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“Tudo começa 

  

tudo começa no meio da estrada por um trovão, 

começa por pessoas sangrando e o ventre aberto – 

por uma única declaração, 

uma caneta que arranha. 

começa pelo odor da morte prestes a morrer 

pelas pessoas de todos os tamanhos de todas as épocas 

que gritam da sepultura. 

  

começa pelo tipo de pessoal, 

começa pelo odor dos ovos fritos 

a breve passagem do tempo que se estende/contrai, 

pelo contrário – 

começa pela promessa de paz 

em uma avalanche de mentiras. 

  

e isto poderia ser todas estas coisas 

como a manhã que se abre 

com o grande erro que tomba sobre nós 

com a emergência do verão 

o fogo da história fecha suas portas em nossas costas 

e gênios erram naufragados 

ociosos através dos ares – 

  

e tudo começa 

e não cessará jamais.” 

  

Mxolisi Nyezwa (tradução Lucas Guimaraens) 

  

 

 

  



 
 

Resumo 

 

As divisões sociais dentro dos diversos grupos também aparecem nas práticas mortuárias, ou 

seja, nos rituais que vão desde a preparação da morte até depois do enterramento. Durante o 

período da escravidão os escravizados ocupavam o mais baixo nível da escala social, sendo 

vistos praticamente como objetos descartáveis. Nesse período quem controlava as práticas 

mortuárias era a Igreja e os escravizados reuniam-se em Irmandades, associações de leigos 

católicos, para garantir uma morte mais digna. Isso porque era frequente o abandono de 

corpos dos escravizados pelos senhores. Nos Estados Unidos há vários estudos sobre 

cemitérios de escravizados no contexto rural, neles várias evidências de práticas mortuárias 

africanas foram encontradas. No entanto, esse campo não foi desenvolvido no Brasil. 

Baseando-nos nesses estudos, discutimos como esses trabalhos poderiam ser desenvolvidos 

no país, entendendo que no contexto rural esses cemitérios, possivelmente, não seriam 

controlados pela Igreja e os escravizados talvez tivessem mais autonomia. Também propomos 

métodos não interventivos de pesquisas e possíveis campos de análise. Foram feitos estudos 

preliminares de quatro cemitérios no contexto rural para discutir a falta de evidência 

sugerindo o uso destes por escravizados. 

 

Palavras-chave: Arqueologia da Diáspora Africana, Arqueologia das Práticas Mortuárias, 

cemitérios de escravizados, plantation, morte. 

   



 
 

Abstract 

 

Social stratification can be seen in mortuary practices, which consist in rituals comprehending 

death preparation to after-burial deeds. During enslaving period, enslaved people were located 

in the bottom of social pyramid, being taken as disposable objects. Catholic Church controlled 

mortuary practices and enslaved people joined in Catholic associations, called fraternities, to 

assure a respectful death and thus to avoid that their bodies could be dumped after their death. 

There are many studies on slaves‟ cemeteries on rural contexts in the United States. Several of 

these studies have reported African mortuary practices. This field of study, however, has not 

been yet established in Brazil. Based upon North American and Caribbean studies, we discuss 

further developments of the field, acknowledging that, in rural contexts, cemeteries could be 

less controlled by Church and, thus, possibly, enslaved people exercise a further autonomy 

regarding mortuary practices of their own. We also propose non-interventing analytic 

methods as well as possible analytic lines. Finally, we approach four preliminary studies 

carried on rural cemeteries to discuss the problem of the lack of evidence supporting their use 

by enslaved people. 

 

Keywords: Archaeology of the African Diaspora, Archaeology of Mortuary Practices, 

enslaved people‟ cemetery, plantation, death.  
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Introdução 

  

 A morte é uma certeza para todos os indivíduos independente de etnia, credo e classe 

social
1
.  Para os vencidos e vencedores não há escolha. Assim é um destino que nos iguala 

não só enquanto seres humanos, mas enquanto seres vivos. No entanto, as divisões sociais 

dentro dos diversos grupos também aparecem nas práticas mortuárias, ou seja, nos rituais que 

vão desde a preparação da morte até depois do enterramento. Se entendemos essas enquanto 

uma representação dos vivos e sua sociedade, suas contradições e divisões aparecem nessas 

práticas.  

 O contexto do período escravocrata foi, possivelmente, o que teve maiores 

disparidades entre esses grupos. Os escravizados não somente eram vistos como mercadorias, 

bem como chegaram a ser tratados como objetos descartáveis, especialmente, nos primórdios 

da escravidão e auge do tráfico negreiro. Nesse período era mais barato e fácil adquirir outros 

escravizados, assim, seus senhores faziam-lhes trabalhar até a exaustão e a morte.  

Dentro da Arqueologia, estudamos locais de descarte e depósitos de lixo para onde 

vão recursos materiais ou ferramentas quando não podem mais ser aproveitados. Assim 

muitas vezes foram tratados os corpos de escravizados, pois já não tinham valor enquanto 

mercadoria, nem podiam ter seu trabalho explorado. No entanto, o que a Arqueologia da 

Diáspora Africana mostra, cada vez mais, é a capacidade de resistência que esses indivíduos 

tiveram dentro de um contexto tão desfavorável.  

As práticas mortuárias podem ser um campo privilegiado para observar a resistência 

desses indivíduos quando puderam cuidar do tratamento dos corpos de seus familiares e 

pessoas de seu círculo ou buscando formas de obter um tratamento final mais digno. Inclusive 

porque para vários povos africanos a realização dos rituais quando alguém da tribo morria 

significava a interrupção das atividades cotidianas por um longo período. Além disso, a 

realização de uma série de procedimentos era uma forma de proteção para o espírito e garantia 

para os vivos de não serem prejudicados por este (CARVALHO, 1892, p. 100; CAPELLO e 

IVENS, 1886, p. 195; DINIZ, 1918, p. 51, 52). Assim, era um aspecto importante de suas 

vidas. 

Até a secularização dos cemitérios, em que estes passam a ser responsabilidade do 

Estado, os sepultamentos ficavam à cargo da Igreja. Sendo que, em geral, eram as Irmandades 

                                                
1
 Entendemos classe social conforme Thompson: “A classe acontece quando alguns homens, como resultado de 

experiências comuns (herdadas ou partilhadas), sentem e articulam a identidade seus interesses entre si, e contra 

outros homens cujos interesses diferem (e geralmente se opõem) dos seus.” (THOMPSON, 1987,p. 10 apud 

RAMOS, 2009). 
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e Ordens Terceiras, organizações católicas de leigos, que garantiam uma boa morte aos seus 

católicos. Os escravizados se associavam principalmente a Irmandades, havendo no período 

da escravidão muitas Irmandades de negros nas cidades, sendo, inclusive, incentivados a fazê-

lo. Essas organizações seguiam os preceitos do catolicismo Barroco, mas as dirigidas por 

negros apresentavam uma série de sincretismos entre as crenças católicas e as africanas. Nos 

sepultamentos, algumas manifestações consideradas pagãs foram observadas. No entanto, a 

Igreja tentava controlar a prática da religiosidade dessas Irmandades para que não fugissem de 

seus preceitos. E a conversão e controle da religiosidade dos negros era uma fonte de fiéis e 

de lucros para a Igreja, especialmente quando das celebrações da morte, bastante dispendiosas 

para os fiéis. 

Aos escravizados não associados, mas batizados, cabia aos senhores providenciar o 

sepultamento em Igrejas e celebrações de missas, o que gerava custos e muitas vezes não era 

feito. Tanto que a Igreja em suas Constituições Primeiras de 1707 previam punições para os 

senhores que não cumprissem essas obrigações. Quanto aos escravizados não batizados, as 

garantias de um sepultamento respeitoso eram menores ainda.  

Sobre cemitérios de escravizados no contexto rural, há apenas um trabalho de Souza, 

Souza e Tavares (1994), porém este é focado nas análises osteológicas dos sepultamentos. A 

partir de uma revisão bibliográfica de trabalhos nesse contexto nos Estados Unidos e Caribe, 

podemos verificar que estão presentes vários elementos relacionados diretamente a culturas 

africanas. Também adotam elementos da cultura europeia como caixões, mas os elementos 

africanos parecem ser mais presentes do que nos sepultamentos de africanos e 

afrodescendentes no Brasil no contexto urbano. 

Acreditamos que estes elementos podem estar mais presentes em cemitérios que 

sofreram menor intervenção da Igreja. E como muitas plantations e propriedades rurais no 

Brasil durante a escravidão podiam ser muito distantes das cidades, além de possuírem muitos 

escravizados, talvez seja um contexto bastante propício para observar essas condições de 

menor intervenção.  

Assim, este trabalho objetiva discutir a importância do desenvolvimento desses 

estudos no Brasil, considerando as dificuldades de visibilidade, a escassez de documentações, 

a necessidade da utilização de técnicas não interventivas nesses estudos e algumas 

características que pensamos poder ser compartilhadas em cemitérios de escravizados no 

contexto rural. Dentre essas características a possível marginalidade e improdutividade destas 

áreas, daí advém o título desse trabalho.  

O presente trabalho é dividido da seguinte forma: 
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No primeiro capítulo realizamos uma introdução ao tema da Arqueologia das Práticas 

Mortuárias e como este pode contribuir para os estudos da Arqueologia da Diáspora Africana. 

É discutida a questão dos sepultamentos de escravizados no contexto urbano a partir de 

estudos sobre práticas mortuárias de escravizados e alforriados desenvolvidos no Brasil, a 

importância destes e suas limitações. 

No segundo capítulo são apresentados estudos sobre cemitérios realizados no Estados 

Unidos e Caribe relacionados a africanos e afrodescendentes, discutida a metodologia 

utilizada e a importância destes. 

No terceiro capítulo debatemos o possível porquê dessa ausência de estudos no país e 

as dificuldades na localização desses cemitérios como visibilidade, documentação e métodos. 

Discutimos a necessidade da utilização de métodos não invasivos nesses estudos por uma 

questão ética, sendo apresentados alguns possíveis métodos a serem utilizados, além da 

necessidade de participação dos descendentes, caso encontrados. 

No quarto capítulo são apresentados dois casos em que cemitérios rurais foram 

localizados. Sendo dois cemitérios diferentes dentro da mesma propriedade de um antigo 

Engenho no Mato Grosso e um em outra propriedade que já foi uma grande fazenda 

agropecuária em Goiás. Em um terceiro caso, há indicação documental da existência de um 

cemitério em uma plantation também em Goiás. São feitas análises preliminares desses casos. 
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Capítulo 1 – Práticas mortuárias dos escravizados no Brasil – um panorama dos estudos 

desenvolvidos 

 

1.1 – Arqueologia das práticas mortuárias 

 

A morte é algo que afeta a todos inevitavelmente, independente de classe social, etnia, 

crenças. Talvez por esse motivo seja estudada por tantas áreas dentro das ciências sociais. Na 

Arqueologia, estes estudos estiveram presentes desde o início da área (COSTA, 2012). Este 

momento tão marcante pode ser visto como de passagem para outro mundo, de despedida e 

também como momento de proteção dos vivos que desejam que o espírito do falecido faça a 

passagem para seu mundo e não permaneça entre eles, prejudicando-os, o que muitos povos 

acreditam e mesmo no mundo ocidental é presente no imaginário de algumas pessoas. Para 

além das diferenças em vários aspectos culturais, nas práticas mortuárias essas diferenciação 

quiçá é ainda mais relevante dada a extrema importância simbólica da morte e de sua 

ritualização pelos vivos. As pessoas querem para si e para os que as rodeiam uma boa morte, 

o que envolve uma série de procedimentos desde a preparação do corpo até depois do 

enterramento, mas cada cultura entende essa boa morte em seus próprios termos. 

Utilizaremos nesse trabalho o termo Arqueologia das Práticas Mortuárias por entender 

que é mais apropriado para um estudo arqueológico que lida com a materialidade e as relações 

que permeiam essa materialidade. Conforme Ribeiro: 

 

Muito mais que a morte, a Arqueologia estuda os remanescentes das práticas que 

envolveram a morte, o funeral, os restos materiais dos atos que foram praticados no 

destino escolhido para o corpo, os vestígios das opções da sociedade e da família do 

morto para sua memória, a simbologia que deu lógica às práticas mortuárias. 

(RIBEIRO, 2007, p. 19) 

 

Ribeiro (2007) traz uma abordagem historiográfica da Arqueologia das Práticas 

Mortuárias que, assim como outras áreas da Arqueologia, passou por diversas mudanças de 

concepção com o passar dos anos. Um dos teóricos centrais no estudo específico das práticas 

mortuárias é Van Gennep (1908, apud Ribeiro, 2007). Para o autor, o ritual da morte é um rito 

de separação em que as pessoas próximas do morto são segregadas, o morto torna-se um 

corpo e deixa de ser uma pessoa. Após isso, as pessoas são marcadas por esse processo por 

um tempo, com roupas específicas por exemplo, e se afastam de suas atividades normais, só 

voltando depois ao convívio social. Essa volta pode ser celebrada com festividades a depender 
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da cultura. Para alguns povos africanos esse ritual de separação é muito importante e muito 

marcado, como veremos mais adiante. 

Ainda conforme Ribeiro (2007), Binford (1971) incorpora análises anteriores da 

Antropologia das Práticas Mortuárias de Durkheim, Hertz (1907), Van Gennep (1908), além 

do conceito de persona social do morto de Radclife-Brown aplicados à arqueologia. Para ele, 

as diferenças nos vestígios mortuários variariam de acordo com sexo, idade, status e filiações. 

O status social do morto dentro do grupo se manifestaria pelo tratamento dado ao corpo, local 

de deposição, mobiliário, tempo gasto no tratamento e grau de ruptura das atividades normais 

do grupo com a morte desse indivíduo. Essa concepção carrega ainda uma concepção 

evolucionista, pois para Binford a variabilidade das práticas mortuárias seria maior em 

sociedades mais complexas em que há mais papéis sociais sendo desempenhados. No entanto, 

se analisarmos as práticas mortuárias africanas, conforme relatos de viajantes que serão vistos 

mais à frente, alguns povos tinham similaridade na organização hierárquica, porém com 

práticas funerárias bastante distintas no tratamento de mortos com o mesmo papel social. 

Segundo a autora, Binford (1971) colaborou ainda com o estudo das práticas 

mortuárias ao testar arqueologicamente em sociedades pré-históricas hipóteses de Saxe (1970) 

em que este elaborou pesquisas transculturais com sociedade simples contemporâneas com o 

intuito de estabelecer modelos evolucionários sobre práticas de enterramento. Para ambos, o 

tratamento da morte nas sociedades seria um “espelho” de regras culturais dos indivíduos em 

vida.  

Um dos autores que teve e tem mais influência nos estudos das práticas mortuárias na 

Arqueologia Histórica é Deetz (1966). Segundo Ribeiro (2007), em seu trabalho, identifica 

três períodos na organização espacial de cemitérios dos Estados Unidos, um primeiro de 

influência europeia, um segundo em que comunidades isoladas do meio rural desenvolvem 

um padrão próprio e um terceiro de individualização do espaço e volta da influência do 

padrão europeu.  

Ainda conforme a autora, somente com a Arqueologia Pós-processual os aspectos 

simbólicos dos vestígios passam a ser melhor considerados, começam a ser analisados dentro 

de um contexto histórico. O objeto deixa de ser considerado apenas em sua função original, 

havendo uma variação de função social do mesmo com o passar do tempo, uma 

ressignificação. Essa é uma visão muito importante dentro da Arqueologia das Práticas 

Mortuárias já que em determinados contextos, inclusive africanos, há deposição de objetos 

como acompanhamento ou sobre enterramentos que são fundamentalmente simbólicos. 

Objetos que anteriormente chegaram a ser considerados como descarte (Schifer, 1972, apud 
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Ribeiro, 2007). A partir do estudo das práticas mortuárias pela Arqueologia Pós-Processual 

essas passam a ser vistas como um ritual intencional em que os vivos representam a si 

mesmos e idealmente a sua sociedade e seu grupo, não mais como um “espelho” e sim como 

uma “máscara social”. Essa abordagem é encontrada na Arqueologia Histórica, por exemplo, 

nos trabalhos de Pearson (1982) e de Little, Lamphear e Owsley‟s (1992). 

 

1.2 – Alguns relatos de práticas mortuárias de povos centro-africanos 

 

A Arqueologia da Diáspora Africana é, conforme definição de Singleton e Souza 

(2009, p. 449): “the worldwide dispersal of African peoples and their descendants as a 

consequence of slavery and other migrations out of Africa”. Abrange também práticas 

cotidianas e processos de resistência que resultaram em uma ampla ressignificação cultural, 

formando-se novas identidades culturais. Parte dessa multiplicidade de identidades, que 

resultam em múltiplos contextos, deve-se às diferentes origens dos grupos que mantém alguns 

aspectos de suas culturas originais, mesmo nos pequenos detalhes do cotidiano, como 

lascamento de vidro e uso de cachimbos, e incorporam outros na América. Os relatos de 

viajantes e estudos etnográficos em países africanos podem ser muito elucidativos para os 

estudos da Arqueologia da Diáspora Africana, assim como para os estudos das práticas 

mortuárias nesse contexto.  

 Vários relatos apontam rituais funerários, talvez pela forte significação destes para os 

povos africanos ou pelas diversas especificidades em seus rituais, que em alguns aspectos 

destoavam bastante dos ocidentais. Não iremos nos ater a muitos detalhes, pois os rituais 

apresentam numerosos elementos, destacando alguns para o estudo em questão. Iremos 

centrar nos relatos de povos centro-africanos, pois essa região foi importante fonte de origem 

de escravizados no porto do Rio de Janeiro, maior porta de entrada de escravizados no país 

(Pereira, 2007; Tavares, 2012). Sendo também uma importante região na composição étnica 

dos escravizados do sudeste e Goiás (SOUZA, 2010). No entanto, investigações da 

composição étnica local e buscas na literatura sobre práticas mortuárias de acordo com essa 

composição são necessárias para apreender aspectos específicos. Conforme atesta uma 

pesquisa genética iniciada no país “ o Brasil foi um dos poucos, se não o único, países das 

Américas a receber africanos de todas as origens” (ZORZETTO, 2007, 37). 

Henrique Dias de Carvalho é um dos autores que faz vários relatos de viagem em suas 

obras. Em Carvalho (1890, p. 95-97), o autor cita a morte de um príncipe do Congo que 

ocorrera distante de suas terras. As ossadas foram passadas no fogo e depois levadas de volta 
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para serem enterradas junto a seu povo. A preocupação de não ser enterrado longe talvez 

fosse muito grande pela posição do morto, que deveria ser devidamente celebrado pelos seus 

e ter todas as cerimônias necessárias. 

Carvalho (1892) descreve outros rituais. Entre os Musumba as festas fúnebres 

aconteciam durante dois dias com danças e bebedeiras, pessoas de longas distâncias iam ver o 

corpo. Aponta que nesses dias não se conseguia atenção de ninguém, toda atenção era dada ao 

defunto para que se enterrasse satisfeito e não voltasse com exigências (CARVALHO, 1892, 

p. 100). 

Quanto à morte de Mona Mucambo [o chefe], este foi vestido com as melhores roupas 

e ficou sob cuidados de sua Muári [favorita] que recolhia a carne que ia se desprendendo dos 

ossos e juntava-os, ficando esses dentro da casa e em panelas. A casa era protegida contra 

feras e somente caçadores podiam cercá-la. Se outro homem aproximasse da casa, era tomado 

como fera disfarçada e preso. Se ainda estivesse preso quando fosse feito o enterro, seria 

enterrado junto. Enquanto os ossos de Mona não fossem enterrados, os que morressem eram 

enterrados sem cerimônias e seus cazumbis [espíritos] apareciam todas as noites pedindo para 

que fossem chorados por suas famílias se estas quisessem ter felicidade. Mesmo se sua mãe 

Mona Mahango morresse, teria que esperar os ossos do filho serem enterrados. Assim, a 

centralidade do chefe era marcada nas celebrações de sua morte, não podendo ser feitas as 

cerimônias adequadas para os outros mortos, por mais importantes que fossem para sua 

“alma” e a tranquilidade das famílias. Além, é claro, de ter um ritual mais elaborado que 

envolvia toda a comunidade e, inclusive, sacrifícios de quem atrapalhasse os rituais e 

atentasse contra a segurança dos seus restos mortais. (CARVALHO, 1892, p. 155, 156)  

 Pela morte do irmão de um membro da expedição de Carvalho, foi pedido à 

expedição o pagamento da vida do defunto pelos que o choravam, além de enxada, fazendas 

para embrulhar o corpo, pólvora para os tiros depois do enterro e uma galinha, dada em festa, 

na falta de um boi, aos que acompanhavam o morto (CARVALHO, 1892: 170-172). Alguns 

intérpretes que temiam morrer no caminho e longe de suas famílias abandonaram a expedição 

(CARVALHO, 1892: 183). Esse infortúnio ocorreu com alguns negociantes, dos quais a 

expedição encontrou sepulturas à beira dos caminhos. Em cima dessas eram depositadas 

oferendas pelos viajantes. (CARVALHO, 1892: 313) Decerto, para recompensarem a morte 

distante dos seus e que, por ventura, ocorreu sem todas as devidas cerimônias que estes lhes 

propriciariam, o que colocaria em risco os que passassem por suas sepulturas.  

Outro apontamento curioso foi quando o chefe dos Malanje, que estava na expedição, 

ao saber da morte de dois parentes realizou festas grandiosas com cantoria, danças, 
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carpideiras e tiros CARVALHO, 1892: 499). Celebrando seus mortos mesmo distantes, 

marcando a importância desses e da celebração.  

Entre os Cassanges de Angola, Carvalho (1898) menciona a celebração de morte do 

Jaga e o ritual de transmissão de cargo. Essa transição não ocorre até que todos os ritos 

mortuários se encerrem. Depois de inumarem o corpo, eram espalhados objetos que, em vida, 

ele usou, como cachimbo e armas. Após todo o preparo do corpo, o povo batucava e dançava 

até a chegada do sucessor. O corpo era enterrado sob enormes montes de terra e acima dele 

eram deixados corpos de pessoas sacrificadas na véspera para protegê-lo de ser devorado por 

feras. (CARVALHO, 1898, p. 433, 438, 439)  

Capello & Ivens (1881a, vol. 1) classificam os sepultamentos na África Central como 

“de grande originalidade, servem muitas vezes de meio para espoliarem qualquer que tenha 

haveres” (CAPELLO e IVENS, 1881a, p. 24). Assim, seriam “originais” na medida que 

destoavam do padrão ocidental vigente, além de tirar as pessoas de seus afazeres cotidianos 

por um longo período. 

Relatam algumas características como a atribuição de algumas mortes como resultado 

de feitiçarias, a realização de banquetes e o ato de raspar as cabeças em sinal de luto 

(CAPELLO e IVENS, 1881a, p. 24). Mencionam terem acampado sobre um antigo cemitério 

à margem de um rio (CAPELLO e IVENS, 1881a, p. 24). Além disso, citam o funeral de um 

soba. Os sobas, ou sovas, eram os chefes das tribos (CARVALHO, 2013). Porém, o texto não 

é claro sobre qual a etnia desse soba, porém, aparentemente, trata-se de um Ganguella que 

vive próximo ao rio Cu-bango. Neste funeral, o morto fica enrolado em fazendas até a posse 

do novo soba, amarrado pelo pescoço e erguido, tendo embaixo a cova em que será enterrado. 

