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Resumo: Este artigo tem como objetivo o estudo do processo de criação dos cemitérios na 
região do Seridó, sertão do Rio Grande do Norte. É nosso interesse pensar a trajetória e as 
estratégias percorridas pelos administradores municipais e a população no sentido de 
compreender as novas práticas higienistas que surgiam a partir da segunda metade do século 
XVIII. Essa nova forma de observar a morte promove uma mudança de sensibilidade coletiva 
que veio a resultar na separação dos espaços dos vivos e mortos e, culminou na secularização 
crescente dos rituais em torno da morte, a exemplo: a transferência dos sepultamentos das 
igrejas para os cemitérios e o aparecimento desse último no cenário urbano. Nossa 
investigação utiliza Assentos de Óbitos da Freguesia da Gloriosa Senhora Santa Anna do 
Seridó, (atual Paróquia de Sant’Ana de Caicó-RN), Falas e Relatórios dos Presidentes de 
Província, e documentos de Leis e Posturas Municipais. Assim, pretendemos estruturar uma 
maneira de investigar a instituição dos cemitérios na região problematizando a epidemia de 
cólera morbus e mostrando como essa peste promoveu a retirada dos mortos do convívio dos 
vivos. 

 

 

 

O estudo do processo de implementação dos cemitérios na região do Seridó1 é o 

objetivo desse artigo. Investigando documentos paroquiais, relatórios provinciais e posturas 

municipais, tentaremos compreender como as atitudes diante da morte e do morto foram 

tomando novas formas frente às práticas higienistas que surgiam a partir da segunda metade 

do século XVIII. Antes de iniciar nossa discussão sobre essa institucionalização faz-se 

necessário adentrar um pouco no universo social urbano vivenciado pela Província do Rio 

Grande do Norte no momento de criação desses campos santos. Nesse sentido, pensaremos a 

criação e oficialização, organização e funcionamento, dos novos espaços reservado ao morto, 

bem com, a transferência dos enterramentos do espaço sagrado das igrejas para os cemitérios.  

Nossa pesquisa encontra-se em fase de construção, tendo sido catalogada parte da 

documentação necessária. Entretanto, estamos encontrando algumas dificuldades no sentido 

                                                 
1 O Seridó, de acordo com a classificação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE está 
localizado na Messoregião Central do Rio Grande do Norte, dividido em duas Microrregiões: Seridó Ocidental e 
Seridó Oriental. Corresponde hoje ao conjunto de 23 municípios: Caicó, Acari, Jardim do Seridó, Serra Negra do 
Norte, Currais Novos, Florânia, Parelhas, Jucurutu, Jardim de Piranhas, São João do Sabugi, Ouro Branco, 
Cruzeta, Carnaúba dos Dantas, Cerro Corá, São Vicente, São Fernando, Equador, Santana do Seridó, São José do 
Seridó, Timbaúba dos Batistas, Lagoa Nova, Ipueira e Tenente Laurentino Cruz. 
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de aquisição de material suficiente para pensar nosso objeto. Tais problemas residem no fato 

de que grande parte da documentação oficial da região do Seridó foi, ou esta sendo destruída 

amontoados em alguns arquivos municipais, sem as mínimas regras de preservação, a exceção 

daqueles protegidos pelos pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grade do Norte, 

especialmente no Laboratório de Documentação Histórica do Centro de Ensino Superior do 

Seridó, CERES/UFRN. Contudo, nossa busca continua incessante e, certamente ao fim de 

nosso trabalho poderemos publicar melhores considerações acerca do tema. 

A partir da segunda metade do século XVIII e início do XIX a cidade começa a 

ser observada com um novo olhar. Profissionais da área da medicina social, fundamentados na 

teoria dos miasmas – gases que contaminavam o ar, suscitando o aparecimento de várias 

doenças, elaboram um discurso propondo expurgar os espaços públicos. Suas falas, 

notadamente, influenciariam as práticas cotidianas e políticas urbanas, provocando um 

verdadeiro disciplinamento no modo de vida da população. 

Na verdade, o saber médico não busca exatamente a elaboração de uma teoria 

para a limpeza do mundo urbano, mas fornece elementos suficientes para se pensar uma nova 

forma de vida saudável. A partir deles surgem às discussões que, reforçadas pelos urbanistas 

vão mudar um pouco a configuração da cidade. Não restam dúvidas que o pensamento social 

desse período foi influenciado pelos ideais sanitaristas. Essas novas concepções, fortemente 

condicionadas pelos europeus, tiveram grande aceitação no Brasil. Nesse momento, torna-se 

necessário diagnosticar os males da cidade e encontrar soluções benfazejas para a vida social, 

construir espaços belos e livres da insalubridade tão temida pelos médicos. 

Um dos principais alvos das críticas dos membros da saúde era o enterramento no 

interior dos templos cristãos católicos. Nesse sentido, o corpo em defunção torna-se motivo 

de interdição. A criação de cemitérios extra-muros das cidades entra na ordem do dia. E, a 

Província do Rio Grande do Norte, como outras Províncias brasileiras, também vive as 

mudanças em curso. 

Em março de 2003, a MNEME, Revista de Humanidades da Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte – UFRN disponibiliza para o público leitor seu quarto volume. 

Discutido diversos temas, esse dossiê reuniu artigos de pesquisadores das mais variadas 

instituições. Um dos artigos nos chamou bastante atenção. Trata-se do texto do professor Dr. 

Iranilson Buriti de Oliveira. O artigo, ?Fora da higiene não há salvação?: a disciplinarização 
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do corpo pelo discurso medico no Brasil Republicano2, instigou-nos a discussão que ora 

apresentamos. 

O artigo pensa o momento republicano brasileiro (1889 - 1930) e, talvez por essa 

razão tenha despertado maior interesse, uma vez que, nossos estudos sobre a morte 

seridoense, no momento, se localizam na segunda metade do século XIX e primeiras décadas 

do seguinte. 

De acordo com o artigo do professor Iranilson Buriti de Oliveira, podemos 

analisar que, ao longo do tempo, o corpo começa a ser visto de formas diferentes. O autor 

observa que a forma como o compreendemos está intimamente ligada a um conjunto de 

vivências cotidianas, sejam familiares, religiosas e/ou sociais. São inúmeras as representações 

que se tem sobre o indivíduo, entendimento esse, que nos é dado não só por suas experiências 

domésticas, mas e, principalmente por instituições públicas como o Estado e a Medicina. 

Conforme aponta Buriti “o corpo participa da elaboração dessa subjetividade, ao 

ser espetáculo e alvo ao mesmo tempo do discurso médico-sanitarista, intensificando-se na 

década de 20 com a emergência das práticas modernizadoras e modernistas”. 3 

Assim, percebemos que o discurso médico põe o corpo na pauta dos debates, 

sendo necessário certa urgência na participação de toda a sociedade na divisão das 

responsabilidades no sentido de higienizar a família e construir uma espaço saudável, salubre. 

Não demoram muito, as autoridades governamentais iniciam a divulgação de um 

discurso com a preocupação de medicalizar os espaços públicos e que se propunha (re)ordenar 

e organizar a sociedade, normatizando a população. As preocupações passam a ser com as 

ruas, que devem ser mais bem iluminadas, com pântanos drenados e bons aterros sanitários. 

Ou ainda, com a limpeza dos edifícios e criação de medidas sanitárias que viessem a atender 

as necessidades da salubridade pública. 

Acompanhando o exemplo de várias cidades européias, no Brasil instaura-se um 

movimento médico-higienista que buscou transformar alguns dos antigos costumes. Um dos 

principais e, que causava grande desconforto aos administradores provinciais era o 

enterramento no interior dos templos católicos, como prática alusiva à salvação da alma do 

homem. Aliados aos médicos esses profissionais também tiveram preocupação no sentido de 

concordar que a igreja não era o local ideal para as inumações. A iniciativa de retirar os 

mortos da convivência dos vivos partiu então da Sociedade Médica do Rio de Janeiro - SMRJ 

                                                 
2 OLIVEIRA, Iranilson Buriti de. Fora da higiene não há salvação: a disciplinarização do corpo pelo discurso 
médico no Brasil Republicano. Revista MNEME, volume 4, número 7, fevereiro/março, 2003. 
3 OLIVEIRA, Iranilson Buriti de. op. cit, s/p. 
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- “que fundada nos anos 1830, dedicou muitas falas em reuniões e páginas de seus periódicos 

à crítica das práticas insalubres de enterramento, além de outros costumes funerários”. 4 

De todo modo, ao longo do século XVIII, em quase toda a Europa Ocidental os 

rituais fúnebres foram aos poucos se transformando. O discurso médico-higienista, que não 

era favorável à prática de enterramento ad sanctos, vem mostrar que a vizinhança com os 

mortos se tornara arriscada, já que eles representavam ausência de salubridade. 

No que diz respeito a todo esse conjunto práticas e condições favoráveis a uma 

boa saúde pública, Michel Focault observa em sua obra Microfísica do Poder que a 

salubridade “não é a mesma coisa que saúde e sim o estado das coisas, do meio e seus 

elementos constitutivos, que permitem a melhor saúde possível. Salubridade é a base material 

e social capaz de assegurar a melhor saúde possível aos indivíduos”. 5 

Junto ao ideal de construção de um corpo/homem/corpo higienizado estava à 

inquietação com a conservação da saúde pública. Com o pretexto de salvar os indivíduos do 

caos em que se achava a higienização pública, profissionais da saúde e autoridades, começam 

a propagar que esse costume de enterrar os mortos dentro das igrejas ocasionava sérios 

problemas. Não há como negar essa evidência. Os saberes médicos ganhavam cada vez mais 

respaldo junto à população. Os médicos alertavam para os perigos decorrentes do ar pútrido e 

dos vapores produzidos pelos cadáveres em decomposição. Não demorou muito a sociedade 

médica do século XVIII começou a debater sobre a necessidade de implementar medidas 

proibitivas e sanitárias em relação aos costumes fúnebres. 

