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Ao Dreifus, por me ensinar  

o verdadeiro significado da palavra plenitude. 
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“Para dizer de uma outra forma, amar coisas é, para nós,  

algo constrangedor: as coisas são, afinal, meras coisas  

e acumular coisas não significa dar-lhes vida.  

Mas dar-lhes significado”. 

 

Peter Stallysbrass (2012) 
O Casaco de Marx 
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RESUMO 

 
FRIO COSTA, Bruna. FIOS DE MEMÓRIA: rastros do manuscrito da família 
Rojas no Quadro Antigo do Cemitério Ecumênico São Francisco de Paula. 
2015. 124f. Dissertação (Mestrado em Memória Social e Patrimônio Cultural) – 
Programa de Pós-Graduação em Memória Social e Patrimônio Cultural, Instituto de 
Ciências Humanas, Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 2015. 
 
Esta dissertação tem como objetivo principal investigar o que motivou a elaboração 
e o que motiva a ―sobrevivência‖ de um manuscrito, que em suas páginas contém o 
inventário dos túmulos pertencentes ao Quadro Antigo do Cemitério Ecumênico São 
Francisco de Paula. O manuscrito foi elaborado por Rui Rojas entre 1972 e 1975, 
enquanto exercia as funções de coveiro do cemitério – no lugar de seu falecido pai, 
Elias – e por mais de 30 anos foi guardado por Ricardo Rojas, filho de Elias e irmão 
de Rui e coveiro do Quadro Antigo de 1975 a 2009. A história da família Rojas, se 
entrelaça com a do Quadro Antigo por quase cem anos e teve início no ano de 1914. 
A dissertação está organizada em três capítulos. O primeiro capítulo trata do Quadro 
Antigo e da Família Rojas. Conceitos de memória, história do cemitério e memória 
da família serão apresentados. O segundo capítulo trata do manuscrito. Por quem e 
como foi elaborado e escrito. Qual o contexto de sua criação. A intenção que 
inspirou sua confecção. Usos atribuídos a ele por seu criador e seu guardião. Seus 
percursos. Foi feita também uma descrição detalhada do manuscrito. O terceiro 
capítulo apresenta os objetos pessoais como forma de salvaguardar a memória. 
Além disso, foram trabalhados ―o que guardar?‖, ―como guardar?‖ e ―por que 
guardar?‖, além do papel do ―guardião da memória‖. Este estudo permite 
compreender o manuscrito em diferentes sentidos: como escrita ordinária, como 
testemunha de um modo de vida, como relíquia conectada com uma sensibilidade 
nostálgica, como registro de uma trajetória e como um objeto a ser conservado e 
preservado por ser parte da história daquela família e daquele local.  
 
Palavras-chave: Quadro Antigo do Cemitério Ecumênico São Francisco de Paula. 
Família Rojas. Manuscrito. Memória.  
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ABSTRACT 
 
FRIO COSTA, Bruna. THREADS OF MEMORY: traces of Rojas family’s 
manuscript in the Quadro Antigo area in Cemitério Ecumênico São Francisco 
de Paula. 2015. 124f. Masters Dissertation (Masters in Memória Social e Patrimônio 
Cultural) – Programa de Pós-Graduação em Memória Social e Patrimônio Cultural, 
Instituto de Ciências Humanas, Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 2015. 
 
This main purpose of this dissertation is to investigate what motivated the elaboration 
and what ensures the ―survival‖ of a manuscript which contains in its pages the 
inventory of tombs belonging to the Quadro Antigo area from Cemitério Ecumênico 
São Francisco de Paula. The manuscript was prepared by Rui Rojas between 1972 
and 1975, while he was working as a gravedigger, replacing his later father Elias. 
Ricardo Rojas, who was Elias‘ son and Rui‘s brother, kept the manuscript about 
Quadro Antigo for over 30 years, from 1975 to 2009. Rojas‘ family history intertwined 
with Quadro Antigo‘s for almost a hundred years, and it begun in the year 1914.  The 
dissertation is divided in three chapters. The first chapter is about Quadro Antigo and 
the Rojas family. Concepts about memory, cemetery history and family memory will 
be presented. The second chapter is about the manuscript: by whom and how it was 
prepared and written, what was the context of its creation, the motivation for its 
creation, the uses assigned to it by its creator and its guardian, and the directions it 
took. A detailed description of the manuscript was also given. The third chapter talks 
about personal objects as a means to safeguard memory. Furthermore, the 
questions ―what to keep?‖, ―how to keep it?‖ and ―why keep it?‖ were addressed, and 
also the part played by the ―memory keeper‖.  This study makes it possible to 
understand the manuscript in different ways: as simple writing, as a witness for a 
lifestyle, as a relic connected to a nostalgic sensibility, as the record of a life course 
and as an object to be kept and preserved for representing part of the history of that 
family and that place. 
 