(CAPELLO e IVENS, 1881a, p. 85) Esse tratamento é bastante diferente, por exemplo, em 

relação àquele dispensado ao Mona Mucambo dos Musumba, se considerarmos que ambas 

são posições de prestígio. Uma posição do corpo aparentemente simulando um enforcamento 

não parece uma diferenciação de prestígio, mas decerto tem um caráter simbólico.  

Em outro apontamento descrevem um cemitério com várias sepulturas com montes de 

terra cobertos com pedras e objetos quebrados. Além disso, apresentavam paus espetados com 

cabeças de bois, que teriam sido sacrificados, e outros animais como antílopes e hipopótamos. 

Ao que os autores sugerem que poderia ser um cemitério de caçadores (CAPELLO e IVENS, 

1881a, p. 194, 195). De fato, essas cabeças talvez fossem  troféus de caça. Ademais, é 

possível imaginar também um significado simbólico, como o de proteger de espíritos ruins ou 

mesmo evitar que o espírito do morto vagueie pelos entornos da sepultura, ou ainda uma 
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distinção social associada à quantidade de sacrifícios pelo morto. Os autores fizeram uma 

representação da sepultura, conforme figura 1. 

 

Figura 1 – representação de sepultura com cabeças de animais. 

Fonte: Capello e  Ivens (1881a, p. 195) 

 

Quanto a uma cerimônia fúnebre entre os Ban-gala, aparentemente de uma pessoa sem 

nenhuma posição de prestígio, relatam um funeral com uma festa bastante longa e que traria 

grande despesa para a família. Essa festa reuniu pessoas de terras próximas, foi feito grande 

consumo de aguardente e outras bebidas, além de bois, carneiros e porcos divididos por todos, 

danças e cantos. Além de beberem muito durante o velório, davam bebidas ao morto, talvez 

para também festejar sua morte. Tocavam bumbos e atiravam com armas de fogo antes de 

começar a dança, que foi feita em círculo e com uma cantoria “monótona” acompanhada por 

tambores. A festa ocorreu em volta da habitação, mas o corpo do morto ficava sempre dentro 

desta. O corpo foi lavado e depois envolto em um pano. As danças só encerraram no dia da 

inumação (CAPELLO e IVENS, 1881a, p. 346 - 349).  

Para o enterramento, o morto foi colocado em uma caixa ou preso a um pau e levado 

“no meio de uma algazarra infernal para a beira da cova, ao som de numerosos tiros”  

(CAPELLO e IVENS, 1881a, p. 349). No caminho, as mulheres agiam como carpideiras e os 

homens davam saltos. Após enterrado o corpo, colocaram, espalhados ou em estacas, objetos 

que o defunto usava e insígnias do gênero de vida que preferia. Os autores não explicam o que 

seriam essas insígnias, talvez fossem objetos ligados à profissão ou objetos de que gostava de 

usar; possivelmente, para representar a personalidade do sujeito. Também colocavam 

alimentos e bebidas sobre as sepulturas. Depois de enterrado, os parentes faziam a 

“liquidação”, eliminando todos os bens do defunto (CAPELLO e IVENS, 1881a, p. 346 - 
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349). Uma ação que podia estar ligada a crença de algumas religiões africanas de que ele 

ficasse preso ao mundo dos vivos, enquanto não se eliminassem todos os seus vestígios, e 

pudesse fazer mal a seus parentes e pessoas próximas. De forma geral, presumimos com a 

descrição desse sepultamento que, com certeza, esse povo investia muito nas festas fúnebres, 

ainda mais por não se tratar de uma figura de maior prestígio. 

Além disso, é interessante o relato da morte de uma mulher apontada como feiticeira. 

Esta morreu envenenada sendo assistida em seus últimos momentos de sofrimento, com gritos 

dos espectadores, aparentemente, em um sinal de comemoração, acaso pelos sofrimentos que 

causara. Depois foi arrastada nua pelos campos e seu corpo foi jogado em uma vala, mas sem 

sepultá-la, o que fez com que fosse devorada por bichos (CAPELLO e IVENS, 1881a, p. 

352). Ou seja, ela foi colocada no mais baixo nível social do grupo em sua morte, condição de 

enterramento muitas vezes dada aos corpos de escravizados quando mortos, como veremos 

mais à frente. Assim, aos escravizados muitas vezes era dispensado um tratamento que em 

seus povos de origem remetia talvez a posição mais rejeitada na escala social. 

Capello e Ivens (1881, vol. 2) relatam uma visita ao túmulo de um “facínora” 

português que teria sido sepultado por seus servos. Estes depositaram flores e vários objetos 

sobre a sepultura (CAPELLO e IVENS, 1881b, p. 37). Além dos servos terem tido tanto 

cuidado no sepultamento de um senhor, ainda incorporaram elementos de práticas mortuárias 

de sua cultura africana mescladas com as portuguesas. Podemos especular que tal tratamento 

pode ser fruto de uma relação paternalista ou de identificação por uma possível aproximação 

entre servos e senhor. 

Capello e Ivens (1886) afirmam que entre os ban-dimba, quando algo nefasto 

acontecia, atribuíam aos mortos. Assim sendo, depositavam alimentos sobre os sepultamentos 

no intuito de acalmar seus espíritos e para que não fizessem mal aos vivos (CAPELLO e 

IVENS, 1886, p. 195). 

O ritual dos ban-kumbi tinha a matança de bois, danças, bebidas e festas como em 

outros, mas com o preparo do morto bastante característico em que os ossos eram quebrados e 

o corpo guardado em um pano, com o avançar da decomposição a família formava uma bola e 

cozinhavam em um couro de boi preto. Um grupo especial para os ritos finais, que os autores 

chamam de coveiros, colocava a massa cozida do corpo em uma panela que conduziam à 

sepultura, a qual regavam com sangue de boi preto, boi comido somente por eles depois 

(CAPELLO e IVENS, 1886, p. 222, 223).  

Os Bana-cutuba, os Ba-tchuana os Dámara e “a gente do Luanga” quebravam a coluna 

dos mortos e também enrolavam em uma pele. Colocavam o rosto virado para o norte, talvez 
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para algum lugar sagrado. Quanto aos Jaggas, estes enterravam seus mortos sentados com 

armas e utensílios domésticos, depois de lavá-los e embalsamá-los. Todos os meses seus 

parentes os visitavam por três dias e faziam libações com sangue de bode e vinho de palmeira 

(CAPELLO e IVENS, 1886, p. 340). 

Diniz (1918) descreve rituais de povos indígenas da Angola. Sobre os N'golas 

menciona os batuques que chegam a durar dias e que os sepultamentos eram feitos nos 

caminhos, distantes das habitações ou dentro das senzalas (DINIZ, 1918, p. 23). Cita ainda 

uma festa anual chamada nutendo, similar ao carnaval, dos Dembos e Macotas, em que 

acompanhando os batuques eram cantadas ladainhas com temas funerários e sarcásticos 

(DINIZ, 1918, p. 42). Novamente aparecendo os temas fúnebres como algo festivo.  

Em Luanda não há festas, apenas tiros quando constatam a morte. Amigos e parentes 

dão presentes à família, como carnes e boas roupas para que o falecido seja enterrado, 

demonstrando a mobilização das pessoas próximas com a morte. O corpo é transportado em 

tipoia coberta até o lugar do sepultamento. Em cima da sepultura colocavam objetos diversos, 

como em outros casos, mas o elemento novo é que a escolha do tipo de objetos era feita de 

acordo com o gênero do falecido; e ainda, se soba ou macota, colocavam objetos não 

vulgares, para mostraram que os possuíam em vida, uma demarcação de status; também 

colocavam alimentos e bebidas para a alma do falecido. Há sinais que marcavam o luto e 

havia abstinência sexual pelas mulheres também nesse período. Além disso, os cemitérios 

ficavam próximos às povoações e aos caminhos, estando assim mais próximos do cotidiano 

dos vivos, e as covas eram muito fundas (DINIZ, 1918, p. 51, 52). 

Os Muchicongos raspavam a barba e o cabelo do morto e untavam com azeite de 

palma. Haviam carpideiras pelo caminho até a sepultura e em cima desta eram feitos elogios 

ao morto. Colocavam objetos sobre a sepultura que eram do morto, alguns ligados a sua 

profissão, comida e vinho de palma para se alimentarem, além de espingarda para terem sorte 

na caça (DINIZ, 1918, p. 83). Talvez por acreditarem que os mortos caçavam, também 

acreditassem que poderiam realizar as atividades de sua profissão em outro mundo. Temos na 

figura 2 uma imagem da sepultura apresentada pelo autor. 
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Figura 2 – Sepultura dos Muchicongos 

 
Fonte: Dinis (1918, p. 83). 

 

Os Bongolas apresentam vários traços característicos como as lamentações e cantos já 

quando o moribundo está agonizante; o corpo é exposto fora de casa e não dentro, como em 

outros ritos; o fato da família contar os fatos mais notórios da vida do morto, ressaltando seus 

feitos e sua importância em vida. Quando da morte do soba, um dente era dado ao seu 

sucessor, não sendo especificado o que faz com ele. Um pé de cana era plantado pelo sucessor 

e este o arrancava quando tomava posse e no mesmo dia despejava aguardente sobre o 

túmulo. O soba era enterrado dentro de casa, que acabava virando cemitério de sua antiga 

aldeia, a qual muda de local após isso (DINIZ, 1918, p. 115). É possível que isso seria sinal 

de que outro soba poderia assumir a chefia da aldeia, mas não o território do soba anterior. 

Além disso, talvez o cemitério fique em volta da casa do antigo soba como demarcação de um 

local sagrado.  

As cerimônias mortuárias entre os Quiocas recebem o nome de cerimônias de nojo. 

Pelo que é descrito, haveria um caráter econômico ressaltado nessas cerimônias, senão em 

pompa, na duração, a qual depende das posses da família do morto. Quando começavam a 

festa, os parentes mais próximos raspavam a cabeça ou parte dela, mudavam as roupas para 

tecidos e fibras grossas tapando apenas as partes genitais. Havia restrição para quem morava 

na cubata do falecido de não poderem cozinhar nela e nela deverem permanece até que seja 

enterrado (DINIZ, 1918, p. 148, 149).  
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Já seus chefes gentílicos, que deveriam ser similares aos sobas em outros povos, eram 

enterrados na cubata que posteriormente é enterrada com terra, troncos e raízes. Assim como 

ocorria com os Bongolas, os demais Quiocas passariam a viver em outro local. Contudo, 

diferentemente daqueles, os autores especificam que deveriam ver a elevação da sepultura do 

antigo chefe  do novo local. O povo em geral é sepultado em local afastado, sentados em uma 

cova pequena enterrado (DINIZ, 1918, p. 148, 149). 

Os Xinje, Holo e Bondos deixavam seus chefes, quando mortos, em camas de pau 

dentro das cubatas, uma mulher recolhia os ossos, conforme avançava a putrefação, e os ossos 

são jogados ao rio ou enterrados. As outras sepulturas são feitas pelo caminho com grandes 

montes de terra, além de troncos e arbustos, sendo facilmente identificáveis por quem passa 

(DINIZ, 1918, p. 149).  

Pinto (1881) também narra algumas práticas mortuárias. Quanto as dos Sobetos, eram 

chamadas de dias de nojo e celebrados com muita festa. Tinham sepultura reservada, sendo 

conduzidos em pele de boi para esta e cobertos com pano de algodão branco (PINTO, 1881, 

p. 105). Quando morria o soba dos Macota só se anunciava a morte para o povo depois que os 

ossos separavam-se da carne. O sepultamento ocorria numa espécie de sarcófago dos soba 

(PINTO, 1881, p. 125, 126). Os Bihenos acreditavam no desassossego da alma enquanto não 

se faziam todos os rituais necessários ou não era feita a vingança pela morte (PINTO, 1881, p. 

126), provavelmente, acreditavam que a morte era fruto de feitiçaria. Os Ambuellas 

enterravam seus mortos à beira do rio e os sobas em um lugar separado no mato. Não haveria 

lugar separado para cemitério nem são apontados outros elementos (PINTO, 1881, p. 288). Já 

os Ganguelas possuiriam um tipo de sepultura diferenciado chamado “sepultura de século”, 

nome que pode ter sido dado pelos Ganguelas ou pelos portugueses, cobertas de barro e com 

alpendre e localizadas debaixo de uma árvore grande (PINTO, 1881, p. 97). Talvez seja fruto 

de sincretismo com elementos de sepulturas europeias. Não há referência se eram feitas para 

todo o povo ou para ocupantes de posição de poder. Na figura 3 observamos a representação 

da sepultura de século. 
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Figura 3 – Sepultura de século entre a população Ganguela. 

 
Fonte: Pinto (1881, p. 97). 

 

Esses relatos mostram como as mortes, em vários povos centro-africanos, tornavam-se 

centrais por dias, senão para comunidade, pelo menos para as pessoas próximas ao morto. Os 

rituais possuíam uma série de particularidades que destoavam dos ocidentais, o que pode ser 

visto, inclusive, pela forma muitas vezes preconceituosa como eram apontados pelos autores. 

Decerto pelo caráter extremamente simbólico das práticas mortuárias e sua ligação com o 

sagrado que por muito tempo povoou, e em alguns aspectos ainda povoam, as crenças 

ocidentais. Na visão dos ocidentais, não haveria essa ligação com o sagrado dentro das 

práticas africanas, seriam profanas. Por essa ligação, a Igreja Católica controlou por séculos 

os ritos fúnebres, até a secularização dos cemitérios e o controle pelo Estado.  

Nesse contexto de diáspora, sendo o grupo mais marginalizado, com certeza, tiveram 

dificuldades em praticar seus rituais e propiciar um tratamento digno a seus mortos. Eram 

tomados como mercadorias nessa sociedade escravista, e, quando mortos, já não poderiam 

cumprir este papel e muitos menos possuíam o respeito que era despendido com outros grupos 

sociais. Na verdade, mesmo em vida lhes eram negados os mais básicos direitos. Faz-se 

necessário analisar alguns trabalhos realizados sobre a temática das práticas mortuárias dos 

escravizados no Brasil para tentarmos visualizar como se davam nesse contexto e de que 

forma houve resistência  e ressignificação dessas práticas por parte desses grupos. 

 

1.3 – Estudos de cemitérios urbanos no Brasil 

 

 

A configuração que temos atualmente dos cemitérios, originou-se com uma brusca 

mudança de organização da morte. Um movimento de secularização dos cemitérios em que 

estes passam a ser construídos fora das cidades e saem do domínio das igrejas. Movimento 
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decorrente do desenvolvimento da ideologia da sanitarização, que mundialmente iniciou-se 

durante o Iluminismo europeu, no século XVIII, e chega ao Brasil no século XIX. Acreditava-

se que o contato dos mortos com os vivos seria prejudicial à saúde. Segundo a doutrina dos 

miasmas, os gases que saíam de corpos em decomposição entravam em contato com o ar 

atmosférico, produzindo um ar fétido que levava doença aos vivos. Por isso, seria necessária a 

retirada dos sepultamentos de dentro das igrejas para evitar a proximidade com os vivos 

(LIMA, 1984; REIS, 1991). Para Ariès (1982), a morte que era no Ocidente, desde a Idade 

Média, domesticada, pública e tomada como algo natural, passa a ser selvagem, temida, assim 

como o contato entre vivos e mortos, e privada. Alguns autores nomeiam esse processo como 

de individualização, com o ritual e mesmo as sepulturas ficando restritos aos familiares 

(COSTA, 2012). 

Reis (1991) estuda a Cemiterada, evento que ocorreu em 1836 na Bahia contra a 

construção de um cemitério privado. O Cemitério de Campo Santo passaria a ter o monopólio 

sobre os enterros em Salvador, pois, contemporaneamente a isso, havia a tentativa de 

implementar a proibição dos mesmos nas Igrejas, como era tradicional na época. Uma 

manifestação foi convocada por Irmandades e Ordens Terceiras, organizações católicas de 

leigos, que, entre outras coisas, eram responsáveis pelos funerais de seus membros. Para essas 

organizações e a Igreja, que também recebia taxas para os enterros, haveria grandes perdas 

econômicas. Porém, essa manifestação não mobilizou somente os membros das irmandades. 

O Jornal do Commercio da cidade teria noticiado que mais de 3 mil pessoas compareceram à 

manifestação que resultou na destruição do escritório da empresa do Campo Santo e do 

próprio cemitério, além de carruagens e carros funerários. A Cemiteria significou, acima de 

tudo, uma luta entre concepções de morte; assim como a Revolta da Maria da Fonte, ocorrida 

em 1844 em Portugal, contra uma legislação similar à de Salvador. Concepção esta de que 

esse aspecto tão importante na vida das pessoas não deveria ficar a cargo dos governos e 

empresas privadas, mas sim da Igreja. Uma boa morte não era desejada apenas por africanos. 

Por isso esses processos de mudança tiveram tamanha resistência. 

Conforme Reis (1991), os funerais barrocos, assim como o catolicismo barroco, eram 

verdadeiros espetáculos. Carregados de pompa, perceptível desde o número dos presentes no 

funeral, velas queimadas, número de padres e convidados no cortejo até a quantidade de 

missas celebradas. Os cortejos chegavam a incluir estranhos e, em alguns casos, pobres pagos 

para estar presentes. Os mortos com mais posses geralmente tinham os funerais mais 

grandiosos, pelos quais pagavam grandes quantias às confrarias e Igreja. Por ser um momento 

tão importante à época, costumava ser deixado em testamento explicitamente como deveriam 
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ser realizados e quem seria a pessoa encarregada de tomar todas as providências. Algo central 

nesse período para se ter uma boa morte é que esta não chegasse de surpresa. No entanto, já 

nesse quesito os escravizados ficavam excluídos, pois as Ordenações Filipinas - código 

jurídico anterior ao Código Civil - determinavam que somente os livres podiam testar. Mesmo 

os negros libertos compunham um pequeno percentual dos que testavam por não disporem de 

condições materiais para isso. Isso é mostrado na dissertação de Rocha (2011) em uma Minas 

Gerais do século XVIII com diminuta população branca, porém que compunha a imensa 

maioria dos testadores de Ouro Preto. 

 Uma outra garantia para se ter uma boa morte era associar-se a uma Irmandade, 

especialmente entre os escravizados, libertos e mais pobres. Segundo Reis (1991), um dos 

principais objetivos das Irmandades era a garantia de um funeral digno a seus associados. As 

contribuições pelos associados eram muito importantes resultando até mesmo em distinção 

em seus funerais. No entanto, mesmo os associados devedores recebiam funerais dignos, 

geralmente diminuindo como pena apenas a quantidade de missas celebradas pela alma do 

falecido, às quais todos tinham direito a pelo menos um mínimo. Isto evidencia a importância 

dos funerais para as Irmandades. A solidariedade entre irmãos, membros da irmandade, era 

estimulada nesse momento, já que uma morte solitária era considerada uma má morte. Em 

algumas obrigações, que regulamentavam tanto as atividades da Irmandade quanto as dos 

seus membros, constava a imposição da presença dos irmãos nas cerimônias fúnebres, 

devidamente vestidos, e de carregar tochas e emblemas da Irmandade. 

Ainda conforme Reis (1991), os escravizados associaram-se a Irmandades para 

garantir uma boa morte. O que, dentre outras coisas, significava serem enterrados dentro das 

Igrejas conforme os preceitos católicos e não em cemitérios. No entanto, este foi o fim da 

maioria dos escravizados em Salvador que acabaram em um cemitério de indigentes, o 

Campo da Pólvora. Segundo ele, em um levantamento dos sepultamentos realizados em 1835-

6, metade dos 1201 escravizados mortos no período foram enterrados neste cemitério. Para o 

cemitério do Campo da Pólvora também eram enviados os suicidas, criminosos e indigentes. 

Várias posturas da Câmara de Salvador encarregavam os responsáveis pela limpeza pública 

de enterrar os cadáveres de “negros pagãos” abandonados pelos senhores nesse cemitério para 

que se evitasse, segundo o autor: 

 

“corrupção nos ares, ou os cães despedaçarem os corpos como se tem achado por 

várias vezes”(...)O enterro de africanos pagãos equivalia, sem meias palavras, a 

remoção de lixo. A preocupação em enterrá-los bem não objetivava dar-lhes 

sepultura decente, mas evitar a disseminação de doenças. Com o passar do tempo, o 
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Campo da Pólvora, já sob o comando da Santa Casa, se tornaria o destino da maioria 

dos escravizados mortos na Bahia, fossem pagãos ou não. (REIS, 1991,  p. 196) 

 

Realmente, mesmo entre os escravizados batizados parece-nos que havia dificuldade 

em garantir que fossem devidamente sepultados por seus senhores. Galvão (1995) analisa as 

Constituições Primeiras do Arcebispado da Bahia, instituídas em 1707. Segundo estas, seria 

resguardado o direito de todos os batizados, desde que não interditos, como suicidas, 

usurários e outros grupos, à sepultura eclesiástica. Cabia aos senhores pagar os emolumentos 

necessários à Igreja para o sepultamento de seus escravizados, se não o fizessem poderiam ser 

excomungados e ainda obrigados a pagar 50 cruzados à Igreja. Mas mesmo sob essas ameaças 

o abandono de corpos de escravizados continuou a ser prática de muitos senhores.  

 

Em 1813, o coronel Francisco Duarte da Silva seria denunciado em Ilhéus porque 

“não cuidou que seu escravo Matia, preto batizado, tivesse sacramentos e este 

morreu no desamparo, não encomendou mas deixou ao tempo, de sorte que os cães e 

urubus o comeram junto à porta do dito senhor”, o que fora “público e notório”. 

(REIS, 1991, p. 173)  

 

Alguns membros de irmandades, quando doentes e velhos, eram abandonados por seus 

senhores na Santa Casa de Misericórdia de Salvador e esta os mandava para cemitérios. 

Sabendo dessa prática, a Irmandade do Rosário dos Pretos das Portas do Carmo colocou em 

seu compromisso se atentar para os irmãos hospitalizados (REIS, 1991). 

Sendo o destino dos corpos dos escravizados batizados incertos, certamente para os 

pagãos o destino, possivelmente, era ainda pior. Pereira (2007) estuda a história do Cemitério 

dos Pretos Novos, destino dos negros que não sobreviviam à viagem ou a quarentena para 

serem vendidos no mercado do Valongo. Segundo o autor, essa denominação de pretos novos 

era dada aos africanos que não eram comercializados, quando vendidos passavam a ser 

chamados de negros.  