Para os médicos oitocentistas a combinação matéria orgânica em decomposição, 

água parada e ausência de ar era muito propícia à formação de miasmas. Os sanitaristas que 

defendiam a teoria higienista desejavam simplificar os ritos usados para a inumação dos 

corpos, evitando o contato com as pessoas, e assim, diminuindo as possíveis formas de 

contágio. Por seu intermédio, os indivíduos aprenderiam a adquirir cultura do bem-estar, 

deixando assim, os conflitos higiênicos dos antigos costumes, o que significava retirar a 

morte da coletividade, circunscrevendo-a ao plano familiar.  

A higiene ditava regras que iam desde aquelas de competência médica ou de um 

engenheiro/arquiteto até aqueles da alçada de um mentor das formalidades político social. 

Dessa forma, o corpo médico sanitarista ganhava cada vez mais prestígio, por deter o 

conhecimento dos meios para extinguir os micróbios que estavam acometendo os indivíduos 

                                                 
4 REIS, João José. REIS, João José. A morte é uma festa: rituais fúnebres e revolta popular no Brasil do século 
XIX. São Paulo: Companhia das Letras, 1999. p. 133. 
5 FOUCAULT, Michel. Microfísica do poder: Rio de Janeiro: Graal, 1991, p. 93. 
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de moléstias. Como método disciplinar, a medicina social instaura práticas e modos 

higiênicos em nome da saúde urbana, social e pessoal. 

Apoiando essa política sanitarista, as pessoas começaram a protestar contra o 

enterramento dentro das igrejas e a defender a edificação de campos-santo fora das cidades, 

pois para o “espírito das pessoas da época a infecção causada pelo cemitério [no interior dos 

templos] era tão forte que, segundo elas, por causa da proximidade dos mortos, o leite talhava 

imediatamente a água apodrecia, etc.” 6 

A teoria desenvolvida sobre os miasmas - o ar pútrido - veio confirmar a mudança 

dos enterramentos das igrejas aos cemitérios fora das cidades, pois os cadáveres humanos 

estavam entre as principais causas da formação de miasmas mefíticos, e afetavam, com 

particular virulência, a saúde dos vivos, devido ao fato de serem depositados em igrejas e 

cemitérios paroquiais nos centros urbanos. A tendência à assepsia torna-se uma característica 

fundamental. 

No Brasil os médicos tiveram uma grande preocupação em retirar os 

enterramentos do ciclo urbano, principalmente de dentro das igrejas, lugar de grande 

socialização. A problemática foi objeto de campanha nas grandes cidades do Império, 

conquistando médicos e legisladores. A partir de 1835, as assembléias provinciais 

estimulavam as irmandades a abandonarem o costume de enterrar seus mortos nos templos. 

Além disso, as pestes presenciadas a partir de 1850 motivaram a criação de 

cemitérios. Durante toda a extensão do século XIX, o Brasil foi acometido por diversas 

epidemias, as quais se constituíram em grande problema, tanto para a população como para as 

autoridades provinciais. Se grandes eram as pestes, maiores ainda eram as dificuldades devido 

à falta de higiene e de uma medicina propícia, o que causava intensa mortalidade. A ausência 

de condições para assegurar uma boa saúde tornou-se, via de regra, um grave problema 

também na Província do Rio Grande do Norte, por vezes obrigando os presidentes a pedirem 

ajuda às demais províncias para conterem os surtos. 

A partir da leitura dos relatórios provinciais podemos observar uma série de 

dificuldades encontradas no trato com a saúde pública: os medicamentos eram poucos, as 

vacinas - que eram fundamentais na prevenção dos males - na maioria das vezes chegavam 

estragadas e sem condições de uso. Os anos que sucederam 1838 foram extremamente difíceis 

para a província, pois a epidemia de bexiga7 ameaçou grande parte da população. 

                                                 
6 FOCAULT, Michel. op. cit. p. 87. (grifos acrescidos) 
7 Bexiga é o mesmo que varíola, doença infecto-contagiosa, a peste das cataporas, como era chamada na época. 
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Além dessa epidemia, nos anos posteriores o sertão continuou sendo alvo de 

inúmeras doenças. Em análise feita no Livro de Óbitos da Freguesia de Sant’Ana referente ao 

período de 1838 a 1857, observamos a presença de várias moléstias, uma das quais foi o 

sarampo8, que se desenvolveu na província, vitimando muitos – e outra foi a febre amarela - 

enfermidade infecciosa causada pelo vírus amarílico e que ataca o fígado e os rins. 

Foi, porém, em 1856, com a presença da colera morbus, que a população da 

Província do Rio Grande do Norte se sentiu profundamente ameaçada. A partir desse 

momento, colocou-se em discussão a necessidade de construção de um campo-santo, uma vez 

que o enterramento nos espaços sagrados, especialmente para os indivíduos que haviam 

falecido de cólera, estava sendo questionado, devido à grande contaminação promovida por 

tal doença. Apesar dos esforços, os surtos de cólera conseguiram dizimar parte significativa 

da população da província. 

Para uma melhor visualização e entendimento a cerca do processo da 

implementação dos campos-santos na região do Seridó, gostaríamos de passear um pouco 

pelo universo vivenciado pela população no período em que esta se sentiu ameaçada, não só 

pelas epidemias, mas, principalmente pela emergência de novos costumes. As Falas e 

Relatórios provinciais são extremamente ricas no que diz respeito a trato com a informação 

sobre salubridade.  

Em 1837 Silva Lisboa, então Presidente da Província do Rio Grande do Norte, ao 

escrever sobre suas impressões a respeito da capital, nos mostra um pouco sobre os problemas 

sanitários pelos qual esta passava. 

 

Quanto a Capital [...]. A ausencia total de edificios, para receber as Estações 
Publicas, o miseravel estado das ruas, que alem de descalsas, são entulhadas 
de arêa solta, que embaraça, e retarda o transito, a carencia absoluta de 
fontes; a negligente falta de illuminação; de cáes; de ua caza de prizão; de 
um Hospital, e de muitas outras couzas que constituem as regalias de uma 
cidade, são as sensiveis privações d’esta Capital. As Repartições Publicas, 
além de maul collocadas, estão montadas com muito pouco aceio. [...]. 9 

 

Conforme podemos observar e de acordo com relato do presidente, a capital da 

Província estava passando privações. Faltavam edificações para abrigar as instituições 

públicas e as ruas, na maior parte, se encontravam em estado de precariedade e igualmente 

                                                 
8 Doença viral altamente contagiosa, caracterizada por manchas avermelhadas na pele. 
9 Falas e Relatórios dos Presidentes da Província do Rio Grande do Norte (1835 a 1859). Ed. Fundação 
Guimarães Duque, Fundação Vingt-un Rosado. Coleção Mossoroense, Série “G” nº. 08. Rio de Janeiro, Abril 
2001, p. 60. 
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sujas. Outra característica demonstrada pelo relator é o descuido com as instalações e a falta 

de limpeza nos prédios públicos. 

As condições precárias de higiene da cidade foram preocupações inerentes a todos 

os presidentes, e mal sabia este relator, que sucessivos surtos epidêmicos reinariam um pouco 

mais tarde, como a epidemia de bexiga, sarampo e o terrível cólera morbus em 1856. Esses 

surtos contribuíam para um elevado índice de mortalidade. 10 

No período das endemias, a morte nunca esteve presente com tanta força. Em se 

tratando dos estragos feitos pelas epidemias na Província do Recife, Francisco Augusto 

Pereira da Costa, observa que a morte não fazia distinção de local para atacar, nem tampouco 

se escolhia habitação desta cidade, não poupando vida alguma. Escrevendo seus Anais 

Pernambucanos, ele nos informa sobre a situação: 

 

[...] a epidemia em seu furor não poupou quase habitação alguma desta 
cidade. Viam-se fechadas as lojas das ruas e distritos inteiros. Os sinos 
deixavam de dobrar anunciando ao povo aterrado o falecimento ou o estado 
mórbido dos habitantes. Os médicos, exaustos de forças, não chegavam para 
os doentes. De noite, por todas as ruas se encontravam ricos e pobres: 
transluzia em todos os semblantes a incerteza do futuro horror do presente. 11 

 

O autor acima citado se refere aos momentos de angustia e medo pelos quais 

passou a população recifense durante os surtos epidêmicos. Essas mesmas aflições e 

sentimentos vivenciados pela população do Recife, foram percebidos em outras tantas partes 

do nordeste. 12 É importante anotar que, conforme nos conta o Vice-Presidente Carlos 

Wanderley, da Província do Rio Grande, em seu relatório, datado de 3 de maio do ano de 

1850, a peste das bexigas, 

 

 

[...] fora importada de Pernambuco por um soldado, que della viera; e, si 
tanto durou foi porque sahindo do Quartel Militar, onde fizera as primeiras 
victimas, deixou logo o bairro alto desta Cidade, depois de ter causado 
alguns estragos, para ir-se aninhar na campina da Ribeira, lugar pouco 

