Fonte: Acervo do autor 
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Logo na entrada de Hera,assaltou-me uma emoção sibilante. Senti-me num 

daqueles lugares onde passaria dias andando por suas ruas e não haveria cansaço 

que me fizesse parar. Em cada canto da cidade se revive uma história, tanto de um 

simples anônimo quanto a de uma reconhecida personalidade da sua rica sociedade 

burguesa. O espaço dessa cidade anima a memória (BACHELARD, 1993, p.28). 

Hera, assim como todas as cidades, não é apenas uma, mas várias, uma ao lado da 

outra, uma contendo a outra. A Hera de que se fala agora é a dos mortos, onde seus 

habitantes possuem os mesmos nomes da Hera dos vivos53. De tempos em tempos, 

um morador da Hera dos vivos se transporta para Hera dos mortos, de modo que a 

segunda cidade nunca para de crescer. Essa passagem de uma para outra é um 

salto para imortalidade, pois na cidade dos mortos nunca se morre completamente; 

lá a memória se institui de certa materialidade que é possível dizer que, daqui a 

cem, duzentos ou mil anos ainda se falará em Alexandre siciliano, Francisco 

Martarazzo, João Gonsalves Rapozo, Dario Ribeiro, KonHwangbo, Rachid Milan, 

Maria Marta, José Rubens Scattone, Ruth Correia Leite Cardoso, Maria 

OlenewaKlaczko, Domitila de Castro Canto de Melo, dentre muitos outros. 

De tudo que se vê em Hera, talvez o mais empolgante seja o fato de que a 

segunda cidade se constrói tomando como modelo a primeira. A Hera dos mortos 

imita a Hera dos vivos, procurando estabelecer diversas afinidades, de modo que, 

muitas vezes, não se sabe em qual das cidades se está andando. Talvez o detalhe 

mais peculiar seja a transposição do universo doméstico para o espaço mortuário, 

como, por exemplo, a presença de uma cadeira que o Conde Alexandre Siciliano 

costumava utilizar em seu cotidiano e muitos outros objetos decorativos (MOTTA, 

2008, p. 132).  

Tudo que entra na Hera dos mortos se aura de sacralidade: uma casa passa 

a ser um templo, uma frase solta ganha pujança etérea, um passeio desinteressado 

desencava lembranças e tonifica a memória, um novo morador deixa sua condição 

de mortal para se tornar imortal. Esse movimento fundamental faz com que os 

moradores de Hera vivam uma dupla condição: mostram sua natureza humana, mas 

se metamorfoseiam com asas celestiais.   

                                                           
53 Referência à cidade de Laudômia do livro As cidades invisíveis. 
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Na Hera dos mortos se vive a celebração dos feitos realizados na Hera dos 

vivos: toda a riqueza precisa ser mostrada, toda dor precisa ser exacerbada, todo 

silêncio precisa ser representado, todo amor precisa ser declarado. Nessa segunda 

cidade, tudo adquire um espectro fantasioso, toda presença sucumbe ao peso da 

ausência e isso é sentido por aqueles que ficaram na cidade dos vivos. 

 

2.2.5 Morfeu54 

 

 
Figura 56: Colhendo a juventude 

Fonte: Acervo do autor 
 

                                                           
54 Cemitério do Campo Santo, localizado na cidade de Salvador-BA. 
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Figura 57: O tempo se esvai 

Fonte: Acervo do autor 
 
 

 
Figura 58: A flor do sono eterno 

Fonte: Acervo do autor 



 

119 

 

 
Figura 59: Despedida II 
Fonte: Acervo do autor 

 
 

 
Figura 60: Dor II 

Fonte: Acervo do autor 
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Figuras 61, 62, 63,64 e 65:Partida. 
Fonte: Acervo do autor 
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Depois de muito caminhar, cheguei a Morfeu, lugar aonde nunca se chega 

completamente, pois o que marca a experiência nessa cidade é a partida. Uma filha 

acenando para o pai ou uma mãe dando o último beijo no filho são cenas que se 

repetem por todos os cantos dessa cidade. Simone, uma mulher falante, de olhar 

triste, veio da cidade vizinha para visitar sua mãe, Maria Alícia Silva de Jesus, que 

chegara ali há pouco mais de seis meses. Toda semana, sempre às segundas-

feiras, Simone repete o ritual que já começa a fazer parte da sua rotina: acorda 

cedo, prepara o almoço do seu irmão e pega uma condução que para na entrada da 

cidade. Chegando lá, anda, por horas, até chegar ao bairro afastado,onde sua mãe 

passou a residir. Passa pelo centro da cidade, ainda conservado e muito bem 

disposto, entra em várias ruelas irregulares e mal projetadas, até se deparar com 

uma espécie de residencial vertical que aglomera centenas de pessoas que não têm 

como adquirir uma melhor localização nessa cidade. 

 Acompanhei a chegada de Simone na casa de sua mãe, moradora desse 

residencial. Com um olhar sereno,do qualbrotava uma fina garoa, ela começou a 

falar. Disse que sua mãe morava ali, falou um pouco sobre o seu jeito, o que 

gostava de fazer e os motivos que a levaram a se mudar para Morfeu. Fez uma 

longa pausa, retomou o fôlego e sonhou acordada,relembrando os melhores anos 

de sua vida ao lado da mãe amada. Pobre Simone, uma mulher que todas as 

segundas-feiras repetia, incansavelmente, o mesmo percurso, para se despedir 

novamente daquela que sempre esteve ao seu lado. Ela ainda não se conformara 

com a partida de Dona Maria Alícia. Em Morfeu ela consegue sonhar, esperando 

reencontrar o ser maternal que lhe cobriu a vida inteira com um olhar amável.  

 E muitas outras cenas como essa vivi em Morfeu. Lá tudo é passagem, tudo é 

despedida. Há representações do tempo nas fachadas das casas; há 

representações de anjos da morte com uma palma na mão, levando o moço com 

sua chama ainda acesa; há papoulas de granito e mármore, a linda flor de Morfeu 

que adormece os mortais para a eternidade; há figuras dos filhos de Nyx, que 

conduzem o homem ao sono eterno; há pórticos que mostram o caminho para 

outras paragens; há partidas tristes, em meio ao céu choroso de um dia nublado.  

 Quem vai a Mofeu busca, além de proceder a mais uma nova despedida, 

encontrar a serenidade que guia o homem para outras dimensões. Morfeu é um 
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portal onde pululam imagens escapistas de todas as formas. Nela, se vive a Samael 

dos esquecidos e sua ruína humana; o emaranhado urbanístico de Tânato e seu 

peso afetivo; a leveza de Hermes e seu voo essencial e as configurações espaciais 

de Hera e sua melancolia. Em Morfeu, parte-se embalado pelo sono dos deuses. 

 

2.2.6 Parnaso55 

 
Figura 66: Cidade sombria 

Fonte: Acervo do autor 
 

 

Desde a minha infância, escutava uma interessante história sobre a cidade de 

Parnaso. Tal história falava sobre uma mulher que havia morrido e, depois de ser 

sepultada, tinha se transformado em uma serpente. Os relatos que se tem dão conta 

de que no seu túmulo foram colocadas correntes para conter a fúria daquela que 

                                                           
55 Cemitério São Vivente de Paulo, localizado na cidade de Caicó/RN. Segunda a cultura popular, tem 
em seus muros um túmulo onde foi enterrado uma mulher e esta se transformou numa serpente. 
Reza a lenda que se essa serpente conseguir escapar do túmulo irá destruir a cidade com a s forças 
das águas que ela domina.  
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queria, se porventura saísse, destruir a cidade, provida com as forças das águas. 

Não há uma vez sequer em que passe pela frente de Parnaso sem que essa história 

reviva em minhas memórias.  

Certo dia, decidi entrar na cidade de Parnaso. Estava munido da coragem de Apolo 

ao enfrentar a serpente Píton. Cheguei ao local numa tarde ensolarada e adentrei 

com a cerimônia que essa história despertava em mim. Não tinha outra referência 

dessa cidade alémdessa história que assombrou diversas gerações naquela 

localidade. Pus-me a andar como um turista que vê algo interessante e em seguida 

fotografa. Observei casas suntuosas e outras mais simples; ruas mal projetadas com 

residências que tomaram o lugar dos passantes, mas nada que eu via tirava da 

minha cabeça o mito em torno daquela serpente porque, na realidade, os espaços 

adquirem as forças das histórias e as memórias que tornaram a serpente uma lenda 

dentro da cidade estava estruturada por imagens que não podem ser apartadas 

daquele espaço. 

 Senti então, que Parnaso existe, não apenas em virtude de suas ruas e casas 

que configuram aquela espacialidade; ela existe, também, pelo peso das histórias, 

das memórias e das narrativas que, discursivamente, engendram o que os lugares 

verdadeiramente são. Para mim, antes de qualquer coisa, Parnaso é um lugar 

atemorizante e assombrado, em que a figura de uma grande serpente é a expressão 

dos temores mais profundos com relação à morte e ao outro mundo.  

 Teme-se a serpente da cidade de Parnaso porque ela desperta as forças das 

águas, ela abre as portas atemorizantes do outro mundo e vem cobrar dos viventes 

o preço pelos seus malfeitos realizados na Terra. A serpente é a personificação do 

castigo, ao mesmo tempo em que representa o medo do desconhecido. Ela desperta 

a angústia da morte e é um arauto do mal para a cultura cristã de Parnaso.  

 Quando se escuta essa história, sente-se lendo um poema de Edgard Allan 

Poe. Sente-se naquele cenário lúgubre onde um corvo responde ao narrador, 

insistentemente, a mesma resposta: “nunca mais”. Isso porque, de tanto se repetir a 

mesma história para falar de Parnaso, não há referência maior para aquela cidade 

do que o mito da serpente. A serpente é esse corvo que carrega o peso das dores 

causadas pela morta; é esse corvo desconhecido que não se sabe muito bem de 
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onde veio, mas que assusta pela irracionalidade da sua presença; é esse corvo 

sombrio que: 

(...) se conserva pousado, trágico e fatal, no busto branco de 
Minerva. Negro demônio sonhador, seus olhos são como punhais! 
Por cima, a luz, jorrando, espalha a sombra dele, que flutua... E a 
alma infeliz, que me tombou dentro da sombra que flutua, não há de 
erguer-se, - nunca mais! (POE, 199-, p.73-79).  

 

2.2.7 Afrodite56 

 
Figura 67: Jardim florido 
Fonte: Acervo do autor 

 
 
 

                                                           
56Cemitério público da cidade de Jardim do Seridó/RN. 
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Figura 68: Dor adocicada 

Fonte: Acervo do autor 
 

 
Figura 69: Mão onírica 
Fonte: Acervo do autor 
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Figura 70: Beijo onírico 
Fonte: Acervo do autor 

 
 
 

Num reino tão extenso, repleto de cidades tão diferentes e, ao mesmo tempo, 

tão iguais, eis que chego a Afrodite. Tem a tranquilidade de Hera e a leveza de 

Hermes, despertando naquele que a contempla um estado de calmaria profundo. A 

cada passo que se dá, histórias de amor são revividas da maneira mais doce e mais 

leve, como espumas que disfarçam a bravura de um mar raivoso.  

As tragédias mais horríveis, difíceis de serem vistas e faladas, como a da 

linda Emilly57, ressignificam-se semanticamente para originar outros sentidos que 

adocicam qualquer dor excessiva. O amorà terra, à família, ao filho, à mãe e às 

coisas desse e do outro mundo é largamente celebrado nessa cidade, como uma 

forma de suprimir os sentimentos mais angustiantes e exaltar aqueles mais 

                                                           
57Emilly Luzia Gonzaga Dantas, uma criança de quatro anos de idade, estava encantada com os 
fogos de uma noite de São João no Sertão Brasileiro. A chuva ígnea naquele céu de junho fez com 
que a criança se soltasse das mãos da mãee, então, correndo pela rua, foi atropelada por um 
motociclista. 
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anelantes. Ao olhar a foto de Emilly segurando um buquê de rosas, rememoro a 

pequena “Jacqueline” de Manuel Bandeira (2001, p.100):  

Jacqueline morreu menina. 
Jacqueline morta era mais bonita do que os anjos.  
Os anjos!... Bem sei que não os há em parte alguma 
Há é mulheres extraordinariamente belas que morriam ainda  
meninas. 
 
Houve um tempo em que olhei para os teus retratos de menina 
Como olho agora para a pequena  
Imagem de Jacqueline morta 
 
Eras tão bonita! 
Eras tão bonita, que merecias ter morrido na idade de Jacqueline 
 
Pura como Jacqueline. 

 

Afrodite é um jardim florido onde todas as cores já inventadas ou descobertas 

tingem as pétalas abertas e expressam a sensualidade de uma cultura do amor. 

Esta cidade, homônima da deusa do amor sexual e da beleza, também é a deusa 

das flores. Flores que nos conduzem, de imediato, a pensar a beleza de suas 

formas, seu colorido e perfume sublime, mas que, para além dessa evidência tão 

tentadora, faz aquele que anda pela cidade contemplar a sua beleza íntima; sua 

massa de atrativos ocultos, todo esse espaço afetivo concentrado no interior das 

coisas (BACHELARD, 2001, p. 6-7). Então, as flores que adornam Afrodite revelam 

a expressão sensual do amor ao outro, aos habitantes dessa cidade; isso porque as 

flores enfeitam o amor, dando-lhe o generoso papel de ser uma extensão íntima das 

múltiplas afetividades, mas que, no entanto, se despem de toda a lascívia que 

anteriormente poderia fazer sentido.  

Em Afrodite, o amor se revela no toque demorado de uma filha sobre a 

fotografia de seus pais. Um toque transcendental, um genuíno devaneio de 

introversão58 que vai fundo na natureza íntima da imagem para fazer fluir 

lembranças de outrora com o ente querido, colhidas pela mão nesse jardim das 

saudades. Assim, chora-se facilmente em Afrodite, pois a paisagem ajardinada 

dessa cidade produz uma melancolia da despedida, da partida, do adeus: “Volto ao 

                                                           
58 Seria para Bachelard aquilo que vai fundo na natureza íntima da matéria (2001, p. 7). 
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jardim, com a certeza que devo chorar, pois bem sei que não queres voltar, pra 

mim”59. 

No beijo demorado sobre a fotografia do marido, por exemplo, uma mulher 

reencontra os seus lábios, convertidos em porcelana. Um encontro da carne com a 

dureza da placa, fazendo amolecer e ramificar as histórias de antigamente, as 

lembranças de um amor imortal e restaurando uma imagem que o tempo não é 

capaz de fazer sucumbir. Esse não é um beijo Shakespeariano, onde uma peçonha 

poderosa sela um destino irremediável. Esse beijo faz acordar, faz viver, porque 

reintegra a presença do outro com o mais sutil e profundo dos gestos. Esse, 

portanto, é um beijo dos deuses, na medida em que ressuscita imaginariamente o 

outro naquele curto instante de duração do ato. Em Afrodite, se toca e se beija para 

reviver uma imagem. 

 A cidade da qual falamos um pouco é, como aquelas descritas por 

Marco Polo, descontínua no espaço e no tempo. Ela é, ou foi, aquilo que escrevi nas 

páginas acima; no entanto, pode ser que, enquanto falamos, ela esteja aflorando, 

transformando-se ou sendo vivida de forma diferente por outro observador. É 

possível encontrá-las da mesma maneira, mas é possível sentir em Samael, por 

exemplo, outras ressonâncias que não aquelas que geram a solidão e o 

esquecimento, resultado da ruína humana.  

 Não há como precisar cada uma das cidades, não há como dizer o que cada 

uma delas é, e isso resulta em um denominador comum, justamente porque os 

lugares “são o que são” pela forma como nos apropriamos deles, da carga 

psicossocial que cada indivíduo carrega dentro de si. Samael, Tânato, Hermes, 

Morfeu, Hera, Parnaso e Afrodite despertam, cada uma delas, um sentimento e uma 

carga afetiva diferenciada, mas, ainda assim, é possível encontrar um pouco de 

cada uma em Hermes ou Parnaso, por exemplo.  

 De tudo que se viu e viveu, sente-se que estas cidades traduzem um 

imaginário da morte no Brasil, um imaginário erguido em carne, pedra e poeticidade. 

Essas cidades exprimem um modelo de viver a morte, de enfrentá-la e até de vencê-

la. Em nossas andanças ficou percebido que a morte ainda continua a ser um tabu, 

                                                           
59 Fragmento da música “As rosas não falam” de Cartola. 
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que há um interdito sobre ela, que os espaços cemiteriais são louvados, porém 

esquecidos, que encarar a morte de frente só é possível porque projetamos um além 

mundo e que, sem as múltiplas cidades que constituem o reino da morte, a 

preservação das memórias dos que se foram não seria possível. 

