
Nobreza nas lápides  
O cemitério São João Batista, i-

naugurado em 1872, como a maio-
ria dos grandes cemitérios em di-
versas partes do mundo, conta a 
história da própria cidade. Isso 
ocorre por meio das pessoas ilus-
tres que fi zeram a história  social, 

econômica, política  e cultural 
de determinada época e local. 

Como, Frei Tito, Caio Pra-
do, Antônio Martins Filho 
e Barão do Studart  dentre  
outros  que estão sepulta-

dos no cemitério. 
Essa carac-
terística pe-

culiar transfor-
ma o local em um 

espaço propício para a exploração 
do turismo histórico e cultural, cons-
tituindo-se também numa fonte de 
pesquisa para estudantes. 

O cemitério também revela um 
amplo acervo artístico, possuindo 
um grande valor para o patrimônio 
cultural da cidade, tanto pela ar-
quitetura dos túmulos quanto pela 
riqueza de suas lápides. No iní-
cio, as famílias ricas importavam 
os túmulos de Portugal, os esti-
los Neoclássico e Rococó eram 
os mais valorizados. A inclusão 
do cemitério em roteiros turísti-
cos seria importante para o apro-
fundamento e a disseminação da 
história do Ceará.  

Túnel do 
tempo 

Até o inicio do século XVI-
II, a Igreja Católica era utili-
zada para enterrar os mortos, 
com exceções de prostitu-
tas, pagãos, escravos, protes-
tantes e condenados, os quais 
eram enterrados em outro lo-
cal. Com a proibição do sepul-
tamento de mortos na igreja, 
feita por Dom Pedro I, os en-
terros passaram a ocorrer em 
áreas abertas, chamadas cam-
pos santos. Isso chocou os 
católicos, pois eles passaram 
a serem enterrados junto aos 
“excluídos”.

A mudança ocorreu com 
a justificativa de que era 
uma medida sanitária, pois 
o crescimento populacional 
estava aumentando muito na 
época e também havia mo-
tivos de viés político e social 
ligados ao fato. 

VICKY NÓBREGA

VAMOS AO CEMITÉRIO?
Ir ao cemitério e participar de uma cerimônia fúnebre nunca foram situações 
muito agradáveis. Entretanto, uma visita ao cemitério pode ser um meio de 
entender melhor a história e a cultura de um local.

EXPEDIENTE
Mural do Cemitério é um jornal laboratório da disciplina Princípios e Técnicas de 
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Para transformar o Cemitério São João Batista em pon-
to turístico, a Secretária da Cultura, Cláudia Leitão, reco-
menda o seguinte procedimento:

1) Fazer do cemitério São João Batista um produto 
turístico da cidade a exemplo  do que acontece com o 
Père Lachaise em Paris;

2) Estruturar visitas guiadas;
3) Formar os guias com dados inter-

essantes sobre as famílias ali sepultadas 
além da descrição dos estilos artísticos 
e arquitetônicos ali presentes; 

4) Promover o produto nas operado-
ras turísticas, incluindo-o nos roteiros 
(ainda inexistentes) de visitas ao centro 
histórico da cidade, como o Passeio pú-
blico, Praça da Estação, etc.
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Ponto turístico

SOFIA LAPROVITERA ROCHA

Superlotação: um problema sério
A superlotação dos cemitérios 

públicos de Fortaleza vem se tor-
nando um grande prob-
lema de saúde pública na 
cidade. Pois não há, em 
número sufi ciente, es-
paços disponíveis nestes 
cemitérios para o sepul-
tamento de indigentes e 
famílias de baixa renda. 
O problema da superlo-
tação pode ser consta-
tado no Cemitério São 
João Batista, que se tor-
nou particular em 1996. 

O auxiliar de administração do 

Cemitério, Cícero Ricardo, referiu 
que até o ano de 1996, cerca de 15 
a 20 pessoas eram enterradas por 
dia no cemitério – motivo pelo 
qual o cemitério deixou de ser pú-
blico e está agora sob a adminis-
tração da Santa Casa de Miseri-
córdia. Atualmente, o São João 
Batista não dispõe de espaço para 
o sepultamento de outros corpos, 
exceto os que já dispõem de jazi-
go no local. Entretanto, está sendo 
desenvolvido um projeto que visa 
a expansão do cemitério.   

CAMILA ALVES DE SOUSA

O cemitério é um local onde 
acontecem muitas histórias, as 
mais variadas possíveis. Aqui te-
mos alguns casos do cemitério 
São João Batista:

Há  alguns   anos, 
um homem, aba-
lado pela morte 
de sua mulher, 
decide dormir to-
das as noites em 
cima do túmu-
lo dela, manten-
do essa prática 
por aproximada-
mente seis me-
ses. Ele também 
mandou filmar o enterro.

Houve casos de pessoas que 
tentaram se jogar nos túmulos 
no momento em que ocorria o 

sepultamento e de outras que 
tentaram impedir que os en-
terros acontecessem.

Os confl itos que mais ocor-
rem no cemitério 
são os casos em 
que a esposa do 
falecido proíbe a 
amante dele de as-
sistir ao enterro e, 
às vezes, ocorrem 
até agressões físi-
cas entre elas.

Outro destaque 
foi o enterro, den-
tro de um mesmo 
caixão, de uma 

mulher com seu fi lho, os dois 
morreram durante o parto. 

Histórias reais
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