                                                 
10 Conforme apontam os relatórios provinciais, o Rio Grande do Norte foi acometido pela moléstia das bexigas e 
sarampo desde 1836 e, em 1856 a região sentiu os primeiros efeitos maléficos do cólera. Notadamente a 
população, e especialmente os pobres, sofria graves problemas com a saúde pública. É importante lembrar que, 
do período de 1856 a 1860 o nordeste sofreu com as duas maiores epidemias de cólera. Neste último ano, além 
dos falecidos coléricos tiveram também as vitimas da febre amarela que voltaria em 1871 e 1973, aumentando 
ainda mais o números de mortos.  
11 COSTA, Francisco Augusto Pereira da. Anais Pernambucanos. Recife, Governo do Estado de Pernambuco. 
APEPE, vol. 10, 1996, p. 440 (verbete: 18.12. 1841) 
12 A título de exemplo podemos citar os estados do Maranhão, o Rio de Janeiro e o Rio Grande do Norte, onde se 
localiza a região do Seridó, nosso recorte espacial nesse estudo.  
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arejado, já por causa dos morros de areia, que a circundão, offerecendo 
barreira á livre circulação dos ventos, e já por causa do cocal cerrado e 
denso, que destrui completamente o doce e suave movimento da viração: 
lugar em fim onde morão a pobreza, a indigencia, e a miseria, com todos os 
seus horrores; portanto é fácil de achar-se na má alimentação deses 
miseráveis, na falta de aceio, e nos excessos de todo genero á que se atirão 
com furor, a causa porque ahi a bexiga durou tanto, depois que a Presidencia 
tomou a providencia acertada de mandar fornecer alimentos e medicamentos 
á pobreza desvalia, sôb a direção do Medico do Partido Publico, a peste logo 
declinou, e a mortalidade diminuio consideravelmente pela reguralidade do 
tratamento pharmaceutico dictetico e hygienico. 13 

 

 

Um fato importante e que não pode deixar de ser notado é que Natal, capital da 

Província, bem como outras cidades do Rio Grande, por estarem situadas ao nível do mar, 

enfrentava dificuldades, como por exemplo, o estado em que ficavam as ruas em dias 

chuvosos. A falta de pavimentação e a constante presença de entulho, causados especialmente 

pela areia solta, dificultava o transito e prejudicava a drenagem das águas, aumentando as 

possibilidades de contagio. 14 

Essa observação pode ser mais bem elucidada pela fala do presidente Joaquim da 

Cunha que em 23 de julho de 1851, em seu relatório, na sessão Salubridade Publica, notifica 

que tendo feito estragos em outras Províncias, a epidemia de febre amarela, parecia querer 

preservar esta, porém, apareceu finalmente em setembro do ano 1850. De acordo com seu 

relatório, “a Comarca da Maioridade ficou preservada, mas o litoral das outras duas foi mais 

ou menos atacado; na cidade do Assú e na Villa de Macáo a febre foi benigna, as cidades, que 

mais sofreram, foram a de São José de Mipibu, e com especialidade a Capital”. 15 

Uma leitura mais criteriosa desse discurso não pode deixar de merecer nossas 

atenções. Observando sua fala, podemos perceber que esse presidente anota a fragilidade das 

cidades que se situam próximo ao mar, no sentido de nos informar acerca da maior 

probabilidade de disseminação das doenças com a incidência dos surtos epidêmicos nesses 

espaços. 

Evidentemente que a população pobre da Província do Rio Grande do Norte, 

enfrentava graves dificuldades de saúde pública, já que as condições precárias de higienização 

no espaço urbano contribuíam, em muito, para o alto índice de mortalidade. Havia ainda os 

problemas com as moléstias reinantes na Província, que provocava um verdadeiro caos, como 

                                                 
13 Falas e Relatórios dos Presidentes da Província do Rio Grande do Norte (1835 a 1859). op. cit, p. 461. 
14 Os Relatórios dos Presidentes da Província constantemente reclamam à necessidade de construção de fontes e 
canais para captação e drenagem das águas das chuvas.  
15 Falas e Relatórios dos Presidentes da Província do Rio Grande do Norte (1835 a 1859). op. cit, p. 499. 
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eram os casos dos acometidos por dyarrhéas, ophtalmias, defluxos e as freqüentes febres 

intermitentes. Todas essas doenças, comumente não-mortais, tornavam-se perigosas, devido, 

em grande parte, as más condições de higiene e escassa assistência médica, o que afetava o 

estado sanitário da Província. 

As maiores dificuldades enfrentadas, especialmente em tempos de epidemias, era 

a falta de um médico hábil para cuidar dos enfermos. Em geral, a Comarca fornecia remédios 

à população pobre pagos pelos cofres públicos. Esses medicamentos eram administrados pelo 

médico encarregado da enfermaria militar e o médico do Partido Publico. 

Apesar de relatar, em 1836, que a Província não vinha sendo atacada por 

moléstias contagiosas, o então presidente Ferreira D’Aguiar, estava certo de que a presença de 

um médico era de fundamental importância. Desse modo, fazia-se necessário contratar um 

profissional já que “infelizmente n’esta Cidade e em todo o resto da Província, não existe um 

só Medico, ou Cirurgião, que ministre os socorros da arte, seguindo-se d’esta falta, os mais 

funesto rezultados”. 16 Tal fato ganha a atenção da administração e, em conseqüência foi 

solicitada ao governo imperial à reserva de uma quantia anual, destinada ao pagamento, dos 

ordenados de um médico para que este se estabelecesse na Província, reconhecendo-se como 

uma necessidade urgente, pois, todos estavam sujeitos a aproveitar de semelhante medida. 

A deficiência de profissionais da medicina incidia em grave situação a saúde 

provincial. Considerando que anualmente a Província era terrivelmente acometida de varias 

doenças, e como sendo um dos principais deveres do governo zelar pela saúde, era obrigação 

dos Conselhos Municipais fornecerem meios para o bem-estar fosse preservado. 

No que tange a ação dos médicos, e sua relação com a saúde pública, um dos 

primeiros cuidados tomados por Assis Mascarenhas quando assume a administração em 1839, 

foi tomar providencias quanto à propagação do pus vaccinio.  Sendo que, 

 

[...] a falta de pessoas idôneas para a inoculação do pus; e o pouco proveito 
que della se tem colhido, talvez por estar o pus degenerado, são, além 
d’outras, as causas, que principalmente hão concorrido para que a vaccina 
não tenha tido o desenvolvimento, que convem a saude publica. 17 

 

Além dos entraves decorrentes da falta de médicos e, apesar dos esforços, os 

presidentes da Província estavam encontrando dificuldades para administrar a vacina, 

principalmente porque eles necessitavam do auxilio de outras cidades. As ajudas solicitadas 

                                                 
16 Falas e Relatórios dos Presidentes da Província do Rio Grande do Norte, (1835 a 1859), op. cit, p. 52. 
17 Falas e Relatórios dos Presidentes da Província do Rio Grande do Norte, (1835 a 1859), op. cit, p. 136. 
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vinham da Província do Pernambuco e, devido a distancia, bem como, as não muito 

adequadas condições de transporte, todo o pus vaccinio que era enviado, na maioria das vezes 

chegava estragado e sem vigor. 

Alguns anos mais tarde essa mesma realidade continuava a afligir a população do 

Rio Grande do Norte. Em toda a província existiam apenas dois profissionais da medicina que 

se prestaram com desvelo no tratamento dos indigentes. O médico encarregado da enfermaria 

militar, Thomaz Cardoso d’Almeida, e o médico do partido publico, Joaquim Antão de Sena, 

e, para agravar ainda mais a situação o Doutor Joaquim Antão de Sena, em 1851, no momento 

em que o surto de febre amarela se apresentava com mais intensidade, foi acometido da 

doença  não podendo ajudar seu companheiro de trabalho. 

Pouco tempo após a manifestação do primeiro surto epidêmico do colera morbus 

e da epidemia de febre amarela, o Presidente Bernardo de Passos, criticando esse fato, 

observou ser “para lamentar que sejamos obrigados a limitar a caridade publica Provincial a 

dos Médicos do partido publico e ao fornecimento gratuito de remédios à pobreza de alguns 

logares”. 18 Esse relator ainda nos informava, em 1855, que não havia em toda a Província, à 

exceção de enfermaria militar, um único hospital, o que deixava a população, principalmente 

pobre, sujeita a morrer ao desamparo e sem medicamentos. Os surtos ameaçavam a Província, 

e esta não estava preparada para neutralizar a mortífera ação das epidemias. Além disso, no 

Rio Grande, 

 

 [...] não possuia um só azylo de caridade, salvo a enfermaria militar, e 
apenas havia uma botica. Cumpria cuidar em fazer ao menos n’esta capital 
um lazarêio e um hospital, na qual mais de dous terços da população he 
pobre; porem não havia n’ella si quer um medico, que habilitasse à 
presidencia com as informações necessarias: pelo que procurei obte-lo: 
officiei pois em 16 de agosto do anno passado [1856] ao Dr. Vital, um dos 
dous medicos residentes na Parahiva n’aquella época, de cuja pericia n’arte 
ou sciencia de curar tive informações favoraveis. 19 

 

Foi nesse mesmo ano, com a presença do colera morbus, que a população da 

Província do Rio Grande do Norte se sentiu terrivelmente ameaçada. Nesse momento, dentre 

outras providências, tratou-se de construir um hospital com “dimensões tais que pudessem 

acomodar 40 doentes do sexo masculino, e outros tantos do feminino, além dos repartimentos 

necessários para outros misteres do serviço a que era destinado (...)”. 20 

                                                 
18 Falas e Relatórios dos Presidentes da Província do Rio Grande do Norte, (1835 a 1859), op. cit, p. 556.  
19 Falas e Relatórios dos Presidentes da Província do Rio Grande do Norte, (1835 a 1859), op. cit p. 637. 
20 Falas e Relatórios dos Presidentes da Província do Rio Grande do Norte, (1835 a 1859), op. cit. p. 637. 
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Na ordem dos problemas que os presidentes consideravam essenciais, a 

construção de uma casa de caridade só perdia para o calçamento das ruas d’esta Capital, que 

ocupava o primeiro lugar junto às necessidades da sessão de Obras Publicas. Dentro de suas 

propostas, a ênfase no discurso era banir de vez os efeitos dos surtos epidêmicos, vistos por 

eles como profundamente nocivas à saúde pública. Notadamente a partir da segunda metade 

do século XIX, a Província do Rio Grande do Norte buscou de forma mais presente uma 

reorganização de seu espaço urbano e, por assim dizer, de seu ambiente social, preocupação 

que já vinha sendo percebida desde os anos 30. A Província, que aos moldes da época, estava 

carente de regras mínimas de organização pública, teria que passar por consideráveis 

modificações com a finalidade de proporcionar um ambiente mais saudável para a população. 