 Assim como nos livros de literatura dedicados ao amor, à dor, à solidão, aos 

mistérios, etc, os cemitérios também oferecem seus textos dedicados a esses 

temas, mas escritos pela coletividade, pelas tintas produzidas com as lágrimas que a 

morte faz brotar. 
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CAPÍTULO 3 
IMAGINAÇÃO ASCENSIONAL DA MORTE 
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3.1 O sublime voo da alma 

Do ponto de vista das ciências naturais, incluindo-se a Medicina, a morte 

aparece como o resultado de um conjunto de causas, como “um estado final de 

entropia, uma decomposição, uma imobilidade” (HILMAN, 2009, p.68). Ela 

corresponde à falência fisiológica de órgãos e sistemas e à falência neurológica do 

sistema nervoso. Se olharmos para a natureza, isso parecerá correto, de fato uma 

explicação convincente acerca desse grande paradoxo da vida. No entanto, se 

olharmos para a cultura, as explicações sobre a morte passam a adquirir outros 

sentidos, pois a cultura se nutre das mais diferentes experiências do homem na 

Terra, inclusive as religiosas. 

 Sugere-se, neste capítulo, confrontar a morte, do ponto de vista cultural. A 

morte como o fim de um ciclo social. A morte como a partida desse ser de “matizes 

metafísicas e românticas” chamado de alma, esta última, responsável pela 

elaboração de um sistema de crenças sobre a morte, como sugere James Hillman 

(2009, p.68). Objetiva-se, então, problematizar a morte a partir de cemitérios 

brasileiros, buscando os fenômenos do imaginário que elabora um conjunto de 

crenças e sentidos que se revelam em práticas culturais e representações 

simbólicas diversas. O campo de pesquisa, como já apresentado, são os cemitérios 

espalhados pelas várias regiões do país e o foco é criar e reapresentar imagens que 

suscitem esse imaginário.  

Assim, a morte neste capítulo será pensada do ponto de vista do imaginário e 

concebida como uma passagem para outro mundo, numa metáfora de subida e 

descida. Uma passagem que segue um fluxo vertical, geralmente privilegiando a 

ideia de subida para outra dimensão que se dá do imanente ao transcendente e não 

como um movimento horizontal para os limites do horizonte imaginário.  

 A evocação do celeste, daquilo que está no alto, daquilo que segue um fluxo 

vertical da subida parece ser uma marca desse imaginário e pode ser observado na 

cultura funerária brasileira, como também em muitas outras sociedades e em grande 

parte das civilizações primitivas e dos deuses das civilizações históricas. 

MirceaEliade (2002, p. 139), mostra que “a prece mais popular de todo o mundo 

dirige-se ao Pai nosso que está no Ceú”, de modo a existir uma “universalidade das 
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crenças num ser divino celestial, criador do universo e assegurador da fecundidade 

da Terra”. Dessa forma, o céu físico representa uma força mítico-religiosa e revela 

sua transcendência, sua força e sua sacralidade. “A simples contemplação da 

abóbada celeste provoca na consciência primitiva uma experiência religiosa”, isso 

porque o céu físico se revela infinito e transcendente, tal como é na realidade.  

 Assim, esse céu, inacessível ao homem, pertence a forças sobre-humanas e 

é rico em valores mítico-religiosos. “O alto, o elevado, o espaço infinito são 

hierofanias do transcendente, do sagrado por excelência” (ELIADE, 2002, p.98). 

Dessa forma, os deuses, assim como o paraíso e o outro mundo, possuem uma 

relação orgânica com o céu físico que contemplamos sideralmente. Essa relação 

orgânica que temos com o céu direciona mitos de ascensão, ritos de ascensão e 

simbolismos de ascensão, tomando como referência MirceaEliade. 

 
Figura 71: O espaço infinito 

Cemitério do Campo Santo – Salvador/BA - Fonte: Acervo do autor60 

                                                           
60 “Capela neo-gótica, inspirada nos modelos góticos, estilo marcante do período medieval. Na 
verticalidade das torres pontiagudas e dos arcos ogivais voltados para o alto, há o simbolismo da 
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Figura 72: Anjos nas alturas 

Cemitério do Campo Santo – Salvador/BA 
Fonte: Acervo do autor 

  

Nas religiões que situam o outro mundo numa região superior, nos mitos de 

ascensão, “a alma do morto sobe pelos caminhos de uma montanha, numa árvore, 

ou por uma corda”. Nas crenças populares uralo-altaicas, o caminho dos mortos se 

realiza pela subida dos montes. Para os egípcios, o acesso ao outro mundo se dá 

por uma escada “colocada à disposição de Rá, para que ele possa subir da Terra ao 

Céu”. A tribo australiana Dieri tem no seu mito de ascensão a figura de uma árvore 

que, “por virtude de magia, crescera até o céu” (ELIADE, 2002, p.93). Já a ascensão 

por uma corda “é conhecida na Oceania, na África, na América do Sul e na América 

                                                                                                                                                                                     

busca de estar mais próximo de Deus” (Inscrição retirada de uma placa informativa dentro do 
cemitério do campo Santo) 
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do Norte” (ELIADE, 2002, p.94). Assim, os mitos se concentram nessa possibilidade 

de acesso ao céu a partir de uma série de figuras bem definidas. Seja uma 

montanha, uma corda, uma árvore ou uma escada, o céu adquire uma força mítica 

que se torna alvo de desejo das mais diversas civilizações. 

 Nos ritos de ascensão, a fixação de um lugar para rituais de sacrifício, isso 

em grande parte das religiões, equivale “a uma espécie de sublimação do espaço 

profano: na verdade, o oficiante constroi (...) uma escada para alcançar o mundo 

celeste” (ELIADE, 2002, p.94). Assim, nos diversos ritos de passagens pode-se 

perceber uma ritualística onde o simbolismo dos degraus, das escadas e da 

ascensão está impregnado no imaginário, de uma maneira muito forte. Tais 

simbolismos vão sendo conservados pelas religiões históricas, sobremaneira pelas 

religiões cristãs. Segundo Eliade (2002, p.97), “São João da Cruz representa as 

fases da perfeição mística por uma Subida Del Monte Carmelo, e ele mesmo ilustra 

o seu tratado como uma montanha de longas e fastidiosas subidas” (ELIADE, 2002, 

p.97). 

 
Fotos 73 e 74:Cemitério do Campo Santo – Salvador/BA 

Fonte: Acervo do autor61 

                                                           
61 Fotografias do túmulo da Família Odebrecht, no Cemitério do Campo Santo, em Salvador. O túmulo 
foi projetado com uma escada que dá acesso a um jardim, de onde se pode contemplar grande parte 
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 No caso específico do imaginário da morte no Brasil percebe-se um sentido 

profundamente cristão, dado por essa promessa de outro mundo, onde os espíritos 

se tranquilizam nos braços de um ser onipotente. Por meio dessa promessa, o 

imaginário produz suas imagens a partir de uma linguagem que associa signos, 

símbolos religiosos e míticos, sintetizando uma matriz cultural própria de cada 

sociedade. Se tomarmos como exemplo as duas figuras mais importantes do Novo 

Testamento, Jesus Cristo e Maria, sua mãe, veremos que estes alcançam os 

espaços celestiais a partir de dois movimentos verticais: a ascensão de Cristo e a 

assunção de Maria. 

 Esse imaginário, portanto, é construído a partir de uma matriz cristã e tem um 

sentido positivo, pois a ideia de alcançar o paraíso junto aos seres celestiais é a 

promessa que leva a sociedade a se apegar a uma moral religiosa, de modo a 

interferir nas estruturas sociais, indelevelmente. Pode-se dizer que essa 

cristianização da sociedade brasileira se inicia logo após o descobrimento do Brasil, 

por volta de 1549, quando a Companhia de Jesus chega ao país e passa a 

desenvolver uma educação jesuítica dedicada à pregação da fé católica e ao 

trabalho de catequização. Nesse caso, mesmo que aja um significante sincretismo 

religioso no Brasil, o cristianismo acaba por sobrepor suas doutrinas sobre as outras 

religiões, interferindo de forma mais ativa no imaginário social, em especial no 

imaginário da morte. Para Antônio Flávio Pierucci (2005, p.300), a colonização 

portuguesa aliada à chegada de missionários representativos da Contra-Reforma 

ibérica tornou o Brasil um país oficialmente Cristão católico por quase quatro 

séculos, de maneira que, mesmo sendo hoje o Brasil o país que mais perde adeptos 

do catolicismo, o largo crescimento do protestantismo, implementado pela 

proliferação de igrejas neopentecostais, é mais um evento que justifica a força do 

cristianismo em nosso país.  

 Nessa ótica, a morte no Brasil é vivida a partir desse movimento vertical de 

subida ou descida. Subida ao paraíso, alcançado por uma vida dedicada à bondade 
                                                                                                                                                                                     

do cemitério. De todos os cemitérios visitados por mim no Brasil, esse foi o único túmulo que faz 
referência direta ao imaginário ascensional da morte, tendo na figura da escada o seu principal 
símbolo. Na civilização egípcia a escada estava à disposição de Rá, dessa forma era vista como uma 
escada real, como aponta MirceaEliade (2002, p.93). A presença da escada em um dos maiores 
túmulos do cemitério, pertencente a uma das famílias mais ricas do Brasil, denota a demarcação da 
posição social da família na sociedade. A família Odebrecht é judaica, talvez por isso as paredes do 
túmulo seja adornada por hera.    



 

136 

 

e ao amor a Cristo e descida, pela negação da palavra de Deus em uma vida 

trilhada pelos caminhos do pecado, isso do ponto de vista religioso. Nos dois casos, 

a verticalidade parece ser esse eixo que delimita o imaginário da morte, fazendo 

desse acontecimento uma partida impelida por asas celestiais que encaminham o 

homem para uma espacialidade imaginária. Esse imaginário está impregnado nas 

diversas práticas culturais e representações simbólicas da morte, por todo o Brasil, 

podendo isso ser visto de forma mais clara em certos ritos e nos espaços 

cemiteriais.  

 Nos espaços cemiteriais, por exemplo, suas paisagens comportam uma 

grande quantidade de imagens de levitação: anjos em pleno voo, anjos em 

movimento inicial de voo, inscrições referenciando a subida e representações da 

alma metamorfoseada em pássaro. A pluralidade desses elementos nos faz chegar 

a uma primeira conclusão inicial acerca da imaginação ascensional da morte no 

Brasil: se os mitos e as simbologias de ascensão em várias sociedades se dão a 

partir da subida por uma escada, uma corda, uma árvore ou uma montanha, 

constatamos que, no Brasil, os mitos e as simbologias se dão, principalmente, por 

meio de um voo e de uma ascensão impelida por asas celestiais ou por forças 

propulsoras que fazem as almas levitarem até o paraíso.  

 Essa primeira afirmação parece conveniente, se se pensar que, dentro dos 

cemitérios espalhados pelo Brasil, vamos será possível encontrar uma grande 

quantidade de representações que atestam a natureza dessa ascensão imaginária, 

seja a partir dos retratos memórias, dos epitáfios, da arte cemiterial e dos rituais de 

morte, ou partir de representações da morte que podem estar fora dos muros dos 

cemitérios, como a poesia, a música, etc.  

 Na tese de Evaneide Maria de Melo (2011), por exemplo, busca-se 

compreender o universo imaginário presente na obra do fotógrafo sertanejo Enoque 

Pereira das Neves (1918-2002) e, investindo na possibilidade de compreender o 

acervo do fotógrafo enquanto um álbum imaginário, a pesquisadora apresenta, em 

seu último capítulo, as “Fotografias do (in) esquecível: morte”, buscando imaginar a 

face anti-poética da morte a partir de fotografias de natimortos, recém-nascidos e 

crianças. Em seu percurso imaginativo, Melo rememora os ritos de passagem de 

infantes, apresentando fotografias que traduzem as práticas culturais dos cuidados 
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com a morte destes. Neste caso, as crianças são vistas como anjos (anjinhos), seres 

puros de salvação garantida. São adornadas com flores, coroas e asas, revelando a 

importância que se dava à morte infantil.  

O que mais chama a atenção nessa ritualização, que vem perdendo força a 

partir da segunda metade do século XX, é esse frescor angelical ao qual essas 

crianças eram submetidas, trazendo impregnada essa ideia de um ser que deve ser 

preparado para o além, para poder chegar ao seu destino sem se perder. Os olhos 

dos anjinhos se mantinham abertos, para que eles encontrassem o caminho do céu, 

isso porque a maioria não havia recebido ainda o sacramento do batismo e, por isso, 

poderiam se perder no voo sublime.  

O fotógrafo Sebastião Salgado compilou em um dos seus principais livros, 

Terra, publicado em 1997, um total de 109 fotografias,entre as quaisencontram-se 

fotos de anjinhos, retratando como essa cultura fúnebre tem ganhado 

representatividade, principalmente no Nordeste Brasileiro. Como explicação da foto, 

salgado faz a seguinte descrição: 

Segundo a crença popular do Nordeste, quando morrerem anjinhos, 
ainda não acostumados com as coisas da vida e quase sem 
conhecer as coisas de Deus, é preciso que os olhos sejam mantidos 
abertos para que possam encontrar com mais facilidade o caminho 
do céu. Pois, com os olhos fechados, os anjinhos errariam 
cegamente pelo limbo, sem nunca encontrar a morada do senhor. 
Ceará, 1983 (SALGADO, 1997). 

 

Ainda na minha infância, acompanhei o velório de alguns anjinhos. Na 

realidade, desde aquela época, desenvolvi um medo assombroso por aquele tipo de 

mortalidade. Aquela estética que tendia para o barroco causava-me uma angustia 

estridente, talvez porque aqueles olhos abertos fizessem parecer que a criança 

estava sendo enterrada viva, ou porque, na condição de criança, temia trocar de 

lugar com aquelas que ali estavam, totalmente enfeitadas com adereços mortuários. 

De todo modo, desenvolvi a consciência de que eram apenas anjos, seres puros que 

não poderiam fazer nenhum mal.  

De todos os temores que os mortos provocam nos vivos, dentre eles o temor 

de que eles voltem para assombrar o mundo imanente, a certeza que sempre se 
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teve é que os anjinhos não participavam dessa categoria de morto. Por excelência, 

eles eram seres inofensivos de pureza santa e que alcançariam as terras celestiais a 

partir de um último voo guiado por uma preparação cristã do corpo. Para Maria Elísia 

Linhares Borges (2005, p.65), aquela última fotografia era “para os familiares do 

bebê recém-morto (...), a prova de que a criança partiu preparada para sua longa 

viagem em direção ao paraíso”. 

 Durante esses estudos, constata-se que a ideia do voo participa ativamente 

da construção do imaginário da morte no Brasil. Esse imaginário está representado, 

por exemplo, no poema “Mocidade e morte” 62,escrito por Castro Alves (2001). O 

poeta, na sua larga paixão pela vida, questiona a morte de frente: “Morrer... quando 

este mundo é um paraíso (...). Morrer – é ver extinto dentre as névoas (...). Morrer – 

é trocar astros por círios (...). É ver tudo findo... só o nome na lousa, que o viandante 

a perpassar consome” (ALVES, 2001, p. 26-27). No poema, a morte anuncia a 

grande tragédia, a maior de todas e, nesse caso, ela é temida na mesma proporção 

em que odiada. Por outro lado, Castro Alves busca, a partir de uma imaginação 

aérea, transformar a dor, o medo e a repulsa em possibilidade de continuidade, de 

negação da finitude do ser. Para o poeta, a alma é “um cisne de douradas plumas 

(...) é a borboleta, que espaneja o pó das asas lúcidas, douradas” (2001, p.26). A 

alma, nesse caso, ganha asas douradas para transpor os limites do universo, para 

alcançar os círios, para se pronunciar num futuro longe do paraíso terreno. A morte 

torna-se um grande mal, mas as asas celestiais é a possibilidade de alcançar o outro 

paraíso que só poderá ser alcançado com a morte do corpo.  

 Em um epitáfio encontrado no cemitério publico na cidade de Currais Novo-

RN, verifica-se a continuidade desse imaginário. Tanto a vida como a morte são 

vistas como um grande voo, só que, aqui, a morte não é temida como no poema de 

Castro Alves.A morte é vista como a possibilidade de habitar outras paragens, de 

sobrevoar outros cumes de montanhas. Morre-se para viver outras experiências e 

parte-se em uma manhã porque a morte já é, por si só, o renascimento representado 

pela aurora do dia. 