Keywords: Quadro Antigo do Cemitério Ecumênico São Francisco de Paula. Rojas 
family. Manuscript. Memory 
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Introdução 

 

Esta dissertação tomou forma tendo como inspiração o romance de Geraldine 

Brooks (2012), ―As memórias do livro‖, onde a autora questiona ―o que este sujeito 

fez com o livro quando o teve em mãos?‖.  

Pode-se dizer que o objeto escolheu o pesquisador e não vice-versa. Isto 

porque, em 20091, durante entrevista com o coveiro do Quadro Antigo2 do Cemitério 

Ecumênico São Francisco de Paula, Ricardo Rojas, para trabalho de conclusão do 

curso de Bacharelado em Turismo3 da Universidade Federal de Pelotas, um 

manuscrito – até então desconhecido pela administração do Cemitério e pela 

mantenedora, a Santa Casa de Misericórdia de Pelotas - que inventaria o Quadro 

Antigo foi mostrado à entrevistadora pelo entrevistado.  

O interesse pelo manuscrito surgiu logo após a conversa, visto que, Ricardo, 

ao mesmo tempo em que questionou ―o que um pesquisador poderia fazer com 

ele?‖, solicitou ―sigilo4‖ sobre aquele objeto. Ao folheá-lo, inúmeros questionamentos 

surgiram: por que foi escrito? Como? Quando? Por quem? Para que? Voltar a 

conversar com Ricardo Rojas seria fundamental para responder tais perguntas.  

Após uma nova conversa – no ano de 2013 – e diante de informações 

diferentes e relevantes - como, por exemplo, o verdadeiro autor do manuscrito - 

definiu-se que o manuscrito e Ricardo Rojas são os objetos centrais desta pesquisa. 

Para começar a pensar este documento foi necessário lembrar a afirmação de 

Castro Gomes (1998, p. 127) de que a ―descoberta, a produção e a invenção de 

fontes podem ser infinitas, mas a imaginação e a criatividade do pesquisador estão 

na própria origem desse processo‖. Por mais que, como salienta Foucault (2003), 

alguns documentos a primeira vista pareçam homogêneos e corram risco de 

parecerem monótonos, neste caso, um ―simples‖ inventário do Quadro Antigo, pode 

oportunizar, de acordo com Castro Gomes (1998) tratar e trabalhar em primeira mão 

com documentos pessoais nunca antes ―navegados‖.  
                                                           
1
 Ano de conclusão da graduação em Turismo da autora deste trabalho, pela Universidade Federal de 

Pelotas. 
2
 A parte de um todo, que tem quatro lados. Modo como é denominado o local a que se refere o 

conteúdo do manuscrito. 
3
 FRIO, Bruna Rajão. História e Memória do Quadro Antigo do Cemitério Ecumênico São 

Francisco de Paula. 2009. 62f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Turismo) – 
Faculdade de Administração e Turismo, Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 2009. 
4
 Durante a entrevista com o senhor Ricardo (em 2013), foi possível perceber, em sua fala, que 

existia um desconforto quando citava a pessoa responsável pela administração do Cemitério naquela 
época (2009). Acreditamos que tal razão motivou o pedido de sigilo em relação ao manuscrito. 
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O objetivo principal deste trabalho é, portanto, investigar o que motivou a 

elaboração e o que motiva a ―sobrevivência‖ deste manuscrito. 