Com essas transformações, o Rio Grande do Norte entraria em uma luta entre o novo e a 

tradição, já que para a constituição de uma cidade higienizada seria necessário destruir antigos 

costumes e reorganizar os espaços em função da técnica, da higiene e da norma. 

Diante desse contexto, havia uma grande preocupação com as epidemias que 

assolavam as cidades da Província, especialmente durante o século XIX. Para as autoridades 

isso era fruto do descaso do governo imperial e talvez da população, com as mínimas regras 

de higiene, já que entre o final do século XVIII e inicio do seguinte, a saúde pública passa a 

ser alvo de discussões. 

Constantemente se observa nos relatórios províncias reclamações sobre a falta de 

iluminação pública e a presença de animais soltos, que também se constituíam em graves 

problemas. Ademais se sentia necessidade de uma Casa de Cadeia e de um Hospital para 

abrigar os enfermos. Isso sem se falar nas repartições públicas, que além de mal posicionadas, 

não eram limpas a contento. 

A Província do Rio Grande do Norte, praticamente durante todo o século XIX,  

foi rigorosamente punida pelas constantes endemias - e ao que nos parece cada novo surtos 

epidêmicos, mesmos as costumeiras febres intermitentes – gripes, diarréias e, etc., era sempre 

de maiores e lastimosas proporções para a população. A expressa precariedade, não só médica 

como também de remédios quase sempre presente nas cidades provinciais contribuía para o 

alastramento das doenças. 

Os Presidentes de Província, que costumeiramente eram responsáveis pelo 

diagnóstico da situação em se encontravam seus municípios se empenhavam em mostrar ao 

governo as necessidades presentes. Mais que isso, eles queriam participar e compartilhar dos 

procedimentos para a resolução dos possíveis problemas. Já em 1835, no governo de 

Quaresma Torreão se percebe a preocupação com administração das vacinas para barrar as 
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epidemias, aspiração também do presidente Ferreira D’Aguiar, no ano seguinte, que percebe 

ainda, a urgente necessidade de contratação de um medico. 

Outras preocupações também se faziam presentes. É o caso da construção de uma 

Casa de Caridade e de um Hospital. Ademais se tornava indispensável à implementação de 

medidas de (re)ordenamento dos costumes fúnebres com a implementação de um cemitério, 

para que as igrejas, casas de oração e morada do divino, deixassem de ser focos de infecção, 

segundo a fala de Moraes Sarmento, presidente da província em 1845 e 1847.  

Em 1851, o então presidente Joaquim da Cunha repassa a Câmara da Capital à 

quantia de quinhentos mil reis para a construção do cemitério. O ideal higienista é percebido 

em sua fala quando esse presidente observa a dificuldade na escolha do lugar para a ereção do 

campo santo, pois todos os espaços assinalados apresentavam o inconveniente de estar muito 

próximo ou muito afastado do centro urbano. Ou ainda, de está situado do lado dos ventos, o 

que para uma necrópole não seria ideal, devido o fato de que o ar carregaria os miasmas, 

proliferando os gases maléficos e, assim, intensificando o contagio. 

A efetiva preocupação com a construção de uma necrópole já existia desde 1847. 

Entretanto, de acordo com o presidente Bernardo de Passos, ainda em 1852, não existia um só 

cemitério na Província. Em 1857, o estado de salubridade da capital da província era 

lamentável, segundo Bernardo de Passos. É importante perceber que, somente nesse ano é que 

um município seridoense foi mencionado. O atual presidente volta sua atenção para o interior 

da província, mostrando que o cólera asiático casou grandes estragos no município de Acari e 

outros.  Nesse período, ainda era possível encontrar nas igrejas e antigas capelas restos 

mortais dos seridoenses.  

De 1847 a 1849, a bexiga assolou grande parte da Província. Em Natal e cidades 

circunvizinhas os obituários chegavam alcançavam cifras assustadoras a cada ano. Sempre 

que surgia, a peste cobria de luto e medo toda a população. Em 1850, todo o litoral também 

sentiu os graves efeitos causados pela febre amarela. Já em fins de 1854, surgiram os 

primeiros sinais da epidemia de Cólera Morbus, extremamente devastadora, seguiu matando 

gente durante quatro longos e terríveis anos. 

Em 1856, quando a Província era governada por Passos, se deu o primeiro grande 

surto de cólera. Nesse ano a Província ganha o seu campo santo, construído por iniciativa do 

então administrador. De acordo com Luiz Câmara Cascudo, historiador regional, a 

organização desse governo enfrentou o momento com uma: 
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[...] dedicação inexcedível, jamais desanimando nem mesmo ante a falta de 
recursos. Inteligente, ativo, enérgico, cheio de expedientes, enfrentou a 
epidemia que teria conseqüências maiores se não encontrasse para combate-
la decididamente. [...] de seu tempo data a regularidade dos enterros no 
Cemitério, sendo auteriormente (sic) dentro das igrejas. 21 

 

Conforme esse mesmo autor, e como o fragmento acima nos mostra o primeiro 

cemitério da Província, na capital, foi erguido no período do governo de Bernardo de Passos. 

O local escolhido para a edificação do campo santo foi o Bairro do Alecrim22. Passos foi um 

presidente bastante querido pela população provincial. Presidiu o Rio Grande durante três 

anos e deixou tradições populares que se conservam em nossos tempos. 

Ademais, fala Tarcísio Medeiros, em Aspectos Geopolíticos e Antropológicos da 

História do Rio Grande do Norte, que: 

 

Durante as epidemias ocorridas depois de 1860, já se encontrava 
estabelecida na Ribeira, com escritório na antiga Rua do Comércio, hoje 
Tavares de Lyra, esquina com a Rua Chile, primeiro prédio à esquerda, a 
firma Exportadora Ulrich Graff, de suíços e ingleses. Muitos dos seus 
empregados morreram, e não podendo receber sepulturas nas igrejas 
católicas e no “Campo Santo” (Cemitério do Alecrim) lugares católicos por 
serem calvinistas e anglicanos, foram enterrados do outro lado do Rio 
Potengi, na Praia da Redinha, na ponta que dá entrada para a Gamboa do 
Manibu. Por isso, o local foi denominado “Cemitério dos Ingleses”. As 
ruínas dos túmulos atestam o fato. 23 

 

Torna-se evidente, que a construção do Cemitério do Alecrim, acabou com os 

enterramentos no ambiente sagrado, a igreja. Contudo, observando a fala do historiador 

Tarcísio Medeiros, somos levados a desconfiar que mesmo após a edificação da necrópole, 

inumações continuavam a serem feitas seguindo o costume colonial. Por meio de seu discurso 

observamos também que o novo espaço não se reservava a todos os mortos, o que nos sugere 

que o cemitério, mesmo sob administração da municipalidade, estaria sendo conduzido pela 

igreja católica. Seguindo o exemplo da capital provincial, as cidades do interior iniciam seu 

processo de implementação dos cemitérios secularizados. 

                                                 
21 CASCUDO, Luiz da Câmara. Governo do Estado do Rio Grande do Norte. 1º volume, Coleção Mossoroense, 
Série C – volume DXXVI, 1989, p. 60-61. 
22 O Alecrim é uma zona de comércio popular de Natal. Um bairro que surgiu na década de 40 quando a 
deficiente estrutura na cidade provoca o adensamento de algumas áreas urbanizadas, dando origens a novos 
logradouros. Cf. www.artefunerárianobrasil.com.br – site organizado pela professora Dr. Maria Elizia Borges. 
23 MEDEIROS, Tarcísio. Aspectos Geopolíticos e Antropológicos da História do Rio Grande do Norte. Imprensa 
Universitária. Natal, Fev., 1973. p. 111. O bairro da Ribeira possui um impressionante complexo arquitetônico, 
histórico e cultural. Tem uma importância singular no desenvolvimento urbano da cidade do Natal e atualmente 
encontra-se em processo de revitalização. Está situado na parte baixa da cidade e foi por aquele espaço onde se 
iniciaram as primeiras atividades citadinas. 
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O Seridó, como toda a Província, não contava com os mais simples recursos de 

higiene tais como uma boa rede de esgotos e favorável abastecimento de águas, iluminação 

publica, matadouros e cemitérios e, desse modo, não se enquadrava nos ideais de salubridade 

então cultivados por toda a Província. Conforme já anotamos, as tentativas de higienização 

efetuadas nas cidades brasileiras tinham como referência o exemplo europeu e constantemente 

tropeçavam em alguns dos hábitos locais. 