                                                           
62 Esse imaginário também pode ser observado no poema “A visão dos mortos”, de Castro Alves 
(2001, p. 203). 
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Figura 75: Gaivotas irmãs 

Cemitério Público de Santana – Currais Novos/RN 
Fonte: Acervo do autor 

 

 Em outro lindo epitáfio,localizado no cemitério da cidade de Parelhas, interior 

do estado do Rio Grande do Norte, há um poema de autoria de Augusto dos Anjos 

que traduz esse imaginário ascensional. No caso desse poema, surgeclaramente a 

associação de que, tanto a vida quanto a morte são um grande voo, sobre um 

mundo menos idealizado do que o deCastro Alves, porém profundamente 

desafiador. Para Augusto dos Anjos, assim como para aquela família que escolheu 

tal poema para enfeitar a lápide de seu familiar, o mundo é um grande pântano, de 

águas imundas e sujas. As almas mais puras passam por esse mundo sem tocar 

suas alvíssimas asas no virulento e imundo líquido que metaforiza a realidade 

mundana. Nesse caso, a falecida possui as asas de diáfana alvura, de pureza 

celestial e imaculada. Atravessa um mundo corrompido para ascender a outro plano 

de águas límpidas, de terras não pantanosas. 
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Figura 76: Pássaro branco 

Cemitério Público de Parelhas/RN 
Fonte: Acervo do autor 

 

 No cemitério Campo Santo, em Salvador, Manoel Victorino deixa para sua 

mulher, Maria Amélia Silva Lima Pereira, uma emocionante carta de despedida que 

denota esse imaginário de que as coisas puras encontram-se no ar, sobrevoando 

sem tocar o mundo, suas asas celestiais sobre a terra por onde o homem caminha e 

vive. De certa maneira, essa carta, tida como uma grande declaração de amor, aos 

olhos do Diretor desse cemitério, Anselmo, liga-seàs aspirações poéticas do poema 

de Manoel de Barros que adorna o túmulo da família Montenegro, em Parelhas/RN. 

Como eu te admiro e te adoro, 
Mãe excelsa dos meus filhos. 
Typo singelo e inexaurível de dedicações e virtudes. 
Sempre meiga, sempre bôa, mansa como uma pomba,  
Doce e branca como esse leite de que nutres sempre os teus filhos. 
Celeste e alheia aos males do mundo, 
Como um anjo que mal tocasse as suas azas na Terra, 
Onde estão os entes que elle ampara e protege! 

Manoel Victorino 
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Na entrada do Cemitério de são Francisco Xavier, na cidade do Rio de 

Janeiro, vê-se a seguinte inscrição, abaixo, grafada em uma placa de mármore 

branco com um medalhão de bronze contendo a imagem de Jesus Cristo. O objeto 

foi uma oferta post mortem de Dona Enyce de Moura Martins: 

Eterna indagação 

Mistério eterno da vida. 
Donde eu vim? Para onde eu vou?! 
Que força desconhecida 
Para amplidão me arrastou?! 
 
Sou a andorinha perdida 
Que o velho ninho deixou 
E aflita voa impelida 
Por vento que Deus lançou. 
 
E subiu rodopiando 
Por este mundo rolando 
Que no espaço Deus semeou. 
 
O senhor minha ânsia acalma! 
Dize-me... Dize a minh’alma! 
Donde eu vim?! Para onde eu vou?! 

 
Índio Tamoyo Prado 

 

O grande questionamento sobre a finitude e crença na imortalidade, fundada 

na promessa de outro mundo e que está impresso na inscrição acima, colabora com 

o imaginário que remeteao grande mistério: “Donde vim? Para onde eu vou?”. 

Observa-se, então, uma inscrição funerária de matriz religiosa, onde se condensam 

as grandes dúvidas e medos perante a morte. Essedesnorteamento vivido no poema 

ganha a força vertical no voo do pássaro, que, perdido, sobe rodopiando e aflito por 

um universo sagrado, semeado por um Deus criador de todas as coisas. Aqui, o 

pássaro deixa seu ninho, sua terra e seu lugar para atravessar as dobras do vento e 

alcançar um espaço desconhecido, mítico e, acima de tudo, sagrado. 

É cabível pensar, então, que as imagens ascensionais apresentados nesse 

estudo colaboram para a construção de um imaginário da morte ligado ao arquétipo 

de um grande voo, de um último voo. Seja a partir de asas celestiais, de um 

movimento de ascensão/levitação ou seguindo o fluxo do ar, o que chama a atenção 

é essa dimensão da libertação da alma, ao se desligar do corpo, que se observa 
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nesse imaginário e se experimenta nos espaços cemiteriais. Portanto, as imagens 

que referenciam o voo permitem imaginar a morte como um movimento de liberdade, 

aos moldes do psiquismo nietzschiano; um movimento de uma última viagem em 

direção à abóbada celeste. Esse voo está impregnado da força poética da matéria, 

mais propriamente dessa dimensão cósmica tecida pelo elemento ar. Bachelard 

(2001, p.8) ensina que o epíteto livre se encontra próximo do substantivo ar, nos 

fazendo pensar que o imaginário da morte no Brasil absorve a potência poética do ar 

para imprimir sua marca cultural.  

Para Nietzsche, com efeito, o ar é a substância mesma de nossa 
liberdade, a substância da alegria sobre-humana. O ar é uma 
espécie de matéria superada, da mesma forma que a alegria 
nietzschiana é uma alegria humana superada. A alegria terrestre é 
riqueza e peso – a alegria aquática é moleza e repouso – a alegria 
ígnea é amor e desejo – a alegria aérea é liberdade” (BACHELARD, 
2001, p.136). 

 

 Essa ligação da imaginação ascensional da morte ao ar se justifica a partir do 

momento em que se pode identificar esse voo da alma como um movimento de 

libertação do corpo, como um movimento essencial de purificação e santificação. 

Nesses termos, é o movimento de subida que dá o direito de sonhar tais imagens 

seguindo a dinâmica imaginativa do ar, pois “efetivamente com o ar o movimento 

supera a substância. Não há substância senão quando há movimento” 

(BACHELARD, 2001, p.9). 

As imagens que referenciam o voo e que pululam nos cemitérios, tornam-se 

parte efetiva da paisagem e dão movimento à dinâmica imaginativa desses espaços 

ligeiramente inóspitos. Acompanhar a direção desses voos parece ser a solução 

para deformar uma substância imanente, como uma rígida escultura em mármore, 

ou as imagens visuais diversas, para torná-las substâncias transcendentes, 

substâncias que ensinem sobre os mistérios que a morte nos apresenta, num 

instante fecundo de criação que o voo proporciona (BULCÃO, 2005). Assim, 

inspirando-nos em Gaston Bachelard (2001, p.10, “os fenômenos aéreos nos darão 

lições muito gerais e muito importantes de subida, de ascensão, de sublimação. Tais 

lições devem ser colocados na categoria dos princípios fundamentais de uma 

psicologia que chamamos de psicologia ascensional”. É possível afirmar, então, que 
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quem anda por um cemitério no Brasil pode estar sendo guiado pelo princípio 

fundamental de uma psicologia ascensional; isso porque as imagens nesses 

espaços se nutrem de um movimento vertical de subida, de modo que tal 

verticalidade determina o entendimento da morte em nossa cultura. 

Acreditamos que a valorização e exploração desse eixo vertical, erguido pelo 

imaginário ascensional da morte,pode determinar a evolução psíquica humana e 

aquilo que valoramos, enquanto seres que se nutrem de existência. Esse eixo 

vertical exprime os valores morais da sociedade,haja vista que as imagens da 

subida nos aliviam e atestam e/ou reclamam uma conduta desejável,enquanto que 

as imagens da descida nos pesam e nos afligem, representando uma queda moral; 

talvez por isso estas últimas sejam escamoteadas dentro dos cemitérios brasileiros.  

A nossa sociedade prefere as representações que aliviam o peso da morte, 

que a apresentem em sua verticalidade positiva, de modo que o aforismo 

apresentado em “O ar e os sonhos” por Bachelard (2001, p.11), “quem não sobe, 

cai”,evidencia para nós a nitidez do dinamismo positivo da verticalidade do 

imaginário da morte nos cemitérios brasileiros, como também em outras formas de 

representação, para além dos muros desses espaços. 

Gaston Bachelard (2001, p.11) declara que “o homem, enquanto homem, não 

pode viver horizontalmente” justamente porque a valorização da verticalidade é 

essencial e assegura uma supremacia indiscutível. Para ele, “é na viagem para cima 

que o impulso vital é o impulso hominizante”, e, dessa forma, reconstitui a trajetória 

humana. Portanto, a morte no Ocidente não permite essa horizontalidade. Pretende-

se ir sempre para cimanegando-se sempre a queda, o movimento para baixo. 

Nesse sentido, a imaginação ascensional que tem no ar sua substância 

essencial dá certa caracterização e enraizamento ao imaginário da morte, pois 

efetua uma grande síntese para onde convergecerto número de sentidos.  Assim, é 

no movimento de ascensão que “as imagens do ar [que nesse trabalho são também 

as imagens que caracterizam o imaginário da morte] estão no caminho da 

desmaterialização” (BACHELARD, 2001, p.13) - talvez por isso elas reflitam de 

maneira tão intensa a linguagem da morte.  
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 GastonBachelard (2001), no capítulo dedicado ao “sonho de voo” dá 

visibilidade às experiências oníricas como aquelas que mais aproximam o homem 

do elemento aéreo. As experiências de voo nos sonhos são tão reais e tocam o 

homem de uma forma tão intensa “que deixam uma lembrança de uma aptidão para 

voar com tanta facilidade que ficamos admirados de não poder voar durante o dia” 

(p.23). Bachelard nota que as experiências oníricas deixam marcas profundas na 

vida acordada e se impregnam nos devaneios de muitos poemas. O fato é que, “no 

devaneio acordado, o sonho de voo aparece sob a dependência absoluta de 

imagens visuais” (p.22).  

 Por meio das imagens visuais é que o imaginário ascensional da morte 

efetivamente é representado nos cemitérios brasileiros, numa infinidade de 

representações simbólicas que possibilitam a criação de imagens diversas. Essas 

imagens sintetizam a forma como esse imaginário revela a face cultural da morte em 

nossa sociedade. O sonho de voo transposto para as imagens visuais elabora um 

imaginário da morte no Brasil, tomando como referência uma matriz cultural advinda 

das forças religiosas, principalmente do cristianismo. 

 E o voo contextualizado dentro desse espectro da morte tem uma força 

moralizadora, uma força que liberta o homem da tisne realidade do mundo. Liberta a 

alma da podre carne que sucumbe à corrupção natural. Liberta a alma desse prato 

de carne e vermes, afastado dos olhos humanos e enterrada a “sete palmes” sua 

parte física para esconder da visão a imagem da ruína humana. O voo é a sublime 

libertação, é um movimento feliz que segue uma direção vertical para a abóbada 

celeste. O voo é o movimento da transcendência que engrandece o homem. É essa 

clara evidência de que a morte em nossa cultura está acompanhada de uma partida 

da alma em direção as alturas, revestindo-se de uma imaginação aérea, de modo 

que a “salvação implica a desvalorização do duplo e a promoção da alma, que 

pretende sobreviver à ruína do corpo e mesmo assegurar-se um corpo imortal” 

(MORIN, 1970, p.186). 

Essa força moralizadora que o voo projeta pode ser sentida no epitáfio do 

túmulo de Zumira Marques63, onde se diz que Deus “às vezes usa a terra para que 

                                                           
63 Epitáfio do túmulo de Zumira Marques, no cemitério público Nossa Senhora de Fátima na cidade 
Currais Novos/RN. 
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possamos compreender o valor do ar”, ou no de Agenor Maria64 quando confronta o 

andarilho que não conhece sua história, interrogando: “se quiseres saber quem sou 

pergunta (...) ao pássaro que canta (...) à estrela que cintila”, evidenciando esse 

movimento imaginário para cima como uma dinâmica valorativa, numa relação 

complementar entre terra e ar que se origina nesse imaginário ascensional. 

 No Novo Testamento da Bíblia, quando Jesus ascende aos céus, ele reinstitui 

seu poder sobre todas as coisas. Ele vence a morte e as dores experimentadas no 

seu calvário. O voo reintegra a sua posição, seu poder e sua santidade, porque o 

coloca junto aos seres celestiais e acima de toda a realidade mundana. Quando se 

observa as representações do voo nos cemitérios, encontra-se essa aproximação 

religiosa, pois os símbolos presentes nesses espaços convergem para a criação de 

um imaginário da morte eminentemente religioso. 

 Os anjos, as imagens de levitação e os seres da natureza são alçados ao 

patamar das divindades e se revestem de uma sacralidade absoluta tão poderosa 

que transforma os cemitérios em verdadeiros templos da morte, da morte na sua 

dimensão religiosa. Ao entrar em um cemitério, temos a ligeira impressão de que 

toda a sociedade comunga da crença na imortalidade, uma vez que praticamente 

todos os túmulos apresentam símbolos religiosos que atestam a filiação ao sagrado 

e uma recusa à realidade profana.  

Chegando ao Cemitério da Consolação, por exemplo, na cidade de São 

Paulo, andando por volta de quarenta metros à direita do portão principal, encontra-

se uma escultura do artista Raphael Galvez adornando um túmulo da prestigiada 

elite paulistana. A imagem é de uma beleza impactante e de uma leveza sublime 

que desintegra todo e qualquer vestígio da dureza e escuridão do metal, matéria 

prima da escultura. Contempla-se, ali, toda a beleza da ascensão, escorregando da 

terra para o céu na leveza evaporante que torna os gazes distintos dos líquidos que 

se condensam de cima para baixo.  

                                                                                                                                                                                     

 
64 Epitáfio do túmulo de Agenor Maria, no cemitério público Nossa Senhora de Fátima na cidade Currais 
Novos/RN. 
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Figura 77: A ascensão  

 Cemitério da Consolação – São Paulo 
Fonte: Acervo do autor 

 

Na escultura, sente-se que a gravidade é vencida pela forma como o artista 

projeta o voo ascensional, como o artista impregna a obra de um temperamento 

excessivamente aéreo. Leve, esquece-se o peso do metal e a força gravitacional 

que atrai a matéria para baixo. A imagem promove uma força imaginária que eleva a 

abstração para as alturas, para as grandezas aéreas, nesse impulso hominizante e 

moralizador. Bachelard (2001, p.61) categoricamente afirma que “a altura é mais que 
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um símbolo. Quem a busca, quem a imagina com todas as forças dessa imaginação 

que é o próprio motor de nosso dinamismo psíquico, reconhece ser ela material, 

dinâmica, vitalmente moral”. 

Lindo e sensual, o voo feminino que a escultura projeta anima as imagens 

primordiais, aquelas em estado de ânima; aquelas que, sob o viés de uma 

sensualidade feminina, transporta-nos a uma experiência de emancipação da alma, 

de transmigração para um universo imaginário. Essa imagem promete um novo 

mundo, ela é esperança viva e apaga os cravos doloridos que a morte causa no 

homem. A morte é renascimento e reveste-se de um voo majestoso. As mãos e 

braços da escultura da sustentação ao voo. A cabeça para cima diz sobre sua 

direção; nos pés e curvatura dos joelhos encontra-se a força propulsora da subida, 

como asas que no seu flexível movimento fazem vencer a resistência do ar.   

Não há nada que sustente essa escultura no chão. Ela sobe arrastando seus 

últimos metros de manto leve e fino, um tecido imagético que incorpora as forças 

dos seres alados. Não se voa por causa do manto, mas ele possibilita incorporar o 

ser feminino ao infinito que o voo imaginário promete. Aqui, a alma se reveste de 

imaginação material, porque a leveza do voo põe a imaginação a trabalhar com o 

movimento, em detrimento da forma.  

O peso da morte se esvai nessa leveza, feita, não de metal e rigidez, mas de 

sensibilidade e alegria, pois, na escultura, a morte deixa de ser esse fatal 

acontecimento, para se transformar num formoso voo que impele o homem a 

geografias míticas tão desejadas e que faz o observador almejar aquela mortalidade. 

O rosto sereno da escultura simboliza toda a paz que os espaços celestiais 

prometem ao homem.  

Esse voo está em oposição ao mito de Ícaro, justamente porque não se voa 

para a morte,mas sim, para as espacialidades míticas, para o paraíso. As imagens 

que pululam da escultura estão em oposição às do “menino, desesperado, [que] 

agitava os brações desnudos, mas não conseguia sustentar-se no ar, e assim caiu 

no mar, afogando-se em suas ondas” (SCHWAV, 1997, 72). 

Diante do imaginário ascensional claramente presente nos cemitérios de todo 

o Brasil, vislumbram-se imagens desse tipo, que justificam o porquê da morte em 
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nossa cultura se transfigurar nesse último voo. As representações nutrem uma forma 

de se colocar diante da morte, de expor o homem diante dela, mas escondendo sua 

face mais horripilante, sua face mais desesperadora, isso porque é mais 

interessante afastá-la de nós, usando de argumentos culturais altamente 

convincentes. Um anjo, por exemplo, é um ser celestial de imagem pura e santa; 

talvez por isso suas imagens pululem e habitem os cemitérios, muito mais do que 

outras imagens.  

As representações desse voo assimilam as histórias de vida, as crenças e as 

aspirações e talvez por esse motivo é que se pode apreciar, no cemitério de São 

João Batista, no Rio de Janeiro, uma grande placa em bronze onde está impressa, 

em alto relevo, uma cena imaginária de um ser em ascensão que nem é anjo, nem 

uma figura aparentemente santa. A cena está retratada em um túmulo erguido em 

homenagem aos heróis da aviação brasileira. Nela, observa-se um movimento 

ascendente, onde um ser, aparentemente sobrenatural, mas de formas 

antropomórficas e de uma racionalização excessiva, conduz um piloto para cima, 

como se estivesse ajudando sua alma a transpor as barreiras terrenas para alcançar 

o além. 
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Figura 78: O aviador 

 Cemitério de São João Batista – Rio de Janeiro 
Fonte: Acervo do autor 

 

O corpo do ser sobrenatural está desnudo, sugerindo que este ser não foi 

maculado pelo pecado original. Suas formas são antropomórficas, mas se reveste 

da grandeza dos seres celestiais, na medida em que se distingue do piloto 

repousado em suas mãos. Seus pés esticados e joelhos levemente dobrados é a 
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sutil imagem do movimento de voo ascensional que ampara o indivíduo que se 

perdeu, possivelmente, exercendo sua atividade.  