O porto do Valongo foi a maior porta de entrada de africanos para serem escravizados 

do século XVII ao XIX.  Estima-se que o cemitério foi implantado no ano de 1770, em 

substituição ao da Santa Casa, que já não dava conta da quantidade de mortos e foi desativado 

oficialmente em 1830. Outros cemitérios também recebiam africanos do Valongo e, para além 

da superlotação, o tratamento que davam a estes era um problema. Provavelmente, não para a 

administração desses locais ou o Estado, porém poderia ser para seus espíritos, seus parentes e 

pessoas próximas. Apresentaremos um relato de viajante bastante elucidativo da falta de 

cuidado despendida a esses corpos: 
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Diariamente pode-se ver seus corpos nus, jogados em velhas esteiras suspensas por 

uma vara levada por dois outros negros; seus braços e pernas geralmente pendem 

para fora, arrastando-se no chão. São levados assim ao vasto cemitério anexo ao 

Hospital da Misericórdia. Aí são jogados numa extensa vala, onde cheguei a ver de 

dez a doze corpos amontoados, sem nem uma pá de terra sobre eles. (WALSH, 

1828, apud ARQUIVO NACIONAL, 2001, p. 12) 

Segundo Medeiros (2012), a construção do Cemitério dos Pretos Novos ou Campo 

Santo e o fim dos sepultamentos dos africanos na Santa Casa, resultava de uma tentativa de 

afastar de áreas da cidade de maior concentração populacional tanto o mercado quanto o 

cemitério. Assim, o Marquês do Lavradio ordenou, por volta de 1769, que nenhum negro 

novo que não fosse vendido no mercado poderia sair de lá, nem mesmo morto, devendo ser 

enterrado no novo local e não em outros cemitérios da cidade.  

O novo cemitério construído não parece ter sido muito diferente das condições 

apontadas acima. Pereira (2007) aponta vários relatos sobre a enorme quantidade de corpos 

que chegavam a ficar amontoados, devido também a ser uma área reduzida em relação à 

quantidade de mortos, além de um péssimo tratamento dados aos corpos. Segundo o autor 

somente nos últimos seis anos de funcionamento do cemitério, entre 1824 e 1830, 6000 

negros foram enterrados, num espaço que, segundo relatos da época, seria de 50 braças o 

equivalente a 110 m. Chegando, como solução para se eliminar essa grande quantidade de 

corpos, a serem destinados à queima: 

 

No meio deste espaço havia um monte de terra da qual, aqui e acolá, saíam restos de 

cadáveres descobertos pela chuva que tinham carregado a terra e ainda havia muitos 

cadáveres no chão que não tinham sido ainda enterrados. Nus, estavam apenas 

envoltos numa esteira, amarrados por cima da cabeça e por baixo dos pés. 

Provavelmente procede-se o enterramento apenas uma vez por semana, como os 

cadáveres facilmente se decompõem, o mau cheiro é insuportável. Finalmente 

chegou-se a melhor compreensão, queima de vez em quando um monte de cadáveres 

semidecompostos. (FREIREYSS, 1982, p. 134, apud PEREIRA, 2007, p.81)  

 

Também o intendente de polícia João Ignácio da Cunha teria presenciado esse fim: 

“[...] a terra do campo revolvida e juncada de ossos mal queimados.” (CUNHA,1821 apud 

PEREIRA, 2007, P. 84). 

Em 1996 foram encontrados diversos ossos durante uma reforma no bairro de 

Gamboa, zona portuária do Rio. Ao que o IPHAN e o Departamento de Patrimônio Cultural 

concluíram ser o Cemitério dos Pretos Novos, já esquecido e com sua localização perdida em 

meio ao adensamento de construções.  

Em sua dissertação de mestrado, Tavares (2012) pretendeu delimitar a dimensão 

espacial real do cemitério através de sondagens no entorno das ruas. Para isto o autor tomou 
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como base a historiografia e mapas sobre o mesmo e a região do Valongo. Pelos registros 

históricos, a área do Cemitério dos Pretos Novos era de cerca de 50 braças de quadra entre as 

ruas Pedro Ernesto, Leôncio de Albuquerque e Rua do Propósito. Segundo Tavares (2012), 

foi a primeira intervenção de campo cientificamente orientada após o salvamento 

arqueológico das ossadas encontradas. 

Foram feitas nove sondagens durante esta pesquisa na qual se queria testar duas 

hipóteses. A primeira, de que era possível, mesmo com o crescimento imobiliário da região, 

delimitar arqueologicamente a área do Cemitério dos Pretos Novos. A segunda, de que a área 

do terreno foi utilizada como depósito de lixo para depois ser vendida pelo mercado 

imobiliário. Esta última hipótese foi levantada considerando a descoberta de lixo urbano no 

local de salvamento, à Rua Pedro Ernesto, 36. O autor acreditava que somente após um 

intervalo de tempo suficiente para que o cemitério fosse esquecido o local foi utilizado para 

deposição de lixo. 

Somente em duas sondagens foram encontrados restos humanos, ambas na Rua Pedro 

Ernesto, 34, local destinado à construção do Memorial dos Pretos Novos. Uma delas ocorreu 

depois que um dano em um piso no local revelou ossadas “à flor da terra”. Tavares, com as 

descobertas nessas sondagens, pôde confirmar a localização do cemitério. Além disso, atestou 

a utilização do terreno como depósito de lixo. No entanto, não após sua desativação, como 

acreditava, e sim durante seu uso. Isso porque os restos humanos foram encontrados no 

mesmo nível estratigráfico de restos de cerâmica, materiais de construção e restos 

alimentares. O que demonstra a contemporaneidade entre o uso como cemitério e depósito de 

lixo. Além disso, a maior parte do lixo encontrado no nível dos vestígios ósseos é condizente 

com o início do século XIX, período final de funcionamento do cemitério.  Assim, segundo o 

autor: 

 

Trata-se, no caso, da atividade e da continuidade de um aspecto fortemente 

simbólico: sendo os negros considerados o lixo da sociedade e descartados como 

dejetos ao morrerem, mas cobertos por um punhado de terra, utilizou-se 

'naturalmente' o uso da área do Cemitério dos Pretos Novos como lixeira, durante a 

sua atividade como campo santo e nos períodos subsequentes. Somente decorrido 

um lapso de tempo suficiente para que a memória daquele lugar fosse apagada é que 

ele foi transformado em área residencial. (TAVARES, 2012, p. 137) 

 

Além de estarem junto aos lixos urbanos, os ossos não estavam articulados. Foram 

encontrados fragmentos espalhados pelas áreas de sondagem e em pequena profundidade, 

evidenciando que eles eram praticamente “jogados” em meio a outros corpos. Ademais, havia 

uma grande quantidade de pequenos fragmentos queimados, carbonizados e calcinados, o que 
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corrobora com relatos de Freireyss (1982, p. 134, apud PEREIRA, 2007, p.81)  e Cunha (1821 

apud PEREIRA, 2007, p. 84), anteriormente apontados.  

Esse caso do Cemitério dos Pretos Novos contém uma especificidade maior para a 

análise do tratamento que estes indivíduos receberam depois de mortos. Como apontado 

anteriormente, os Pretos Novos não chegaram a ser escravizados por não terem sobrevivido às 

condições degradantes a que eram submetidos durante o trajeto. Sendo assim, não foram 

submetidos à condição de mercadoria humana, não possuindo nenhum valor na Sociedade 

Escravista. Estavam abaixo da pior posição social que se poderia ter: a de escravizado. No 

entanto, o tratamento recebido pelos escravizados quando mortos também era extremamente 

diferenciado e degradante em relação ao resto da sociedade, chegando a receber o mesmo 

tratamento de suicidas e bandidos. Como apontado por Reis (1991), a remoção de 

escravizados pagãos na Bahia era uma remoção de lixo. E no Campo Santo essa condição de 

lixo humano, desumanizado nesse tratamento, foi reafirmada e reiterada quando os 

contemporâneos ali viventes utilizaram o local como lixeira coletiva. 

Para além da escassez de trabalhos sobre cemitérios de escravizados no Brasil, muitos 

estudos sobre práticas mortuárias dos grupos negros no país abarcam a análise de Irmandades 

de negros e testamentos. Considerando a legislação que vigorou no período de escravidão, 

conforme já apontado, as análises testamentárias só abarcavam negros forros, não os 

escravizados. Mas iremos analisar alguns resultados também desses estudos que poderão 

trazer importantes considerações. Além disso, faremos algumas inferências sobre quais 

possíveis limitações haviam nas práticas mortuárias dos escravizados no contexto urbano, 

com relação direta com a Igreja e as Irmandades. 

 

1.4 – Algumas análises testamentárias e Irmandades de negros e sua dual relação com a Igreja 

 

Segundo Reis (1991), a intervenção da Igreja sobre a religiosidade dos africanos 

começava desde o desembarque em terras brasileiras e o batismo. Este era considerado o 

primeiro sacramento Cristão e o que dava direito ao acesso ao Reino dos Céus. Além disso, 

esse sacramento dobrava o valor dos escravos. Nos realizados em massa logo após o 

desembarque dos navios, recebiam um nome cada um e um pedaço de papel com este escrito. 

E eram tratados como se a partir dali devessem ter uma nova vida e abandonar suas crenças 

anteriores, pois na nova terra aprenderiam as coisas da fé. Segundo previam as Constituições 

Primeiras, antes de batizar os escravizados vindos da África, o padre fazia diversas perguntas. 



30 

 

Dentre elas, se colocariam para fora o demônio de suas almas, não iriam mais pecar e queriam 

ser filhos de Deus. Ou seja, eram questionados se negavam suas crenças e religiosidade. 

Ambas para a Igreja Católica eram práticas pagãs, ligadas ao demônio, ao pecado. Além 

disso, obrigavam-os a comer sal. Conforme Pereira: 

 

Após as perguntas serem respondidas, os escravos poderiam ser batizados e, a partir 

daí, ter acesso ao Reino dos Céus. Nota-se que a preocupação premente do batizador 

é a de levar o escravo a deixar as velhas práticas tidas como pagãs, tais como a 

adoração de outros deuses, característica das religiões antigamente chamadas de 

animistas, dada à adoração de astros e antepassados e uma forte relação com a 

natureza. A ingestão do sal era um outro costume evitado na religiosidade africana. 

Na cosmologia banto, a abstenção do sal conferia o patamar de um feiticeiro com 

poderes bastantes para retornar voando à África ou saber as coisas ocultas aos 

homens. Daí fazer com que os escravos ingerissem o sal seria o mesmo que lhes 

fazer renegar os seus poderes místicos, sua cultura e submetê-los a um novo dogma, 

buscando a sua “conversão”. (PEREIRA, 2007, pág. 40) 

 

Caso similar ocorria na extrema-unção, sacramento extremamente importante nas 

práticas mortuárias do catolicismo barroco, por ser um auxílio na hora da morte e proteção 

para o combate contra as tentações do mal. Segundo Reis: 

 

No caso de o moribundo ser escravo, o senhor ou o padre devia prepará-lo para a 

morte fazendo-o memorizar a seguinte fórmula: 

O teu coração crê tudo o que Deos disse? 

R. [Resposta]Sim. 

O teu coração ama só a Deos? 

R. Sim. 

Amar só a Deus podia ser uma boa precaução contra „ídolos‟ africanos. (REIS, 

1991:106) 

 

Assim, esta diferenciação quanto à extrema-unção dos escravizados, talvez fosse uma 

forma de garantir a salvação somente para os que acreditassem apenas no Deus cristão e não 

mais nos Deuses africanos. Apesar dessa preocupação da Igreja, o número de escravizados 

que recebiam a extrema-unção era muito menor do que o de homens livres. Segundo 

levantamento de Reis (1991), entre 1835 e 1836, somente 37% dos escravizados receberam 

este sacramento, enquanto 51% dos livres o receberam. Já os ex-escravizados que se 

esforçaram em recebê-lo foram 46%, segundo o mesmo levantamento. O que demonstra o 

quanto eram negligenciados pelos senhores, conforme o mesmo autor, até mesmo os que 

mandavam enterrar seus escravos na Igreja não se preocupavam em propiciar-lhes a extrema-

unção. 

Como já apontado anteriormente, a associação com as Irmandades e mesmo a criação 

de Irmandades de negros, era uma forma de garantir a si e seus “irmãos” uma boa morte. As 
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Irmandades eram estimuladas tanto pela Igreja quanto pelo Estado, mas, segundo Eugênio 

(2002), cabia a esses aprovarem o compromisso das irmandades para que pudessem 

funcionar. Além disso, suas contas eram inspecionadas, especialmente pela Igreja, para saber 

se cumpriam as obrigações, conforme o compromisso, inclusive quanto às celebrações 

mortuárias de seus irmãos.  

 Segundo o autor, muitas vezes essa relação das Irmandades de negros com a 

administração da Igreja não era muito harmoniosa. Frequentemente, por um não cumprimento 

de todos os preceitos das práticas mortuárias exigidas pelo catolicismo barroco. Inclusive, 

dentre as advertências sofridas pelas Irmandades, a maioria recaía sobre as Irmandades negras 

e muitas por este motivo. Advertências que, em muitos casos, resultavam em desobediência. 

Conforme Eugênio (2002), muitos eclesiásticos que visitavam as Irmandades 

relataram que as de negros faziam gastos muito maiores, às vezes até acima do que 

aparentemente conseguiriam, com as festas devocionais aos santos católicos. Enquanto das 

missas celebradas pelos mortos no purgatório pouco ou nada constava em suas despesas. 

Além do controle da fé católica, devemos lembrar que as missas representavam muitos 

ganhos para a Igreja e era o item mais caro do mercado funerário (ROCHA, 2011, p. 89).  

Para Bastide (1974, apud Herzkovitz, 1937) o sincretismo entre as crenças africanas e 

as católicas mais fundamental é o de correspondência Deuses-Santos. Podemos inferir que 

isso poderia justificar tal vultuosidade de gastos. Já a celebração de missas aos defuntos, 

talvez tivessem menor importância na crença de membros de algumas Irmandades negras do 

que para a Igreja. Daí, possivelmente, a desproporção tão grande no gasto entre essas 

celebrações.   

As Irmandades negras apresentavam uma dualidade de sentidos. Possivelmente, os 

senhores, o Estado e a Igreja as viam como espaço de domesticação pela imposição da 

religião dominante para a  acomodação dentro da sociedade escravista.  Por outro lado, para 

os escravos porventura serviam como espaço de socialidade e relativa autonomia.  

De acordo com Reis (1991; 1996), a divisão das Irmandades no Brasil ocorria de 

acordo com a cor e nacionalidade, havendo geralmente restrição em ocupar cargos de direção 

por pessoas de outras origens e raça. Outrossim, as Irmandades de brancos não permitiam a 

entrada de negros e as de negros muitas vezes não permitiam que escravizados ocupassem 

cargos de direção, somente alforriados.  

Conforme Reis (1996), para os africanos essa instituição de leigos era uma verdadeira 

família das nações, permitindo uma grande conexão menos controlada desses grupos. 

Todavia, por mais que predominassem as separações intergrupais, especialmente no início 
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dessas organizações, também surgiram  associações interétnicas. Assim ocorrera, por 

exemplo, com a Irmandade do Rosário dos Pretos e a das Portas do Carmo, em Salvador, na 

qual crioulos e angolas chegaram a dividir os cargos da mesa (grupo dirigente das 

Irmandades). Já os jejes da Irmandade do Senhor Bom Jesus dos Martírios não aceitavam 

crioulos, como expresso em seu compromisso. A Irmandade do Senhor Bom Jesus da Cruz 

dos Crioulos, por outro lado, não aceitava negros que não fossem nascidos no Brasil, 

africanos. A Irmandade de São Elesbão e Santa Efigênia, do Rio de Janeiro, aceitava negros 

da Costa da Mina, Cabo Verde, ilha de São Tomé e de Moçambique, além de brancos e 

pardos, recusando angolas, crioulos e mestiços. Ou seja, eram estabelecidas alianças étnicas 

entre grupos de diversas regiões da África e sem semelhanças linguísticas ou culturais. Dessa 

forma, deduzimos que dentro dessas organizações de leigos havia relações mais complexas e 

talvez mais estratégicas do que os senhores, Estado ou Igreja tinham controle. 

Outra atitude que entendemos enquanto resistência através da apropriação de 

elementos da religiosidade dominante era a utilização do calendário religioso dos brancos 

para celebrar suas festividades ao seu modo. É possível, inclusive, que celebrassem seus 

deuses sem a ciência de seus senhores. É o caso, por exemplo, do natal em que eram liberados 

de celebrar, porém realizavam festividades muito próprias, quiçá com toda sua simbologia. 

Seus senhores viam como apenas passatempo em meio às tensões da escravidão, o que para 

eles era positivo por aliviar ímpetos de revoltas e fugas. A dominação não poderia ter 

significado apenas repressão senão não perduraria por tanto tempo em nosso país. Já para os 

escravizados era um momento importante de celebrar seus antepassados. (REIS, 1996) 

Conforme Reis (1991), uma festa muito importante para as confrarias de negros era a 

coroação de reis e rainhas negros, que eram vestidos com toda a indumentária necessária ao 

cargo, como se a Irmandade fosse uma monarquia. Essa coroação era meramente simbólica, 

não possuindo os coroados privilégios na administração dessas organizações. A inversão 

hierárquica ocorria em vários povos africanos quando da morte de um rei e a transmissão do 

cargo. Assim como em outras festas, havia batuques, comilança e mascarados. 

De acordo com o autor, essas festas eram inversões simbólicas da ordem social 

escravocrata. Possivelmente pela grande inversão dessas festas, já que os escravos 

cotidianamente representavam o mais baixo patamar na hierarquia, elas eram feitas entre 

proibições e permissões do Estado. Sendo assim, talvez muitas ocorressem de forma sigilosa. 

Por outro lado, segundo a mesma obra, a Igreja aceitava essas celebrações com elementos 

africanos. “Evidentemente a Igreja via com bons olhos a celebração de festas religiosas por 

escravos. Afinal, elas pareciam provas vivas de almas conquistadas.” (REIS, 1991:65) 
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Conforme Eugênio: 

 

[...]os mecanismos e práticas de controle sobre as confrarias negras, relativos ao 

enquadramento delas no quadro de valores da cultura religiosa dominante, tiveram 

seus limites, porque, por um lado, os agentes eclesiásticos e da administração régia 

não tinham como vigiar o tempo inteiro as ações dos confrades, e por outro, a 

religiosidade dos escravos e libertos era um dos alicerces do mundo do que eles 

construíram nos labirintos da ordem, em que a sua existência tinha sentido. 

(EUGÊNIO, 2002, p. 36) 

 

Assim como na África, era muito importante a celebração da morte para os africanos e 

seus descendentes no Brasil. Acreditamos que a festividade e rica elaboração que despendiam 

com seus mortos lá encontrou paralelo na tradição barroca da pompa fúnebre. A qual, muitas 

vezes, era acrescida de elementos próprios de sua cultura originária. Tomando-se a cultura 

enquanto algo dinâmico e em constante mudança, consideramos que nas práticas mortuárias 

havia sincretismos. Conforme Ferreti (1998), os negros no Brasil apropriaram-se e 

ressignificaram parte da religiosidade católica e o fazem até os dias atuais, assim como o 

catolicismo certamente incorporou e ressignificou elementos da cultura africana. 

Os testamentos de escravizados libertos revelam algumas características interessantes, 

como a predominância da mortalha branca na Bahia e Ouro Preto entre os negros (REIS, 

1991; ROCHA, 2011). Segundo Reis (1991), várias nações africanas na Bahia utilizavam essa 

cor na hora da morte. Para os Edos do Benin significava pureza ritual e paz, para os Iorubás 

remeteria a Obatalá, Deus da criação. Mas para o autor, na Bahia o costume também era 

fortalecido pelo preço das outras mortalhas às quais os negros não teriam acesso. No entanto, 

a importância dessa cor de mortalha ainda estaria presente no candomblé, do que inferimos 

que seu uso pode ter sido mais pela continuidade das tradições africanas do que pelo poder 

aquisitivo. 

Além da mortalha branca, os testamentos de forros possuíam invocações de santos, 

anjos e outros como protetores de sua alma na hora do julgamento. Reis (1991) relata que 

uma liberta da Costa da Mina, que no século XVIII abrangia a região costeira da África 

ocidental, ao invocar a Virgem Maria atribui a ela a criação da alma. Ao que o autor relaciona 

a uma possível evocação de crenças africanas. Os fon-ewe de Benim acreditavam que a 

divindade feminina Mawu era genitora universal e responsável também pela sorte e morte das 

pessoas, já para os iorubás Oduduwa é considerada o primeiro ancestral mítico. O autor 

também aponta para a grande presença dos santos na invocação dos ex-escravos, não estando 

em apenas 20% dos testamentos dos libertos segundo pesquisa de Mattoso (1979, apud Reis, 

1991). Rocha (2011) aponta que 93,3% dos testadores negros da Irmandade do Pilar em Ouro 
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Preto invocaram pelo menos um santo. Aparecendo novamente a grande devoção aos santos, 

possivelmente pelo sincretismo religioso santos-deuses. 

Reis (1991) aponta que os funerais dos negros durante o período de escravidão podem 

ter apresentado uma dualidade entre o ritual público, católico, e o secreto, africano. 

Exemplifica com o protesto do bispo Dom Antônio de Guadalupe, em Minas Gerais, no ano 

de 1726. O bispo relatara que os escravos africanos se reuniam à noite “„com vozes e 

instrumentos em sufrágio de seus falecidos ajuntando-se em algumas vendas, onde compram 

várias bebidas e comidas e depois de comerem lançam os restos nas sepulturas‟” (REIS, 

1991:160). Além desse relato, o autor aponta, ainda nessa obra, quatro momentos em que os 

escravizados subvertiam à ordem tradicional realizando funerais com elementos claramente 

africanos:  

 Descrição feita por Debret dos funerais de uma negra moçambicana no Rio de Janeiro 

em que só mulheres acompanhavam, à exceção de dois homens carregando o corpo, 

um mestre de cerimônias, vestido com gibão colorido, e um tocador de tambor. Antes 

de entrar na igreja, o mestre ordenou que parassem o cortejo, o tambor começou a ser 

tocado e as mulheres começaram cantos fúnebres. Algumas delas, colocando a mão 

sobre a mortalha, diziam:  

“estamos chorando o nosso parente, não enxergamos mais, vai embaixo da terra até 

o dia do juízo, hei de século seculorum amém”. Não faltou latim nesse ritual agora 

sincrético. Um sincretismo percussivo também misturava o som dos sinos ao do 

tambor. Nada de velas, caixões, padres, orquestras, mas ainda assim um enterro 

pomposo a seu modo. (REIS, 1991:160) 

 

 Descrição de Debret do funeral do filho de um rei africano: em seu velório várias 

delegações africanas o visitaram, houve dança e música tocada com instrumentos 

africanos acompanhados de palmas, vez ou outra eram soltados fogos. O cortejo teve 

amigos, pessoas das delegações e um mestre-de-cerimônia à frente que abriu caminho 

para o caixão em meio à multidão, nesse momento soltaram fogos de artifício e quatro 

africanos fizeram acrobacias. Na igreja foi feito o sepultamento enquanto “do lado de 

fora homens e mulheres soltavam bombas, batiam palmas, tocavam tambores, 

cantavam canções africanas” (REIS, 1991:161). 

 Kidder no final da década de 1830 descreveu “costumes pagãos” funerários entre 

escravos cariocas como o caso do cadáver de uma criança sendo levado em uma 

bandeja de madeira, coberta com pano branco, decorado com flores e um buquê 

amarrado às mãos. O homem que a levava parava algumas vezes e girava. Segundo 

Reis (1991), esse costume é comum ainda hoje em funerais de iniciados no 
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candomblé. Atrás deles, havia um cortejo com duas dezenas de negras e crianças 

adornadas com fitas vermelhas, brancas e amarelas, andando em passos ritmados e 

cantando músicas em “língua africana”. Chegando à igreja, o corpo foi entregue ao 

padre e o cortejo voltou cantando e dançando mais intensamente ainda. 