Essa preocupação se refletia nos Códigos e Posturas Municipais que geralmente 

traziam indicações de como a saúde pública deveria ser conduzida. Em 1838, A Assembléia 

Legislativa Provincial do Rio Grande do Norte, a pedido da Câmara Municipal da Villa da 

Princeza, atual Caicó, decreta que se observem em seu município as seguintes posturas: 

Art. 8º. Nas tabernas desta Villa, e seu termo, se conservarão com aceio, e 
limpêza os copos, e medidas em que se venderem líquidos; pena de mil reis 
ao contraventor, e o duplo na reincidência. Art. 9º. Os fiscaes desta Villa e o 
das Povoações, e Municípios e seus suplentes avizarão por Editais aos 
moradores de seus destritos, para no prazo de três meses contadas da 
publicação dos editaes, tirarem os intulhos, que tiverem nos fundos de seus 
quintaes com que passam a ofender a saúde publica, ou concorrer de 
qualquer forma pa. desafomorseamento das ruas da Villa, ou povoações. Os 
transgressores serão multados a juízo dos respectivos fiscaes de dois a seis 
mil reis para a renda da Comarca, e o duplo na reincidência até o máximo 
estabelecido no artigo 71 da Lei de 1º de Outubro de 1828. Art. 10º. Fica 
proibido á toda e qualquer pessoa lançar lixo no funda dos quintes; os 
transgressores pagarão mil reis para as rendas da Comarca, por cada vez, que 
o fizer, e na falta da moeda prizão por um dia. 24 
 

A lei de 1838 também deliberava sobre as construções feitas na Vila e Povoações 

do Município. Os cuidados a serem tomados pela população, por sua vez, teriam que se 

adequar as normatizações impostas pela Câmara que, com o intuito de melhor atender as 

regras de limpeza e salubridade pública, proclama que: 

 

Art. 12º. Nenhuma pessoa poderá construir edifícios nesta Villa, e Povoações 
do Município, sem licença da Comarca, para esta prevenir sobre o 
alinhamento, e extensão das ruas, pena de serem os donos multados em seis 
mil reis para as rendas da Comarca, e obrigados a demolir a suas custas os 
mesmos edificios, quando se desviarem do alinhamento que devem seguir, 
ou com a edificação do prédio tomarem os lugares em que devem ficar bêcos 
que nunca terão vinte palmos de largura. Art. 13º. Fica proibido d’ora em 
diante levantar cazas nas ruas desta Villa que não tenha ao menos a frente de 
tijolos, e calçada regular de cinco palmos de largura para mais, pena de 
serem demolidos d’ordem do fiscal respectivo e multados os donos com oito 
mil reis para as rendas da Comarca e na falta da moeda, prizão 
correspondente á mil reis por dia. [...] Art. 15º. Os entulhos que se lançarem 

                                                 
24 Posturas Municipais da Vila da Princesa – 1838. Acervo do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do 
Norte, Cx. 209. Transcrição paleográfica e digitação: Alcineia Rodrigues dos Santos. 
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nas ruas ou bêcos para a construção de qualquer obra, serão retirados logo 
que a obra finda seja, pena de seis mil reis de multa aos construtores, e na 
falta de moeda, prizão correspondente á mil reis por dia. 25 
 

Esses códigos e posturas se preocupavam em elencar medidas consideradas 

importantes para a manutenção da saúde e da ordem pública. Os padrões de salubridade 

passavam ainda por uma boa organização social e cultural. Assim, a higienização estava 

pautada num enfoque que objetivava disciplinar a população, dando-a valores e estilo de vidas 

capazes de fazê-la repensar seu tradicional modo de ser, agregando novos valores. Essa 

proposta de normatização social acabou por influenciar o modo de pensar administrativo que 

trouxe indicações não só acerca da ordem física na cidade, como também nas questões que 

envolvem a vida sócio-cultural. Em virtude da relevância em se ter um ambiente saudável 

para se viver, o administrador municipal julgou que seria conveniente uma organização 

também nesse sentido. Logo determinou que: 

 

Art. 16º. Só se poderão apresentar espetáculos públicos, nas ruas desta Villa 
e Povoações do Município, com licença da Camara ou do respectivo Fiscal, 
mediante uma gratificação de mil reis para as rendas da Camara; na falta da 
licença, soffrerá o Auctor do espetáculo, a multa de dois mil reis, e não tendo 
com que a satisfaça, prizão correspondente á mil reis por dia. Art. 17º. Os 
espetáculos terão lugar quando não offendão a moral publica; e, qualquer 
que seja o fundamento dos mesmos espetáculos, serão levados por seu 
Auctor ao conhecimento da Câmara ou do Fiscal respectivo, para ter lugar a 
licença determinada no artigo antecedente [...]. 26 

 

O administrador parece realmente preocupado com essa questão, pois, assim 

como pudemos ler nos artigos citados anteriormente, ele ressalta uma multa/pena de dois mil 

reis para aqueles que descumprirem a determinação e, ainda no caso de lhe faltar recurso para 

pagar a multa, estabeleceu-se prisão ao preço de mil reis por dia de detenção. 

Ainda não tinha sido iniciada, efetivamente, a construção de cemitérios na região 

e algumas cidades sofriam com os reflexos da primeira epidemia de cólera morbos. Entre os 

anos de 1851 a 1856, a peste asiática atingiu vasta área do império brasileiro e também a 

Província do Rio Grande. Sem estrutura e com um número restrito de médicos, o Seridó não 

superou tão facilmente o desafio proposto pela doença. Os mortos, contados aos montes em 

todas as categorias sociais, tiveram seus corpos sepultados em cemitérios improvisados, longe 

                                                 
25 Posturas Municipais da Vila da Princesa – 1838. Acervo do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do 
Norte, Cx. 209. Transcrição paleográfica e digitação: Alcineia Rodrigues dos Santos. 
26 Posturas Municipais da Vila da Princesa – 1838. Acervo do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do 
Norte, Cx. 209. Transcrição paleográfica e digitação: Alcineia Rodrigues dos Santos. 
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do espaço urbano. O surto epidêmico serviu como catalisador das transformações na velha 

mentalidade colonial, inclusive em se tratando do modo de morrer.  

Vale ressaltar, ainda, que no período de 1860 a 1890 o Rio Grande do Norte 

registrou o menor índice demográfico do Brasil e, vários foram os fatores que contribuíram 

para esse desastroso índice. A alta taxa de mortalidade foi provocada pelo grande número de 

doenças contagiosas ao mesmo tempo, além da fome provocada pela seca nos anos 1870. 

Especialmente em decorrência das mortes provocadas pelo surto colérico e demais epidemias, 

as autoridades municipais começam a repensar as práticas fúnebres a favor da higiene. Numa 

perspectiva urbanística a morte e os mortos passam a serem considerados como um 

componente perturbador da ordem social. 

No Seridó, a partir de 1856, nenhum corpo deveria ser enterrado dentro das 

igrejas, já que a sociedade local, na observação de suas práticas religiosas, necessitava de um 

ambiente agradável, não só a alma, como também a sua sensibilidade olfativa e corporal. O 

mesmo momento que foi identificado pelo presidente Bernardo de Passos na capital da 

Província, em que as praticas sanitárias e laicizantes se aproximavam, é também bem visto na 

região seridoense como forma da minimizar os efeitos maléficos das endemias. Rompendo 

com os costumes coloniais, em 1856 as cidades mais antigas do Seridó iniciam a 

implementação de cemitérios, o que não necessariamente significou um processo completo de 

descristianização da cultura fúnebre, haja vista ter sido mantida nas necrópoles uma forte 

tendência cristã. Mesmo separadas da igreja, formulas estereotipadas da fé católica foram e 

são conservadas impressas nos túmulos, através dos epitáfios e lápides, além dos abundantes 

símbolos religiosos cristãos nas imagens funerárias e na própria ornamentação das covas e 

jazigos. Isso reforça nosso pensamento de que no Seridó, a secularização aconteceu 

institucionalmente respeitando uma tendência que vinha acontecendo em grande parte dos 

estados brasileiros e, por assim dizer, em toda a Província do Rio Grande do Norte. 

De acordo com a historiografia regional, data, do tempo do cólera, a regularidade 

dos enterramentos nos cemitérios. Porém, os mortos vitimados por essa peste foram 

sepultados em cemitérios improvisados, pois as necrópoles oficiais só foram efetivadas a 

partir de 1870, depois do segundo surto da cólera e quando a população ainda sofria as 

ameaças causadas pela varíola. 

No Seridó, os municípios mais castigados com a força do surto colérico foram o 

de Acari e a Vila Nova do Príncipe, atual Caicó. As epidemias foram sempre o flagelo para a 

população, sobretudo para os pobres sofrimentos e grandes dificuldades. Foi daí que se 

originou em nosso meio, a necessidade de campos santos longe dos centros urbanos, nas vilas 
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e povoados. Em Acari27, “anotaram-se dezenas de mortes pelo mal, que causava terror, [...]. 