Esta pesquisa justifica-se pelo fato de que, os cemitérios permitem conhecer 

múltiplos aspectos da comunidade, constituindo-se em grandes fontes para o 

conhecimento histórico5. No caso do Quadro Antigo, muito da sociedade pelotense 

da época da construção do local está ali refletida. Além disso, devemos pensar 

aquele espaço, hoje, como importante para estudo da história da cidade, da 

evolução das práticas fúnebres e dos enterramentos, das artes e até mesmo do 

turismo.  

Porém, os registros encontrados sobre o Quadro Antigo são ínfimos. Existem 

apenas documentos administrativos da mantenedora, o que torna o manuscrito e os 

relatos de Ricardo Rojas tão significativos. Ginzburg corrobora esta justificativa 

quando afirma que existe uma ―relação entre o fio – o fio do relato, que ajuda a nos 

orientar no labirinto da realidade – e os rastros. Há muito tempo sou historiador: 

procuro contar, servindo-me dos rastros, histórias verdadeiras‖ (GINZBURG, 2007, 

p. 07). Portanto, o manuscrito é o fio condutor desta dissertação. 

Esta é uma pesquisa historiográfica, pois se refere às práticas da escrita da 

história; 

 

Falemos, então, de historiografia. Que ela tenha um componente subjetivo é 
sabido; mas as conclusões radicais que os céticos tiraram desse dado 
concreto não levaram em conta uma mudança fundamental mencionada por 
Bloch nas suas reflexões metodológicas póstumas. ―Hoje [1942]... até 
mesmo nos testemunhos mais resolutamente voluntários‖, escrevia Bloch, 
―aquilo que o texto nos diz já não constitui o objeto preferido de nossa 
atenção‖. As Memoires de Saint-Simon ou as vidas dos santos da alta Idade 
Média nos interessam (continuava Bloch) não tanto por suas referências 
aos dados concretos, volta e meia inventados, mas pela luz que lançam 
sobre a mentalidade de quem escreveu esses textos (GINZBURG, 2007, p. 
10). 

 

Duas metodologias foram adotadas para que o objetivo principal deste 

trabalho seja alcançado: análise documental e história oral.  

Análise documental, afinal, o estudo se baseia em ―documentos originais, que 

ainda não receberam tratamento analítico por nenhum autor‖ (MOREIRA, 2005, p. 

                                                           
5
 FRIO, Bruna. Todos os nomes de rua de Pelotas estão aqui: o Quadro Antigo do Cemitério 

Ecumênico São Francisco de Paula. In: XV Encontro de Pós-Graduação, 15., 2013, Pelotas. Anais 
do ENPOS. Pelotas: Universidade Federal de Pelotas, 2013. 
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66). Estes documentos, que podem ser institucionais conservados em arquivos, 

institucionais de uso restrito, pessoais como cartas ou e-mails, fotografias, vídeos e 

gravações, leis, projetos, regulamentos, registros de cartório, catálogos, listas, 

convites, peças de comunicação ou instrumentos de comunicação institucionais, são 

considerados cientificamente autênticos. Documentos que ―muitas vezes são 

destruídos por se desconhecer a importância que têm para o estudo de tempos 

pretéritos‖ (MIGNOT, 2005, p. 37). 

De acordo com Woods e Ball (2005), o uso de cópias ou reproduções dos 

documentos é em geral o melhor meio de salvaguardá-los de danos e permitir o seu 

uso continuado. Portanto, em um primeiro momento, com autorização de Ricardo 

Rojas, o manuscrito foi digitalizado pela autora, visando manter a integridade do 

documento, já que seria utilizado intensamente durante o processo de pesquisa. O 

material, como será visto, apresenta quatro tipos de danos: danos mecânicos e 

danos provocados por calor, umidade e luz. 

Será feita uma descrição detalhada das características do documento: desde 

formato, composição, estado de conservação; forma e conteúdo da escrita, além de 

armazenamento e guarda, para que seja possível desvendar que leituras podem ser 

feitas a partir dele. 