 O estudante de medicina Antônio José Alves comentou que eram frequentes os 

funerais africanos em Salvador, haviam muitos participantes e “algazarra”. Os cortejos 

eram iluminados por archotes que, após o enterro, eram queimados em grandes 

fogueiras. O Correio Mercantil, jornal de Salvador, noticiou dois desses funerais, um 

deles com a presença de mais de duzentos negros com archotes e outro realizado 

mesmo debaixo de um grande temporal. 

 

Como podemos depreender do que fora apresentado anteriormente, as práticas 

mortuárias eram extremamente importantes para os escravizados, bem como dentro do 

catolicismo barroco. Assim como em outros âmbitos, a diáspora africana resultou para os 

africanos, num contexto extremamente desfavorável, no entanto no qual viveram em 

constante negociação e conflito. Estes resistiram a uma tentativa de total dominação e 

criminalização de suas culturas originárias, especialmente de sua religiosidade, incorporando 

elementos africanos à cultura dominante e da cultura dominante em suas vidas e mortes.  

A Igreja Católica apoiou a escravidão africana e, inclusive, utilizou-se de sua mão de 

obra (SYMANSKI e GOMES, 2012 ). Além disso, desde a entrada no Brasil, algumas vezes 

nos próprios portos de embarque, tentava controlar as almas dos cativos. Até porque novos 

fiéis podiam trazer ganhos, especialmente com suas mortes. Também para o Estado e os 

senhores era importante e incentivada a associação dos cativos com a Igreja, pois significava 

uma tentativa de domesticação e controle para que obedecessem às normas. Esse incentivo 

não significou, no entanto, que os senhores garantissem um tratamento ao corpo de seus 

escravizados batizados de acordo com as normas da Igreja, o que lhes geraria gastos. E a 

Igreja, que previa essa obrigação por parte dos senhores, não conseguia garantir que se 

materializassem. 

Tendo os escravizados e negros alforriados ciência do abandono a que muitas vezes 

eram submetidos seus corpos, muitos se associaram a Irmandades para terem um destino mais 

digno quando a morte chegasse. E sendo submetidos ao trabalho extremo e alimentação 

muitas vezes insuficientes, essa possivelmente vinha com maior surpresa. As Irmandades de 

negros carregavam um duplo papel. Por um lado, significava uma maior participação dentro 

da religiosidade dominante, o que para o escravizado supostamente deveria significar maior 
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acomodação com sua posição social. Por outro lado, tinha o papel implícito de permitir maior 

sociabilidade entre os irmãos, geralmente do mesmo grupo ou mesmo associando-se com 

outras nações. Dentro delas era permitido realizar suas festividades, nas quais incorporaram 

elementos de sua cultura originária. Da mesma forma parece ter ocorrido com as práticas 

mortuárias o sincretismo entre práticas católicas e africanas.  

Os estudos apresentados foram muito importantes para apontar elementos sobre como 

a morte era encarada para os negros no Brasil. No entanto, as igrejas eram espaços 

controlados pelo catolicismo oficial. Os estudos encontrados sobre o tema não descreviam se 

havia ou não padres durante os sepultamentos dentro das igrejas. Também não foram 

encontrados trabalhos que caracterizassem elementos incorporados aos enterramentos 

propriamente ditos. Dessa forma também, pouco se sabe sobre os sepultamento de 

escravizados pagãos. No caso do Cemitério dos Pretos Novos eram sepultados africanos que 

ainda não haviam sido vendidos, além de serem os corpos enterrados mais por uma questão de 

saúde pública, não podendo receber todos os tratamentos necessários. Para que avancemos no 

estudo das práticas motuárias dos africanos e seus descendentes escravizados no Brasil 

precisamos buscar novas áreas exploradas em alguns estudos realizados fora do país.   
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Capítulo 2 – Estudos de cemitérios de africanos e afrodescendentes em outros países da 

América  

 

 Apresentaremos alguns estudos sobre cemitérios e práticas funerárias realizados em 

outros países. No entanto, não as partes dos textos que tratam dos estudos osteológicos. E 

também não serão incluídos trabalhos que só abrangem esse tipo de estudo bio-arqueológico 

com remanescentes humanos por não intentarmos realizá-lo, como será discutido 

posteriormente.  

John McCarthy (1997) analisa escavações realizadas, entre 1980 e 1990, em dois 

cemitérios pertencentes à 1ª Igreja Batista Africana da Filadélfia, no estado da Pensilvânia, 

Estados Unidos, que funcionou durante o século XIX. O primeiro a ser escavado foi utilizado 

entre 1825 e 1842. Foram encontrados remanescentes de 140 indivíduos. O segundo foi 

utilizado entre 1810 e 1822, sendo escavados os restos de 85 indivíduos. A localização 

diferente dos mesmos deve-se à separação da Congregação Batista, porém ambas as igrejas 

continuaram a ser conhecidas como 1ª Igreja durante seu funcionamento. 

A criação dessa igreja exclusiva para os afro-americanos, em 1810, fez parte de um 

processo de resistência da comunidade na Filadélfia. A cidade sofreu um grande crescimento 

da população negra depois que a Pensilvânia foi o primeiro estado a abolir a escravidão, 

resultando em uma grande migração de escravizados do sul. Tendo a Filadélfia tornado-se o 

maior centro de vida livre dos EUA, segundo McCarthy (1997). Outra característica relevante 

desse contexto seria o fato de que, no início do século XIX, a cidade tornou-se porto do mais 

importante centro industrial do país. Alguns afro-americanos ascenderam socialmente e 

outros passaram a competir com imigrantes por empregos mal remunerados e que exigiam 

baixa qualificação. A concorrência econômica resultou em violência, principalmente, contra a 

comunidade afro-americana. Ocorreram motins resultando em espancamentos e incêndios de 

casas e igrejas. Além disso, em 1837, a Pensilvânia retirou o direito ao voto dos afro-

americanos. Assim, para conseguirem se desenvolver em meio à hostilidade, criaram 

sociedades de ajuda mútua, igrejas e seções de maçonaria. 

Segundo o pesquisador, o estudo arqueológico dos cemitérios identificou práticas 

funerárias não-ocidentais, derivadas de práticas observadas entre os escravizados do sul e 

também na África Ocidental e Central. A literatura teria descrito práticas mortuárias de 

escravizados do sul como decorar sepulturas com alimentos, potes quebrados e espelhos para 

os espíritos no pós mortem, sendo de extrema importância também no novo mundo a 

satisfação dos espíritos ancestrais. Também indica a existência de um relato sobre africanos 
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da Guiné escravizados na Filadélfia que iam para as sepulturas de manhã e deixavam bebidas 

e comida sobre os túmulos. Os objetos encontrados nessa pesquisa, porém, não estavam sobre 

as sepulturas, mas dentro dos sepultamentos ou imediatamente fora dos caixões. No entanto, o 

autor ressalta que ambos os cemitérios sofreram intervenções depois de abandonados. 

Podemos arguir se não havia antes da intervenção objetos em superfície também que podem 

ter sido retirados. 

Ainda segundo McCarthy (1997), outras práticas encontradas remetem às africanas, 

como a colocação de moedas no caixão, a maioria das vezes próximo à cabeça. Em dois 

sepultamentos do primeiro cemitério foram colocadas uma sobre cada olho. Essa prática, 

segundo o autor, foi documentada na África Ocidental estando associada à passagem sobre o 

rio da morte. Também foram encontrados sapatos sobre o caixão, em muitos casos 

aparecendo um pé só, ao que associa ao folclore do sul dos Estados Unidos em que se 

acreditava que os sapatos teriam poder sobre espíritos malignos.  

Dois sepultamentos apresentavam um prato de cerâmica sobre o estômago do morto. 

O autor relata que foram encontrados pratos em dois sepultamentos de ingleses na Jamaica, de 

um escravizado em Barbados e de uma mulher de etnia não identificada na Virgínia. No 

primeiro caso, poderiam ter sido acidentais. Isso porque, tanto na Inglaterra quanto na Irlanda, 

colocava-se um prato de sal para controlar odor e inchaço. Também em algumas partes da 

Jamaica colocava-se sal e café sobre o estômago durante o velório. Já de forma intencional, 

poderia ter-se dado pela crença tanto no sul quanto na África de que a essência do morto 

ficava em seus últimos objetos utilizados.  

Segundo o autor, quanto a distribuição dos objetos nos cemitérios, no cemitério mais 

antigo somente dois sepultamentos apresentavam evidências claras de práticas africanas. Em 

outros dois houve muita perturbação dos sepultamentos, podendo os objetos ter sido 

colocados no re-enterramento dos corpos. Dessa forma, as práticas africanas estariam 

presentes entre 2,4 (o que seria mais certo) e 5,9% dos sepultamentos. Por outro lado, no 

cemitério que funcionou entre 1825 e 1842 apareceram em 11,4% dos sepultamentos. Para ele 

o resultado dessa pesquisa é dissonante dos modelos de assimilação da cultura americana que, 

além de negar as escolhas dos indivíduos, preconizava que a  assimilação pela cultura 

dominante se daria com o tempo.  

O pesquisador contextualiza que no final do século XVIII os afro-americanos 

representavam menos de 10% da população da Filadélfia e estima em cerca de 3,6% nos anos 

de 1780. Os senhores possuíam geralmente um ou dois escravos, raramente quatro, vivendo 

próximos de si. Estando estes, segundo o autor, aparentemente adaptados à cultura dominante. 
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No entanto, a migração de ex-escravizados do sul e os movimentos racistas que depois 

surgiram teriam reavivado traços e símbolos de sua identidade africana de forma explícita, 

uma forma de resistência à tentativa de dominação.  

Apesar desse estudo de McCarthy (1997) referir-se a ex-escravizados, não a 

escravizados, grupo a que essa pesquisa pretende focar-se, uma questão que acreditamos ser 

bastante importante e esse artigo discute é a identidade étnica, resistência e agência dos 

indivíduos. Segundo o autor, muitas vezes os grupos dominantes ignoram a existência de 

formas de poder pelos grupos subordinados, às quais denomina de poder social. O poder 

social seria uma combinação de componentes materiais e ideológicos que afetam o 

desempenho da etnicidade, entendo-se esta como identidade simbólica em contraposição à 

cultura normativa abrangente e manipulável de acordo com as exigências. Além disso, utiliza-

se do conceito de “performance” da antropologia em que os indivíduos são atuantes para 

expressar suas identidades socioculturais cotidianamente, pela manipulação de traços 

culturais, marcadores simbólicos de suas identidades, de acordo com o contexto. Aplicando 

esse conceito na arqueologia, os artefatos seriam manipulados para expressar as identidades 

por meio do discurso social. 

Assim, da mesma forma em que os afro-americanos livres reavivaram determinados 

traços culturais africanos em suas práticas funerárias na Filadélfia como forma de resistência, 

conforme indicado por McCarthy, talvez possamos observar a performance dos escravizados 

no Brasil em contextos em que podiam ter um controle maior de seus cemitérios, sem a vigília 

direta da Igreja. 

Armstrong e Fleischman (2003) escavaram quatro sepultamentos nos quintais de casas 

(house-yard) pertencentes a afrodescendentes, em contextos do século XVIII, na Plantation de 

açúcar Sevilha, no norte da Jamaica. Segundo os autores, teriam sido os únicos afro-

descendentes encontrados em house-yards na América, além disso, puderam associar a uma 

comunidade viva. Datam os enterros entre 1720 e 1750 através dos artefatos das casas a que 

pertenciam, das áreas do quintal e dos próprios sepultamentos.  

 Segundo os autores, esses enterramentos dentro da área de convivência, refletem 

influências do Oeste Africano com sepultamentos nos quintais de casas, além da orientação 

dos corpos e presença de grave goods. Os autores citam Posnansky (1983) em sua pesquisa 

arqueológica e etnohistórica em Begho Ghana que teria identificado práticas de enterramento 

dentro dos limites cercados das casas, sob os pisos ou em florestas em volta da comunidade.  

Conforme Armstrong e Fleischman (2003), a localização de sepultamentos em quintais, e em 

algumas vezes dentro das próprias casas, no Caribe seriam de conhecimento das autoridades e 
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dos senhores que, antes de 1780 não encorajavam os escravos a participar de religiões 

europeias. Era, inclusive, reconhecida a importância da ligação dos africanos com seus 

ancestrais que mantinham sepultados próximos das casas e, consequentemente, em seus 

cotidianos. Por mais que, como ressaltam os autores, os detalhes dessas práticas dos africanos 

podiam ser ignorados pelos jamaicanos europeus.  

Além disso, Armstrong e Fleischman (2003) afirmam que no final do século XVIII o 

governador de Barbados disse que os negros estavam presos a seus antepassados e amigos 

sepultados em suas casas, prática que considerava insalubre, mas, ao mesmo tempo, que seria 

uma tirania alterar. Os autores apontam ainda que Long, antigo administrador em Seville, 

ressaltou, em uma obra de 1774 “History of Jamaica”, a ligação dos escravos com os enterros 

nos quintais e acreditava ser prejudicial aos interesses econômicos primários do escravismo 

retirá-los de suas casas, devido a essa ligação, pois resultaria em doenças e mortes.  

 De acordo com os autores, os escravizados ocuparam dois acampamentos na 

plantation de Seville. O primeiro durou até 1780, as casas foram destruídas, os autores 

sugerem que poderia ter sido por furacões, e a comunidade realocada. Nenhum dos 

sepultamentos foi encontrado no segundo acampamento, o que os pesquisadores acreditam ser 

pela mudança de missionários para o local. O que teria feito com que a grande maioria dos 

trabalhadores fosse batizada, além de parte da propriedade adjacente à igreja fosse comprada 

pela Sociedade Missionária de Londres. A proporção de sepultamentos nos quintais das casas 

seria muito baixa, já que no primeiro acampamento teriam vivido mais de 500 escravizados e 

só quatro sepultamentos foram encontrados, ao que sugerem que tais indivíduos deveriam ser 

considerados especiais pela comunidade. 

 Segundo análise osteológica, Armstrong e Fleischman (2003) puderam determinar que 

dois indivíduos sepultados (SAJ-B1 e SAJ-B2) eram homens com idade em torno de vinte 

anos, um homem por volta de quarenta anos (SAJ-B4)  e uma única mulher adolescente (SAJ-

B3). Várias práticas mortuárias eram semelhantes. Todos foram enterrados alinhados para 

leste, com braços ao longo do corpo e estendidos assim como as pernas. As covas foram 

cavadas no substrato de um rochedo calcário e preenchidas com calcários vermelho e branco 

misturados e os corpos sepultados dentro de caixões de madeira planos.  

Os pesquisadores observaram uma diferença entre os caixões dos homens e o da 

mulher quanto à quantidade e variabilidade dos pregos. O da mulher apresentava somente ¼ 

de pregos em relação ao dos homens e com tamanhos diversos, enquanto os deles 

apresentavam um padrão de tamanho. Isso poderia indicar uma diferenciação por gênero, 

idade ou mesmo pela relação com a comunidade. Além disso, havia uma diferença entre 
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números de botões encontrados e posição que poderiam indicar diferença de vestimentas 

devido ao gênero.  

 Segundo informações de Armstrong e Fleischman (2003), a localização dos 

sepultamentos apresentou algumas variações. SAJ-B1 e SAJ-B2 foram enterrados adjacentes 

a uma passagem entre as casas. Já os outros dois nos respectivos quintais de suas casas, mas o 

da mulher, SAJ-B3, na parte da frente e o do homem mais velho, SAJ-B4, na parte de trás. 

Todos os quintais pareciam ser conectados por caminhos. Entretanto, o sepultamento do 

homem mais velho, além de ser o único sepultamento que apresentava marcação de local com 

uma pedra plana na superfície, parece ter sido enterrado na borda do quintal de forma a ficar 

fora da rota principal de circulação. Conforme os autores, isso parece ressaltar sua 

importância dentro da comunidade. Apesar dessas variações, todos os sepultamentos estavam 

em áreas de 8x8m, multifuncionais, em que havia socialização e diversas atividades. Ou seja, 

em uma parte ativa do quintal em que estavam ligados a comunidade e seus antepassados. 

 De acordo com os autores, foram encontradas cerâmicas, principalmente delftware, 

dentro dos sepultamentos. Além disso, foram encontrados acompanhamentos distintivos que 

ajudariam a entender a relação desses indivíduos com a comunidade. O sepultamento SAJ-B1 

possuía um grande cadeado imediatamente acima do caixão. Alguns jamaicanos que 

presenciaram a escavação disseram que este tinha a função de deixar os espíritos malignos 

para baixo ou o espírito do falecido no chão. 

Também imediatamente acima do caixão da mulher, SAJ-B3, foi encontrada uma 

rolha de cristal picoteada, que poderia indicar reutilização por ser um objeto caro. Segundo os 

autores, tal objeto poderia ter uma função espiritual por sua natureza o que também 

justificaria um sepultamento dentro da aldeia de uma mulher adolescente. Os autores 

especulam que essa poderia ter poderes espirituais reconhecidos pela comunidade, ser 

adivinha. O que não pôde ser confirmado por ser um único indício e não haver outros objetos 

relacionados a isso. 

 Armstrong e Fleischman (2003) apontam que os outros indivíduos possuíam objetos 

dentro do sepultamento. O indivíduo do sepultamento SAJ-B2 possuía um cachimbo de 

tabaco não utilizado no peito e uma faca com lâmina de ferro e cabo de osso na mão esquerda, 

que poderia indicar que se tratava de um canhoto. Já o indivíduo mais velho, sepultamento 

SAJ-B4, possuía um compasso calibrado de ferro forjado com dobradiça e placa de latão, um 

dos itens mais caros encontrados na aldeia. Atribuem sua presença ao possível 

reconhecimento da comunidade de sua profissão de carpinteiro. O tratamento diferenciado de 

seu sepultamento poderia ter sido dispensado devido ao status que apresentava com a 
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comunidade por ter sido um trabalhador qualificado.  

Segundo Armstrong e Fleischman (2003), a presença de compound burials e grave 

goods, além do fato de encontrarem sepultamentos em quintais de casas indica continuidade 

de elementos da tradição africana. Mas houve também transformação no contexto jamaicano 

com a adoção de novas práticas, nesse caso específico com os caixões em madeira. Para eles, 

a proporção de somente quatro sepultamentos pode indicar mudanças culturais. E a grande 

variação em uma amostra tão pequena, grande diversidade presente em uma comunidade 

escravista jamaicana. Ressaltam ainda que, apesar de encontrarem-se em um contexto de 

escravidão, esses indivíduos puderam formar uma comunidade que reteve elementos da 

herança africana e introduziram novas práticas. 

O trabalho de Handler et al. (1989) é um relatório sobre uma pesquisa bio-

arqueológica, histórica e etnográfica realizada com o intuito de descobrir cemitérios de 

escravizados em plantations de açúcar na ilha caribenha de Barbados. Usaram como 

referência para esta busca o cemitério de Newton encontrado na ilha por Handler no início dos 

anos 70. Apesar de, dentre todas as plantations pesquisadas, cinco apresentarem fortes 

evidências orais e escritas de cemitérios, nenhum foi encontrado. No entanto, conforme os 

autores, o fracasso em encontrar um cemitério de escravizados resultou em uma série de 

questões levantadas sobre a natureza de cemitérios e sepultamentos de escravos e metodologia 

arqueológica. 

Segundos os autores, a plantation de Newton foi escolhida por Handler pela grande 

quantidade de manuscritos sobre sua história inicial que mostravam que sua população 

escrava e características tipificavam as plantations de açúcar de médio a grande porte em 

Barbados. O cemitério foi descoberto graças aos relatos de um ex-gerente que disse ter 

descoberto vários sepultamentos durante a abertura de buracos para plantio de árvores de 

casuarina. Um sepultamento havia sido de fato escavado. Houve também o relato de um 

trabalhador aposentado de que seus avós contavam que os velhos eram enterrados em montes 

no campo. A escavação encontrou remanescentes de 104 indivíduos de um período de 1660 a 

1820, ou seja, abrangendo quase todo o período escravista no país. Este período, de acordo 

com os autores, teria iniciado em 1640 e durado até 1834 com o fim da escravidão no Império 

Britânico e suas colônias. 

Conforme Handler et al (1989), o cemitério de Newton estava localizado em uma das 

poucas áreas que aparentavam nunca terem sido cultivadas ou lavradas, em um terreno com 

pasto denso, cercado por campos de cana de açúcar, solo raso e um pouco inclinado. Ficava 

em uma área próxima à antiga aldeia escrava. Na parte relativamente plana foi encontrada a 
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maior parte dos sepultamentos, em vários montículos cobertos com grama. Os sepultamentos 

que não ficavam nesses montículos foram feitos entre afloramentos de calcário e perto da 

superfície.  

Segundo Handler (1997) as grave goods no Oeste Africano variavam de acordo com a 

cultura, status, riqueza e no cemitério de Newton as evidências apontavam para a retenção do 

status perante a comunidade. Aspecto não mencionado em fontes históricas, que apenas 

apontavam o prestígio atribuído a eles pelos senhores. Assim, por exemplo, o autor 

identificou um sepultamento de um homem que interpretou como bruxo ou adivinho “homem 

obeah”, indivíduos que na África acreditava-se serem capazes de curar doenças e prever o 

futuro. Segundo o mesmo trabalho de Handler, num total de onze jóias de metal encontradas 

em sepultamentos, seis eram usadas por esse homem, três braceletes e três anéis, além disso 

empunhava uma faca. Os Yourubá associavam a utilização de braceletes e anéis à energização 

para a cura e proteção contra inimigos e para os Dahomei eram proteções contra o perigo.  

Outro aspecto interessante relatado por Handler et al. (1989) sobre as grave goods em 

Newton é que vários sepultamentos apresentavam cachimbos de barro. Os autores os 

relacionam a um sistema de recompensa-incentivo de Barbados. Neste sistema, objetos que 

interessavam aos escravizados eram distribuídos pelos senhores como retribuição pela 

obediência às normas disciplinares e trabalhistas, ou seja, para controle social. 

Além do cemitério de Newton, os pesquisadores apontam que havia indícios da 

existência de outros cemitérios de escravizados em plantations em Barbados. A maioria dos 

brancos era enterrada nas igrejas anglicanas e só no início da escravidão algumas famílias 

foram enterradas em mausoléus familiares nas plantations. Por outro lado, até mesmo os 

escravizados batizados eram enterrados nas plantations, até boa parte do século XVIII. Além 

disso, durante o período de escravidão, poucos foram batizados e nem poderiam ser 

enterrados nas igrejas. Segundo os pesquisadores, havia sólida evidência histórica de que a 

maioria das plantations de Barbados tinham seus próprios cemitérios de escravizados. Vários 

dados históricos indicavam ainda que estes foram enterrados dentro de suas aldeias ou 

separados das plantations, mas próximos àquelas.  