No Cemitério da vila, à esquerda de quem nele entrava, ficou uma quadra reservada aos 

coléricos. No Bico, à margem da estrada real, estabeleceu-se um cemitério especial”. 28 

 

Número de mortos vitimados pela cólera na Província do Rio Grande do 
Norte por localidade/freguesia 29 

 

Pelos números acima citados, podemos perceber o quantitativo de mortos na 

província. As vilas do Príncipe e do Acari, ambas na Freguesia de Sant’Ana, aparecem com 

um número significativo de mortos em relação ao total da província.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
27 Cidade sede do município homônimo, à margem direita do Rio Acauã, afluente do rio Seridó, distante 214 km 
da capital do Estado do Rio Grande do Norte e que era em sua maior parte constituída de uma sociedade de 
fazendeiros e seus agregados. 
28 SANTA ROSA, Jayme da Nóbrega. Acari. Fundação, História e Desenvolvimento. Rio de Janeiro – 
Guanabara, Editora Pongetti, 1974. 
29 Elaborada da autora com base nos dados colhidos pela análise documental nas Falas e Relatórios dos 
Presidentes da Província do Rio Grande do Norte (1835 a 1859).  

Localidade/Freguesia Número de mortos 
Campo Grande 1 

Parapari 36 
Assú 49 
Acari 53 
Arez 68 

Mossoró 75 
Príncipe 109 

São Gonsalo 121 
Total 512 

Mapas 1 e 2: Limites da 
Freguesia de Sant`Ana do 

Seridó - 1801 
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Em pesquisas feitas na documentação oficial do município acariense, que se 

encontra no Laboratório de Documentação Histórica da UFRN, no acervo do fundo da 

Comarca de Caicó encontramos um documento que trata das Obras Públicas do Município de 

Acary. Na sessão Semiterio público está escrito que: 

 

No inverno de 1856 apareceu neste Município, e nos visinhos, a peste do 
cólera morbos e tão bem a prohibição de interramento dos cadaveres, na 
Igrejas, o Vigario Thomaz Pereira d’Araújo, benseu um terreno para ali 
serem enterrados os Christãos mortos, e logo sercado com serca de ramos. 
No fim do anno de 1856 foi construído de pedra e cal; Pelo mestre obreiro 
Clemente Gomes Pereira, acabado em Fevereiro de 1860, a custa das 
Irmandades e dos fieis, onde se enterravão gratis, ricos e pobres, foi 
administrador deste serviço o Capitão Manoel Francisco Dantas Correia. O 
Visitador Francisco Justino Pereira de Brito Vigario do Jardim, em visita 
instituiu uma tabella pecunniaria (em um dos annos de 1860). Por acto da 
Intendencia Municipal de 10 de Janeiro de 1893, foi elle secularisado. Em 
22 de Abril de 1895, foi o mesmo entregue a Igreja, e finalmente por acto da 
mesma Intendencia, em 7 de Janeiro de 1898, foi segunda vez secularisado.30 

 

Conforme podemos observar é a partir do surto epidêmico do cólera que os 

cemitérios seridoenses começam a ser pensado aos moldes convencionais. Outro aspecto 

importante que esse fragmento nos mostra é que os primeiros campos santos foram entregues 

a administração religiosa, como aconteceu no Brasil durante todo o Império. Mesmo em 

meados do século XIX o cemitério público ainda não havia se tornado um ambiente 

totalmente laicizado, mantendo grande parte das características e fundamentos dos cemitérios 

eclesiásticos. 

Durante o período agudo das epidemias são construídos cemitérios improvisados 

para abrigar os mortos afetados por essas doenças e, passado esse momento, a necrópole 

oficial é instalada na cidade, geralmente ao lado da igreja, o que denota um desejo de 

continuar com a dinâmica dos cemitérios no interior destas. Observe que temos dois 

momentos, um de caráter emergencial e outro posterior onde os cemitérios se 

institucionalizam.  

No Município de Carnaúba dos Dantas, localizado na Microrregião homogênea do 

Seridó, no sul do Estado do Rio Grande do Norte, podemos visitar dois desses cemitérios 

coletivos; a das Cruzes e Cemitério do Riacho Fundo. Localizado numa colina, entre os sítios 

Ermo e Volta do Rio, o cemitério das Cruzes, inicialmente cercado por arame farpado, é 

                                                 
30 LABORDOC/FCC/1ºCJ/DIV/CAIXA 10. Municipio do Acary – Obras publicas. Transcrição paleográfica e 
digitação: Helder Alexandre Medeiros de Macedo. Grifos da autora. 
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constituído de sete sepulturas, indicadas por pedras cujo meio foram fincadas cruzes de 

madeira que já não existem mais – atualmente o lugar está protegido com um muro erguido 

com materiais básicos da construção civil e no lugar também foi edificada uma capela. Esse 

campo santo foi construído para abrigar os mortos, sete de uma mesma família constituída de 

onze pessoas, a linhagem do senhor Zacarias Calorindo da Silva, este que possivelmente teria 

contraído a doença quando fazia negócios no Brejo paraibano. O lugar é visto pela população 

local como um espaço sagrado, gerando inclusive peregrinações a busca de benefícios 

espirituais. 

Em se tratando do Cemitério do Riacho Fundo, localizado no sitio de mesmo 

nome, é constituído de algumas sepulturas de moradores da localidade. As covas também são 

identificadas com uma velha cruz cercada de pedras, de aproximadamente um metro e meio 

de altura por outro de largura, rodeado por uma pequena parede já em ruínas. Devido ser um 

espaço rural plantas nativas já fazem parte do cenário visual do lugar. É de comum acordo dos 

habitantes da localidade que nesse cemitério foram enterrados os mortos provenientes da 

famosa epidemia de cólera morbus. 

Corroborando com esse pensamento Juvenal Lamartine, pesquisador da região nos 

informa que os mortos vitimados por essa moléstia: 

 

[...] eram sepultados em cemitérios improvisados que ficavam interditados e 
de que até hoje existem vestígios. Evitavam os cemitérios públicos receiosos 
(sic) de que a epidemia reaparecesse se as sepulturas fossem reabertas, pois 
não se conhecia, na época, como a moléstia se propagava, nem os meios 
mais eficientes de combatê-la. A mortalidade foi grande principalmente em 
1856, e apavorou de tal modo a população sertaneja que, ainda hoje, não se 
atreve a reabrir a sepultura de um colérico. 31 

 

O Cemitério Público do Povoado de Carnaúba foi construído também no tempo 

do cólera. O terreno para edificação da necrópole foi doado por Francisco de Azevedo Dantas, 

neto de Antonio Azevedo Maia e Caetano Dantas, da fazenda Carnaúba. Foi de Francisco 

Dantas também a idéia da ereção da Capela de São José. Inicialmente o cemitério tinha 

simples feições, protegido por uma cerca, construída pelo dito Francisco que mais tarde o 

reconstruiu com tijolos e, um ano depois, em 1858, recebeu as bênçãos da Santa Madre 

Igreja. Fato curioso é que o livro de covas do Cemitério Público do Povoado de Carnaúba 

registra os primeiros mortos coléricos como tendo sido sepultados já nesse espaço, quando os 

habitantes do lugar confirmam que o Cemitério do Riacho Fundo foi destinado aos coléricos. 

                                                 
31 LAMARTINE, Juvenal. Velhos Costumes do Meu Sertão. Natal, Fundação José Augusto, 1995, p. 114. 
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Outro importante detalhe é que no lugar onde supostamente teriam sido inumados as vitimas 

da epidemia foi erguida a Capela do cemitério, numa clara intenção de que os restos mortais 

daqueles atingidos pela doença nunca fossem exumados. 

Existem também no município outros desses cemitérios do tempo do cólera. O 

seridoense quando passa por eles, não deixa de rezar um padre nosso em intenção daquela 

alma. É o caso da Cova da Negra, localizada no Povoado Ermo e Sitio Ermo de Cima e a 

Cova do Negro Mauricio, situada no Sitio Boqueirão, que já fazem parte do roteiro turístico 

religioso do lugar. 

Já na Povoação do Curraes Novos, que a partir de 1808 foi aos poucos se 

formando ao redor da Capela da Fazenda em honra à Senhora Santa Ana, cujo terreno para 

edificação foi doado pelo Capitão Mor Cipriano Lopes Galvão, o Cemitério Público também 

foi construído 1856. A iniciativa da edificação desse campo santo foi do missionário frei José 

Antonio de Maria Ibiapina32 e foi custeado com a ajuda da população. No próprio cemitério 

existe uma pedra onde se lê informações como estas: “Cemitério Público; Construção: 1849 a 

1858; Iniciativa: Pe. Ibiapina; Túmulos: a partir de 1901; Área total: 229,60 m2; Passeio: 

1936; Pref.: Tomaz Silveira; Iluminação: 1984”. 

Aproveito a ocasião para informar que no município de Currais Novos existe, do 

mesmo modo, ruínas de um cemitério, o dos Bexiguentos, que foi improvisado para abrigar os 

mortos atacados por essa terrível doença que sempre teve caráter epidêmico nessas terras, não 

escolhendo a quem vitimar e que juntamente com o cólera, lá pelos idos de 1847 a 1860/63 

amedrontou a Província do Rio Grande do Norte e grande parte do Seridó cobrindo de luto 

toda vez que (re)aparecia. Talvez seja por essa razão é que o Cemitério Público Sant’Ana só 

recebeu túmulos a partir de 1901.  