A imagem é um signo que revitaliza a memória da aviação brasileira e alude 

às trágicas histórias vividas por muitos dos heróis de guerra. Tal imagem reitera o 

compromisso desses homens com a nação, ao mesmo tempo em que procuram 

anunciar que, se por um lado eles estão a serviço do povo, seres mais elevados 

trabalham na proteção de suas vidas.  

Pilotos são homens do ar, homens semi-terrestres. Passam grande parte de 

suas vidas desbravando as altitudes mais elevadas. Sentem a liberdade de voar 

com as próteses da ciência; portanto, liberdade parcial, incompleta. Precisam de 

asas e uma estrutura de metal moldada para criar aerodinâmica. Precisam da força 

propulsora de turbinas de alta tecnologia e da coragem para acreditar que o 

desenvolvimento científico assegura a permanência do avião no ar.  Portanto, a 

grande placa sobre o túmulo aqui referido busca atribuir permanência e continuidade 

à vida, além das nuvens. Busca subir, sem a ajuda de asas ou estrutura pneumática, 

porque, na placa, o voo é uma pulsão do espírito humano que pretende enxergar a 

morte a partir de uma verticalidade positiva. Verticalidade essa, símbolo de um 

imaginário da morte que não se deixa sofrer o movimento para baixo, de 

verticalidade negativa. 

 No caso da imagem da placa, o fato do ser antropomórfico e não possuir asas 

sugere que a força ascensional que torna o voo possível origina-se na imaginação 

ascensional impregnada no espírito humano. Vem do reconhecimento de que ele é 

dotado de alma e que ela é imortal, sendo o voo resultado da emergência das 

profundezas do interior do homem. Nas profundezas está a verdadeira natureza do 

homem, aquela que se mistura às realidades da vigília e do sono, dos sonhos e dos 

devaneios, das realidades e das fantasias. O sonho do voo é universal e está 

impregnado dentro de cada um de nós. 

Ao longo deste trabalho, a imaginação ascensional mostrou como o 

imaginário da morte se revela a partir de outras matrizes, incluindo as que enfatizam 

o elemento aéreo como parte constituinte desse imaginário. No percurso 

imaginativo, procurar sentir esse voo e essa verticalidade ajuda a compreender a 
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força que a imaginação aérea possui no entendimento da morte no Brasil. Os 

cemitérios estudados são verdadeiros espaços poéticos, onde a sociedade imprime 

suas marcas culturais, sua maneira de ver o mundo e lidar com os fatos da vida. A 

morte, essa que impõe uma angústia dilacerante, é vivida nos cemitérios com as 

parcialidades das representações simbólicas que servem, antes de qualquer coisa, 

para dar respostas convincentes sobre esse grande mistério bioantropológico, como 

sugere Edgar Morin (1970).  

 
Figura 79: Sabiá 

 Cemitério de São João Batista – RJ 
Fonte: Acervo do autor 

 

 
Figura 80: Visões ascensionais 

Cemitério da Consolação – São Paulo 
Fonte: Acervo do auto 
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É sempre preferível dizer, por exemplo, que Clara Nunes “se foi pra cantar, 

para além do luar, onde moram as estrelas”. Que aqueles que amamos estão “idos, 

dispersos, arrastados no giro dos tufões, levados, como em sonho, entre visões, na 

fuga, do ruir dos universos”. Essas aspirações são parte desse imaginário que 

encontra no voo uma transcendência de grandeza (BACHELARD, 2001, p.64). Que 

estabelece o alto como um espaço valorativo e que a morte é embalada por um 

sonho de ascensão que nos leva a um mundo aéreo, luminoso, silencioso e puro. 

 
 

3.2 Os anjos e o desejo de voo 

 O desejo de voo está presente no onirismo humano. Quem nunca viveu um 

voo pleno em sonho? Eu mesmo, durante minha infância, sonhava voando por entre 

as nuvens, em cima de uma cama, segurando as mãos em sua cabeceira vazada. A 

sensação era a da mais completa liberdade. Era um voo para cima, que despertava 

um estado profundo de felicidade. Só mais tarde, já em idade adulta, é que meus 

sonhos de voo retornaram, refletindo o grande pavor que tenho de avião: sonhos de 

voo em queda livre que me fazem acordar subitamente. Em nenhum dos casos em 

que me recordo voando, lembro-me de possuir asas. O voo ou era muito natural e 

impelido por uma força irracional, ou sendo passageiro de algum objeto, por 

exemplo, a cama e o avião. 

 O fato é que o voo onírico sempre esteve presente em minha vida, mas nunca 

sob a dependência de asas que impulsionassem a subida ou descida. Na realidade, 

Bachelard (2001) já nos fala dessa impossibilidade do voo onírico ser um voo alado, 

isso porque pôr asas na forma humana já é, em si, uma racionalização excessiva.  

Quando uma asa aparece numa narrativa de sonho de voo, devemos 
suspeitar de uma racionalização dessa narrativa. Podemos estar 
mais ou menos certos de que a narrativa é contaminada, seja por 
imagens do pensamento desperto, seja por inspirações livrescas 
(BACHELARD, 2001, p.27).  

 

 No mundo dos sonhos, então, “não se voa porque tem asas, mas acredita-se 

ter asas porque se voa. As asas são consequências. O princípio do voo onírico é 

mais profundo” (BACHELARD, 2001. P.28). O princípio do voo onírico escapa à 
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racionalização e reflete as aspirações mais íntimas, mais profundas e mais 

desejadas.  

 Na arte tumular, vemos a proliferação de esculturas de anjos que atestam o 

desejo de voo no imaginário da morte. Levando em consideração a argumentação 

de Bachelard (2001), as asas que estão presentes nessas esculturas divergem da 

condição do voo humano, na medida em que a imaginação dinâmica que sustenta a 

leitura imaginativa intercepta a projeção do voo, tomando como referência as asas 

postas nos anjos pelos escultores. As asas possuem um efeito figurativo e reforçam 

a máxima de que não se voa porque se tem asas, mas que se têm asas porque se 

voa. 

 
Figura 81: Em direção ao alto 

Cemitério de São João Batista – RJ 
Fonte: Acervo do auto 
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Figura 82: Mãos, pés e asas. Tudo leva para cima. 

Cemitério de São João Batista – RJ 
Fonte: Acervo do auto 
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Figura 83: A colheita 

Cemitério de São João Batista – RJ 
Fonte: Acervo do auto 
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Figura 84: A imaginação do paraíso: o último voo 

Memorial do Carmo – RJ 
Fonte: Acervo do auto 
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Figura 85: Um salto positivo 

Cemitério do Campo Santo – Salvador/BA 
Fonte: Acervo do auto 

 

Neste caso, a linguagem visual presente na escultura apresenta outros 

elementos que permitem construir um percurso imaginativo da ascensão. Não que a 

asa não seja um indicativo do voo, mas a ilusão de imaterialidade que sustenta uma 

imagética das esculturas reside em outros elementos que levama imaginação à 

posição dos braços, dos pés, dos joelhos, da cabeça e da própria roupa que veste a 

escultura, compondo assim um todo impulsivo e voluntário movimento que, se não 

partisse de uma vontade deliberada, jamais poderia traduzir-se em redenção, posto 

que estaria à mercê de uma força aleatória. “Pedir ao escultor para criar a ilusão de 

imaterialidade parece uma aposta” (VILLETTE Apud BACHELARD, 2001, p. 76), 

isso porque o trabalho de dar movimento à rigidez da pedra e do metal não parece 

ser uma tarefa de fácil alcance. Na realidade, pôr asas na forma humana parece, 

segundo Bachelard, um grande embaraço. “Quer as façamos grandes ou pequenas, 

arrastando-se ou eretas, emplumadas ou lisas, elas permanecem inertes” 

(BACHELARD, 2001, p.76). 
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Pensar uma poética da ascensão das imagens de anjos que povoam os 

espaços cemiteriais só é possível porque, nos imaginários da morte, os objetos 

dentro dos muros dos cemitérios tendem a subir. Os anjos já são seres das alturas 

e, dentro do contexto da morte, eles refletem toda a potência aérea, toda a força de 

verticalidade que a imaginação não conseguiria alcançar fora desse contexto.  

J. Villette sugere que as esculturas de anjos dificultam a imaginação;no 

entanto, suas considerações não parecem se aplicar às esculturas intramuros dos 

cemitérios. Como já discutido no capítulo II, quando uma representação deixa a 

cidade dos vivos para serem posta na cidade dos mortos, ela se aura de sacralidade 

e o que é sagrado habita tanto esse como o outro mundo. Os seres do outro mundo 

nos imaginários da morte no Brasil são acessados por um impulso vertical, uma 

realidade que se coloca acima ou abaixo dos nossos pés. Por isso, as esculturas de 

anjo nos cemitérios dá a possibilidade de alcançar imagens de grande mobilidade, 

pois apresentam o desejo humano de vencer a morte, de está junto aos seres do 

além. 

Assim, os anjos postos nos cemitérios produzem uma sensação de subida e 

de mobilidade, pois eles são referências inventadas pela cultura para aproximar o 

homem de uma dimensão superior. Nesse caso, os anjos expressam um voo de 

liberdade; de liberdade desse mundo. Não estão povoando os cemitérios por acaso, 

pois a figuração de voo presente nessas esculturas revela o desejo do homem em 

alcançar outra dimensão a partir de um movimento ascensional.  

 

3.3 A morte e a imaginação aérea do céu azul 

 No capítulo “O céu azul”, em “O ar e os sonhos” (2001), Gaston Bachelard 

classifica a imaginação material construída pelos poetas, com base no tema do azul 

celeste. Para ele, tais poetas estão classificados em quatro classes:  

Os que veem no céu imóvel um líquido fluente (...), Os que vivem o 
céu azul como uma chama imensa (...), Os que contemplam o céu 
como um azul consolidado, uma abóbada pintada – o azul compacto 
e duro (...), [e] os que participam da natureza aérea do azul celeste 
(BACHELARD, 2001, p.163).   
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 De fato, o céu azul, na poesia, pode ser vivido em toda a sua potência 

poética, porque as palavras animam a imaginação, conferindo-lhe vigor e liberdade. 

O céu azul, como expressa Bachelard (2001, p.164) “não é para o escritor um 

simples fundo”; ele é um objeto poético que se anima numa metáfora. Vi em algum 

lugar que “a metáfora é como uma réstia de luz que entra pela fresta da janela, 

projetando sua luz salvadora e permite achar o interruptor”. Dessa forma, o céu azul 

é visto para além da tradução de uma cor, mas as imagens primeiras têm que nos 

fazer sonhar a cor, têm que nos fazer viver a intensidade de suas variações como 

um impulso poético, como uma metáfora que vai além da palavra ou imagem visual 

que se apresenta ao leitor.  

 O céu azul é vivido com toda sua potência poética quando leva o leitor para a 

desmaterialização dos conceitos e das imagens, porque sonhar o azul celeste é se 

entregar à imensidão da abóbada que vai, paulatinamente, levar ao leitor “a 

sentimentalidade pura”, como assegura Bachelard (2001, p.168). A imaginação 

aérea que se aninha no céu azul busca evadir-se para as profundezas da alma e 

para os confins do universo. Não projeta um limite fixo, como uma moldura que 

interrompe o fluxo imaginativo. É como uma flor que desabrocha em uma 

miscelânea de variações de cores, permitindo a evasão, transformação e 

deformação de uma visualidade e de um conceito. 
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Figura 86:O chamado dos apóstolos Pedro e André  

DucciodiBuoninsegna (1255-1319) 
Fonte: http://www.cbpf.br/~caruso/fcn/publicacoes/pdfs/ceu_dourado.pdf 

 
 

A representação do céu tem um percurso importante na história da arte. 

Durante longos anos da Idade Média, principalmente durante o período bizantino, o 

céu passa a ser representado na pintura como um verdadeiro cosmo dourado que 

expressa uma sensibilidade altamente religiosa. “O dourado é a cor consagrada ao 

céu medieval, marca da pintura bizantina, que simboliza o quão rico é este lugar 

para uma cultura essencialmente teocêntrica” (CARUSO, 2007, p.1). Para Francisco 

Caruso (2007), o uso do dourado está associado à riqueza material do ouro naquela 

época e ao imaginário medieval cristão que, sobremaneira, domina um estado 

mental religioso.  
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Por um lado, corrobora a ostentação da igreja naquela época; por 
outro, o céu – a morada de Deus e o lugar onde as almas boas 
desfrutam da vida eterna – deve ser o que há de mais valioso a ser 
almejado pelos homens de bem. Portanto, o céu estilizado, dourado, 
casa da vida eterna, é um céu a ser admirado, a ser contemplado, a 
ser respeitado (CARUSO, 2007, p.1). 

 

 

Figura 87: A lamentação 
GiottodiBondone 

Fonte: http://gabinetedehistoria.blogspot.com.br/2014/06/renascimento-transicao-do-mundo_21.html 
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A elaboração de um céu da forma como os bizantinos propunham reflete a 

exacerbação paradigmática de um momento em que as doutrinas cristãs exercem 

sua primazia sobre a sociedade e cultura da época. GiottodiBondone (1266-1337), 

“será, [então] o primeiro a pintar o céu de azul, sob a inspiração franciscana (...), 

como um reflexo de uma nova compreensão da natureza e do próprio homem que 

começa, então, a ser construída” (CARUSO, 2007, p.1).  

E essa mudança estética, que também é paradigmática, “reflete uma nova 

visão mais humanista do mundo e mais realista das coisas” (CARUSO, 2007, p.1), 

dando real visibilidade às belezas do mundo, integrando o homem à natureza, suas 

cores e formas e sem, no entanto, afastá-lo de Deus. Há, de certa forma, uma 

vontade de se harmonizar com a natureza e de encontrar Deus na “sua criação”, 

isso porque, no despertar de uma tímida racionalidade, seria mais cômodo encontrar 

Deus na beleza das coisas vistas e vividas do que numa projeção fora das 

realidades objetivadas.  

Talvez aqui se esteja de frente a uma vontade, nos termos 

schopenhauerianos, tão bem descrita em seu livro “O mundo como vontade e como 

representação (2005), onde a vontade é apresentada como a coisa-em-si, como 

resultado imediato de uma transformação íntima do homem que modifica as 

representações do mundo exterior. E esse céu azulado, íntegro nas suas variações 

objetivas, reflete essa vontade humana em possuí-lo, em acessá-lo e em trazer para 

perto de si algo que há muito se colocava na esfera do sagrado, e por isso, longe do 

mundo dos homens. 

 Assim, ao olhar para essa mudança que se dá na representação do céu no 

mundo medieval, percebe-se que na imaginação poética a criação das imagens 

opera por caminhos parecidos. Talvez a afirmação de Bachelard (2001, p.172), 

expresse bem as ideias acima: “Se o mundo é também vontade, o céu azul é 

vontade de lucidez”. 

 



 

163 

 

 

 
Figuras 88 e 89: Infantes no cerúleo  

Cemitério Público de Jardim do Seridó/RN 
Fonte: Acervo do autor 
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Figura 90: O azul imaginado 

Cemitério Público de Jardim do Seridó/RN 
Fonte: Acervo do autor 

 

 
Figura 91: Sublimação 

Cemitério Público de São João do Sabugi/RN 
Fonte: Acervo do autor 
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Figura 92: Em busca de Deus 

Cemitério do Campo Santo – Salvador/BA 
Fonte: Acervo do autor 
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Figura 93: Imagens do paraíso 

 Cemitério Público de Santana – Currais Novos/RN 
Fonte: Acervo do autor 

 

 A imaginação poética despertada nos cemitérios estudados aponta para a 

elaboração de um céu que dissimula a face aterrorizante da morte. São imagens que 

atestam um lugar de integração do ser à dimensão imaginal de um mundo idealizado 

por uma vontade de vida, por uma vontade que não deixa a finitude ser uma 

dimensão aceitável nas diversas sociedades. O céu azul é a própria aspiração do 

outro mundo, onde não se reconhece o obscuro como traço, onde a face horripilante 

da morte cede espaço para uma aura celeste que encontra no azul seu signo de 

consolidação de um imaginário ascensional repleto de imagens tranquilizadoras. 