A história oral também é fundamental para esta pesquisa, afinal, segundo 

Delgado (2010), história oral e pesquisa documental caminham juntas e se auxiliam 

de forma mútua, visto que a história oral ―permite recuperar aquilo que não 

encontramos em documentos de outra natureza: acontecimentos pouco esclarecidos 

ou nunca evocados, experiências pessoais, impressões particulares‖ (ALBERTI, 

2005, p. 22). Ou seja, a história oral deve ser aplicada ―onde os documentos 

convencionais não atuam, revelando segredos, detalhes, ângulos pouco ou nada 

prezados pelos documentos formalizados‖ (MEIHY, 2011, p. 197).  

Como metodologia, a história oral foi adotada porque busca, um caminho para 

a produção de versões e interpretações sobre a história em suas múltiplas 

dimensões. Na história oral a ―memória é vista como fato, como algo que pode 

incidir sobre a realidade e causar mudanças‖ (ALBERTI, 2004, p. 11) e é esta, 

segundo Portelli (2004), a grande contribuição das fontes orais: a história da 

memória, a história da imaginação, a história da subjetividade – seja dos indivíduos 

quanto das instituições.  



16 
 

Além disso, a história oral permite o acesso a dados de difícil obtenção por 

meio da observação direta, tais como sentimentos, pensamentos e intenções. Em 

suma, a entrevista não é simplesmente um ato em que se extraem informações, e 

sim, ―um espaço de narração‖ (PORTELLI, 2009, p. 04) e o ―ouvir contar6‖ faz-se 

essencial. 

Portelli (2009, p. 03) acrescenta que a busca por fontes orais dá-se, 

 

porque na oralidade encontramos a forma de comunicar específica de todos 
que estão excluídos, marginalizados, na mídia e no discurso público. 
Buscamos fontes orais porque queremos que essas vozes – que, sim, 
existem, porém ninguém as escuta, ou poucos as escutam – tenham acesso 
à esfera pública, ao discurso público e o modifiquem radicalmente. 

 
Afinal, a história oral permite ―a descoberta de acontecimentos capazes de 

gerar mudanças, a descoberta daquilo que engendra novos sentidos (sempre 

referenciados à realidade), ao invés de repetirmos, tautologicamente, aquilo que já é 

sabido, sentidos que já foram dados‖ (ALBERTI, 2004, p. 10). 

Com este norte, Ricardo Rojas, ex-coveiro e ex-morador do Quadro Antigo foi 

o entrevistado.  

A entrevista, transcrita e anexada à dissertação, aconteceu no dia 10 de junho 

de 2013, às 14 horas, na casa do entrevistado, à Rua Gonçalves Ledo, Fragata, 

Pelotas, atendendo a uma solicitação do próprio – foi cogitado fazer a entrevista 

durante um passeio pelo Quadro Antigo, mas ele negou o pedido. Ele permitiu que 

fosse feita gravação da conversa7. Durante praticamente todo o tempo, ele esteve 

acompanhado de sua esposa e foi nítida sua preocupação em nunca falar nada que 

pudesse comprometer a mantenedora do cemitério, a Santa Casa de Misericórdia. 

Também foi visível que sabia bem o que queria/deveria contar. Ao ser questionado 

sobre ter mais informações a dar, em novos encontros, foi taxativo: ―Não, depois que 

tu escrever e eu ler, ai eu vou ver‖. Expressões como ―e assim foi a minha vida‖, ―e 

foi isso‖, apontavam que aquele seria o único momento em que ele conversaria com 

a autora deste trabalho e foi exatamente isto que ocorreu. Quando procurado 

novamente, Ricardo, educadamente, afirmou que já havia contado sua história e que 

o que tinha dito ―estava bom‖. 

                                                           
6
 ―Ouvir contar: apurar o ouvido e reconhecer esses fatos, que muitas vezes podem passar 

desapercebidos‖ (ALBERTI, 2004, p. 10) 
7
 O arquivo de áudio possui um total de 2h32m29s e, para tanto, dois equipamentos foram utilizados: 

um smartphone da marca Samsung modelo GT7500 e um Tablet da marca Samsung Modelo 
GT3100. 