Caicó, o mais antigo e importante município seridoense. Está situado na zona do 

Sertão do Seridó, distante 218 km da capital. Foi criado em julho de 1788, sendo chamado 

Vila do Príncipe, passando a Cidade do Príncipe em dezembro de 1868, pela lei no. 612. Em 

fevereiro de 1890 teve seu nome modificado para Seridó. No mesmo ano, em função do 

Decreto no. 33, estabelecido já no governo de Dr. Joaquim Xavier da Silveira Junior, foi 

chamado de Caicó. É igualmente um dos municípios mais ricos da região. Outrora sua 

economia esteve baseada na pecuária, na agricultura algodoeira e na criação de gado. Hoje o 

município conserva algumas das antigas práticas econômicas, com menor teor, tendo 

                                                 
32 O padre Ibiapina, aos trinta anos abandonou seu oficio de Juiz de Direito e professor na Academia de Olinda, 
além do cargo de Deputado do Império, para ordenar-se padre, em 1853. Cf. LIMA, Nestor. Municípios do Rio 
Grande do Norte: Ceará Mirin e Currais Novos. Coleção Mossoroense. Série C, Volume DXCVII, 1990, p. 190. 
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transformado sua economia. Capital do Seridó, Caicó é uma cidade de aspecto muito 

agradável, um lugar que conserva a elegância e o bom gosto de suas construções coloniais. 

Tem uma forte religiosidade e abriga a sede de uma Diocese instituída pelo Papa Pio XII.  

O nome Caicó, foi dado devido viver na região uma aldeia da tribo indígena dos 

Caicós. Naquele espaço e suas proximidades, dominava, então, toda a zona do alto Piranhas 

os índios Icós, Caicós e Icozinhos. Nascida em volta de uma capelinha, à cidade foi aos 

poucos tomando forma, tendo sido fincada à margem esquerda do rio Seridó. Devotos 

fervorosos da Senhora Santa Ana, padroeira da Freguesia de mesmo nome, criada em abril de 

1748, Caicó celebra, com grande pompa, sua excelsa protetora a 23 de julho de cada ano, 

ocasião esperado por muito seridoenses e, onde se renova não só a força espiritual, como 

também reaviva a economia. As primeiras construções da cidade foram a Igreja Matriz e a 

Casa Paroquial. 

Antes de serem construídos cemitérios nas localidades, os fregueses de Sant’Ana 

eras enterrados dentro das igrejas, conforme já apontamos. A Igreja Matriz de Sant’Ana em 

Caicó  não ficou isenta disso. Em seus espaços sagrados, seja no subsolo ou nas paredes, 

certamente ainda se encontram restos mortais das pessoas que ali foram inumadas. De modo 

que dentro da matriz até 1856 foram feitos muitos sepultamentos e na falta de lugar, os 

enterramentos foram feitos fora da igreja, no adro. Nos livros de óbitos da paróquia, nota-se o 

grande número de inumações feitas dentro dos templos em toda a Freguesia especialmente a 

Igreja Matriz de Sant’Ana.   

O livro de óbitos no. 3 da Freguesia da Gloriosa Senhora Sant’Ana do Seridó, 

referente ao período de 1832 a 1857, registra os primeiros indícios de cemitérios na região, 

denominados como: Cemitério da Pedra do Moleque, Cemitério do Estreito, Cemitério dos 

Batentes, dentre outros. Muitos desses campos santos se estabeleceram na zona rural, uma vez 

que a sociedade seridoense da época era basicamente constituída por famílias que residiam em 

fazendas, o que era, inclusive, uma forma de facilitar os sepultamentos e arredar os perigos de 

infecção. Nesse sentido, é importante ressaltar que muitas das cidades do Seridó tiveram sua 

origem nas fazendas. Dessa forma, fica evidente, que após os surtos epidêmicos, os cemitérios 

começaram a se fazer presentes na cartografia seridoense. E, talvez, o fato de terem sido 

estabelecidos em espaço particulares, esteja dificultando a obtenção de maiores informações 

sobre deles, pois não devem ter sido registrados na municipalidade. 
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A cultura popular dá conta de um Cemitério Velho em cujo lugar hoje funciona 

uma emissora de rádio. É possível que tenha sido nessa necrópole que foram enterrados em 

um dos anos de 1830 a 1840, os últimos justiçados do Caicó. 33   

O Cemitério São Vicente de Paulo, o mais antigo em funcionamento em Caicó, 

situa-se no bairro Quintino Bocaiúva. Localizado em lugar distinto a necrópole está bem 

próxima do centro da cidade. O livro de Receitas e covas mais antigas que pudemos visualizar 

até o presente momento data de janeiro de 1940, quando era prefeito da cidade o senhor 

Inácio de Medeiros Dias.  

A documentação oficial mais antiga que encontramos é o regulamento do 

cemitério da Cidade do Príncipe, a cargo de sua municipalidade, datado de 27 de Outubro de 

1873. Nesse documento podemos visualizar algumas das principais medidas higiênicas 

adotadas pelo município no tocante aos enterramentos.  

Se oficialmente somente se efetivaram os enterramentos em 1873, extra-oficial, 

ali mesmo nos bastidores do Palácio do Governo do Rio Grande do Norte, os Senhores 

Presidentes e Vereadores da Comarca Municipal da Villa do Príncipe, já em 1850 começavam 

a se preocupar com a situação perniciosa causada pelos enterramentos no interior das igrejas.  

Em 4 de outubro desse ano, em sessão presidida pelo  Dr. José Joaquim da Cunha foi 

produzido uma circular com o teor seguinte: 

 

Competindo ás Comarcas Municipais, na conformidade da Ley do 1º d’ 
Outubro de 1828 art. 66 §2, o estabelecimento de cemitérios fora do recinto 
dos Templos; e sendo pratica geralmente adptada pêlas Nações cultas da 
Europa, e já pêla maior parte das províncias deste Império enterrarem-se os 
cadáveres longe das igrejas, e dos povoados em cemitérios para isso 
destinados, por serem os templos casas somente próprias para o culto 
religioso, onde os fieis, que a elles se acolhem com a devoção que lhes 
ensina a Religião Catholica Apostólica Romana, devem respirar um 
atmosphera pura e saudável, que não perturbe seus fervorosos votos a 
Divindade; e ocorrendo sôbre tudo que na quadra actual o fragello da 
epidemia reinante vai infelismente preparando tantas vitimas, que servirão d’ 
atulhar as sepulturas das Igrejas, e mismo quando couberem, daria maior 
incremento ao mal, corrompendo o ar, e arrastrando a população a uma 
inevitável calamidade geral: Por todos estes motivos recommendo mui 

                                                 
33 A tradição oral conta que Francisco Galdino e Anna Freyre viviam no Caicó casados e em franca harmonia. 
Sem nenhum motivo o marido tentara matar a senhora Anna mais de uma vez. Galdino projeta uma viagem e 
incumbi dois de seus serviçais, a Cabocla Cordolina e seu marido, para dar cabo da vida de dona Anna. A missão 
foi executada e no dia seguinte a noticia se espalhava pela cidade e o marido regressava para casa fingindo 
surpresa. Alguém que lembrava das tantas tentativas de executar a esposa feitas por Francisco, fez levantar a 
suspeita. Presos os serviçais confessam tudo. Galdino foge e os caboclos são condenados a pena de morte. Em 
um dia dos anos 1830 a 1840, em grande estilo, foram fuzilados os réus. Daí organizou-se um cortejo e seguiu 
para o largo do Cemitério Velho. Cf. LIMA, Nestor. Municípios do Rio Grande do Norte: Baixa Verde, Caicó, 
Canguaretama, e Caraúbas. Coleção Mossoroense. Série C, Volume DXCVI, 1990, p. 57-58.  
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positivamente a Vmcer. que, pondo, quanto antes, em execução a citada lei 
do 1º d’ Outubro de 1828 confiram com a Auctoridade Eclesiástica, e 
quaisquer outras pessoas peritas do logar sobre a maneira de fazer inhumar 
os cadáveres fora do recinto dos Templos, marcando um terreno a sotavento 
da povoação, espaçado, e com sufficiente distancia, para servir de 
cemitério, sinao com toda aquella decência que demanda uma obra de 
similhante natureza, ao menos ligeiramente cessado, e comum cruzeiro, 
reservando para o futuro a sua conclusão, e aperfeiçoamento, e plantação d’ 
arvores. Devendo Vmcer., na epocha actual contar com a possível 
cooperação desta Freguesia, para que cesse de todo o pernicioso abuso dos 
enterramentos nos Templos, a buso tão contrario á nossa Santa Religião, e 
reprovado por alguns Concílios, como afetuoso á salubridade publica, objeto 
que muito deve occupar a sollicitude dos Governos. 34 

 

A lei de 1º de Outubro de 1828 art. 66 §2, de que trata os redatores no inicio da 

circular está prevista no Decreto Imperial de 14 de outubro de 1828, e disciplina o 

estabelecimento de cemitérios fora dos templos. Essa norma apenas reforçava a Carta Régia 

de D. João, em 1801, que observava o cumprimento de uma orientação acerca dos cemitérios, 

apenas com uma diferença, os campos santos deveriam agora ser edificados longe dos centros 

urbanos.    

De acordo com os senhores presidentes e vereadores da Comarca Municipal do 

Príncipe, essa era uma tendência dos paises católicos e nações cultas da Europa o que reforça 

nosso enfoque de que a Coroa brasileira seguiu impetuosamente as influencias trazidas pelo 

discurso médico europeu. E como essa uma prática que já vinha ocorrendo em partes da 

Província, porque não o Seridó entrar no ruma da civilização, afinal os fies deveriam respirar 

um ambiente puro e benéfico e que não perturbasse seus fervorosos votos.  