 Se a morte ameaça o homem e o torna refém de sua força inalienável, por 

outro lado o azul do céu é a expressão imaginária da boa morte, da morte como um 

estado de lucidez, da morte como uma aventura para lugares imaginados. O céu 

azul nas imagens acima transporta o leitor a um estado feliz porque, nesse caso, a 

morte se nutre do frescor do vento que eleva a alma por entre as nuvens e pelo 

infinito celeste. Tudo é integração nesse mar aéreo e leve; tudo se rende à beleza 

etérea, pura e elevada, em que a alma já não pertence às agruras desse mundo 

sórdido e corrupto. O céu azul destas imagens contrasta com a imagem terrível de 

que a morte se metamorfoseou no mundo contemporâneo e não permite ser outra 

coisa a não ser essa metáfora da libertação, da passagem, do grande voo sobre o 

qual se condensam as vontades humanas.  
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 O céu azul é um estado poético, pois reestrutura semanticamente o outro 

mundo. “É mais um sentimento que uma coisa visual” (COLERIDGE apud 

BACHELARD, 2001, p.168). Ele, como afirma Bachelard, é sentimentalidade pura, 

talvez porque defina esse estado de entendimento das coisas passando pelas 

aspirações mais íntimas e pelas vontades mais intensas. Ele tem a força de sublimar 

a existência humana, de modo que o homem torna-se parte dele. 

 Nos cemitérios, o céu azul faz viver a esperança da mãe de Robson Araújo de 

Lima e de Joyce Kelli de Medeiros Silva, nas imagens acima.  Para elas, seria 

impensável a existência pós-morte de seus filhos fora de uma paisagem imaginária 

repleta da sentimentalidade que as cores frias das diversas tonalidades que o azul 

elabora. Mais do que uma cor, o azul é a metáfora da beleza do mundo, ou melhor, 

da beleza do outro mundo que faz a morte ser menos triste e menos temida. Faz 

viver também a esperança dos enamorados, dos casais que estiveram longamente 

juntos na vida terrena, como Sebastião Moreira da Costa e Alzira Bezerra da Costa 

ou Canstância Medeiros e Antônio Rumão. Nos cemitérios suas imagens estão 

sublimadas e dispersas nesse azul que os recebe em sua união plena. Esse azul 

acolhedor aliado ao movimento branco das nuvens acorda em nós uma silenciosa 

mobilidade por entre a imensidão do universo celeste, de acordo com as palavras de 

Bachelard (2001, p.194):  

A nuvem, movimento vagaroso e redondo, movimento branco, 
movimento que se escoa sem rumos, acorda em nós uma vida de 
imaginação mole, redonda, descorada, silenciosa, flocosa... Em sua 
embriaguez dinâmica, a imaginação usa da nuvem como de um 
ectoplasma que sensibiliza a nossa mobilidade. 

 

 E esse azul celeste povoado de homens se dispersa em imagens fantásticas, 

em variações de cores incontáveis e encontra nas nuvens esse elemento de 

mobilidade. “Parece ao sonhador que a nuvem pode transportar tudo: a mágoa, o 

metal e o grito” (BACHELARD, 2001, p. 195). Parece que as imagens dos mortos, 

estampadas nas placas sobre o céu azul, são nuvens, homens-nuvens, que se 

transformam em seres flocosos, moles, descorados e silenciosos, haja vista que, ao 

olhar essas imagens, o leitor/sonhador tece seu devaneio com laços mais suaves e 



 

168 

 

ligantes. O homem é céu, assim como a morte é tranquilidade. É um devaneio 

sublimador. 

 O azul do céu, portanto, sintetiza então esse desejo de ascensão, esse 

desejo dinâmico de subir aos céus e de encontrar um lugar acolhedor e unificador, 

tal qual a música “Um amor puro”, de Djavan:  

Aqui ou noutro lugar 
Que pode ser feio ou bonito 
Se nós estivermos juntos 
Sempre haverá um céu azul. 
 

 

3.4 A verticalidade negativa da morte: a queda imaginária 

Ao iniciar o capítulo sobre a queda imaginária no livro o “ar e os sonhos”, 

Gaston Bachelard (2001, p. 91) adverte que “se fizéssemos o duplo balanço das 

metáforas da queda e das metáforas da ascensão, não deixaria de surpreender-nos 

o número muito maior das primeiras”. Isso se aplica de fato à literatura, notadamente 

aquelas apresentadas por Bachelard, já que este foi um fervoroso leitor de Edgar 

Allan Poe, um exímio “criador de abismos imaginários”.  

Nessa imaginação que prima por um eixo vertical, a ascensão parece 

estruturar as representações da morte nos cemitérios estudados; uma verdadeira 

“floresta de símbolos” ascensionais; uma verdadeira espacialidade de fuga para as 

alturas. E, como já foi anteriormenteexposto, essa verticalidade positiva reafirma um 

impulso moral da sociedade, um impulso que incorpora o sentido da beleza e da 

grandeza. A queda imaginária, o movimento para baixo, por outro lado, está 

plasmado em nosso inconsciente como arquétipos que estruturam os sentidos da 

feiúra e da tristeza, da dor e do medo.  

(...) medo de cair é um medo primitivo. Vamos reencontrá-lo como 
componente dos mais variados medos. É ele que constitui o 
elemento dinâmico do medo da escuridão; o fugitivo sente as pernas 
vacilarem. O escuro e a queda, a queda no escuro, preparam dramas 
fáceis para a imaginação inconsciente (BACHELARD, 2001, p. 91).  

 



 

169 

 

O que vai para cima se enriquece e engrandece; que vai para baixo se aura 

de pobreza e se apequena. O que vai para baixo se afunda na escuridão 

desconhecida das terras sombrias, onde não há esperanças de continuidade, já que 

a luz é a própria representação da vida. A queda leva imaginariamente ao 

desabamento por terras opacas sem a chama viva da luz dos deuses superiores, já 

que “a luz nos vem do alto; daí a ideia de impulso vital, de plenitude, estar associada 

à ascensão” (CESAR, 2011, p.114).  

Buscando apresentar a relação entre a obra de Bachelard e 

Desoille,Constança Marcondes César (2011) dá ênfase à força imaginativa das 

metáforas da verticalidade na elaboração dos pensamentos poéticos e terapêuticos 

dos dois pensadores. Alto e baixo e ascensão e descida estão na base da 

imaginação ativa que mobiliza as imagens, de modo que é no movimento 

ascensional que brotam as imagens mais felizes; aquelas que induzem ao 

relaxamento, calma e bem-estar. Tomando-se como suporte Desoille, “as imagens 

da ascensão são imagens do futuro do ser que imagina, retificando as experiências 

penosas anteriores e libertando o sujeito do que entravou seu desenvolvimento” 

(p.112), projetando, assim, uma saída para imagens felizes e desejáveis em direção 

a uma vida nova, como aponta Bachelard (2011). A queda, portanto, esboça esse 

abismo oco e sem fim. O ser que caiu é um ser que não descobriu toda a beleza do 

mundo, todos os atributos que conciliam o homem com o mundo: “Beleza, bondade, 

nobreza relacionam-se à imagem da altura; tristeza, feiura e maldade, à da baixeza” 

(CEZAR, 2001, 114).  

 Por todas essas questões relativas à queda moral e imaginária é que dentro 

dos cemitérios há uma tendência em esconder a presença de um mundo inferior e 

exaltar a existência de um mundo superior acessível a todos. Nos cemitérios há a 

exaltação das representações ascensionais, sendo que a subida, o voo para cima, 

se contrapõe e sobrepuja a queda e o movimento para baixo. Em raras exceções, 

vê-se alguma família reproduzir nos túmulos dos seus familiares imagens e 

representações que suscitem a queda imaginária.  
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Figura 94: Asas quebradas 

Cemitério de São João Batista/RJ 
Fonte: acervo do autor 
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Figura 95: O voo de Ícaro 

 Cemitério de São João Batista/RJ 
Fonte: acervo do autor 

 

 Essa quase inexistência de representações da queda mostra o 

distanciamento social e o horror que esse movimento para baixo causa ao homem. 

Nesse caso, a morte, vista sob esse ângulo, aparece como um contraponto entre 

alto e baixo; entre ascensão e descida, sendo que a subida tem um sentido exato da 

clareza e a descida representa o lado obscuro e negro da existência. Cesar (2011, p. 

117)atribui a Bachelard as palavras: “o conhecimento de si passa pelo confronto 

com o lado obscuro do ser, de modo que a superação dos conflitos conduza a uma 

nova organização interna”.  

 Tudo isso tem nos aproximado de uma conclusão acerca do enfrentamento 

da morte pelo homem em nossa sociedade: a morte ainda é para nós um grande 

tabu. É o solstício de inverno que possibilita a noite mais longa do ano. Morte é 

noite, é medo, é tristeza. Negamo-la com todas as nossas forças e construímos 

representações com o intuito de amenizar o seu horror. Assim, subir é continuar 

vivendo, descer é perecer na escuridão da morte, sem ser visto e sem ver ninguém. 

Não há conciliação entre subida e descida no universo da morte e é por isso que nos 

desorganizamos internamente quando estamos à mercê de sua força inalienável.   
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CAPÍTULO 4 
MORTE E POÉTICAS DO FOGO 
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4.1O fogo íntimo 

A ação poética é uma atitude. É preciso querer ver o mundo de uma maneira 

diferente. Não basta tentar encontrar o sentido das coisas, é preciso ir além; é 

preciso criar. Só assim a poética se revela como um alimento de renovação e de 

onde brotam semânticas da vida, sempre se transformando, sempre apresentando o 

homem e sua relação com o mundo. Neste capítulo, busca-se associar a morte a 

uma poética do fogo e revelar como esse elemento se impregna na elaboração das 

mais variadas imagens da morte. Trata-se, sobremaneira, da procura pelo fogo 

como metáfora da poética da vida e da morte. “Para Heráclito, filósofo grego da 

antiguidade, o fogo é o princípio que explica o mundo. Na luta dos contrários está o 

devir, para manter o fluxo do movimento, pois tudo corre como as águas do rio. O 

mundo é fogo e, como uma vela, ora se acende, ora se apaga” (ALVAREZ 

FERREIRA, 2013, p.84). Gaston Bachelard (1972, p.21)compactua comHeráclito 

esse pensamento. Nos seus primeiros escritos sobre o elemento fogo, traz uma 

notável definição do papel desse elemento na elaboração imaginária do mundo. 

Pare ele: 

Se aquilo que se modifica lentamente se explica através da vida, o 
que se modifica depressa é explicado pelo fogo. O fogo é ultravivo. O 
fogo é íntimo e universal. Vive no coração. Vive no céu. Sobe das 
profundezas da substância e oferece-se como o amor. Volta a torna-
se matéria e oculta-se, latente, contido, como o ódio e a vingança. 
Entre todos os fenômenos, ele é realmente o único que pode aceitar 
as duas variações opostas: o bem e o mal. Brilha no Paraíso. Arde 
no Inferno. É doçura e ternura. É cozinha e apocalipse. É prazer para 
a criança que se senta com juízo à lareira; no entanto castiga 
qualquer desobediência de quem pretende brincar demasiado perto 
das chamas. É bem-estar e respeito. É um deus tutelar e terrível, 
bem e mau. Pode contradizer-se. É, portanto, um dos princípios de 
explicação do universo.  

 

Talvez a ideia da chama como um princípio universal seja realmente um dos 

mais fortesícones em nossa sociedade. Bachelard (1989, p.30)assegura que diante 

da chama o leitor vigilante pensa na vida e pensa na morte. Um sopro a aniquila, 

uma fagulha a reascende. A chama, então, contem, em si, a metáfora da 

justaposição desses polos antagônicos, pois “o fogo é um elemento material que 

existe no micro e no macrocosmo. No ser humano, ele é uma fonte de calor e de luz 
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que comanda suas crenças, paixões, seu ideal e a filosofia de sua existência” 

(ALVAREZ FERREIRA, 2013, p.84).  

É preciso entender que existe um valor humano do fogo, um valor que se 

nutre da materialidade desse elemento. Para esse entendimento, Bachelard (1990, 

p.108)sugere que nos apropriemos de uma espécie de infralinguagemque elucide os 

valores da vida quente. Assim, “nossos órgãos são lareiras. Toda uma linguagem de 

febre dá a medida de nossos instintos. O existencialismo da sensualidade (...) tem 

necessidade dessa infralinguagem”. Bachelard sugere que há um fogo íntimo que 

queima dentro de nós. Um fogo que dá motricidade aos nossos órgãos e sentidos. 

De certa forma, esse fogo é uma metáfora que se sustenta no calor que emana do 

interior do corpo, de modo que sustenta, também, o imaginário de que a vida é uma 

chama e queima como uma Fênix, pronta para queimar até o final e se acender 

novamente.  

É preciso sentir que o fogo é um bem incubado, um bem guardado 
sob as cinzas. Os mil sonhos do calor íntimo atestam da atração dos 
fogos enterrados. Os tesouros são ardentes. Por eles queimamos de 
cobiça. Uma espécie de convicção anima nossos sonhos 
prometeicos garantindo-nos que o fogo está em nós, que nosso 
corpo contém uma reserva dele. Numerosos são os mitos relatados 
por Frazer em que o fogo é extraído do corpo humano 
(BACHELARD, 1990, p.108). 

 

Então, se a vida tem na chama uma imagem viva, a morte, também, encontra 

sua imagem associada a esse elemento ardente. Durante o exame de qualificação 

desta tese, a professora Eugênia Maria Dantas, componente da banca naquela 

ocasião, apresentou suas impressões sobre como ela compreendia a morte: 

“vivenciei os últimos dias de vida de papai; foi muito triste passar por aquilo. Para 

mim a imagem de papai naquela cama de hospital era como de uma chama que ia 

se apagando até não restar uma fagulha sequer”. E continuou sua fala: “vida para 

mim é uma chama acesa que uma hora irá se apagar, mas temos a necessidade de 

crer que ela se acenderá novamente em outro plano”. Já em matéria de “O Globo”, 

na coluna “Cultura”, no dia 13 de setembro de 2014, a filha do poeta brasileiro 

Manoel de Barros faz a seguinte declaração sobre os últimos meses de vida do seu 

pai: “ele estava se apagando como uma velinha”, isso porque as sucessivas perdas 
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de filhos, um por desastre aéreo e outro por AVC, fizeram o poeta ir se “apagando”, 

de modo que o jornal “O Globo” interpreta a declaração da filha como “uma imagem 

poética que faz jus a um personagem cuja dedicação aos versos teve o afinco e a 

simplicidade de quem vê o mundo pela lente da beleza” (O GLOBO, 2014). 

 As falas sensibilizadas de Eugênia e de Marta demonstram como o fogo 

alimenta as imagens da morte imaginadas por ambas. Refletem, de alguma maneira, 

uma beleza poética que substitui a ideia da corrupção do corpo por uma metáfora 

ígnea mais mole e porosa: apagar. As falas de ambas são como poesias em sua 

metafísica instantânea: “Num curto poema deve dar uma visão do universo e o 

segredo de uma alma, ao mesmo tempo um ser e objetos” (BACHELARD, 1985, 

p.183). São como instantes poéticos, pois “emociona, prova – convida, consola - , é 

espantoso e familiar” (BACHELARD, 1985, p.184).  

As imagens da chama e da vela sintetizam o universo da morte e nos 

convidam a experimentar a chama se apagando vagarosamente, até não restar 

nenhuma fagulha. Desse ponto de vista, a morte é silenciosa, ao mesmo tempo em 

que causa hipotermia na alma. Apagar-se, assim, é morrer, morrer vagarosamente. 

Mas apagar-se como a chama de uma vela contém um símbolo de poesia, de 

profundidade, de meditação, de resignação. “A vela que se apaga é um sol que 

morre. A vela morre mesmo mais suavemente que o astro celeste. O pavio se curva 

e escurece. A chama tomou, na escuridão que a encerra, seu ópio. E a chama morre 

bem: ela morre adormecendo” (BACHELARD, 1989, p.31). 

 A chama, então, sustenta, também, as imagens de vida e morte no centro da 

cultura ocidental, podendo-se entendê-la como metáfora da alma. A chama é a alma 

que alimenta os corpos, que lhes dá o sentido de humanidade e de imortalidade. 

Parafraseando Bachelard (1972, p. 33), “o fogo dorme dentro de uma alma mais 

seguramente do que debaixo das cinzas”. O fogo acende a chama da vida e lhe dá 

vitalidade.É ele que imaginariamente eleva o homem, num movimento ascensional. 

O fogo para cima é vida em exuberância, o fogo para baixo é morte e sofrimento. “A 

chama é uma ampulheta que escorre para o alto. Mais leve do que a areia que 

desmorona, a chama constrói sua forma, como se o próprio tempo tivesse sempre 

alguma coisa a fazer” (BACHELAR, 1989, p. 30). 
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 O fogo, então, guarda os sonhos de vida e impulsiona o homem nessa sua 

negação constante da morte. O fogo, no reino da morte e no imaginário cristão, por 

exemplo, é o símbolo da expiação e do sofrimento. No entanto, ambos, pecadores e 

seres de bondade, guardam perante o fogo uma vitalidade de continuação: para os 

pecadores, resta queimar no fogo impiedoso das profundezas e para os seres de 

bondade, encontrar a luz celeste na direção do zênite do mundo. 