Por esse motivo, sendo as áreas em Barbados divididas em campos nomeados por 

proprietários ou residentes, os autores procuraram por campos chamados de Nigger Yard ou 

Black Yard para facilitar a busca por cemitérios, o cemitério de Newton, inclusive, estava 

próximo ao Black Yard da propriedade. No entanto, nenhum outro cemitério de escravizados 

foi encontrado nas pesquisas de campo relatadas no artigo de 1989. Outras considerações 

sobre a metodologia empregada nessa busca, serão vistas mais à frente.  
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Garman (1994) analisa as grave markers, prática funerária de identificação e 

decoração das lápides nos EUA, dos afro-americanos no cemitério comum de Newport, 

Rhode Island, do início até o fim da escravidão. O primeiro período (1720-1770), chamado de 

pré-revolucionário, seria caracterizado por uma baixa proporção de famílias com 

escravizados. E as que os possuíam eram em um pequeno número, assim havia um 

compartilhamento do espaço doméstico. O que para o autor não diminuía as tensões e a 

supervisão. Além disso, agurmenta que, se durante a vida pode ter havido dificuldades 

econômicas que talvez limitassem as possibilidades para minimizar essa convivência, houve 

relutância no compartilhamento de espaço depois da morte. Em 1714 os coveiros da cidade 

fizeram uma petição pedindo que o governo destinasse um local para que “estranhos e 

negros” fossem enterrados. O primeiro túmulo de um negro com grave marker datava de 1720 

e teria sido colocado isoladamente de qualquer outro sepultamento da época. E 

posteriormente, os enterramentos de afro-americanos passaram a ocupar a área norte do 

cemitério comum, separadamente dos de euro-americanos.  

Segundo o autor, durante esse período inicial de introdução dos sepultamentos dos 

negros, os senhores e brancos, além de controlarem o espaço do cemitério, também 

controlavam quem e qual a forma como seriam homenageados alguns de seus escravos. Essas 

homenagens mostravam algumas características de uma escravidão paternalista. Assim, 

sempre eram marcados os nomes dos proprietários e, se escravizados com algum parentesco 

eram pertencentes a proprietários diferentes, eram enterrados em separado. Isso seria uma 

demonstração de que a ligação mais importante em vida seria a com seus proprietários. O 

autor acredita ainda que, pela quantidade de grave markers referentes a escravizados, a 

maioria dos sepultamentos destes não receberam pedras tumulares para marcar as sepulturas 

ou estas não foram marcadas permanentemente.  

De acordo com Garman (1994), o conteúdo das marcações eram destinadas, não só 

para demonstrar status para outros senhores ou brancos pobres por terem dinheiro para 

homenagear seus escravos. Estas  também traziam mensagens para seus próprios escravos, 

pois eram frequentes as mensagens com termos como “servo leal e fiel” e variações que 

alertavam para os comportamentos desejados. Outra observação interessante deste período 

feita pelo autor é a localização de enterramentos de afro-americanos em meio ao de crianças 

brancas, ou seja, seriam vistos como criaturas ingênuas que estavam sendo instruídas pelos 

seus senhores na cultura euroamericana. As marcações desse período indicariam um baixo 

investimento com um trabalho menos cuidadoso do stone cutter, responsável pelas 

marcações. 
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O segundo período analisado é chamado de revolucionário e de emancipação (1770-

1800) seria caracterizado pela crise do modelo de produção escravista e ocupação de Newport 

por tropas britânicas e hessianas. Período com poucos marcadores, mas mais caros e 

elaborados. Possivelmente, os proprietários dos escravizados homenageados queriam marcar 

sua riqueza em meio a um período econômico desfavorável, com altas taxas cobradas pelos 

ingleses. Além disso, enfatizava a posição das elites que reivindicavam a dominação dos 

espaços sagrados e seculares. 

Garman (1994) afirma que o último período é chamado de pós-revolucionário (1800-

1830) caracterizado por uma tentativa de reconstrução econômica pós-ocupação. A ocupação 

teria resultado na destruição de boa parte da cidade. Contudo, a reconstrução econômica teria 

revelado-se falha pela competição com portos em Massachusetts.  

Ainda segundo o autor, em 1784 proibiu-se a escravidão, mas a lei só libertava 

crianças traficadas naquele ano. Dessa forma, passaram a conviver afro-americanos 

escravizados e livres. Em um relato da época de pós-emancipação dos afro-americanos em 

Rhode Island é apontado que em 1807 a maioria dos habitantes era livre, mas os afro-

americanos sofreram brutalmente o preconceito e segregação social. O que resultou, inclusive, 

na proibição de votarem em 1822.  

Aponta ainda que, ao contrário dos períodos anteriores, não havia nas marcações 

indicação de que os sepultados eram negros, o autor identificou-os apenas pela localização 

nos cantos da área norte. Somente duas marcações foram encontradas com essa identificação. 

O autor argumenta que, com a industrialização dos epitáfios e fim da fabricação artesanal a 

partir de 1820, os negros não poderiam colocar expressões iconográficas. Porém, textos 

enfatizando sua herança africana e sua liberdade ainda poderiam ser colocados. Segundo ele, 

isso poderia ser um indicativo não de assimilação à cultura dominante, mas de que queriam 

ser tratados como iguais na sociedade, ou ainda, de medo de chamarem atenção para si em 

uma sociedade predominantemente branca.  

Neste estudo de Garman (1994) há uma aparente ausência de traços de origem africana 

no cemitério comum de Newport, no qual podemos notar que mesmo pós emancipação não 

deixa de ser controlado pelos brancos. Tanto que a segregação geográfica dos afro-americanos 

na região norte do cemitério continuou presente no período final de análise do estudo. Além 

disso, os afro-americanos de Newport, aparentemente, comunicavam-se nesse espaço comum 

como na sociedade dominante em que eram segregados. É possível que, de fato, os negros 

temiam sofrer represálias ao reivindicarem o reconhecimento de sua identidade afro-

americana em suas pedras tumulares, ou ainda, almejavam igualarem-se aos padrões 
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mortuários dos euro-americanos para serem tratados de forma igual no mundo dos vivos. Se 

de fato foi isso que ocorreu, é porque reconheciam no cemitério um espaço de negociação. 

Além disso, como apontado por Garman no texto, os afro-americanos em Newport colocariam 

conchas e outros objetos dentro dos sepultamentos, o que não pôde ser verificado neste estudo 

por se tratar de uma análise não-interventiva. De toda forma, é muito importante a reflexão 

que o autor cita de DuBois sobre a dualidade identitária dessa figura do afro-americano:  

 

Nesta fusão, ele não deseja que nenhum dos eus mais velhos se perca. Ele não 

africanize a América, para a América é demais ensinar o mundo e África. Ele não 

iria branquear sua alma negra em uma inundação de americanismo branco, pois ele 

sabe que o sangue negro tem uma mensagem para o mundo. Ele simplesmente 

deseja que um homem seja negro e americano, sem ser amaldiçoado e cuspido por 

seus companheiros. (DUBOIS, 1990 [1903]  apud GARMAN, 1994, pág. 90; 

tradução nossa) 

 

Bolton (1891) relata a descoberta de um cemitério de negros pobres em Columbia, 

Carolina do Sul, mas não é apontado o período de funcionamento do mesmo. Sobre os 

sepultamentos estavam depositados: conchas de ostras, seixos brancos, fragmentos de louça 

de todos os tipos, frascos de vidro e quinquilharias de um tipo barato, todos mais ou menos 

quebrados, além de grande número de vidros de medicamentos. O autor relaciona essas 

decorações à foto do sepultamento de um chefe no Congo em que haveria esses tipos de 

artigos todos quebrados ou furados.  

Ingersoll (1892) também descreve esse tipo de deposição de objetos quebrados sobre 

túmulos em Columbia, Carolina do Sul, segundo ele essa prática estava ainda em voga 

quando este artigo fora escrito. Elenca uma série de objetos depositados: louças, vidros, pratos 

de sabão, lamparinas, copos de café, vidros de xarope, vasos ornamentais, caixas de charutos, 

latas de tomate, bules, lâmpadas de vidro, muitos copos. Havia outros itens, especialmente de 

cozinha, sendo o item mais numeroso jarros de água. Até mesmo pedaços esculpidos de uma 

construção destruída na guerra teriam sido colocados. Conchas brancas eram encontradas em 

vários tipos e praticamente em todos os sepultamentos, nas bordas ou sobre eles. Além disso, 

relata que nos sepultamentos de crianças tinham objetos relacionados a elas: cabeças de 

boneca, imagens de brinquedos de animais, tigelas e jarros de porcelana chinesa e pratos de 

estanho. Segundo o autor, os negros não sabiam explicar esse costume, apenas diziam que 

eram dos antigos. 

Combes (1972) analisa um cemitério negro descoberto na Carolina do Sul durante a 

inspeção para a construção de um parque no local. Na verdade, segundo ele, na área em que 

estava o cemitério iria ser construído um zoológico e a equipe de arqueólogos não sabia de 
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sua existência, imaginando que era só um local com grande deposição de lixo do século XIX 

e XX. A descoberta só se deu pela visita de estudiosos da cultura de negros da costa da 

Carolina do Sul que tinham conhecimentos sobre práticas mortuárias desses grupos. Esses 

materiais, aos quais o autor denomina de grave offering, foram encontrados no topo e ao redor 

dos túmulos. Estavam depositados, principalmente, copos, pires, tigelas, pratos, querosene, 

lâmpadas, relógios, frascos de medicamentos, jarros, várias peças de vidro quebrado e vários 

outros tipos de itens domésticos. Além desses, havia moedas e muitas conchas do mar, sendo 

estas últimas o item predominante ao redor da tumba.  

O autor cita Parsons (1923) que teria estudado alguns aspectos similares em outros 

sepultamentos de negros na Carolina do Sul. Assim, algumas pessoas teriam relatado que 

seriam depositados os melhores objetos da casa, não necessariamente os do morto. Também 

os pires e copos usados em sua última doença deveriam ser depositados. Além dos vidros de 

remédio utilizados e, se sobrasse algum no frasco, deveria ser colocado com a boca para baixo 

e rolha afrouxada para que a sepultura pudesse sugar. Conchas e flores seriam somente 

decoração. Parsons (1923) teria revelado também costumes da família após as mortes de 

cobrir vidros ou virar para a parede e interromper os relógios de correr.  

Conforme Combes (1972), além dessas grave offering sobre as sepulturas. Algumas 

sepulturas foram escavadas e nelas também foram encontradas oferendas no preenchimento 

das covas. As sepulturas estavam orientadas de leste para oeste, e os corpos com a cabeça 

virada para oeste. Não havia uma ordenação lógica, existindo, inclusive, intrusão entre 

sepultamentos. O que para Combes pode ter sido não só aceito, como desejado. Relata que o 

desejo de ser sepultado com a família seria o maior em vida, podendo o não cumprimento de 

tal preceito resultar em espíritos errantes. Em um sepultamento foi encontrada uma moeda em 

cada um dos olhos. Além disso, corpos sepultados de bruços seriam formas de enganar os 

espíritos malignos. Cita que entre os Geechee da Geórgia seria uma prática realizada em 

sepultamentos de crianças que garantiria que aquela seria a última a morrer na família.  

Para Thompson (1984) os cemitérios negros no sul dos Estados Unidos seriam o local 

em que a influência Congo-Angola no novo mundo seria mais clara e pronunciada. Os 

recipientes dos corpos seriam os caixões e montes, a alma seria a faísca. Além das pedras 

tumulares há objetos depositados. Assim como no Congo, estes guiariam o morto para o novo 

mundo, impedindo de vagar e atormentar os vivos e também honrariam os mortos na terra, 

sendo “remédios” de advertência e amor. No Congo e nos Estados Unidos seguidores dessa 

tradição, colocariam os  últimos objetos tocados pelo morto, pois estes estariam carregando 

vestígios de seu espírito. Assim, a colocação desses objetos seguraria a alma no túmulo para 
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que descansasse em paz e não voltasse para casa e prejudicasse os vivos.  

De acordo com Thompson (1984), a colocação de conchas seria de influência tanto 

congolesa quanto angolana, estando presente em vários cemitérios de afro-americanos. As 

conchas representariam o mar que trouxe e levaria de volta. Sobre o túmulo também eram 

encontradas árvores plantadas, às vezes também associadas a uma pedra. A árvore 

simbolizava a própria alma do morto, já que suas raízes viajam para outro mundo. E ainda no 

Mississipi acreditava-se que quando ela floresce é porque está tudo bem com o espírito do 

falecido. A deposição de cachimbos, encontrados em vários tipos, significava também viagem 

para outro mundo. Vasos de flores e bacias furadas, ambos colocados de cabeça para baixo, 

indicariam a persistência e força dos antepassados, além de morrer. Isso porque a palavra 

morrer em bi-kongo também seria usada para indicar algo de cabeça para baixo. A colocação 

de imagens de galinhas brancas remeteria à crença do Congo de que os poderes do reino 

branco, reino dos mortos, só seriam liberados com o sacrifício de uma galinha branca. Assim 

também o sacrifício de galos e frangos foi presenciado na Geórgia e no Caribe. Vidros 

prensados com imagens de galinhas foram encontrados em sepultamentos do século XIX e 

um em 1960  na Carolina do Sul.  

 

2.1 – Metodologia dos estudos 

 

 Analisaremos as metodologias empregadas nas buscas e estudos dos cemitérios 

apresentados neste capítulo, excetuando-se as metodologias do estudo osteológico conforme 

já explicitado anteriormente.       

  Todos os estudos apresentados utilizam-se de alguma forma de pesquisas na literatura 

sobre práticas mortuárias africanas. Essas ajudaram a perceber algumas práticas como de 

influência africana e também a entender o significado dessas práticas. Já que há uma ampla 

gama de significados, nesse campo tão simbólico que é a morte. O trabalho de Combes (1972) 

é bastante representativo quanto da importância dessas elucidações. Visto que, não fosse a 

visita de especialistas em cultura africana no local, talvez o reconhecimento desse cemitério 

só ocorreria com a construção do zoológico. Se o fosse, muitos sepultamentos acabariam 

perturbados. Além disso, certamente, para a construção o terreno seria limpo, visto que os 

artefatos haviam sido analisados apenas como lixo, o que dificultaria saber a real dimensão do 

cemitério. 

 Outra fonte importante dos estudos foi a histórica que permitiu contextualizar os 

achados. Quanto a isso, podem ser destacados dois trabalhos que se utilizam de forma 
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interessante dessa pesquisa documental, o de Garman (1994) e de McCarthy (1997). Ambos 

os trabalhos demonstram como a história é importante nas dinâmicas da identidade no 

contexto de diáspora. A identidade não é estática, mas é manipulada de acordo com as 

circunstâncias. Se a cultura de afrodescendentes pode parecer mais adaptada à sociedade 

envolvente, isso pode ocorrer de forma intencional ou ser reavivada uma identidade étnica 

devido a determinados contextos históricos e locais. Sobre essa discussão de identidade, o 

trabalho de McCarthy (1997) apontou uma série de considerações de estudos antropológicos. 

 Sobre o trabalho de Handler et al. (1989), por discutir uma pesquisa de 20 anos de 

busca de cemitérios em Barbados, será explanada mais detalhadamente sua metodologia. 

Foram utilizados três tipos de pesquisas: arqueológica, etnográfica e histórica. Durante a 

primeira, que os autores apontam como a mais importante, foram realizados levantamentos 

superficiais, com coleta em superfície, tradagens e escavação em áreas-teste. Na pesquisa 

etnográfica, foram entrevistadas pessoas mais velhas que trabalhavam ou trabalharam nas 

plantations, além de trabalhadores e gerentes atuais em busca de informações das tradições 

orais sobre localização de esqueletos e sepultamentos e sobre a história das plantations. Em 

Newton, o cemitério foi localizado graças a relatos de informantes. A pesquisa histórica foi 

realizada, principalmente, em arquivos de Barbados com o intuito de fornecer um esboço de 

cada plantation. Informações sobre as propriedades, áreas cultivadas e demografia das 

populações escravas foram buscadas em manuscritos e em publicações primárias e 

secundárias. Segundo o autor, as informações arqueológicas e históricas deveriam ser 

complementares para que aspectos omitidos em fontes históricas fossem elucidados pela 

pesquisa arqueológica e a vida dos escravos na plantation fosse melhor compreendida.  

 Conforme a pesquisa de Handler et. al (1989), a busca por outros cemitérios em 

algumas plantations de Barbados, partiu da indicação de fontes escritas de que aqueles seriam 

recorrentes. Além disso, os autores tomaram o cemitério de Newton como referência, 

inclusive, porque a pesquisa em Newton apontou que esta seria uma plantation típica. Assim, 

a equipe de pesquisadores buscou campos pouco inclinados, impróprios para cultivo, com 

pastagens grossas e próximos a aldeias de escravos e em campos chamados Black Yard ou 

Nigger Yard, além da presença de montículos. Todos esses aspectos eram característicos do 

cemitério de Newton.   

Ao contrário dos outros trabalhos analisados, os de Bolton (1891), Garman (1994), 

Ingersoll (1892) e Thompson (1984) usaram métodos não interventivos. Dentro do estudo de 

Armstrong e Fleischmann (2003), além de escavação é utilizado um aparelho de magnômetro 

que demonstrou anomalias retangulares quando foram detectadas covas e peças do caixão 
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(coffin harware). Este método não interventivo, conjuntamente com as escavações, ajudou a 

encontrar os sepultamentos. 

Em Garman (1994) são estudadas as grave markers em pedras tumulares, práticas 

típicas dos Estados Unidos. Nos demais trabalhos são analisados objetos depositados sobre os 

túmulos, práticas africanas. No estudo de Combes (1972) esses objetos se mostraram bastante 

presentes. Inclusive a análise desses foi o foco da pesquisa e a escavação ocorreu para 

confirmar a presença do cemitério, sendo que a maioria das escavações foi feita com a 

abertura de trincheiras exploratórias de 2 pés (cerca de 60 cm). Com a presença de materiais 

de superfície, que esses estudos demonstraram ser bastante presentes, os estudos ocorreram 

com levantamento em superfície, não é revelado se houve coleta. Ademais, aparecem em 

grande variedade e quantidade conforme podemos observar nas figuras abaixo de Thompson 

(1984), sobre as quais o autor não denota claramente a localização dos cemitérios: 

 

Figura 4 – Objetos em superfície de cemitério no Congo 

 

Fonte: adaptado de Thompson (1984, p. 132) 
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Figura 5 – Objetos em superfície em cemitério na América 

 

Fonte: adaptado de Thompson (1984, p. 133) 

 

2.2 – Relevância dos estudos apresentados  

 

Os estudos apresentados demonstram a utilização de práticas de influência africana em 

cemitérios e sepultamentos utilizados por afro-americanos. Esses locais eram, aparentemente, 

espaços diretamente, ou principalmente, controlados pelos africanos e afrodescendentes. 

Somente no trabalho de Garman (1994) estes traços africanos não aparecem. Talvez não por 

acaso também é o único cemitério compartilhado por euro e afro-americanos. Este foi no 

início totalmente controlado pelos senhores e após a emancipação dos negros continuou como 

um espaço de tensão e segregação. Essa ausência foi discutida de forma bastante interessante 

pelo autor, não significando necessariamente adaptação, mas talvez apenas escolhas em um 

ambiente hostil e dominado pelos brancos. De forma geral, esses trabalhos demonstram 

persistência cultural em um campo de extrema importância para os africanos e também seus 

descendentes no “Novo Mundo”. Ao mesmo tempo em que elementos europeus, como os 

caixões e pedras tumulares, também aparecem, presumivelmente, de forma consciente, por 

escolha desses grupos. 

Transpondo para o Brasil, acreditamos que os afro-brasileiros ou afrodescendentes não 

apresentam uma identidade ou cultura estáticas. Elas formam-se e alteram-se constantemente 
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em vários âmbitos da vida e por que não na morte, um aspecto tão importante na África, no 

Brasil, na Europa? As persistências podem ser vistas como uma forma de resistência, assim 

como a incorporação de elementos como parte da dinâmica das identidades. Nesse contexto 

de diáspora e contatos interculturais e interétnicos, concordamos com o que afirma Agostini: 

 

[...]a concepção de etnicidade está além da definição de culturas específicas, e a 

vemos como sendo composta de mecanismos de diferenciação e identificação que 

são acionados conforme os interesses dos indivíduos em questão, assim como o 

momento histórico no qual estão inseridos (AGOSTINI, 1998, p. 120). 

 

Acreditamos que a análise das práticas mortuárias pode-se constituir como um espaço 

privilegiado para o estudo da dinâmica cultural dos africanos escravizados no Brasil dado seu 

caráter simbólico e a magnitude desse aspecto para diversos grupos africanos. O que já foi 

apontado no primeiro capítulo e é reforçado pelos estudos apresentados através de diversas 

referências etnográficas. Além disso, acreditamos que essa dinâmica cultural no tratamento de 

seus mortos seja mais facilmente observável em espaços não controlados pela Igreja. Em que, 

possivelmente, tiveram minimamente mais liberdade. Ademais, trabalhos como o de Handler 

et al. (1989) no cemitério de Newton são importantes para aprofundar as discussões das 

relações dos escravizados em contextos de plantations. 
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Capítulo 3 – Cemitérios rurais de escravizados no Brasil: uma lacuna a ser preenchida  

  

 No capítulo anterior, analisamos estudos no exterior sobre cemitérios de escravizados 

e afrodescentes. Pudemos verificar que em praticamente todos eles apareceram elementos de 

influência africana nos sepultamentos. Certamente, podemos ter no Brasil um padrão 

diferente quanto à permanência desses elementos nas práticas mortuárias dos africanos e seus 

descendentes escravizados. Defendemos neste trabalho a necessidade de estudos nessa área no 

país, a partir dos quais poderemos compreender qual eram os comportamentos dos 

escravizados e seus descendentes nestes locais sagrados. E acreditamos, conforme apontado 

anteriormente, que por se tratar de um espaço pretensamente menos controlado, talvez nele 

pudessem praticar seus rituais e cultuar seus antepassados com mais liberdade de escolha.  

 Um indicativo que podemos ter da continuidade de algumas crenças africanas nesses 

espaços, é a obra de Karasch (2000, p. 369) na qual aponta que no Rio de Janeiro, após o 

surgimento de cemitérios públicos (pós 1850), nos dias de finados apareciam oferendas em 

cima das sepulturas. Essas consistiam em alimentos, bebidas, tabaco, fósforos acesos, pedaços 

de barro e garrafas. Além disso, velas eram acesas e eram feitos cantos e orações, estes 

últimos elementos podem conter sincretismos religiosos, mas maiores detalhamentos não são 

dados. No entanto, o autor aponta como continuidades de práticas do Centro-Oeste africano.  

 Este caso, mesmo não se tratando de um cemitério de escravizados no contexto rural, 

pode enquadrar-se em um contexto de menor controle do que quando os sepultamentos eram 

realizados nas igrejas. Já que possivelmente a Igreja controlava mais a religiosidade durante 

as celebrações dos africanos e afrodescendentes, ou vestígios destas, do que o Estado. A 

utilização do calendário católico, conforme trecho acima, pode ser visto como uma tática 

desses indivíduos para realizar festividades africanas ou com elementos africanos, conforme 

discutido no primeiro capítulo. 

Neste capítulo, discutiremos a ausência de estudos no contexto rural no país, o porquê 

dessa ausência e possíveis características destes cemitérios que porventura poderão facilitar a 

localização dos mesmos. Além das dificuldades para sua localização, discutiremos como 

acreditamos que esses estudos em cemitérios históricos, em especial de escravizados,  devem 

ser realizados. Isso porque cemitérios são considerados locais sagrados e, por isso, 

defendemos uma postura ética, levando em consideração os interesses dos descendentes dos 

grupos estudados. Para tanto, discutimos a utilização de métodos não interventivos ou pouco 

interventivos para o estudo desses locais. 
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3.1 – O cemitério de Manguinhos no Rio de Janeiro 

 

Até onde temos conhecimento, o único estudo em cemitérios de escravizados no 

contexto rural no Brasil é o de Souza, Souza e Tavares (1994). O cemitério foi encontrado na 

Praia de Manguinhos, localizada no que é atualmente município de São Francisco de 

Itabapoana, região de Campos, Rio de Janeiro e estaria associado, segundo os autores, ao sítio 

de Manguinhos do período canavieiro. Estimaram a data de funcionamento do cemitério entre 

o século XVIII e XIX. 