A partir daí percebe-se a luta da Câmara para a construção dos cemitérios. É bem 

possível que esta tenha enfrentado problemas com a igreja, que ao se pensar pelo lado 

econômico perderia terreno, uma vez que o enterramento ad sanctos representava aquisição 

de patrimônio à Igreja. Além disso, estava em jogo o poderio e a dominação que esta tinha 

para com a comunidade, no sentido da possível aquisição – simbólica, de um espaço no céu, 

momento em que reinavam as negociações como, por exemplo, as trocas de terrenos para 

construção de novos templos por espaços de repouso eterno no interior deles. Na verdade, a 

Igreja recusava as inumações no exterior de seu subsolo arrolada na idéia da relação com a 

morte, inferno, trevas, ou seja, a dor e o sofrimento que seriam afastados se os indivíduos 

estivessem protegidos pela corte celeste ali idealizada pelo teto dos templos repleto de 

símbolos e imagens que representavam a vida eterna, a clarividade e a salvação.      

                                                 
34 LABORDOC, Fundo arquivístico do pesquisador Joaquim Martiniano Neto – Madureira. Transcrição 
paleográfica e digitação: Alcineia Rodrigues dos Santos – grifos da autora. 
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A luta pelo espaço do morto, que atingia duas esferas, uma real (os 

sepultamentos) e outra simbólica (a salvação proposta pela Igreja) precisava de um atenuante 

que desse a esta última o privilégio de continuar com manutenção de seu poder. Talvez tenha 

sido por essa razão que Olyntho José Meira, que presidia a Província em 1864, tenha assinado 

uma a Lei de 28 de dezembro desse ano, informando a todos os habitantes que a Assembléia 

Legislativa havia decretado e ele assinado a lei cujo artigo primeiro autorizava a cessão do:  

 

 [...] domínio dos cemitérios construídos por conta das rendas da província a 
qualquer confraria ou municipalidade que o requerer, mediante as despesas 
que tiverem sido feitas, por prestações annuaes, segundo as forças da mesma 
confraria e municipalidades, dando o mesmo o presidente os necessários 
regulamentos. 35  

 

Aparece, neste texto, uma estratégia utilizada pela administração pública, no 

sentido de, ainda que regulasse os cemitérios, se eximir de uma organização estrutural. Com 

isso percebemos que, mesmo o cemitério tornando-se um espaço público, e de pretensões 

laicas, não se tornara totalmente em lugar secularizado, tendo em vista, que foi possível uma 

administração religiosa. É possível que esses campos santos tenham tido forte orientação 

eclesiástica, o que não seria de se estranhar, já que, em todo Brasil, notadamente durante o 

Império, as primeiras necrópoles foram entregues a gerência seculares e/ou religiosas. 

Acontece que, como vimos na citação anterior e que trata do higienismo e da 

diminuição da mortalidade através de uma política de erradicação dos espaços focos de 

contaminação, o desejo maior residia na retirada dos mortos rumo a periferia da cidade e, 

nada melhor, do que incluir os cemitérios nesse rol. Com isso o medo da morte através do 

contágio pela disseminação do ar pútrido e o contato com o cadáver em decomposição 

favorecia as autoridades na obtenção do apoio da população, uma tática que estava se 

tornando eficaz, pois, enquanto a Igreja prometia a vida eterna após a morte, os higienistas 

buscavam garantir a vitória contra ela aqui na terra. 

A partir de 1828, quando é aprovada a lei que disciplina os enterramentos fora das 

igrejas, as Províncias brasileiras iniciam um processo de normatização das práticas diárias da 

população em suas Vilas e Povoados. Durante esse período foram gastas boas horas nas 

Assembléias para redação de leis e posturas que informavam sobre as melhores formas de 

manter as ruas e ambientes saudáveis. 

                                                 
35 LABORDOC. Leis Provinciais. Fundo arquivístico do pesquisador Joaquim Martiniano Neto – Madureira. 
Folhas Esparsas. Transcrição paleográfica e digitação: Alcineia Rodrigues dos Santos – grifos da autora. 
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A atitude dos membros da Câmara Municipal com a promoção do higienismo na 

cidade, mesmo se utilizando do terror que a população tinha com a propagação das doenças 

certamente enfrentou dificuldades, especialmente entre os membros das camadas mais pobres 

que cultuavam seus profundos costumes religiosos, além disso, a não sepultura eclesiástica 

resultava, para eles, o fim da salvação perpetua da alma. 

Tanto é que somente em 27 de outubro de 1874 é que Comissão da Câmara 

Municipal da Cidade do Príncipe nos mostra um projeto para aprovação do Regulamento do 

Cemitério Público, sendo definidas as condições seguintes: 

 

CAPITULO I - Art. 1. O cemitério fundado na cidade do Príncipe, em 
virtude da lei provincial n. 664 de 21 de Julho de 1873 art. 32, é determinado 
a sepultura de pessoas fallecidas dentro, ou fora da Freguezia, precedendo 
guia do presidente da câmara, como o visto de alguma autoridade policial, 
ou na falta, judiciária. Art. 2. As inhumações serão feitas em sepulturas 
comuns, reservadas ou em catacumbas. Art. 3. A inspeção do cemitério 
pertence á câmara municipal (art. 33 da lei provincial) [...] CAPITULO II - 
Art. 4. O cemitério terá um administrador e um coveiro, nomeados pela 
câmara. [...] CAPITULO III - Art. 8 – As catacumbas serão construídas nos 
quatro lados do cemitério em duas ordens, uma sobre a outra (...). 36 
 

O Regulamento prescrevia algumas das normas que ainda são observadas nos 

tempos atuais. Além de modos como manter o local bem asseado e decente de maneira que a 

limpeza e conservação se mantivessem da melhor forma possível, os artigos 20 e 21 do 

capítulo IV, determinam que: 

 

O povo terá entrada franca no cemitério das 6 horas da manhã as 6 da tarde; 
e somente durante este tempo se poderá receber cadáveres, salvo em casos 
extra-ordinarios, apreciados pelo presidente da câmara. As pessoas que 
dentro do cemitério não portarem-se com respeito devido as cinzas dos 
mortos e desobedecerem as reflexões feitas pelo administrador serão 
expulsas pelo mesmo administrador e coveiro, si se mostrarem contumases, 
serão levadas á autoridade policial.37  

  

A preocupação com a limpeza, inscrita no parágrafo 12, do art. 6, cap. II do 

Regulamento nos indica que o discurso médico em relação à salubridade continuava a surtir 

                                                 
36 Regulamento do Cemitério da Cidade do Príncipe. Coleção particular do pesquisador Joaquim Martiniano 
Neto – Madureira -. Acervo do Laboratório de Documentação Histórica, do Centro de Ensino Superior do 
Seridó. Transcrição paleográfica e digitação: Alcineia Rodrigues dos Santos. Os grifos são da autora. 
37 Regulamento do Cemitério da Cidade do Príncipe. Coleção particular do pesquisador Joaquim Martiniano 
Neto – Madureira -. Acervo do Laboratório de Documentação Histórica, do Centro de Ensino Superior do 
Seridó. Transcrição paleográfica e digitação: Alcineia Rodrigues dos Santos. 
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efeitos. Além disso, a paz e o sossego no interior do recinto deveriam ser mantidos, conforme 

observamos nos artigos 20 e 21 do capítulo IV desse documento. 

O Regulamento ainda reza sobre a possibilidade de enterramentos nas sepulturas 

comuns, onde, conforme escrito no artigo 26, do capítulo IV, os cadáveres poderiam ser 

depositados unidos uns aos outros, mas nunca sobrepostos, conforme se fazia anteriormente 

nas covas das igrejas. 

Dentre as ações determinadas pelo discurso de normatização da morte ainda 

estavam previstos os cuidados com os corpos enterrados, preocupações estas que refletiam na 

apreensão em resguardar a vida, a higiene e o controle social. Nesse sentido, se observava que 

“na mesma sepultura reservada, ou catacumba não pode ser inhumada, sendo que, sendo de 

adulto tenha mediado espaço de dous annos; e de crianças de menos oito annos, o de anno e 

meio, nas sepulturas communs, [...] mais seis mezes além do acima prescripto”. 38 

Conforme pudemos observar, a saúde pública volta sua atenção para o espaço do 

morto. As intervenções político-sanitárias para a higienização e a individualização da morte 

vêm transformar os costumes fúnebres, em virtude das novas práticas mortuárias impostas 

pelos médicos. Entre as recomendações dos sanitaristas se destacavam aquelas que primavam 

por uma considerável distância entre os cemitérios e os centros urbanos, já que fora das 

cidades seria mais fácil a conservação da salubridade do ar e a saúde da população.  

A incidência desses surtos epidêmicos propiciou a criação de cemitérios em toda a 

província, e no Seridó não foi diferente. O fato de os primeiros mortos terem sido enterrados 

em cemitérios improvisados, possivelmente foi pelo fato de que a instalação de campos santos 

secularizados requer toda uma burocracia e talvez naquele momento não houvesse tempo para 

isso. Nossa preocupação é que, como a maioria dessas necrópoles não era registrada pelos 

arquivos da administração municipal, fica uma dúvida sobre a extensão das epidemias na 

região.  Resta saber em que medida esses primeiros cemitérios atendiam melhor as demandas 

sanitaristas seridoenses. Essa é mais uma das questões que nos ajudaram a pensar a mudança 

de sensibilidade coletiva que veio a resultar na separação dos vivos e mortos na região do 

Seridó. 

 

 

 

                                                 
38 Regulamento do Cemitério da Cidade do Príncipe. Coleção particular do pesquisador Joaquim Martiniano 
Neto – Madureira -. Acervo do Laboratório de Documentação Histórica, do Centro de Ensino Superior do 
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