De qualquer modo, o fogo simboliza um estado íntimo da alma e aquece as 

aspirações mais profundas do homem. Ele também simboliza a vitalidade do corpo: 

a quenturaatesta a pulsação da vida do corpo humano e na algidez a vida foge como 

uma chama se apagando, restando um corpo gélido e sem a cor do sangue quente 

correndo pelas veias. 

 Quem contempla uma chama pode viver a dialética de uma doçura 

reconfortante e intensa ou a violência e a cólera do fogo. No entanto, contemplar o 

fogo nessa dupla perspectiva é viver o nosso ser andrógino. É buscar temer e amá-

lo ao mesmo tempo. É encontrar na chama de uma vela, de uma lareira ou em outro 

qualquer lugar a chama que está dentro de nós mesmos. O fogo é esse elemento 

que nos faz estar dentro e fora, na superfície e na profundidade.  

 Nosso objetivo principal, no entanto, é trazer o fogo vivido, aquele 

contemplado em estado de ânima. Se numa primeira impressão o fogo aparenta ser 

o mais masculino dos elementos da matéria, por outro lado vivê-lo, assim como 

Eugênia e Marta, faz nascer imagens fundidas no calor do fogo sonhado 

intimamente e na combustão dos sentimentos, emoções, amores e dores.  

 O fogo, então, desperta no sonhador das chamas a capacidade de viver e 

reviver como a Fênix. Poderíamos dizer que aquele que busca viver o mundo a partir 

de uma imaginação ígnea transforma as coisas em metáforas da Fênix e, portanto, 

não enxerga a morte senão segundo um ciclo de morte/renascimento. Isso tudo 

demonstra que viver o fogo que habita o interior das coisas é experimentar 

nascimento e morte como parte de um processo único e transformador. Assim, 

parte-se nesse campo de estudo em busca da chama e suas imagens mais 

arrebatadoras: aquelas que criam com o calor latente a alma humana. 
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4.2 A verticalidade das chamas
65 

 

                                                           
65 O título desse tópico foi retirado do terceiro capítulo do livro “A chama de uma vela” (BACHELARD, 
1989). 
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Figuras 96,97 e 98: As chamas positivas 
Cemitério do Campo Santo – Salvador/BA 

Fonte: Acervo do autor 
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Seguindo esse fluxo imaginativo, encontrei uma narrativa do fogo bem 

estruturada no cemitério do Campo Santo, em Salvador, no momento em que 

participava de um roteiro cultural oferecido pela Casa da Misericórdia, 

administradora do cemitério.  Pude observar tal narrativa do fogo bem localizada no 

tempo e no espaço, uma espécie de memória do fogo impregnado nas 

representações simbólicas daquela necrópole.  

Entrando pelo portão principal do cemitério, logo na quadra à direita, 

vislumbrei a parte mais antiga e de arquitetura cemiterial, datada a partir da segunda 

metade do século XIX. Ela é uma arquitetura monumental, com túmulos que chegam 

a medir por volta de 10 metros de altura e possui um riquíssimo acervo de arte 

desse período. Salvo algumas exceções de túmulos que foram modernizados, essa 

parte mais antiga é um verdadeiro museu a céu aberto, com obras vindas, 

principalmente, da Europa do final do século XIX e início do século XX. 

Durante o roteiro, o diretor do cemitério nos apresentou as diversas histórias 

dos homens ilustres e as memórias da rica sociedade baiana que estavam ali 

sepultadas, chamando a atenção, de um modo todo especial, para as práticas 

culturais da morte vividas naquele momento. Além disso, deixava claro para nós que 

as elaborações dos túmulos por aquela sociedade era resultado de como se 

compreendia a morte naquele momento, observando-se uma nomenclatura: colunas 

quando vazadas significam a eternidade, mas quando dentro da estrutura do 

mausoléu significam guardiãs; colunas quebradas significam a morte do chefe de 

família; homens com instrumentos de trabalho significam a representação do próprio 

trabalho; a verticalidade das torres pontiagudas e dos arcos ogivais voltados para o 

alto simboliza a busca de se estar mais próximo de Deus; a presença das rosas na 

arte cemiterial faz alusão à glória do Paraíso, devido ao seu perfume e beleza; a 

grande âncora simboliza a esperança cristã; a estrela sobre a cabeça simboliza uma 

janela cósmica, um ponto de entrada para o céu; a urna funerária encimada por 

serpentes enroscadas representa a divindade criadora e a suficiência divina; a 

palma é sinal de martírio; a pena na mão simboliza o ato de ceifar; chamas acesas 

para cima representam a vida e a crença na imortalidade; e quando para baixo 
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simboliza esse questionamento da imortalidade e uma descrença na continuação, 

elaborando, portanto, uma visão mais pessimista da morte66.  

 Sob os diversos simbolismos das chamas nos espaços cemiteriais, sente-se a 

sua verticalidade como um impulso ascensional que explica a sua potência poética. 

Essa potencia poética é a vontade humana de subir a partir de um fogo que 

conquista as alturas “por uma forma reta e de pé [que] se lança e nos leva em sua 

verticalidade” (BACHELARD, 1989, p.59). Nas culturas mais primitivas o fogo era 

venerado como um Deus, um símbolo divinizado, um verdadeiro Deus terreno. 

Segundo Santana (2010, p.36), isso se explica porque “é um elemento 

aparentemente vivo, no sentido de que cresce a partir do material que consome, 

morrendo e reaparecendo”. Cresce, portanto, para cima, esquecendo a gravidade 

que puxa quase tudo para baixo, de modo que quem olha essas chamas sonha ir 

mais alto, para além dos limites concretos da existência terrena. Sonha a morte não 

como colapso, mas como veículo de acesso ao que está no zênite imaginário. 

 As narrativas do fogo no cemitério do Campo Santo estão ordenadas e 

refletem uma visão da morte do mundo ocidental. A presença das chamas na arte 

cemiterial da segunda metade do século XIX elabora uma visão da morte menos 

racionalizada do que a observada na arte cemiterial do século XX; isso porque, 

mesmo tendo as atitudes diante da morte nesse período já se modificado, em virtude 

de um pessimismo em relação a tal fenômeno, ainda estão impregnadas quase que 

efetivamente de sentidos puramente religiosos e imaginários. Nota-se, por exemplo, 

na arte cemiterial do século XIX, chamas flamejantes, eretas que, mesmo quando 

perturbadas pelo vento, ainda mantêm-se na sua teimosia verticalizante. Isso 

demonstra, de certa forma, a marca de uma aceitação da imortalidade como 

explicação resignada para o fenômeno da morte. Tais chamas são símbolos de uma 

fantasia que se criou em volta da mortee atestam essa vontade humana de insistir 

em viver, em reviver pelo fogo que aniquila, mas que também transforma e faz 

renascer. É o fogo da ressureição e da regeneração. Queima como uma fênix que, 

mesmo depois de restar apenas o pó das cinzas, renasce bela e radiante67.  

                                                           
66 Essas informações foram retiradas da fala do Diretor do Cemitério que Santo, que naquele momento estava 

responsável por realizar o roteiro cultural.  
67 Chegamos a essas afirmações não de forma gratuita, mas a partir das informações retiradas do roteiro 

cultural que foi montado por um grupo de estudiosos que estudaram a arte cemiterial no Campo Santo. 
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 As três primeiras imagens deste tópico demonstram o simbolismo do fogo 

verticalizado. A chama queima e remete a imagens dinâmicas, permitindo, por meio 

da meditação dessas chamas, “encontrar uma espécie de impulso sobrevital que 

deve aumentar a vida, prolongá-la além de si própria, apesar de todas as fraquezas 

da matéria comum” (BACHELARD, 1989, p.68). Ela é esse impulso que tenta 

deslocar o fenômeno biológico da morte para uma esfera imaginária, onde se 

concebe a vida pela crença em uma morte-renascimento. Nesse ponto, a chama que 

a tudo consome, até os metais mais resistentes, renova a esperança e oferece a 

liberdade do alto.  

 É preciso, para aquele que se propõe a contemplar as três primeiras imagens, 

imaginar o fogo como uma substância ativa e incandescente que conduz a 

considerar a morte como uma imagem viva, porque a vida é um fogo que queima 

intimamente. O fogo que não se apaga, é a vida que continua após a morte, ou o 

sopro que apenas se desloca para outra dimensão, transportando consigo a chama 

que acabara de extinguir. Assim, o ser imaginado a partir dessas chamas é um ser 

eterno, é o homem eterno que queima como o fogo do Olimpo e nos corações dos 

deuses imortais. Ele é a imagem dos deuses porque deseja e conquista uma fictícia 

imortalidade no calor das chamas positivas tão desejadas. 

  O século XIX, sendo o período em que surgem os primeiros cemitérios 

urbanos no Brasil, inaugura uma nova forma de lidar com a morte.Nesse período, 

um silêncio abissal passa a envolver as questões em torno da morte e um medo 

angustiante da finitude passa a caracterizar novas posturas de enfrentamento desse 

fenômeno. A morte, a partir de então, começa a ser silenciada,migrando para 

espaços representativos das mais variadas atitudes. É importante ressaltar que a 

grande dificuldade de aceitação da morte nesse período fará dos cemitérios altares 

da esperança; por isso as chamas que não se apagam e queimam para o alto são 

expressões da morte que caracterizam tal época. Segundo Ariès (1977, p. 46), “esse 

sentimento é a origem do culto moderno dos túmulos e dos cemitérios (...) [e] trata-

se de um fenômeno religioso, próprio da época contemporânea”. 
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Figuras 99, 100,101 e 102: As chamas negativas 

Cemitério do Campo Santo – Salvador/BA 
Fonte: Acervo do autor 
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As narrativas do fogo no cemitério do Campo Santo apresentam outra 

perspectiva imaginária da morte: Agora se vê nas imagens acima que as chamas 

estão projetadas para baixo, numa posição em que tende a agonizar,simulando uma 

tentativa de voltar à sua posição natural. As chamas para baixo sinalizam uma 

perspectiva pessimista com relação à morte e geralmente estão associadas a outros 

elementos como o crânio humano, a ampulheta e figuras míticas do sono e da 

própria morte. De certa forma, ocorre a elaboração de uma narrativa em que a morte 

do fogo também significa a morte do homem, ao mesmo tempo em que carrega o 

sentido da morte imaginária do outro mundo. 

A chama para baixo é a dúvida em torno da crença na imortalidade. É o sopro 

racionalizante que tende a apagar a chama imaginária do além-mundo. Apagar-se, 

nesse caso, é morrer absolutamente, como no poema de Manuel Bandeira, já 

apresentado anteriormente. Uma morte absoluta que, de tão temida, passa a figurar 

como elemento importante nos túmulos desse e de muitos outros cemitérios 

brasileiros. 

O fogo que se apaga na arte cemiterial é a vida que se estingue, é o 

sofrimento pela iminente aflição de uma morte absoluta. Nesse caso, deixa de ser 

fonte de vida e esperança para queimar as certezas que anteriormente não estavam 

ameaçadas. Ao observar as imagens, sente-se o duro golpe da morte e morrer se 

torna cada vez mais difícil, pois não aprendemos, ainda, a viver sem a chama 

crepitando dentro de nós. A chama acesa é uma imagem feliz, porque restaura e nos 

integra ao cosmo como seres eternos e dotados de alma que não sucumbe ao 

desfalecimento do corpo. 

Parece-nos, então, que viver sem a chama acesa nos imobiliza diante da 

morte, pelo menos até o exato momento da história humana. Como sugere Edgar 

Morin no livro “A via para o futuro da humanidade” (2013), a reforma da vida só é 

possível por uma reforma da morte, e essa reforma da morte passa pela aceitação 

do nosso destino, pela restauração de rituais e cerimônias que vêm se perdendo. 

Portanto, a reforma da morte passa pela manutenção da chama acesa, sempre para 

o alto, sempre levando o homem nessa jornada planetária que se reiventa a cada 

dia.  
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A sociedade, cada vez mais, tem se tornado pessimista com relação à morte, 

talvez por isso o silêncio tenha aumentado gradualmente. Hoje, os novos cemitérios 

procuram expressar suas atitudes e crenças por meio da arquitetura cemiterial mais 

secularizada. É mais elegante uma placa sobre a grama e num ambiente projetado e 

harmonioso do que os símbolos funerários aparentes e em túmulos suntuosos. Por 

outro lado, essa despersonalização acaba por afastar ainda mais o homem do 

universo da morte e isso produz um efeito negativo, pois o contato com a morte é 

essencial para que possamos estabelecer as devidas conexões que nos façam viver 

de uma maneira mais integrada com o mundo.  

Então, a figura da chama se apagando causa um calafrio na alma, pois nos 

adverte sobre a possibilidade de uma morte absoluta. Por mais que a ideia de morrer 

absolutamente tenha ganhado adeptos e muitos já buscam se posicionar contrários 

a qualquer forma de prolongamento da vida, o fato é que precisamos buscar uma 

chama perene dentro de nós, pelo menos enquanto não aprendermos a viver de 

forma laica. Isso talvez só seja possível pela restauração do pensamento que 

envereda por uma nova via que nos leve a outro futuro.  
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4.3 Os sonhadores da vela 

 
Figura 103: Iluminando os caminhos 

Cemitério Público de Jardim do Seridó/RN 
Acervo do autor 

 

 
Figura 104: Intercedendo por todos os mortos 

Cemitério de São Francisco Xavier – Rio de Janeiro/RJ 
Fonte: Acervo do autor 
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Figura 105: Sinal de vida 

Cemitério da Consolação – SP 
Fonte: Acervo do autor 

 
 

 
Figura 106: Uma vela para cada um de vocês! 

Cemitério da Consolação – SP 
Fonte: Acervo do auto 
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Sonhemos, a partir de agora, mais intensamente,através da chama de uma 

vela. É preciso buscar dentro de nós o ser feminino (ânima) que nos habita para 

fazer repercutir o simbolismo da chama que derrete vagarosamente a parafina. 

Sonhemos o ato de acender a vela, as intenções que subjazem e as esperanças que 

efetivamente são colocadas nesse ato. Segundo Bachelard (1989, p.12):  

 

A chama é um mundo para o homem só. Então, se o sonhador 

inflamado fala com a chama, fala consigo mesmo, ei-lo poeta. 

Ampliando o mundo, o destino do mundo, meditando sobre o destino 

da chama, o sonhador amplia a linguagem, já que imprime uma 

beleza do mundo. 

 

No dia 02 de novembro de 2012, estava visitando o cemitério público de 

Jardim do Seridó, com objetivos pessoais e acadêmicos. Era dia de finados e resolvi 

ir ao cemitério, prática que mantenho desde a infância, principalmente nessa data 

específica. Pus-me a deambular, sem destino,traçado dentro daquele espaço, já que 

nele não se encontra sepultado nenhum parente meu ou pessoa com a qual eu 

tenha estabelecido um forte vínculo afetivo, anteriormente. Fui ao cemitério, ansioso 

por imagens que me tocassem, por imagens que por si só falassem de um mundo 

inteiro. Sempre fico ansioso para captar esse tipo de imagem, por mais que 

considere que poucas imagens me tocam dessa forma. 

As imagens sonhadas nesse dia foram muitas, algumas das quaisjá foram 

apresentadas anteriormente, como, por exemplo, o beijo dado por uma senhora na 

foto do marido impressa numa placa de porcelana. Mas a imagem da pequena 

capela no cemitério, ornada por centenas de velas acesas, resgatouno meu íntimo 

memórias adormecidas, como aquelas dos antigos dias de finados quando minha 

mãe, ou minha avólevava-me ao cemitério intencionando acender uma vela para 

cada familiar já falecido, muitos dos quais nem mesmo cheguei a conhecer.  

Observar e fotografar a jovem mulher acender as velas para seus mortos, 

como na primeira imagem, causou em mim esse mesmo efeito, de tal modo que 

aquele simples gesto me pareceu imbuído de uma profunda generosidade. Aquele 

ato simbólico tem o poder de fazer ressuscitar na mente as lembranças dos mortos, 

de restaurar cenas da vida daqueles que já se foram. É, sobremaneira, uma luta 
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contra o esquecimento que quase todos irão experimentar, exceto aqueles homens 

ilustres,eternizados pelos seus feitos.  

O ato de acender aquela vela mobiliza intimamente o desejo de clarear o 

destino dos que já se foram;mergulha-se afetivamente no desejo de socorrer as 

almas nesse mundo imaginário, desconhecido. Aquela mulher, ao acender a vela, 

como outras pessoas que vi realizar esse ato, ao longo deste trabalho, busca com a 

incandescência e luminosidade da chama se aproximar de um ente querido que não 

habita mais este mundo. A chama da vela é, portanto, esse portal que inflama as 

memórias e torna o morto presente naquele momento, de maneira que contemplar a 

vela acesa é contemplar uma alma viva na chama que queima incessantemente 

para cima, erguendo as esperanças muitas vezes adormecidas. 