O sítio foi encontrado por indicações da população que, no entanto, não possuíam 

parentes ou ancestrais enterrados no local. O que resultou na estimativa que já há quatro 

gerações o local não era usado como cemitério. O cemitério foi escavado, sendo 

posteriormente realizados alguns exames esqueletais que pelas características do crânio 

revelaram ser de indivíduos negros, pela cronologia, possivelmente escravizados. Os autores 

estimaram em no mínimo dezessete indivíduos enterrados em sepultamentos primários. Tendo 

sido escavada apenas uma pequena área e até uma certa profundidade não até sua camada 

estéril, os autores apontam que havia uma acumulação de enterramentos compatível com uma 

área de grande densidade populacional da província açucareira e de grande trânsito de 

escravos. 

Conforme Souza, Souza e Tavares (1994), devido à localização dos sepultamentos na 

areia da praia, às marés e outros fatores geológicos apontados no texto, pode ter havido 

perturbações nos mesmos. Próximos ao sítio foram encontrados remanescentes de construções 

de pedras, além de uma antiga capela utilizada como habitação no período da pesquisa, 

também foram encontrados fragmentos de louças do tipo Ironstone na superfície do sítio. No 

entanto, segundo os autores, devido às várias intervenções os vestígios superficiais teriam 

pouco valor indicativo. Não foram encontrados acompanhamentos ou mesmo vestígios de 

tecidos, ao que presumem que foram enterrados nus. Uma criança de cerca de 4 anos possuía 

manchas esverdeadas nos braços, compatíveis com braceletes de cobre. Podemos inferir que 

essa presença pode relacionar-se a possíveis poderes dessa criança, assim como o indivíduo 

analisado por Handler (1997), no entanto os autores não fazem essa relação. Também foi 

encontrada em outra criança uma mancha arredondada que associam a uma possível cabaça. 

Ossos de peixes e conchas com características similares aos encontrados na praia são 

associados pelos autores a possível ação das ondas. As conchas poderíamos associar à grande 

incidência em cemitérios de escravizados e descendentes nos EUA, mas a sua localização na 
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praia realmente dificulta que se soubesse com precisão se estavam presentes por ações 

antrópicas ou pela composição da areia.  

Foi feita uma escavação, segundo Souza, Souza e Tavares (1994), após falarem com a 

comunidade local a qual não se opôs à continuidade da escavação no cemitério. Por não haver 

materiais que avaliaram como de deposição intencional, a pesquisa se focou mais nos estudos 

osteológicos. No entanto, fazem algumas considerações importantes para esse estudo. Teriam 

encontrado na historiografia referências a cemitérios associados a Engenhos, assim como 

Manguinhos, no entanto, no texto não são citadas essas historiografias, somente um relatório 

de 1832 da Sociedade de Medicina do Rio de Janeiro sobre causas de infecção da atmosfera 

da Corte. Segundo eles, seria mais fácil enterrar os escravizados nas terras dos senhores. 

Primeiramente, por serem grandes o suficiente para ter uma área para isso, mesmo com 

grande número de escravizados para serem enterrados, e por não trazer nenhum custo. 

Argumento que podemos considerar bastante plausível, especialmente nas grandes fazendas, 

já que seriam muitas taxas e emolumentos a serem pagos para as Igrejas quando se tratavam 

de escravizados batizados. Indicam ainda que, segundo relatos locais, em uma fazenda das 

proximidades os escravos eram enterrados junto às senzalas, em roças ou nos cemitérios. E 

ainda algumas outras fazendas próximas os corpos de escravizados seriam atirados em poços 

de água ou valas. 

 

3.2 – Dificuldades: visibilidade, documentação, métodos. 

 

Por que, ao contrário dos Estados Unidos que possui extensa bibliografia sobre o 

tema, não temos trabalhos sobre cemitérios rurais de escravizados no Brasil, além do 

supracitado? Podemos apontar como uma possível resposta para isso a baixa visibilidade 

desses sítios. Symanski e Souza (2007) discutem a questão da visibilidade dos vestígios 

arqueológicos pertencentes aos escravizados. Na Arqueologia os sítios de maior visibilidade 

apresentam uma maior quantidade e melhor preservação dos vestígios, sendo mais facilmente 

encontrados. E na Arqueologia Histórica os sítios de alta visibilidade seriam ligados às elites, 

por possuírem construções feitas com materiais mais duráveis. Por isso, tais grupos poderiam 

aparecer como mais representativos do sistema em que fizeram parte. Assim, por exemplo, as 

casas grandes são mais facilmente localizáveis do que as senzalas e, consequentemente, a 

cultura material como um todo dos senhores de escravos, proprietários da maioria dos bens de 

consumo dessas habitações. Além disso, essa mais fácil identificação dos sítios de alta 
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visibilidade levaria “à crença subjetiva de que as evidências mais discretas não sejam 

passíveis de identificação” (SYMANSKI e SOUZA, 2007, pág. 217).  

Apontam ainda que a visibilidade dos grupos escravizados no registro arqueológico 

estaria ligada à habilidade do pesquisador em localizar evidências desses grupos. Propõem 

como possibilidades para dar visibilidade para essas evidências o uso de metodologias 

adequadas e a análise do contexto dos artefatos, partindo de estudos de caso sobre 

escravizados. Acreditamos que tais proposições também sejam adequadas para a localização 

de cemitérios de escravizados no contexto rural.  

No entanto, antes de analisarmos essas questões, faz-se necessário que a questão da 

visibilidade desses contextos específicos seja melhor discutida. Uma publicação da Chicora 

Foundation (1996) apresenta diversos elementos para ajudar na localização de cemitérios de 

afro-americanos. Embora esta publicação tenha sido desenvolvida para guiar pesquisas nos 

Estados Unidos, esta pode elucidar algumas questões para que localizemos cemitérios rurais 

de escravizados no Brasil.  

Algumas problemáticas foram levantadas na publicação sobre a dificuldade de 

localização e preservação desses cemitérios. Geralmente os cemitérios em plantations não 

eram relatados pelos proprietários em seus diários. Também raramente apareceriam em 

documentos, mapas e em plantas históricas (croquis). Ocupariam áreas marginais nas terras, 

em que não seria possível ou seria muito difícil de produzir, locais que ficavam entre árvores 

e em meio a vegetações rasteiras, ou seja, de difícil localização.  

Além disso, muitos cemitérios rurais encontrados não possuíam simetria, nem 

marcadores permanentes. Quando apareciam marcadores, muitas vezes eram feitos com paus, 

plantas e outros objetos, não havendo indicação de quem exatamente estaria sepultado, ao 

contrário do que ocorre com os cemitérios de euro-americanos. Segundo o estudo, apareceria 

em grande frequência no Bennet Paper‟s, publicações da Sociedade Histórica da Carolina do 

Sul, histórias de pedidos de afroamericanos para serem enterrados em determinados 

cemitérios, mas sem especificação de local. Havia a preocupação em serem enterrados com os 

seus no mesmo cemitério, mas não necessariamente próximos. Isso ajudaria os afro-

americanos a não romperem seus laços quando sepultassem seus mortos, mas podemos 

presumir que a falta de identificação dos sepultados dificulte a identificação desses cemitérios 

como pertencentes a afrodescendentes.  

Assim como apontado anteriormente, para identificar esses cemitérios, é necessário 

entender suas especificidades. Segundo a publicação da Chicora Foundation (1996), além dos 

marcadores e assimetria, algumas características podem fazer os cemitérios passarem por 
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locais abandonados. Muitas vezes encontrados em depressões, com vários enterramentos 

amontoados, sem o plantio de árvores ou gramas, como os cemitérios parque americanos. 

Além disso, um importante marcador das sepulturas era a deposição de objetos diversos. E, 

como vimos no trabalho de Combes (1972), esses objetos per si podem fazer com que um 

cemitério seja confundido com um local de deposição de lixo. 

A falta de documentação desses cemitérios nos Estados Unidos apontada pela Chicora 

Foundation (1996), provavelmente, é um fator também presente no Brasil. Os cemitérios 

ligados à Igreja eram documentados, já que essa controlava, até a secularização dos 

cemitérios, os sepultamentos dos batizados. Certamente, não havia uma preocupação de 

muitos senhores de escravos de que de fato os escravos batizados fossem sepultados nas 

Igrejas, como vimos no primeiro capítulo. Sendo assim, pouco deviam se importar em relatar 

onde esses indivíduos batizados eram enterrados de fato, ainda mais em relação aos pagãos. 

Quanto ao Estado, a menção encontrada sobre um cemitério sob sua administração foi feita 

por preocupações sanitárias. Como pôde-se verificar com a ordem de queima de corpos no 

Cemitério dos Pretos Novos no Rio de Janeiro (PEREIRA, 2007; TAVARES, 2012). Assim, 

presume-se que não representava uma preocupação das autoridades documentar os cemitérios 

que fugiam à sua alçada. 

Outro fator que traz dificuldades para localização de cemitérios de escravizados e, 

principalmente, a confirmação desses é a metodologia arqueológica. Como apontado no 

capítulo anterior, muitas descobertas de cemitérios de escravizados ocorreram através de 

tradagens e ao decorrer das pesquisas foi executada a escavação de parte desses cemitérios. 

Segundo Lima (1994), uma legislação de proteção aos túmulos de nativos americanos foi 

aprovada em 1990 nos Estados Unidos após anos de lutas de ativistas, pesquisadores e 

comunidades indígenas contra a violação de túmulos e coleta de vestígios humanos. A partir 

da reivindicação de povos nativos em vários países do mundo de devolução de seus mortos e 

respeito a seus cemitérios, a ética arqueológica nesses estudos começou a ser questionada.  

Quanto à proteção de remanescentes humanos e cemitérios de africanos e 

descendentes no Novo Mundo, a pesquisa do African Burial Ground em Nova York foi 

certamente um marco para a questão ética dentro de pesquisas cemiteriais pela Arqueologia e 

a importância da participação das comunidades descendentes nesse tipo de pesquisa. Segundo 

Harrington (1993), foram retirados os esqueletos de 420 escravizados, mas estima-se que 

tenham sido enterrados entre 10 e 20 mil pessoas negras e também brancos pobres.  

O cemitério foi implantado em fins do século XVII fora dos limites da cidade, já que 

os escravizados não eram sepultados nas igrejas, e nele realizavam seus ritos. Aparentemente, 
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havia autonomia dos escravizados na administração do cemitério. Um indício disso é que, 

durante o controle britânico de Nova York, os africanos tinham um toque de recolher no pôr 

do sol e também não podiam se reunir em grupos de mais de três escravizados sem 

supervisão, no entanto, podiam reunir-se regularmente e em grandes grupos no cemitério.  

Conforme Harrington (1993), o cemitério foi pavimentado entre fins do século XVIII 

e início do XIX, com a expansão do entorno da Broadway restando a presença em mapas e 

documentos. O African Burial Ground foi descoberto em 1990 durante a construção de uma 

torre de escritórios do governo. A empresa responsável pela construção alegou, no início, que 

os depósitos arqueológicos teriam sido destruídos com uma construção anterior e em somente 

uma das partes da construção haveria a possibilidade de encontrar esqueletos. Quando 

centenas de esqueletos começaram a ser descobertos durante a fundação, alegou 

desconhecimento anterior. A escavação foi conduzida de forma acelerada, com pouca 

participação e esclarecimento dos afro-americanos. Os vestígios foram encaminhados para o 

Lehman College, no qual foi verificado que os vestígios estavam mal conservados, não foi 

justificado o porquê da remoção dos corpos, quantos seriam removidos, nem havia um projeto 

de pesquisa elaborado para o cemitério.  

Ainda de acordo com o autor, a comunidade afro-americana se mobilizou contra a 

condução da pesquisa da forma que estava sendo feita, um comitê para acompanhamento foi 

criado no Senado, estudiosos afro-americanos da Howard University foram envolvidos nas 

pesquisas. Após a mobilização da comunidade, foi comprovado que havia ciência da 

existência do cemitério antes da compra e que as escavações estavam ocorrendo de forma 

desrespeitosa àquele contexto sagrado e à comunidade afro-americana. Como resultado os 

remanescentes foram enviados para a Howard University, universidade com pesquisas de 

maior prestígio sobre os negros, para análise. Além disso, as pesquisas tiveram os rumos 

determinados pela comunidade e foram conduzidas por pesquisadores afro americanos, uma 

lei federal foi assinada determinando o fim das obras e aprovou a destinação de 3 milhões de 

dólares para a construção de um museu para celebrar a contribuição dos afro-americanos para 

a Nova York colonial. Quanto aos vestígios ósseos, foram feitos planos de re-enterramento. 

Estes foram re-enterrados em outubro de 2003 (THE NEW YORK PRESERVATION 

ARCHIVE PROJECT, 2016). 

Nesse sentido, acreditamos que pesquisas arqueológicas que envolvam vestígios 

humanos não devem ser conduzidas sem consentimento e colaboração de seus descendentes, 

como ocorreram as pesquisas iniciais no African Burial Ground, em consonância com o que 

defendeu Lima (1994). Em 2005, a Sociedade de Arqueologia Brasileira (SAB) encaminhou 
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ao IPHAN uma moção de autoria de Lima afirmando que somente após autorização expressa 

de comunidades descendentes poderiam ser realizadas pesquisas em cemitérios de negros 

escravizados (TAVARES, 2012). Mas acreditamos que escavações não devam ser conduzidas 

nesses cemitérios, ou em qualquer cemitério histórico, independente da não existência de 

nenhum grupo que reivindique descendência ou parentesco. A não ser em contexto de 

salvamento, somente nas ossadas sob risco e com anuência da população do entorno e projeto 

para re-enterramento. Conforme Lima: 

 

Princípios culturais e crenças religiosas não podem ser violentados em nome de 

princípios acadêmicos, já que há valores morais e espirituais que transcendem os 

interesses da ciência e diferentes sistemas de valores têm que ser respeitados. [...]o 

respeito a restos humanos é praticamente universal. (LIMA, 1994, pág. 7) 

 

Se por um lado essas limitações podem ser vistas como obstáculos às pesquisas em 

cemitérios, reputamos que representam um avanço para uma Arqueologia mais ética e 

consonante com os mais afetados por essas pesquisas e interessados na não perturbação dos 

cemitérios: seus descendentes. Ademais, não há uma inviabilização de estudos, estes não se 

limitam a análises de vestígios ósseos. O desenvolvimento de linhas de pesquisa não 

interventivas na arqueologia e avanços tecnológicos abrem uma gama de possibilidades de 

estudos. 

  

3.3 – Métodos não invasivos: novos rumos para o estudo de cemitérios históricos 

 

 O primeiro procedimento realizado em pesquisas arqueológicas é o de prospecção. 

Para a localização de cemitérios de escravizados a realização de prospecções sistemáticas e 

intensivas pode ser bastante revelador. Conforme já discutido, a colocação de objetos sobre a 

sepultura é característico de vários povos africanos e foi uma prática encontrada em vários 

estudos no exterior.  

Alguns apresentaram uma miscelânea de tipos de materiais de uso doméstico e mesmo 

outros tipos de objetos, podendo um cemitério passar por uma simples área de deposição. No 

entanto, acreditamos que alguns objetos mais simbólicos possam ser encontrados com maior 

frequência como vidros de medicamentos, cachimbos, objetos espelhados e conchas. As 

conchas, inclusive, teriam aparecido em todas as sepulturas e em vários tipos, segundo 

Ingersoll (1892). No cemitério encontrado por Combes (1972) era o item predominante ao 

redor das sepulturas, isso pode ser obervado também em Thompson (1984), conforme figura 

6.  
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Figura 6 –  Sepultamento com conchas ao redor, Carolina do Sul, Estados Unidos. 

 
 

Fonte: Thompson (1984, p. 137) 

 

Segundo a  publicação da Chicora Foundation (1996), as conchas eram usadas como 

marcadores de sepulturas e em alguns casos outros objetos são encontrados como marcadores 

como pedaços de ferro, tocos de madeira, madeiras esculpidas e plantas. Thompson (1984) 

relata que árvores apareciam com frequência sobre sepulturas, às vezes associadas com uma 

pedra. Esses diversos objetos, especialmente as louças, seriam encontrados quebrados ou com 

furos, conforme Bolton (1891), Ingersoll (1892), Combes (1972), Thompson (1984) o que 

pode ser também um marcador de sepulturas. 

Um ponto importante a ser discutido sobre os marcadores e ofertas sobre as sepulturas 

é que retirá-los para análise em laboratório é uma grande perturbação destas. Os objetos e 

marcadores podem ter sido colocados para identificar que haviam sepultamentos ou mesmo 

para enfeitar as sepulturas, mas também por motivos simbólicos para proteção das almas e 

dos descendentes, sendo parte importante desses rituais e sistemas de valores. Para o estudo 

desses objetos podem ser feitas fotografias e desenhos arqueológicos com distribuição 

espacial. Além da questão ética imbuída na retirada desses objetos, talvez o mais importante 

para identificar os cemitérios através da destes é seu contexto deposicional e características 

perceptíveis a olho nu, não sendo indispensáveis as análises em laboratório.  
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Algumas alterações no solo também podem ser encontradas como protuberâncias ou 

pequenos declives no solo, além de mudanças de coloração por preenchimento das covas 

abertas com outros tipos de solo, como no estudo de Armstrong e Fleischman (2003). Mesmo 

quando a cova é preenchida com terra dos arredores do enterramento, podemos presumir que 

com a mistura de várias camadas haverá uma mudança na coloração. No trabalho da Chicora 

Foundation (1996) é sugerida a limpeza de pequenas áreas e uma escavação limitada com as 

mãos para localizar o que a publicação chama de “grave stains”, devido à coloração diferente. 

A técnica de escavação com as mãos é um pouco mais intrusiva. Entretanto, se porventura for 

feita com o intuito de só limpar delicadamente uma área que se acredita ser das bordas de um 

sepultamento, de forma a não retirar objetos depositados, ou causar qualquer perturbação 

maior, pode ser uma técnica eficaz e pouco interventiva.  

Outro norteador para a busca destes cemitérios no contexto rural é a possível 

marginalidade dessas áreas. A concessão de partes de terras para que escravizados fossem 

enterrados também era uma forma de controle, de poder dos senhores mesmo na hora da 

morte e, certamente, essa escolha não ocorria sem critérios. Provavelmente, eram escolhidas 

áreas em que não seria possível plantar e desenvolver atividades econômicas ou onde traria 

muito custo ou seria muito trabalhoso fazê-lo. Segundo o trabalho da Chicora Foundation 

(1996), os cemitérios de afro-americanos ficavam em terras marginalizadas que não poderiam 

ser usadas para nenhum fim produtivo, conforme foi apontado por Parsons (1923): 

 

[…] hidden away in remote spots among trees and underbrush. In the middle of 

some fields are islands of large trees the owners preferred not to make arable, 

because of the exhaustive work of clearing it. Old graves are now in among these 

trees and surrounding underbrush. (PARSONS, 1923 apud CHICORA 

FOUNDATION, 1996, p. 4) 
 

Esses cemitérios talvez fossem também colocados em áreas em que esse controle não 

se daria somente na escolha, mas por serem facilmente observáveis. O inverso talvez também 

ocorresse, disponibilizando áreas distantes da casa grande para que não fossem vistos pelos 

senhores, áreas extremamente marginais e escondidas. Assim, os “bons senhores” não teriam 

que conviver com a área de sepultamento das centenas de escravizados mortos, muitos 

precocemente pela austeridade do regime escravocrata. Esse aparente não-controle destes 

cemitérios decerto estariam mais presente em terras de senhores paternalistas, por 

supostamente darem mais liberdade aos escravizados, inclusive para celebrarem seus mortos.  

No trabalho de  Handler (1989) é discutida também a localização do cemitério de 

Newton em um local improdutivo. Além disso, ele também encontrava-se próximo à senzala 
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da plantation. Isso poderia facilitar as celebrações que deviam ocorrer para os mortos e 

mesmo os enterramentos, assim os escravizados talvez se ausentassem por menos tempo de 

seus trabalhos. Mas também a instalação próximo às senzalas, possivelmente, representavam 

um desejo dos escravizados de terem seus mortos próximo às suas habitações o que por algum 

motivo foi atendido pelos senhores. 

De toda forma, a paisagem é percebida pelos indivíduos de forma diferente, 

“experienciamos as coisas a partir de ângulos e relações particulares” (TILLEY, 2014, p. 34). 

Se para os senhores os cemitérios podem ter sido espaços evitados, os quais, mesmo tendo 

localização conhecida, evitavam passar por eles. Ou podiam ser vistos ainda como lugares em 

que os senhores acreditavam ter controle sobre as atividades dos escravizados ou nos quais 

queriam que os escravizados se sentissem  controlados. Por outro lado, para os escravizados, 

podiam ser um lugar de sociabilidade, do simbólico, de encontros menos controlados, de culto 

e ligação com os antepassados, de celebração de suas culturas africanas, talvez com elementos 

sincretizados com a religião católica. Possivelmente, os cemitérios de escravizados seriam 

para os senhores apenas “espaços”, enquanto para os escravizados seriam “lugares”, segundo 

Thomas “el „espacio‟ se transforma en „lugar‟ mediante la intervención humana” 

(THOMAS, 2001, p. 6). 

Assim, as relações senhores/escravizados dentro das plantations podem ser melhor 

entendidas pela localização dos cemitérios de escravizados dentro das propriedades, além de 

poder evidenciar determinadas escolhas culturais pelos escravizados. Essas análises podem 

ocorrer através do estudo da Arqueologia da Paisagem, especialmente numa perspectiva 

fenomenológica a partir da qual podemos analisar a posição desses lugares na paisagem em 

relação às percepções. Assim, por exemplo, conforme Tilley: “Os lados de uma paisagem têm 

implicações sociais e morais; a parte de trás é geralmente associada com posições de baixo 

status” (TILLEY, 2014, p. 30). Talvez encontremos cemitérios nessa posição atrás da Casa 

Grande ou em regiões periféricas e elas tenham um significado mais profundo do que apenas 

uma ausência de atividades produtivas no local. 

Além dessas ferramentas, o avanço tecnológico e o caráter interdisciplinar da 

Arqueologia permitem que sejam feitos levantamentos geofísicos dos terrenos. Assim, quando 

houver indicação documental ou oral e evidências em superfície, poderá ser confirmada a 

existência de cemitérios de escravizados, além de fazer o mapeamento destes de forma 

totalmente ou muito pouco interventiva. Jones (2008) aponta e analisa diversos levantamentos 

geofísicos e suas possibilidades e limitações em estudos de cemitérios históricos. Segundo 

ele, se adequadamente aplicados, com pesquisas anteriores para encontrar padrões de 
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cemitério e integração desses métodos com os objetivos e metodologia arqueológica, são 

grandes as probabilidades de bons resultados.  