No contexto em que se faz presente a simbologia da vela, contatei alguns 

interlocutores, dentre os quais um homem de nome Bartho Salles68, que me chamou 

bastante a atenção pela clareza como via essa questão. Na realidade, por ser uma 

pessoa bastante espiritualizada, Bartho mantém a prática de ascender velas para 

estabelecer uma conexão espiritual com pessoas queridas e familiares que já 

morreram. Ao ser questionado sobre o significado da vela, Barthorespondeu da 

seguinte forma: 

A vela pode assumir significados culturais diversos, de acordo com 
as atribuições que lhe são conferidas por cada povo ou grupo social; 
porém, na mentalidade popular predominante em nossa sociedade, 
somos afetados pela crença que tenta amalgamar o físico e o 
sobrenatural numa única premissa: iluminar o espírito do "morto" com 
a chama e a vibração do fogo, sinal de vida. Acreditamos que o foco 
se expande para além desta dimensão física, atingindo-o de modo 
eficaz e imediato. Por outro lado, como num feedback, também nos 
iluminamos e assim estabelecemos a corrente necessária para que 
aconteça a "comunhão dos santos" propagada pelo credo católico. 

 

Bartho apresenta um ponto de vista religioso e cristão sobre a ritualização por 

trás do ato de acender uma vela. De algum modo, sente a necessidade dessa 

comunicação, como se assumisse uma responsabilidade com seus mortos. É, 

sobremaneira, uma tentativa de manter acesa a memória dos seus e não deixá-los 

                                                           
68Bartho Salles reside na cidade de Jardim do Seridó/RN. Graduado em filosofia e bastante 
espiritualizado, demonstra extrema sensibilidade com relação às questões sobrenaturais e apresenta, 
mesmo professando a fé católica, forte sincretismo religioso, dispondo-se a dialogar com diversas 
linhas de credo, por puro e simples respeito às experiências do sagrado em nível universal. 
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cair no esquecimento. É um suporte de atualização das memórias, isso porque 

comungamos da ideia de que:  

A lembrança e o esquecimento são componentes da memória, um 
não existe sem o outro, no processo de atualização do passado, 
quando evocado. É a memória que nos dá a sensação de 
pertencimento e existência, daí a importância dos lugares de 
memória para as sociedades humanas e para os indivíduos 
(RIBEIRO, 2007, p.1). 
 
 

Ao ser perguntado sobre se lembrava e o que sentiu na última vez que tinha 

acendido uma vela para um ente querido, Barthodivaga em seu pensamento e evoca 

uma chama/portal que o liga ao outro mundo imaginário e ao seu irmão. A chama da 

vela restitui uma aproximação tolhida pela sombra da morte e mostra-se como uma 

possibilidade de conexão espiritual entre os irmãos. 

Senti que estava estabelecendo uma conexão de muita 
responsabilidade e respeito, em virtude de estar tentando acessar, 
por esse ato, a alma imortal do meu irmão, a quem tanto amo, 
transmitindo-lhe o melhor dos meus sentimentos: o desejo de que 
Deus se compadeça de quaisquer "descaminhos" aos quais ele 
pudesse estar sujeito, no plano espiritual, que não é de morte, mas 
de vida após vida. Os sentimentos se revelam de tal forma, durante 
esta prática, que somos levados a encarar o nosso próprio destino, 
como se ali estivéssemos no aguardo de um futuro que, 
inevitavelmente, chegará para todos. Senti, igualmente, que ele 
estava receptivo. É para este ponto que converge a fé. A vela revela, 
portanto, sentidos para além de sua mera dimensão simbólica. 
Interagimos com ela, como se fosse uma ferramenta necessária, um 
portal ou algo do gênero.  

 

 A vela assume, então, uma função reconciliadora e projeta a imaginação na 

verticalidade de sua chama para buscar o irmão há muito perdido. A chama é esse 

signo que leva o divagador para geografias míticas, forjadas por um conjunto de 

crenças e estabelecendo uma conexão dinâmica com o divino e o mundo superior. 

 Assim, esse instrumento devocional revela um mundo para o sonhador de sua 

chama e estabelece uma conexão psíquica e espiritual com outras esferas, outras 

dimensões. É um portal que guia o sonhador, sendo um contrapondo perante a 

escuridão e as trevas. Ao acender uma vela para um ente querido que já faleceu, 

buscamos iluminar seus caminhos e interceder por sua alma. Há aí um sonho de, 

pela chama, estender, num ato solidário, a generosidade do coração, até aonde o 

toque físico não mais opera. 
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 Ao deambular pelos cemitérios, sempre nos deparamos com pessoas 

incandescendo os túmulos com esse ato ígneo. Talvez o fogo seja um elemento que 

torna presente algo ausente, gerando um campo magnético reconfortante e 

esperançoso. A vela personifica as imagens daqueles que já perdemos, pois 

sentimos, em sua vibração, a vida queimando como uma chama viva e em sua 

verticalidade exuberante.  

 De alguma forma, a chama das velas ressoa em nós a imensidão do mundo; 

a imensidão do outro mundo. Nós, humanos, precisamos do mundo e da imensidão 

para saber que a concha e a casa têm o seu valor: um não existe sem o outro. A 

chama é, então, uma tela onde se pode sentir ocosmo; aonde a totalidade vem 

habitar em nós a partir de uma pequena chama. A imensidão nos habita pela forma 

como nos apropriamos do mundo, num pleno exercício de abertura para a grandeza 

de tudo o que nos rodeia. 

 A chama, portanto, trás para o seu sonhador a imensidão do mundo, como 

um verdadeiro portal imaginário que nos leva a experimentar toda a exuberância e 

força do infinito. A luz da chama nos tira das aflições que o infinito coloca ao homem, 

pois o infinitoé esse campo do desconhecido e do atemorizante, onde 

precisamosnem que seja de uma pequena luz, para clarear nossa consciência 

durante a imersãonesse universo impalpável.  

 

4.4 “O amor é maior do que a morte” 69 

 As páginas literárias guardam as mais lindas histórias de amor.Na realidade, 

durante muito tempo o amor como condição para união entre duas pessoas só era 

visualizado nesse espaço. A sociedade renascentista, por exemplo, estava 

preocupada em “eliminar o amor-paixão do casamento e impor à mulher sua 

obediência ao marido” (DEL PRIORE, 2006, p.78). Por outro lado, na literatura o 

amor era umas das forças mais reluzentes e poderosas, a ponto de devastar 

famílias e fazer sucumbir a vida dos amantes. O teatro elisabetano apresenta 

Romeu e Julieta, hoje parte da literatura universal, onde “a ideia de um poderoso 

amor, ao mesmo tempo carnal e espiritual, (...) se liga diretamente ao tema da 

paixão e da morte” (DEL PRIORE, 2006, p.80), onde a mulher reinava e era adorada 

                                                           
69 Esses dizeres estão no túmulo da Família Rachid Milan no Cemitério da Consolação – SP. 
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e onde as paixões eram vividas na intensidade de uma chama que queima até sua 

morte. 

 O amor torna-se, então, um dos temas mais festejados na arte. Seja na 

literatura, na música ou no cinema, o que se pode visualizar é o poder que ele 

exerce no processo de socialização em diversos grupos sociais e culturas. Se para o 

conhecimento científico os cientistas não enxergam o amor como sendo maior do 

que a morte, a arte nos transporta para um reencontro com os desejos mais 

ardentes do homem, os desejos que não o deixam cair em desespero pela 

brevidade de sua passagem pela vida. A crença na imortalidade parecer ser aquilo 

que nos tira do mar de aflição com relação à morte, mas é o amor que nos liga a um 

indivíduo que já não faz parte desse mundo, como se o amor fosse uma chama que, 

mesmo após a morte, continuasse queimando dentro dos corações apaixonados.  

 Os cemitérios estão povoados dessas histórias. Aqueles que andam por 

esses espaços encontram as imagens mais arrebatadoras sobre o amor, talvez 

porque sejam criadas no contexto da dor e do desespero do momento em que se 

perde a pessoa amada. Há uma poeticidade nas histórias revisitadas dentro desses 

espaços, pois sentimentos profundos, como o amor, convocam o homem a pensar 

sobre suas próprias histórias e sobre aquelas que são do seu conhecimento. Por si 

só, as histórias de amor dentro dos cemitérios são “tragédias”, não apenas pelo 

sentido negativo atribuído a essa palavra, mas pelo peso das emoções humanas 

que fazem parte desse gênero literário/discursivo. Então, a ideia é reviver essas 

histórias em ânima, para diminuir o peso da morte e celebrar o amor, propriamente, 

o amor romântico.  
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Figura 107: “A relação do amor eterno está refletida na escultura da mulher amada 

sobre o mausoléu, encomendada pelo marido para perpetuar a sua imagem. A 
escultura em bronze é a réplica exata de Olga, falecida em Paris e aqui sepultada”. 
(Fragmento retirado de placas do roteiro cultural espalhados pelo Cemitério Campo 

Santo). 
Cemitério do campo santo – Salvador/BA 

Fonte: arquivo do autor. 
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Encontramos no cemitério do Campo Santo uma história bem ao estilo das 

tragédias elisabetanas70 Tal história, contada no roteiro que participamos, coloca em 

evidência a morte de Olga Duarte Guimarães, uma mulher que viveu seus melhores 

anos na primeira metade do século XX71. Era casada e vivia uma grande paixão com 

seu esposo. Ele tinha uma verdadeira devoção por ela. Sempre ao final da tarde, o 

marido apaixonado, sendo um homem de posses, levava sua amada para um 

passeio de carro pelas ruas de Salvador, aproveitando a agradável brisa que corria e 

enchia a cidade dos aromas do mar. Era, talvez, uma forma de celebrar o amor, 

numa prática cotidiana repleta de romantismo e que o marido de Olga não abria 

mão. Ele era um homem romântico. 

Mas Olga, no auge de sua vida, foi acometida por um câncer, frustrando os 

sonhos do casal enamorado. E Olga, depois de uma longa batalha aqui no Brasil e 

no exterior, veio a falecer na Europa,em virtude da doença. Nada poderia devastar 

mais esse homem que a amava profundamente e, num último ato de amor à mulher 

que era o centro de suas afeições mais profundas,trouxe o seu corpo para o Brasil e 

fez o ultimo passeio por Salvador, agora ela morta dentro de um caixão e seguindo o 

mesmo trajeto que eles faziam quando ela em vida. Em homenagem a Olga, o 

marido contratou um artista72 que produziu uma estátua de corpo inteiro da esposa, 

sendo colocada sobre o seu túmulo, no Cemitério do Campo Santo, Salvador-BA.  

Essa história reconstitui uma tragédia romântica bem próxima dos contos 

literários escritos por William Shakespeare e Christopher Marlowe. É a história de 

um casal apaixonado, separados pela morte. É uma história que se liga ao ideal de 

amor romântico tão disseminado em nossa sociedade e na arte, de forma geral. Aqui 

morte e amor aparecem como imbricados, porque essa imagem do homem 

apaixonado, arquétipo que estimulou tantos escritos e produções cinematográficas, 

                                                           
70 O teatro elisabetano (1558-1625) refere-se às obras escritas e interpretadas durante o reinado de 
Isabel I da Inglaterra (1533 – 1603) e associado à figura de William Shakespeare e Christopher 
Marlowe. 
 
71 A história sobre a morte de Olga é contada sempre que se realiza o roteiro cultural no cemitério do 
campo Santo, de modo que o que escrevemos sobre ela é uma síntese daquilo que escutamos. Aqui 
o status de verdade da história não é o mais importante, mas a força mítica e imaginária que ressoa. 
 
72 Honório Peçanha (1902 – 1992) foi o artista responsável pela estátua em bronze de Olga Duarte 
Guimarães. Esse escultor produziu importantes obras como a estátua do ex-presidente Juscelino 
Kubistchek para o Memorial JK em Brasília. 
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só ganha sentido, hoje, em virtude da morte de sua esposa e de seus esforços para 

perpetuar esse sentimento. 

O amor romântico tenta dissimular e enganar a morte, querendo ser maior 

que ela, mas “a morte permanece invencível, mesmo que o Cântico dos 

cânticosassegure que o amor é tão forte quanto ela” (MORIN, 2013, 377). O que o 

esposo faz é não se render à força brutal que arrancou sua esposa dos seus braços. 

Essa força brutal é a morte e ela envolve o homem, tornando-o dependente durante 

toda a sua vida. Esse amor romântico de Olga e seu marido constroem imagens 

incandescentes, vivas, fundidas a partir de um sentimento profundo, de uma chama 

que acende os corações de quem ouve sua história. 

A história de Olga é contada no cemitério do Campo Santo todas as vezes 

que acontece uma visita guiada, alimentando esse imaginário romântico, em que o 

amor se sobrepõe à morte sob todos os prismas. A ressonância dessa história nos 

faz buscar as imagens do sofrimento de Romeu, ao ver sua Julieta desfalecida à sua 

frente. Faz-nos buscar a imagem de uma Fênix erotizada, porque o fogo que queima 

no coração do marido revive as imagens de Olga naquele cemitério. 

O sentimento que se tem, ao reapresentar essa história, é o amor do marido 

ardendo como fogo. Um fogo que o consome como uma chama; consome a parafina 

de uma vela ou a madeira de uma fogueira. O amor do marido é como o descrito por 

Luis de Camões (1974, p.123):  

Amor é fogo que arde sem se ver, 
É ferida que dói e não se sente; 
É um contentamento descontente, 
É dor que desatina sem doer.  

 

 A busca do marido em reviver a vida com Olga e sua imagem nos liga à 

imagem da Fênix73, não propriamente porque revela uma substância em si, mas 

porque revive uma condição de morte/renascimento. O que queima como uma pira é 

o amor e o que queima em sua própria cinza está sob o arquétipo da Fênix. Na 

realidade, nem Olga e nem seu marido são representações desse pássaro de fogo 

que queima até o fim e revive do pó que resta, mas o amor entre eles é essa própria 
                                                           
73 “A Fênix é uma soma de valores poéticos, jogo de múltiplas correspondências: fogo, bálsamo, 
canto, vida, nascimento, morte. Ela é ninho e espaço infinito. Há dois calores, o do ninho e o do sol. 
Calor do canto, calor do bálsamo, tudo converge para inflamar o pássaro; fogos masculinos dos 
cantos que despertam, calor feminino embalante do arômata que adormece, eis aí ainda uma 
transposição cada vez mais sutil; portanto, cada vez mais verdadeira, do hermafroditismo da grande 
imagem” (BACHELARD, 1990, p.86). 
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Fênix que não conhece a morte como um fim absoluto, que não pode ser menor que 

a morte, já que para a Fênix não existe morte absoluta. O amor desse marido 

queima como um cosmodrama ígneo e nos leva a viver um fogo tão intenso, que é 

capaz de não deixar o tempo apagar uma história de tamanha intensidade. O amor 

de Olga e seu marido ainda continua queimando dentro do cemitério do Campo 

Santo como uma chama feniciana. 

 
Figura 108: Trevas que iluminaram uma vida 

Cemitério do Campo santo – Salvador/BA 
Fonte: arquivo do autor. 

 

 A lápide acima, identificada por uma fotografia de uma mulher ainda em vida, 

conta a história incandescente de Lucília Ramírez Guimarães74. A mulher que aí 

está enterrada sofria de esquizofrenia crônica. Casada com Luiz Gil de Souza 

Guimarães, homem devotado e que nunca se rendeu aos transtornos causados pela 

doença da esposa, encontrou em seu matrimônio um alento para uma vida cercada 

de monstros construídos a partir da sua patologia psíquica.  Como marido devotado, 

Luiz Gil cuidou de sua esposa até o final da vida desta, encarando diversas 

situações que o colocava no limite de suas forças.  

                                                           
74 Escutamos a história de Lucília no Cemitério do Campo Santo quando fazíamos o roteiro cultural. Assim, 

como a história de Olga, o que importa é a força mítica e imaginária que ressoa da história e não propriamente 

se ela é verídica ou não. 
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 Nada disso pôs fim a uma história longa e duradoura entre ambos. A sua 

lápide contém um fragmento de uma carta escrita pelo marido e endereçada à 

esposa. A inscrição diz: “... trevas que iluminaram uma vida...”, palavras que sempre 

foram um mistério para as pessoas que cuidavam do cemitério do Campo Santo, 

pois o conteúdo dramático do epitáfio estava escurecido por um aparente 

esquecimento dos familiares com relação à sepultura. O diretor do cemitério, 

Anselmo Menezes, em um vídeo gravado paraa pesquisa de campo deste trabalho, 

relatou a seguinte história: 

Quando foi um belo dia a sobrinha apareceu querendo fazer uma 
limpeza e restaurar o túmulo. Aí eu disse a ela: vamos lá pra eu ver 
como é a sepultura. Quando ela chegou aqui que eu vi, perguntei: o 
que significa isso? [O que significava o epitáfio]. Aí ela disse assim: 
isso é um trecho de uma carta que o tio dela, que é esse [Anselmo 
apontou para o nome do marido escrito sobre o túmulo] escreveu. Aí 
a família tirou esse trecho da carta e pôs na sepultura. 