Segundo o autor, esses levantamentos possibilitariam localizar sepultamentos sem 

marcação, delimitar a extensão de cemitérios, desenhar plantas com sua localização física, 

saber quais áreas foram ou não utilizadas durante sua gestão, localizar sepulturas clandestinas, 

valas comuns de batalhas ou massacres, exumações anteriores e cemitérios removidos.  

Conforme Jones (2008), o método mais utilizado e conhecido para o estudo de 

cemitérios é o Ground-Penetration Radar - GPR. O aparelho funciona enviando ondas 

eletromagnéticas de alta frequência para o solo, algumas são refletidas para a superfície com 

mudanças de permitividade dielétrica. É feito um gráfico a partir do tempo de viagem 

bidirecional e amplitude das reflexões com relação à distância horizontal em relação ao tempo 

de viagem. Uma técnica utilizada para a análise dessas leituras seria a construção de planos de 

intervalo de tempo ou ainda poderia-se isolar profundidades específicas. Sugere que sejam 

colhidos dados a cada 50 centímetros ou menos. Avalia que, em boas condições, é um método 

eficaz, podendo identificar pequenos objetos em grandes profundidades. Além disso, pode 

detectar sepultamentos por: perturbação do solo pelas covas; pausas na estratigrafia natural e 

perfil do solo; presença de caixões, ossos, roupas e artigos de sepultamento; reflexões 

causadas pelo espaço dentro dos caixões preenchidos somente com ar ou ainda no espaço 

vazio dos crânios; ou ainda alteração nas propriedades elétricas do solo pela decomposição 

dos ossos.  

Esse método seria mais indicado em solos arenosos e homogêneos. Em solos 

argilosos, limosos e alcalinos os solos teriam uma condutividade elétrica elevada, limitando a 

profundidade de alcance e resolução. Já solos rochosos e heterogêneos poderiam causar 

reflexões “estranhas”. Também podem prejudicar o estudo terrenos muito acidentados ou com 

muitos obstáculos físicos, umidade excessiva e grandes quantidades de metal acima ou abaixo 

do solo. Ou seja, para sua eficácia as condições favoráveis do local são essenciais. 

O método de análise de resistência (Resistance Survey) é classificado por Jones (2008) 

como o mais amplamente eficaz e também o mais lento. Ao contrário do GPR, seria mais 

limitado na detecção de baixo contraste em grande profundidade. Entretanto esse método 

identificaria padrões de perturbação do solo dentro de covas e em condições desfavoráveis 

para a utilização do GPR, como solos argilosos e limosos, e em diversas condições. Somente 

haveria restrições em condições extremamente secas ou saturadas do solo. Em geral os dados 

de resistência do solo seriam colhidos com pelo menos quatro amostras por metro quadrado, 

mas variando de acordo com geometria do cemitério e escala utilizada. As covas podem 
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aparecer como anomalias de alta ou baixa resistência e num mesmo cemitério podem aparecer 

de ambas as formas. 

Ainda de acordo com Jones (2008), as pesquisas magnéticas (Magnetic Survey) são 

realizadas pela utilização de magnetômetros. Sepultamentos são altamente detectáveis por 

este método quando possuem materiais altamente magnéticos como aço e ferro em caixões, 

abóbadas, marcadores enterrados e monumentos de pedra e tijolo. Há ainda outros elementos 

que podem indicar padrões de sepultamento como presença de caminhos e estradas, detritos 

de cercas antigas e ainda flores plásticas decompostas das quais sobraram as hastes [de metal]. 

Em profundidades maiores também pode ser detectado um aumento magnético pelos 

componentes orgânicos das sepulturas. Variações podem ser positivas ou negativas em 

sepultamentos e dentro de um mesmo cemitério podem aparecer diferentes padrões, pois há 

variação de componentes em cada um daqueles.  

Esse método foi utilizado no trabalho de Armstrong e Fleischmann (2003), discutido 

no capítulo anterior. Podemos inferir que essa metodologia talvez seja limitada no estudo de 

cemitérios rurais de escravizados no Brasil se ausentes caixões e materiais de pedra e tijolo, já 

que inclusive as senzalas eram feitas de pau a pique, de baixa conservação a depender das 

condições do ambiente. Apesar disso, no trabalho de Aragão, Luiz e Lopes (2007) é apontada 

a alta eficiência do magnetômetro em detectar cerâmicas e estas foram encontradas dentro de 

sepultamentos de afro-americanos (McCarthy, 1997; Armstrong e Fleischman, 2003; Combes, 

1972).  

No artigo de Jones (2008) são analisados outros métodos menos utilizados, porém 

com eficácia nos levantamentos e mapeamentos de cemitérios históricos: EM, IR e 

penetômetros. Os instrumentos de condutividade eletromagnética [Eletromagnetic (EM) 

conductivity instruments] funcionam de modo inverso aos medidores de resistência sendo 

comparáveis a eles, porém menos sensíveis em alguns casos. Ainda em comparação com os 

medidores de resistência, apresentam a vantagem quanto ao tempo e por poderem ser usados 

em condições em que a utilização daqueles seria limitada. Os infravermelhos térmicos (IR) 

teriam sido pouco aplicados, porém proporcionando resultados interessantes. Para sua eficácia 

elementos como sazonalidade e temperatura dos ambientes devem ser considerados. Quanto 

aos penetrômetros, aponta como limitantes o fato de ser mais intrusivo que outros mapeadores 

geofísicos, pois mede a resistência do solo pela inserção de uma haste neste, além de muito 

lentos e não eficazes em solos rochosos.  

Segundo Trinkley (1999), o Dickey - John Penetrometer utilizado na pesquisa de 

sepultamentos não marcados no cemitério de Settler, na Carolina do Norte, possuía uma haste 
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de aço de 3 metros com um T na ponta que mede a compactação do solo. A pesquisa de 

Trinkley (1999) encontrou 608 sepulturas não marcadas, sendo que antes da pesquisa somente 

319 sepultamentos foram encontrados. O autor aponta ainda que em outros mais de 30 

estudos em cemitérios na Geórgia e Carolina do Sul foi possível identificar um padrão similar 

de compactação. Porém a compactação possivelmente variaria mais de acordo com as 

características do solo do que seguiria um padrão cultural.  

De toda forma, Jones (2008) argumenta que o método escolhido depende de pesquisa 

anterior sobre condições geológicas, do solo, da vegetação, topografias e outras características 

ambientais do local. Além disso, buscas documentais e na literatura ajudariam a obter padrões 

de sepultamento. No entanto, uma amostragem repetitiva dentro de um mesmo cemitério, 

pode também ajudar a diagnosticar a existência destes. Assim, podemos imaginar que ao 

decorrer de futuras pesquisas em cemitérios de escravizados em contextos rurais em que 

algum desses métodos seja utilizado, dever-se-á analisar os dados dentro do contexto de cada 

possível cemitério.  

As técnicas escolhidas devem ser avaliadas juntamente com as populações 

descendentes. Acreditamos que, não só como importante instrumento para localização e 

entendimento dos cemitérios, a participação de afrodescendentes em todo o percurso dessas 

pesquisas é de fundamental importância devido ao caráter extremamente simbólico e religioso 

desses locais e para que não seja realizada nenhuma ação que vá de encontro à ética e 

interesses desses grupos. Ressaltamos a afirmação presente no estudo da Chicora Foundation 

(1996): 

 

The technique or techniques used should be approved by those who have ties with 

the cemetery. While it is appropriate for the archaeologist to offer suggestions, it is 

essential that the wishes and feelings of the descendants always be the guiding factor 

in cemetery research. (CHICORA FOUNDATION, 1996, p. 13) 
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Capítulo 4 – Cemitérios encontrados no contexto rural: características e indicações para 

pesquisas futuras  

 

Apesar das dificuldades em se encontrar cemitérios de escravizados no contexto rural, 

conforme discutido no capítulo anterior, acreditamos que muitas das grandes plantations no 

Brasil poderiam dispor desse recurso para o enterramento dos escravizados. Alguns pontos 

sobre a adoção dessa prática podem corroborar com essa afirmação. 

 Algumas plantations em seu auge podiam ter uma centena ou mais de escravizados, 

assim o pagamento dos emolumentos à Igreja para que fossem enterrados poderia 

significar um custo elevado para os senhores ao longo dos anos. Assim, seria uma 

forma de reduzir os custos com a morte dos escravizados a quase nada. 

 Os senhores que determinariam a área a ser utilizada e, provavelmente, iriam escolher 

alguma terra improdutiva dentro da propriedade, o que não afetaria seus lucros.  

 Conceder um espaço para que os escravizados enterrassem seus mortos, mesmo que 

fugisse às práticas mortuárias cristãs, provavelmente, iria menos de encontro aos 

valores cristãos do que o abandono dos corpos. Prática esta que pode ter sido 

corriqueira por parte dos senhores, conforme discutido no primeiro capítulo.  

 Propiciando maior liberdade aos escravizados para fazer o enterro e celebração de seus 

mortos de forma mais digna, e talvez utilizando seus próprios rituais não-cristãos, os 

senhores poderiam antever bom comportamento e obediência dos escravizados. Além 

disso, talvez acreditassem que os cemitérios fariam com que os escravizados ficassem 

mais ligados à propriedade, evitando fugas. 

 

Neste capítulo serão apontados alguns possíveis cemitérios de escravizados no 

contexto rural e feitas algumas considerações sobre eles. 

 

4.1 – O Engenho do Bom Jardim (MT) 

 

 As informações sobre esse Engenho e o presumível cemitério de escravizados foram 

fornecidas por Suzana Schisuco Hirooka, arqueóloga coordenadora do projeto de Prospecção 

e Salvamento Arqueológico na Pequena Central Hidrelétrica (PCH) São Tadeu. Segundo 

relatório do projeto, a Pch está localizada no município de Santo Antônio do Leveger, Mato 

Grosso, às margens do Rio Aricá e bacia do Rio Cuiabá. A região é conhecida como São 

Vicente e Bom Jardim, foi caminho dos bandeirantes e local de fazendas e engenhos 
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históricos. O Engenho do Bom Jardim produziu açúcar e cachaça no século XIX, sendo o 

maior da época. Foi localizado e escavado durante os trabalhos, ficando na área em que será o 

reservatório da Pch São Tadeu.  

 A sesmaria de Aricá ou Bom Jardim foi comprada pelo Senhor Francisco Correa da 

Costa em 1780 e foi herdada pelo filho caçula, Antônio Correa da Costa. Este último, segundo 

o relatório, importante figura na história de Mato Grosso. Antônio chegou a ser 2º Presidente 

da Província de Mato Grosso e deputado mais votado. Entre os bens elencados em seu 

inventário constavam, em 1854, nove sesmarias, dois engenhos de cana de açúcar, 10 casas 

em Cuiabá, 8 mil cabeças de gado e 194 escravos. No momento da pesquisa, as estruturas do 

Engenho encontravam-se destruídas e as terras abandonadas. Segundo relato do tataraneto de 

Francisco Correa da Costa, o bisavô saíra da propriedade para outro engenho em 

Jangadas/MT. Relatou ainda que haviam cerca de 100 escravos e 40 camaradas, trabalhadores 

assalariados, no Engenho.  

 De acordo com o relatório, foram localizados dois cemitérios na área do antigo 

Engenho. O Cemitério das Pipas que fica a cerca de 8 km do Engenho, atualmente dentro da 

fazenda de João Batista Correa da Costa. Ainda em uso nos dias atuais, encontra-se em uma 

área plana. É um cemitério de 30x30 metros com crucifixos de ferro bem conservados (figura 

7), mas outros de madeira estariam deterioradas. Segundo o relatório algumas covas estavam 

se desfazendo e havia sobreposição de enterramentos, causando uma certa desordem e falta de 

delimitação clara das sepulturas. A sepultura com marcação mais antiga encontrada data de 

1941, falecimento de Antonio Correia da Costa, a mais recente de 1984, falecimento de Allan 

Cardec Correa da Costa. No entanto, um rapaz fora enterrado no dia anterior à visita ao local. 

Oito sepulturas estavam melhor conservadas, sendo apenas uma de alvenaria e coberta com 

cerâmica, as demais eram covas feitas na terra. Foram identificados três grupos de sepulturas, 

cada um com dois sepultamentos muito próximos, possivelmente por ligação de parentesco ou 

laços de amizade. 
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Figura 7 – Cruz de metal do Cemitério das Pipas, com inscrições em uma placa com nome e 

data 

 

Fonte: Hirooka, sem data. 

 

 Pelo fato do sobrenome da maioria dos sepultados ser “da Costa” e “Correa”, 

conforme registrado no relatório, podemos inferir que se tratava de um cemitério dos 

proprietários e família. As cruzes de metal e inscrição dos nomes mostram uma necessidade 

de diferenciação das sepulturas e uma maior durabilidade das marcações.  

 Já o Cemitério da Colina está localizado no topo de uma colina, a aproximadamente 

500 metros do sítio do Engenho. Essa colina se destaca no relevo, sendo visível do Engenho. 

Foram registradas apenas três sepulturas melhor conservadas. Todos os crucifixos 

encontrados eram de madeira (figura 8), estando dois apenas ainda afixados com parafuso de 

rosca (figura 9), o que remeteria ao século XX, segundo o relatório. O tempo de abandono do 

cemitério é estimado em 50 anos, de acordo com o tempo de regeneração da mata secundária 

pós desmatamento da área.  
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Figura 8 – Uma cruz de madeira ainda preservada do Cemitério da Colina 

 

Fonte: Hirooka, sem data. 

 

Figura 9 – Detalhe da junção feita com parafuso e porca de uma cruz de madeira do Cemitério 

da Colina 

 

Fonte: Hirooka, sem data. 

 

 Podemos considerar a presença de dois cemitérios dentro da mesma propriedade como 

bastante significativa, havendo escolhas para utilização de um e não de outro e diferenças 

entre eles. Por exemplo, as  características do terreno. O primeiro está localizado em uma área 

plana que talvez pudesse ser usada para agricultura ou pecuária, não fosse a presença do 

cemitério. O segundo no alto de uma colina foi colocado em uma área de mais difícil acesso 

para chegar ao cemitério. Provavelmente também não era apta para ser utilizada para nenhum 

fim econômico, dependendo da inclinação, sequer para criação de gado. Além disso, sendo 

visível e mais próximo do Engenho, especialmente se a área estivesse desmatada, poderia 
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permitir um certo controle das atividades que eram desenvolvidas ali, ou uma sensação de 

controle. Assim, podemos sugerir que no Cemitério da Colina eram enterrados indivíduos de 

um grupo considerado subalterno em relação aos do Cemitério das Pipas pela escolha do 

terreno. Além disso, um grupo que os senhores desejavam controlar pela proximidade e 

localização no topo do morro. 

 Também podemos interpretar a maior distância do cemitério da família dos 

proprietários como um local mais exclusivo para os familiares e separação dos grupos que 

trabalhavam no Engenho. Dessa forma, pode ter sido um distanciamento intencional com o 

intuito de obter maior reserva de um determinado grupo para com seus mortos, grupo este que 

poderia escolher onde enterrá-los por serem proprietários das terras. Um maior 

distanciamento desse cemitério em relação ao Engenho também não atrapalharia a produção 

do açúcar, pois se a família dos senhores fosse até lá teria outros funcionários para controlar a 

produção e os escravizados, além de que, no máximo geriam, não trabalhavam no Engenho. 

Já a proximidade de um cemitério de escravizados em relação à Casa Grande evitaria que 

estes dispensassem muito tempo com seus mortos e diminuíssem a produção.  

 Em suma, podemos considerar pelos elementos apontados que o Cemitério da Colina 

era destinado a um grupo subalterno em relação aos donos do Engenho, aparentemente, 

enterrados no outro cemitério. Poderiam ser escravizados ou trabalhadores livres. Não há 

elementos presentes no relatório remetendo a características de cemitérios africanos e de 

afrodescentes como objetos em deposição sobre os sepultamentos. Além disso, a presença dos 

parafusos pode indicar que é um cemitério mais recente do que o período escravagista ou que 

este continuou sendo utilizado após a escravidão. No entanto, também podemos considerar a 

hipótese de terem sido afixados com parafusos posteriormente por outros grupos. Mesmo as 

cruzes podem ter sido afixadas num período mais recente, não sendo possível determinar uma 

datação para elas. 

 De toda forma, consideramos que esse cemitério deveria passar por novos estudos 

para ser possível determinar se de fato era de escravizados. Ademais, o estado do cemitério 

demonstra a importância de descoberta e preservação desses sítios. Isso por que, além de 

encontrar-se abandonado, havia três buracos de “caça ao tesouro” no cemitério. 

Demonstrando que cemitérios rurais de grupos marginalizados podem ser facilmente violados 

sem que se tome ciência, pois possivelmente ficam em áreas periféricas. 

 

 



71 

 

4.2 – O Engenho de São Joaquim (GO) 

 

Conforme Souza (2010), o Engenho de São Joaquim foi fundado em 1800 na Vila de 

Meia Ponte, Goiás, por Joaquim Alves de Oliveira, o mais rico e poderoso membro da Vila na 

primeira metade do século XIX. Alves foi um dos mais enfáticos defensores da mudança 

econômica de mineração de ouro para agricultura na capitania, tanto que o Engenho 

representa o desenvolvimento da agricultura na Capitania de Goiás. O proprietário também 

fundou o jornal Matutina Meiapontense, primeiro jornal de Goiás, recebeu diversas honrarias 

e ocupou altos postos militares e civis.   

Alves foi influenciado pelas ideias iluministas que penetraram no Brasil na segunda 

metade do século XVIII. E, segundo Souza (2007), um dos aspectos mais significativos dessa 

influência na figura deste era sua reconhecida benevolência. Ele fazia doações regulares à 

igreja, fornecia medicamentos, amparava órfãs, subsidiava os estudos de jovens clérigos. Era 

descrito como “benevolente”, inclusive para com os escravizados. Para alguns cronistas da 

época (citados em SOUZA, 2007), Alves mantinha seus escravos bem alimentados e vestidos, 

oferecia-lhes moradia, cuidados médicos, a possibilidade de cultivarem seus próprios campos 

aos domingos, estimulou a união de casais de escravos, assim como outros incentivos para o 

bem estar deles. Este tipo de tratamento era, entretanto, incomum em Goiás à época. Segundo 

Souza, somente na expansão da produção cafeeira nas plantações do Sudeste após 1830 estas 

práticas viriam a ser sugeridas e adotadas por um maior número de donos de escravos no 

Brasil. Na verdade, com essas práticas Alves talvez acreditasse, assim como Saint-Hilaire em 

passagem pelo local, que: 

 

Dessa maneira ele livrava os escravos da tentação do roubo, estimulava-os ao 

trabalho acenando-lhes com os lucros de suas lavouras, fazia com que se apegassem 

ao lugar e ao seu senhor, ao mesmo tempo que aumentava a produção de suas terras. 

(SAINT-HILAIRE, 1975, p. 99) 

 

Em seu trabalho Souza (2010) divide a trajetória do Engenho no século XIX em três 

períodos. O primeiro inclui a propriedade de Alves (1800-1851) e, em seguida, de Costa 

Teixeira (1851-1864), seu genro. Ambos possuem uma trajetória de vida similar e eram 

membros influentes na comunidade, sendo que Alves era mais proeminente e mais rico. O 

segundo período inclui o período entre a morte de Teixeira e divisões sucessivas da 

propriedade pelos seus herdeiros, fase essa de marcado declínio (1864-1874). O período final 

inclui a posse pelo clérigo Simeão Lopes Zedes (1874-), quando a propriedade foi revitalizada 

e retomou suas atividades produtivas.  
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O autor relata que é mínima a documentação sobre os escravos do Engenho na 

primeira metade do século XIX. A referência mais antiga é de Saint-Hilaire durante sua visita 

em 1819, onde ele estima que cerca de uma centena de escravos viviam na propriedade. Em 

seguida o inventário de Alves reporta 131 indivíduos escravizados em 1855, dos quais 106 

viviam no Engenho. Com algumas variações, pode-se estimar que viviam entre 100 e 110 

escravos no Engenho na primeira metade do século XIX. 

Após a morte de Alves o número de escravos declinou rapidamente. Em 1861 um 

inventário parcial listou a venda de 17 escravos, incluindo os dois únicos nascidos entre a 

última contagem e esta e o provável falecimento de outros três. O inventário de Costa 

Teixeira de 1864 listou um total de 72 indivíduos, sendo que não há indício de nenhuma 

compra. Seguido à morte de Teixeira, a conclusão de seu inventário, ainda em 1864, lista um 

total de 51 escravos. Nos anos seguintes há poucas informações sobre o número de escravos 

no Engenho, sugerindo que a tendência de declínio continuou. 

 Centrando-se no período de propriedade de Alves, auge do Engenho de São Joaquim, 

Souza (2010) analisa que a percepção e as ideias de liberdade expressas por Alves em seu 

Matutina Meiapontense estavam em contradição com sua prática de empreendedor. Mesmo 

que seu jornal pregasse princípios libertadores e humanitários, chegando a defender “o direito 

legítimo de todos os seres humanos à liberdade e resistência legal contra os déspotas” 

(SOUZA, 2007: 67), ele foi um dos maiores escravocratas de Goiás. De acordo com Souza 

(2010), ele não só possuía um grande número de escravos em seu Engenho e na cidade, como 

foi um importante importador de escravos em Meia Ponte durante a primeira metade do 

século XIX.  

Segundo o autor, o inventário de 1855 lista a origem, gênero e idade dos escravizados 

à época. Dos 106 indivíduos, 56 eram crioulos, 11 cabras e 23 pardos, perfazendo um total de 

90 escravos nascidos no país, outros 11 eram africanos e 5 indeterminados. O processo de 

“creolização” também é visível nos dados demográficos da população. Todos os escravos 

africanos tinham ao menos 70 anos, sugerindo que Alves só adquiriu escravos para o 

estabelecimento inicial do Engenho e, após este período, o aumento da população escravizada 

se deu pelos nascimentos no grupo. Destaca ainda que havia 33 escravos com até 14 anos no 

Engenho (40,2% do total), o que pode ter sido, pelo menos em parte, produto, do incentivo do 

proprietário a casamentos entre os cativos. Conforme Saint-Hilaire (1975), o proprietário 

realizava casamentos de alguns escravizados todos os anos. Esse é um padrão que difere 

profundamente das práticas locais entre os donos de escravos, estes preferiam importar 

escravos da África ao invés de estimular os nascimentos dentro do grupo. Além disso, 
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segundo Souza (2010), a ausência de picos de população em certa faixa etária, evidencia que 

não foi comprado grande número de escravizados com faixa etária similar em um curto 

período de tempo.  

Apesar da suposta benevolência de Alves com os escravizados, Souza (2010) 

argumenta que isso não significava que a escravidão no Engenho fosse mais amena. Cargas 

de trabalho excessivo certamente eram praticadas. Exemplifica com a permissão do 

proprietário de que os escravos cultivassem seus próprios campos, sempre aos domingos. Ao 

encorajar os escravos a trabalharem para si mesmos, evitava a despesa com a alimentação e 

para os escravos isso representava trabalho extra, após longas jornada nos campos.  