 

 Anselmo continuou narrando a história que tinha escutado da sobrinha de 

Luiz Gil: 

Quando ele casou com esta senhora... assim, ele era extremamente 
apaixonado. Pouco tempo depois ela surtou, ela enlouqueceu. E 
assim... era uma doença que havia necessidade de internamento, 
dado a agressividade dela, né, e aí... mas ele nunca permitiu... ele 
não queria se afastar dela. Ele tinha tanta paixão por ela que não 
queria se afastar. E ele suportou. Ela era extremamente agressiva e, 
por vezes, já tentou até matar ele... agredia; era muito violenta, mas 
ele nunca permitiu se afastar dela. E ele conviveu com ela nessa 
situação. Pronto, aí já faz sentido: “...trevas que iluminaram uma 
vida...”. porque a vida dele, de certa forma, foi um inferno que 
poderia ser uma vida de romance, de amor, de paixão, e ele não 
pôde viver, mas ele nunca permitiu... ele achava que mesmo ela 
nesse estado, certamente ainda era... [pausou e não retornou a fala]. 

 

Há nessa história uma imagem incandescente da Fênix, pois das trevas 

negras da vida vivida por esse casal acende-se uma chama luminosa que revive 

toda e qualquer dor, angústia e ressentimento. Lucília traz a luz para a vida desse 

homem. Ela forja uma luz das cinzas escuras produzidas por uma vida marcada pelo 

sofrimento. Lucília é a imagem de uma Fênix, desse ser mitológico que guarda 

dentro de si uma potência ígnea capaz de acender e iluminar vidas e 
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históriasinteiras. A imagem de Lucília é de um ser universal que sintetiza a 

capacidade de morrer e renascer por meio das próprias forças. 

4.5 A incandescência celestial 

 Ninguém imagina o paraíso sem sentir a claridade da luz divina. A luz se 

impregna nesse imaginário além-mundo, de tal forma que é quase impossível 

desprender-se do ato de imaginar esse espaço mítico. Os seres celestiais são 

dotados de luminosidade eas almas iluminadas sobem e se dissipam no grande 

clarão do outro mundo. Um dos filmes mais marcantes da década de 1990, “Ghost – 

do outro lado da vida”, estrelado por Patrick Swayse (Sam Wheat) e Demi Moore 

(Molly Jensen), trás uma imagem do encontro do espírito de Sam com o outro 

mundo. Na cena final, Sam se despede de Molly, dizendo: É espantoso,Molly, o 

amor verdadeiro levamos conosco. Até! Em seguida vai ao encontro da luz, 

dissipando-se no fulgor que o espera. 

 

 

 

 
Figuras 109, 110 e 111: Indo para aluz 

Fonte: Ghost: do outro lado da vida (Filme, 1990) 
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Num dos epitáfios do cemitério de Acari/RN, vê-se uma mensagem enviada 

do além por Iang de Brito Chaves, que representa bem esse imaginário de que tanto 

se tem falado: 

Se você me ama não chore. Se você conhecesse o mistério 
insondável do céu onde me encontro... Se você pudesse ver e sentir 
o que eu sinto e vejo nesses horizontes sem fim e nesta luz que tudo 
alcança e penetra, você jamais choraria por mim. Estou agora 
absorvido pelo encanto dos deuses. Pelas suas expressões de 
infinita beleza (...). 

 

A luz, então, concentra em si uma força poética viva e dinâmica, altamente 

impregnada de potência escapista. Sob o ponto de vista de Alvarez Ferreira (2013, 

p.118),“a luz tem uma dupla fonte. Vem do mundo celestial para iluminar e fazer 

resplandecer todas as coisas e da alma iluminante do ser humano quando purificado 

e liberto das impurezas que obscurecem o ser humano”. A luz celestial, então, é uma 

dádiva, por isso o desejo em possuí-la é um desejo prometeico75, porque possuir a 

luz dá ao homem o direito de possuir o além-mundo desejado,o mundo onde os 

espíritos se tranquilizam junto aos deuses. 

Alcançar a luz é se apoderar das forças míticas que conduzem as almas 

nesse cosmo infinito. A luz, então, é imaginada como uma dádiva, como aquele fogo 

do Olimpo antes exclusividade dos deuses. Alcançar a luz é se fazer imortal nesse 

reino imaginário. As imagens prometeicas parecem se associar a esse imaginário e 

conduzir uma poética da luz que é, também, uma poética do fogo. 

Os cemitérios guardam esse imaginário como um alento para o 

enfrentamento da morte. A luz é constantemente lembrada nas mais diversas formas 

de representação simbólica dentro desses espaços, criando um imaginário 

impregnado de um brilho intenso e luminoso, proveniente dos espaços míticos do 

                                                           
75Prometeu roubou o fogo do Olimpo para dá-lo aos homens e estes se servirem de um poder, antes 
reservado apenas aos Deuses. Por esse motivo, Zeus sentenciou Prometeu a ficar amarrado a uma 
rocha por toda a eternidade, enquanto uma águia comia seu fígado todos os dias, voltando a crescer 
no dia seguinte. Segundo Bachelard (1990, p.107) “um psicólogo junguiano verá aí, mais que o roubo 
do fogo,aquele que traz o fogo à luz, à luz do espírito – a clareza metafórica -, à consciência. 
Prometeu ocultou, para oferecê-la aos homens, a consciência. O dom do fogo-luz-consciência abre 
ao homem um novo destino”. 
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além-mundo. O elemento ígneo, assim, está contido dentro da luz, numa espécie de 

duplicação que desmaterializa esse elemento (BACHELARD, 1990). 

Nesse contexto, a luz que vem do alto e a que está contida e inflamando a 

alma dos homens, imaginariamente, nos leva para os caminhos da eternidade. A luz, 

então, é um ser de eternidade. É um fogo de natureza mais etérea que personifica a 

imagem do transcendente, demodo a torná-lo um espaço mítico desejado. Talvez 

por isso, em várias representações simbólicas dentro dos cemitérios estudados, vê-

se a desmaterialização da alma humana nessa luminescência transcendental. 

No epitáfio do túmulo de Maria Araújo de Maria, no cemitério Nossa Senhora 

de Fátima, na cidade de Currais Novos/RN, lê-se o seguinte:  

Maria foi uma estrela que surgiu na nossa família e desapareceu, 
mas o brilho da sua luz continuará a iluminar a nossa saudade que é 
eterna! 

 

Já no túmulo de Paulo Rufino Alves, no Cemitério de São João Batista, na 

cidade do Rio de Janeiro/RJ, lê-se o seguinte: 

A luz que brilha de dia 
Brilha de noite 
Embalada nos sonhos 
Daqueles que não podem esquecer. 
 

 No túmulo de Adriana Bastos Massaro Carbone, no cemitério da Consolação, 

na cidade de São Paulo/SP, lê-se uma mensagem deixada pela mesma: 

Quando olhares para o céu com amor no coração, verás que uma 
nova estrela começou a brilhar. 
 

 Se, por um lado, a ideia de alcançar a luz possibilita a criação de imagens 

prometeicas, advindas de um desejo intenso pela incandescência celestial, por outro 

lado, essa ideia de morte como sublimação da alma nos espaços celestiais se 

aproxima das imagens empedoclianas, considerando-se que “Empédocles é uma 

das maiores imagens da poética do aniquilamento. No ato empedocliano, o homem 

é tão grande quanto o fogo. O homem é o grande ator de um cosmodrama 

verdadeiro” (BACHELARD, 1990, p.113). 
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 Ao se atirar no Etna, Empédocles torna-se fogo e seu ato é uma “grande 

passagem da majestade da chama à majestade do nada” (BACHELARD,1990, 

p.114), pois, ser consumido pelo fogo evoca uma das maiores poéticas do 

aniquilamento. Ir ao encontro da luz, nesse desejo pelo fogo celestial, é tornar-se 

luz, é se entregar à imensidão da luminescência celestial que suscita as imagens da 

eternidade. De fato, tornar-se luz é um movimento de liberdade, de libertação. É um 

desejo empedocliano de se tornar parte do mundo e, ao mesmo tempo, se 

desintegrar em seu cosmo. “A morte de Empédocles é o ponto extremo onde o ser 

se liberta de tudo aquilo que viveu. O fogo está lá. Esse pequeno ponto do ser que é 

o ser do homem que quer se tornar a imensidão do fogo” (BACHELARD, 1990, p. 

123). Para Constança Marcondes Cesar (1996, p. 131), o pensamento 

bachelardiano converge para o entendimento de que:  

(...) a meditação sobre os mitos, as lendas e as imagens do fogo, a 
partir da mitologia grega, da tradição filosófica e da poesia, o leva a 
descobrir uma metafísica poética do homem, enquanto este é um ser 
de metamorfose, cujo destino é um eterno vir-a-ser, em direção a um 
ser mais. 

 

 A poética do fogo nos espaços cemiteriais nos convida a imaginar a morte 

numa verticalidade positiva, numa verticalidade essencial que fortalece as imagens 

do transcendente. O fogo é um elemento que guia a criação de imagens nesses 

espaços e possibilita o enfrentamento da morte por uma via menos dolorosa, como 

um verdadeiro devir de liberdade, como uma força mítica que direciona o homem em 

direção “a ser mais” do que uma imagem do aniquilamento pela morte. A chama de 

uma vela, o fogo íntimo, o amor e seu potencial ígneo, a luz e sua força mítica nos 

guia para imagens da morte que responde às diversas formas como enfrentamos 

sua força e as estratégias sociais e culturais para encará-la com resignação e, 

assim, nos tornarmos seres mais livres e felizes.  

 

 

 



 

203 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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 Estudar a morte converte-se numa proposta rumo à complexidade da 

existência, enquantonos conduz àsfronteira do conhecimento. Há, de certa forma, a 

necessidade de um trânsito por áreas diversificadas, visto que a morte acontece 

tanto na esfera biológica quanto na esfera cultural, impregnando, com sua força 

inalienávelos fenômenos sociais e culturais,postando-se como sentinela para os 

corpos dos vivos e para os objetos. Este trabalho persistiu em caminhar pelas 

fronteiras, principalmente aquelas que separam ciência e imaginário, tentando ser 

menos um veículo de separação e especialização, para auferir um conhecimento 

mais interligado e paralelo. 

 Propôs-se, portanto, a construir/apresentar imagens e imaginários a partir de 

práticas culturais e representações simbólicas em cemitérios brasileiros, movendo-

se pela via de uma leitura do imaginário, alinhada aos termos de uma fenomenologia 

da imaginação e de uma imaginação material/dinâmica, filosofias desenvolvidas por 

Gaston Bachelard e por muitos outros. Essa proposta mostrou-se relevante, do 

ponto de vista da criação de novas imagens da morte que, em suas naturezas 

poéticas, revelaram outras faces do mesmo fenômeno, queajudam, de certa forma, a 

encarar com mais resignação o trauma causado pelo temor da finitude.  

Tudo o que foi apresentado esteve sempre a serviço de uma consciência 

humana da morte (MORIN, 1970),capaz de conduzir o homem por um caminho de 

superação dos traumas causados pela ameaça de um final absoluto. O propósito 

sempre foi o de criar/apresentar as imagens mais solidárias, atenuantes e leves, 

dando visibilidade à outra via por onde nos propomosa caminhar. As imagens da 

imensidão íntima, das cidades invisíveis, da ascensão e da chama são um exemplo 

claro de como a morte pode ser encarada com outra perspectiva. 

 As poéticas da morte revelaram outros sentidos e imagens que poderão servir 

para afastar os medos mais profundos. Essas poéticas são a possibilidade de se 

poder encarar a morte a partir de um cosmo de vários sentidos, com outra postura e 

com mais resignação, uma vez constatado que a morte absoluta é, talvez, uma das 

expectativas humanas que mais aflige o homem. Constatou-se que não existe uma 

representação da morte que faça desaparecer todos os traços dos indivíduos sobre 

a Terra. Haverá sempre em algum lugar, em um túmulo, numa lápide, numa 
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biblioteca, num registro de cartório, num livro de obituário, na memória de alguém ou 

no além-mundo um traço de sua passagem. 

 Os cemitérios são um pouco dessa extensão da vida, pois lá se encontram 

preservadas as memórias dos que já se foram e é lá onde se elegem maneiras 

diferenciadas de acreditar no destino desses mortos. Os cemitérios guardam a 

vontade humana de continuar, guardam essa vontade de viver eternamente e 

expressam isso, principalmente, de um ponto de vista religioso, aparentementea 

partir de uma matriz cristã, no caso dos cemitérios brasileiros. 

 Foram percorridos exaustivamente diversos cemitérios pelo Brasil. Constatou-

se, durante a pesquisa, que, quando se fala em imaginários da morte, as palavras 

nunca podem se manter no singular para expressar sua totalidade de sentidos. Há 

muitos imaginários, e eles advêm dessa necessidade de encontrar uma explicação 

para o fenômeno da morte. Por vezes as imagens apontam para a realidade terrena 

como contraponto às angústias causadas por esse fenômeno. Na maioria das vezes, 

no entanto, elas apontam para o outro mundo, na direção do zênite geográfico, 

cunhando assim um imaginário impregnado porum padrão ascensional. 

A força criadora dentro dos cemitérios advém desse confronto direto com a 

morte, levando o visitante desses espaços a se deparar com as mais diversas 

expressões humanas de enfrentamento e de sublimação. Tudo o que foi visto e 

vividodiscorreu sobre a fragilidade da vida e a inalienável força da morte. Mostrou, 

também, que a todo o momento criamos estratégias para lidarmos com ela. Os 

túmulos, as inscrições, as fotografias, cartas, poemas e etc., soam como um canto 

de esperança e de resignação; ao mesmo tempo, como uma ritualística necessária à 

passagem das almas para um possível além-mundo. Tudo, ainda, se constrói sobre 

a necessidade da lembrança, ao se considerar que não esquecer é manter vivos 

aqueles que amamos e que fizeram parte deste mundo. Viver, nesse caso, é perecer 

nas memórias, nas histórias e nos objetos criados pelo homem; morrer, então, 

parece ser uma passagem ou um voo, não para lugar algum, mas para um universo 

imaginado, onde se condensam as impressões mais fantásticas, os paraísos mais 

desejados, os espaços mais sublimes. 
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 Nesse ponto, percebe-se que uma das grandes contribuições apresentadas 

foi associar a morte a um imaginário ascensional, composto de signos e símbolos 

culturais que fazem parte do arsenal pertencente à cultura fúnebre brasileira. Tais 

signos e símbolos possibilitaram a criação de imagens que, sobremaneira, associam 

a morte a um imaginário vertical, caracterizado por uma subida impelida por um voo 

angelical e por um movimento de levitação vertical, sempre em direção ao alto, onde 

brilham estrelas incandescentes e onde o azul do céu se nutre da riqueza de suas 

variações, no infinito subjetivo da alma. Considera-se ainda queo ato de subir 

vincula-se a uma esfera moral desejada por nossa sociedade sobrecarregada de 

arquétipos; descer, no entanto, é um movimento de queda moral que praticamente 

não encontra representação dentro dos cemitérios.  

 Esse imaginário tornou-se evidente também, notadamente a partir das 

chamas que queimam dentro dos cemitérios. É a expressividade de uma chama 

íntima, aquela que queima dentro de nós, e é um tipo de imagem reveladora da 

forma como compreendemos o viver e o morrer. Nessa trajetória, partiu-se ao 

encontro de um sentido para a chama de uma vela, emergindo nesse ponto as 

questões pertinentes aos medos diante do desconhecido e as responsabilidades que 

temos com nossos mortos. Apropriamo-nos do amor e das paixões como chamas 

que queimam intimamente,convertidas em expressões míticas dos sentimentos 

e,desse modo, encontramos na luz as imagens que arrebatam o entendimento para 

além das muitas fronteiras socialmente estabelecidas. 

 Por fim, necessário se fazcriar uma postura diferente com relação à morte. 

Neste sentido, Edgar Morin (2013) convida a se pensar sobre uma reforma da vida 

que também é uma reforma da morte. Essa reforma da vida passa pela restauração 

das crenças, das tradições e dos mitos que o homem tem separado cada vez mais 

de suas práticas cotidianas. Acreditamos que uma reforma da morte exige uma 

aproximação a tudo o que ela representa dentro da complexidade da existência, ao 

contrário do afastamento que as sociedades têm empreendido nesses últimos dois 

séculos. É preciso saber lidar para morte, é preciso saber chorar pelos nossos 

mortos, é preciso ritualizar, construir túmulos, entoar cânticos, viver o luto. É preciso 

levar flores aos cemitérios, restaurar os nomes desbotados sobre as lápides. É 

preciso construir mais anjos, mais imagens de voos, mais pássaros flamejantes em 
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ascensão. É preciso falar mais sobre o amor e dizer que ele é maior que morte. O 

que pensamos, neste momento,é que devemos reconhecer a força da morte, mas, 

sobretudo, acreditar que a vida, essa sim, não vive somente dentro de um indivíduo, 

mas, essencialmente, no seio da complexa teia de relações criadas por ele, 

enquanto transeunte entre as todas as dimensões possíveis.  
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