Conforme Saint-Hillaire “quanto ao tratamento dado aos escravos consistiam em [...] 

cuidar deles adequadamente quando adoeciam e jamais deixá-los ociosos” (1975, p. 98). Essa 

afirmação de Saint-Hillaire pode ser comprovada pela presença de informações detalhadas 

sobre o estado de saúde dos escravos no inventário de Alves de 1855 que indicam um alto 

índice de adoecimento. Segundo Souza (2010),  do total de 106 escravos do Engenho, 40 

(37,7%) apresentavam algum agravo à saúde. Os homens são maioria, 28 dos doentes e 49,1% 

do total de homens. Para as mulheres, 12 ou 24,5% do total destas, apresentavam alguma 

doença. Este dado é consistente com o fato de que os escravos homens eram aqueles que 

realizavam as atividades mais pesadas e perigosas. Todos os tipos de doença relacionados a 

trauma físico aparecem em homens, entre os quais braços quebrados e quebra de ossos não 

determinados. Também há referência indiretas a trauma: duas amputações e um “defeituoso”.  

A presença deste tipo de lesão em homens adultos pode ser um indicativo do tipo de 

trabalho realizado nos moinhos, uma das tarefas mais perigosas que os escravos executavam. 

O autor assinala que, a partir de evidências documentais, Schwartz (1988) afirma que não era 

incomum homens terem partes do corpo mutilados nas prensas do moinho, tanto que  os 

escravos mantinham um machado e um pé de cabra próximos ao moinho para o caso de ser 

necessário amputar alguma parte do corpo que acidentalmente fosse “engolida” pelos 

cilindros. As inflamações também podem ser causadas pelo trabalho, embora a exposição à 

doenças infecciosas é outro fator possível. As hérnias, presentes em três homens e só neles, 

podem estar associadas ao carregamento de peso e atividades extenuantes. 

Para além de trabalhos extenuantes e perigosos desempenhados pelos escravos, o 

pensamento iluminista defendido por Alves que, entre outras coisas, pregava a liberdade era 

contraditório a um extremo controle dos trabalhos dos escravizados e das atividades do 

Engenho, além da segmentação dos espaços. Souza (2007) analisa o modelo escravocrata 

empregado por Alves a partir da paisagem e arquitetura da propriedade. Por exemplo, o 
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Engenho ficava no mesmo edifício da residência, além de no mesmo complexo, aumentando 

as possibilidades de controle. Conforme Saint-Hilaire (1975) relata, da sala de jantar ou 

varanda de dentro era possível ver os trabalhos nas caldeiras e da varanda de fora os do 

moinho. A varanda em que ocorriam os encontros com os escravizados e hóspedes também 

era o local de controle dos trabalhos nos terreiros “seu proprietário ficava sentado 

tranquilamente na varanda, mas era fácil ver que nada lhe escapava e que lhe bastava um 

rápido olhar para manter tudo sob controle” (SAINT-HILAIRE, 1975, p. 98).  

Além disso, mesmo sendo um local de encontro, a localização do quarto de hóspedes 

seguia o modelo das casas bandeiristas ficando na faixa frontal não dando acesso direto à 

varanda, o que separava os estranhos e os da casa. Ainda mais porque o Engenho era um local 

de passagem, devido à proximidade com estradas principais (SOUZA, 2010). A capela anexa 

à varanda possuía uma divisão de escravizados e livres, com a criação de uma treliça na sala 

de estar para que acompanhassem as celebrações. Uma outra forma de separação durante as 

celebrações, segundo Souza (2007), era o posicionamento dos escravizados na varanda o que 

fazia com que os livres e escravizados nem mesmo pudessem se ver nessas ocasiões.  

Assim a partir de suas análises, Souza (2007) conclui, usando uma expressão de 

Hillier e Hanson (1984), que “esse edifício era localmente concentrado, mas globalmente 

segregado, o que era devido, sobretudo, a uma crescente hierarquização dos espaços internos” 

(SOUZA, 2010, pág. 79). Além disso, para ele, o proprietário utiliza-se de sua visão de 

mundo na determinação dos espaços no Engenho de São Joaquim inclusive com a 

“contradição que contrapunha um ideal humanitário a estratégias bem pensadas de controle e 

dominação da vida dos indivíduos escravizados” (SOUZA, 2010, pág. 88). 

Em meio a essa contradição também fora destinado um local para sepultamento dentro 

da propriedade original, mas nos limites das terras de São Joaquim mesmo após as sucessivas 

divisões. Esse cemitério era possivelmente dos escravizados e talvez também de trabalhadores                                                                                                                                                 

livres do Engenho. Souza (2010) aponta a existência de um esboço da propriedade indicando 

os limites, campos e instalações. Este foi feito em 1874 antes da venda para Simeão Zedes. 

Nesse esboço é apontada a existência de um cemitério nas margens do Caminho de Feliciana 

que não foi identificado arqueologicamente na pesquisa de Souza (2010). Durante essa 

pesquisa tentou-se localizar o mesmo através de uma visita a algumas áreas na propriedade, 

mas nada foi encontrado.  Essa visita incluiu caminhamentos assistemáticos em pontos de 

interesse, com a inspeção da superfície do terreno, hoje coberta com vegetação rasteira, bem 

como entrevistas com os moradores locais. Pretendemos efetuar pesquisas intensivas 

posteriormente.  
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A possibilidade de tratar-se de um cemitério de escravizados pode ser considerada 

tendo em vista alguns indicadores importantes, incluindo a distância da propriedade e da 

capela e mesmo pela possível utilização de materiais mais facilmente perecíveis e não 

túmulos de concreto, que se conservariam na paisagem. Além disso, como discutido no 

primeiro capítulo, durante o século XIX, os sepultamentos nos padrões católicos eram 

realizados em Igrejas ou cemitérios anexos, ainda mais nesse caso em que a família 

proprietária do Engenho era extremamente abastada na região. Conforme Souza (2010): 

 

Since, at the time, the most affluent free population were usually buried inside 

churches or in its attached cemeteries, it is possible that slaves, as well as free 

laborers living on the property, were buried in the cemetery that is depicted in the 

sketch. (SOUZA, 2010, pág. 104) 

 

Tendo como referência o croqui, o autor estima que o cemitério ficava há cerca de 

dois quilômetros da Casa. O Cemitério de São Joaquim também, aparentemente, não parece 

ficar próximo à nenhuma outra estrutura da propriedade, conforme figura abaixo com a planta 

da propriedade feita por Aquino: 
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Figura 10 – Planta histórica do Engenho de São Joaquim. As estruturas, terras, campos e 

anexos representados são: A) Casa grande e estrada de acesso; B) estrada para a capital; C-G) 

limites da propriedade; H) Barragem Paredão; I) cemitério; J) sítio. 

 

Fonte: Souza (2010, p. 100) 

 

Podemos avaliar a escolha de uma parte da propriedade distante da Casa Grande por 

dois ângulos: uma área distante das atividades produtivas e, possivelmente, não utilizada para 

o plantio ou como uma forma de demonstrar que se daria autonomia para que os escravizados 

cuidassem das práticas mortuárias dos seus. Decerto a escolha tenha se dado por ambos os 

motivos. De toda forma, o ato de ceder uma parte do terreno indica poder dos senhores e 

possíveis mediações nessa escolha podem ter ocorrido. Esse tipo de análise e as relações 

desse cemitério na paisagem e dos sujeitos com esse só podem ocorrer com a localização do 

local. Mas reafirmamos que, provavelmente, era uma área marginalizada, como tratado no 

capítulo anterior. 

Conforme já assinalado, não foi feito um trabalho de levantamento intensivo na 

região. Apesar dessa limitação, o trabalho até aqui realizado indica a baixíssima visibilidade 

em superfície do cemitério. Não só por não o termos encontrado, nem mesmo algum 

indicativo; mas também porque, presumivelmente, a existência do cemitério não está 

difundida na memória local, algo que seria possibilitado se possuísse estruturas ou 
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marcadores, por exemplo, tornando-se mais facilmente identificável pelos moradores. Essa 

ausência da memória, por outro lado, reforça a antiguidade do cemitério, tendo se passado 

várias gerações desde os últimos sepultamentos. Também pode ser fruto das inúmeras 

divisões de terra que ocorreram e a passagem das propriedades para diversos donos ao longo 

do tempo. E ainda, a dispersão de descendentes dos escravizados por outras regiões, faz com 

que levem consigo essas memórias. 

De toda forma, a presença de documentação sobre o cemitério é um importante 

indicativo e, com certeza, algo raro. Nem mesmo o cemitério na Plantation de Newton 

pesquisado por Handler possuía indicação documental (HANDLER et al., 1989). Entrevistas 

com moradores mais velhos da cidade vizinha podem dar mais indícios para a realização de 

prospecções intensivas em superfície e não intrusivas, visto que a área inicial da fazenda era 

muito grande. 

 

4.3 – A Fazenda do Sobradinho (GO) 

 

Souza e Rubin (no prelo) analisam as ocupações iniciais em Goiás. Sobradinho teria 

sido criada num terceiro momento, entre 1756 e 1765, sendo a primeira propriedade fundada 

nesse momento à montante do rio Urú. Criada como uma grande propriedade pecuária por 

Antônio Gomes de Oliveira, que fez fortuna por possuir um açougue em Vila Boa e o 

monopólio de couros, sendo o único curtidor da vila. A Fazenda fica no município de Itaberaí. 

Segundo os autores, há pouca documentação sobre as propriedades desse período. 

Utilizam-se como fonte de pesquisa neste artigo as cartas de sesmarias pedidas. A única 

menção de viajante encontrada sobre o local é de Pohl (1976) que descreve o Sobradinho do 

Neiva, como ele denomina a propriedade, como constando de “um edifício assobradado e 

várias choupanas” (POHL, 1976, pág. 147). Segundo apresentação da obra de Pohl a primeira 

parte do livro, da qual essa descrição faz parte, foi escrita a partir de viagens realizadas na sua 

primeira vinda ao Brasil entre 1817 e 1821. Provavelmente, as choupanas descritas eram as 

senzalas. A menção de Pohl como Sobradinho do Neiva deve ser a Lourenço Antônio da 

Neiva, que, segundo indicaram pesquisas documentais (Marcos André Torres de Souza, 

comunicação pessoal, 2/6/2017), era genro de Antônio e herdeiro da propriedade. 

Na documentação até aqui consultada, não há menções a nenhum cemitério, sendo 

encontrado um cemitério na propriedade a partir de relatos de Sr. Mazinho, atual caseiro, e em 

2014 visitamos o local acompanhados por este. Nesse ponto havia uma grama muito alta e 

densa, indicando que, aparentemente, não havia nenhuma atividade produtiva próximo ao 
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local. Também era uma parte bastante inclinada, diferentemente da maioria do terreno da 

propriedade que era mais plano, além de ser de difícil acesso. Além disso, Souza e Rubin (no 

prelo) apontam que as propriedades do mesmo período de ocupação que o Sobradinho tinham 

características em comum como terreno plano mais propício à agricultura e também 

proximidade com cursos de água. O que é mais um indicativo de que essa área inclinada não 

era atrativa. 

Num primeiro momento acreditamos que poderia tratar-se de um cemitério de 

escravizados. Visto que, como já discutimos, os sepultamentos de pessoas de mais posses 

eram realizados, até a secularização dos cemitérios, em Igrejas ou cemitérios anexos como 

requisito para alcançar a salvação para os católicos. Quanto à distância em relação à Casa 

Grande talvez fosse um indicador, ficando há cerca de dois quilômetros (SOUZA, 2010), ou 

seja, distante da propriedade. Por outro lado, verificamos que o cemitério podia ser visto do 

local em que ficava a antiga Casa Grande, hipoteticamente indicando uma tentativa de 

controle das atividades (figura 11). O fato de que as características do terreno talvez 

prejudicassem a realização de atividades econômicas no local também seria um indicador 

(CHICORA FOUNDATION, 1996; HANDLER et al, 1989). 
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Figura 11 – Foto com zoom tirada do local onde ficava a antiga sede da Fazenda do 

Sobradinho. Em destaque, uma das cruzes de aroeira do cemitério.

 

Fonte: arquivo pessoal de Edno Marques de Oliveira Junior, 2014. 

 

Quanto às características do cemitério, materiais em superfície não foram encontrados 

sobre os sepultamentos, obviamente o que foi dificultado pela densidade de mato que invadiu 

o local, apenas pedras em cima de alguns poucos sepultamentos. Também foram encontradas 

cruzes de madeiras (figura 12) cuja junção entre as partes foi feita por pregos (figura 13), não 

por cravos, como se esperaria se tivessem sido colocados durante o período de escravidão. 

Além disso, havia alguns cruzeiros pelo cemitério, mas que não estavam sobre sepultamentos 

aparentes, um deles chegando a ter 1,20 m de altura.  
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Figura 12 – Cruzes de aroeira do cemitério da Fazenda do Sobradinho 

 

Fonte: arquivo pessoal de Marcos André Torres de Souza, 2014. 

 

Figura 13 – Marca de prego de uma cruz do cemitério da Fazenda do Sobradinho 

 

Fonte: arquivo pessoal de Marcos André Torres de Souza, 2014. 

 

Senhor Mazinho nos relatou, no dia em que estivemos no cemitério, ter conhecimento 

de uma mulher que morou na fazenda durante a infância cujo pai foi enterrado no local. A 

senhora ainda era viva à época, ele estimava a idade dela em 90 anos, mas já não vivia na 

região. Infelizmente, não conseguimos seu contato. Mas isso levantou-nos a  suspeita de que 

seria um cemitério mais recente e não de escravizados, o que seria condizente com a presença 

de cruzes com pregos e não cravos. A indicação desses sepultamentos recentes também nos 

fez presumir que dificilmente as pessoas em períodos mais atuais iriam querer que seus 
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parentes fossem sepultados em um cemitério relacionado a escravizados. Uma possível 

exceção seria em caso de descendência.  

Durante a pesquisa encontramos um vídeo (disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=7qZ4SA9Tl_s&t=1s) que se passa na Fazenda do 

Sobradinho em que o Pastor Fleury Rodrigues de Oliveira conta que seu pai, José Rodrigues 

dos Santos, havia escolhido ser enterrado na propriedade, no sopé da montanha. Este é o local 

em que fica o cemitério localizado arqueologicamente. Fleury atualmente mora em Inhumas, 

Goiás. Para essa pesquisa, realizamos uma entrevista em maio desse ano. Ao entrevistá-lo, ele 

não só revelou que seu pai foi enterrado em 1945 ou 1946 no cemitério, como disse também 

que o cemitério foi criado a partir dessa escolha.  

Conforme informado por ele, sua irmã de dois anos morreu pouco depois que o pai, 

portador da Doença de Chagas, revelou seu interesse, assim acabou sendo a primeira 

enterrada no local e o pai três meses depois. Segundo Fleury na entrevista: “Esse cemitério 

que existiu lá, que ainda tem ainda os resquícios dele, esse foi iniciado desta forma que eu 

estou narrando para você. Foi uma escolha do meu pai, que morreu por volta de 45, 46. Aí 

depois muita gente foi sepultada naquele local: muitos tios, muitos parentes d'agente.”. 

Uma informação passada durante a entrevista revela que era comum o sepultamento 

na zona rural na região em épocas recentes. Condição que talvez tenha ocorrido com alguma 

frequência em boa parte da zona rural no Brasil. Ao questionarmos o porquê de seu pai ter 

escolhido ser enterrado na fazenda e não no Cemitério Municipal da cidade, Sr. Fleury 

respondeu: “Naquela época, 46, era muito comum que houvessem esses cemitérios na zona 

rural. Era muito comum. Como ele estava distante mais de 30 km do centro urbano, naquele 

tempo não existia condução nenhuma a não ser cavalo então era muito comum de escolher o 

lugar de sepultar. Aqui em nossa região de Inhuma, por exemplo, tem uma família que optou 

por ser sepultada todo mundo na fazenda deles.”. Assim, coloca-se uma outra dificuldade para 

diferenciar cemitérios recentes e mais antigos. De toda forma, entrevistas com os antigos 

moradores pode ser um caminho.  

Pesquisas mais intensivas e sistemáticas deverão ser feitas na Fazenda do Sobradinho 

para confirmar ou descartar a hipótese de que se trata de um cemitério recente e não de 

escravizados. Mesmo que os indicativos façam parecer improvável a hipótese inicial de que 

era um cemitério de escravizados. Poderão ser realizadas mais entrevistas com antigos 

moradores e atuais moradores de propriedades vizinhas, principalmente os mais idosos. E, se 

houver indicativos de que se tratava inicialmente de um cemitério de escravizados, poderemos 
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pedir autorização dos parentes de pessoas recentemente enterradas no local para fazer novas 

prospecções mais intensivas, preferencialmente, com o rebaixamento do mato no local. 
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Considerações finais 

  

 No início do presente trabalho, pretendíamos estudar algum cemitério de escravizados 

no contexto rural. Os indícios que tínhamos eram a indicação documental da existência de um 

cemitério no Engenho de São Joaquim e um cemitério encontrado na Fazenda de Sobradinho, 

uma fazenda pecuária, ambos no estado de Goiás. No entanto, o primeiro não pôde ser 

localizado arqueologicamente e não está presente na memória dos moradores nos arredores. 

Isso é condizente com as dificuldades que o estudo desse campo parece apresentar. Nesse 

caso em especial, a baixíssima visibilidade e um longo lapso de tempo desde o fim de sua 

utilização até os dias atuais. Quanto ao cemitério da Fazenda do Sobradinho, algumas 

evidências materiais e o relato de um parente de uma pessoa sepultada no local fez-nos 

questionar a hipótese de que poderia se tratar de um cemitérios de escravizados. Ao que tudo 

indica, é um cemitério recente. Pesquisas futuras nesses dois campos devem ser realizadas 

para maiores informações. 

 De toda forma, não sendo confirmada a existência desses cemitérios de escravizados 

durante a pesquisa, este trabalho pretende ser um impulsionador do desenvolvimento dessas 

pesquisas no país. Assim, foi realizada uma revisão bibliográfica com o intuito de apontar 

possíveis caminhos e foram apresentados alguns questionamentos para serem elucidados com 

essas pesquisas ou para ajudar em seu desenvolvimento.  

 Como discutido no decorrer do trabalho, não há estudos sobre cemitérios não 

controlados pela Igreja. Na verdade, mesmo no contexto urbano, poucos trabalhos foram 

encontrados sobre cemitérios de escravizados ou sepultamentos em igrejas de Irmandades 

Negras. Se parece ser a morte um aspecto tão importante para diversos povos africanos, como 

aponta a literatura, este pode ser um campo promissor de estudos para entendermos a 

escravidão e o contexto de diáspora. Acreditamos que em um contexto rural, sem o controle 

da Igreja, como propusemos, aspectos da identidade e agência desses grupos nesses ambientes 

talvez sejam mais claros, por uma pretensa maior liberdade. 

 Esses espaços em meio à uma paisagem supostamente1 controlada pelos senhores, 

quiçá funcionaram como locais do sagrado em que podiam conectar-se com seus antepassados 

e reunir-se em grupo para seus rituais. Se de fato tiveram mais espaço em seus cemitérios, 

também é possível que fosse um espaço de confabulações e reuniões, usando-se do artifício 

para outros fins. De toda forma, nas propriedades em que existiram, podem ter sido espaços 

significativos para esses grupos e talvez sem equiparação quanto à preservação de traços 

africanos, na simbologia e ritualidade. Enfim, estudos nessa área podem ser muito 
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importantes para a compreensão dos escravizados no Brasil e é urgente que sejam 

desenvolvidos. Até por que, como visto com o Cemitério da Colina no Mato Grosso, 

cemitérios em áreas marginais, como acreditamos que deve ser o caso dos cemitérios de 

escravizados no contexto rural, podem ser facilmente violados. Precisamos evidenciar e 

preservar esse aspecto da história do Brasil. 

 Sendo assim, inicialmente tratamos dos trabalhos sobre cemitérios de escravizados no 

país discutindo suas contribuições para o entendimento desse período de nossa história e 

como se davam os sepultamentos e práticas mortuárias na interlocução dos escravizados com 

a Igreja e o Estado. Podemos apreender dessas análises que o controle destas instituições 

sobre as crenças e práticas religiosas dos escravizados não era total e houve uma série de 

sincretismos entre as religiosidades africanas e católicas. Assim, houve resistência e 

ressignificação dessas práticas, inclusive, no âmbito do tratamento com seus mortos. 

Resistência em meio à repressão e vigilância, ou seja, houve mediações.  

 No segundo capítulo, abordamos alguns trabalhos realizados no contexto rural, não só 

em cemitérios de escravizados, mas também de afrodescendentes nos Estados Unidos e 

Jamaica. Esses estudos retratam cemitérios, aparentemente, não controlados pelos senhores, 

Igrejas ou Estado e todos apresentam elementos de origem africana. O único em que não é 

afirmada essa identidade étnica é também o que apresenta a característica de ser um cemitério 

criado e controlado pela elite. Aquele nos quais se verificam elementos de influência africana 

nos sepultamentos apresentam características em comum. Além disso, são analisadas as 

metodologias empregadas nas pesquisas. 

 No terceiro capítulo discutimos a questão da baixa visibilidade pretensa desses 

cemitérios. E, a partir das características observadas nos trabalhos no exterior, fizemos 

reflexões sobre possíveis localizações e pontos em comum para serem observados nessa 

busca. Além disso, discutimos a questão ética no estudo de cemitérios. Além de haver novas 

regras para esse tipo de estudo na Arqueologia, fruto da luta de grupos étnicos no mundo todo 

contra práticas desrespeitosas nesses locais sagrados, nos posicionamos contrários a 

escavações nesses sítios, mesmo se ausentes os descendentes, a não ser em caso de 

salvamento e com re-inumação posterior. Acreditamos que através da utilização de técnicas 

adequadas a esse contexto, a observação dos traços característicos desses cemitérios no 

exterior e tecnologias não interventivas de levantamento geofísico, os cemitérios poderão ser 

achados e outras informações poderão ser obtidas.  
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 Já no último capítulo são discutidos os cemitérios rurais dos quais já tínhamos 

conhecimento no início das pesquisas, conforme mencionado, e dois cemitérios encontrados 

por Hirooka (sem data) em uma antiga plantation, durante uma pesquisa de salvamento.  

Enfim, o presente estudo pretende instigar pesquisas nesse campo, utilizando-se de 

interdisciplinaridade tão cara à Arqueologia como um todo, da ética com os grupos 

descendentes e de um olhar mais sensível para perceber aspectos aparentemente invisíveis, 

mas não menos simbólicos e importantes. A localização de descendentes de indivíduos que 

foram escravizados em grandes propriedades podem trazer à luz essas informações. Também 

pesquisas junto a comunidades quilombolas pode ser um caminho a ser seguido.  

Reafirmamos que, independente das dificuldades para o empreendimento desses 

estudos como escassez de documentação, marginalidade das áreas, baixa visibilidade, 

esforços devem ser feitos para que esses estudos sejam iniciados no país. Estratégias podem 

ser feitas para que se tornem mais visíveis, inclusive a disposição do olhar para encontrá-los. 

Bem como a Arqueologia da Escravidão e da Diáspora Africana têm feito, esperamos que 

essas vozes dos indivíduos que viveram e morreram enquanto escravizados, “inaudibilizados” 

dentro do contexto da escravidão, possam ser ouvidas através de seus descendentes. E, se na 

memória desses não perdurar a existência dos cemitérios, pesquisas nesse sentido, 

especialmente se resultarem na descoberta destes, quiçá poderão reavivar a ligação com seus 

antepassados. 
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