17 
 

Nascido em 1938, tem 76 anos. É o quinto filho – de dezoito – de Elias e 

Assunta Rojas. Da data de seu nascimento até 1979 morou dentro do cemitério. 

Casado com Ieda Duval Rojas desde 1958 é pai de quatro filhos: Paulo, Valéria, 

Rogério e Iarema.  Funcionário da Santa Casa de Misericórdia de Pelotas, trabalhou 

no Cemitério Ecumênico São Francisco de Paula a partir de 1952. Exerceu a função 

de coveiro do Quadro Antigo, de 1977 até sua aposentadoria, em 2009, na sucessão 

de seu pai Elias e de seu irmão mais velho, Rui, ambos falecidos.  

A dissertação será organizada em três capítulos. O primeiro é intitulado ―Cem 

anos de solidão‖, inspirado na obra de Gabriel García Márques, onde o autor 

escreve: ―compartilhamos as mesmas nostalgias, justificando o elo que nos une‖ 

está dividido em quatro partes. Serão apresentados e discutidos conceitos sobre 

memória, um breve histórico sobre cemitérios o Quadro Antigo do Cemitério São 

Francisco de Paula e a Família Rojas.  

O segundo capítulo tem como título ―Que farei com este livro?‖, uma alusão à 

obra de José Saramago de mesmo nome, - onde, esta pergunta é formulada por 

Camões, quase no final da obra, e o livro a que se refere é "Os Lusíadas" – e é 

exclusivamente dedicado ao manuscrito. Em um primeiro momento, intitulado 

―Traços do vivido‖ serão apresentados conceitos sobre cultura escrita e escritas 

ordinárias. Em um segundo momento intitulado ―Inscrevo, logo, existo‖ será contada 

a história do manuscrito, quem o idealizou, de que forma foi elaborado, qual seu 

conteúdo, quanto tempo levou para ser finalizado, qual era sua real utilidade, quem 

o guardou e por quê. Em um terceiro momento, intitulado ―Descrever para decifrar‖ 

será feita uma apresentação do conteúdo do manuscrito.  

O terceiro capítulo, ―Objecto Quase‖, outra homenagem a José Saramago, 

onde afirma ―Tudo são objetos. Quase‖. Também dividido em três partes, este 

capítulo apresentará os objetos pessoais como forma de salvaguardar a memória, a 

importância de guardar para lembrar e quem é e qual o papel de um guardião da 

memória.  

Por fim, todos os dados recolhidos e apresentados foram analisados de forma 

descritiva e confrontados com o referencial teórico adotado nesta dissertação. 
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1 Cem anos de solidão  

 

“Compartilhamos as mesmas nostalgias, justificando o elo que nos une”.  
(GARCÍA MARQUES, 2009) 

 

 Este primeiro capítulo apresenta explanações sobre memória, família e 

tradição tendo como pano de fundo o Quadro Antigo do Cemitério São Francisco de 

Paula e como eixo central, a Família Rojas que viveu e trabalhou no local entre 1914 

e 2009 e, por três gerações, teve seus homens como coveiros do cemitério. Portelli 

(2009) afirma que ao pesquisarmos um lugar, pesquisamos sobre os que o criaram, 

sobre os que ali se formaram e sobre as circunstâncias particulares desse lugar e 

dessas pessoas. 

A história oral será utilizada para o estudo da ―história de memórias‖, isto é, 

das representações do passado através do registro da voz. A história de memórias 

nos apresenta ―a vida e o pensamento de seres que já trabalharam por seus 

contemporâneos e por nós. Este registro alcança uma memória pessoal que, como 

se busca mostrar, é também uma memória social, familiar e grupal‖ (BOSI, 1994, p. 

37). 

 

1.1 Sobre a memória 

 

Se existe um fenômeno que é sempre atual e vivido – seja física ou 

afetivamente – é o da memória. A rememoração auxilia a recomposição da relação 

entre passado e presente, além de ser considerada uma estratégia de sobrevivência 

emocional (D´ALÉSSIO, 1993). Segundo Sampaio (2012, p. 01) ―lembrar-se, do 

francês se souvenir, passa-nos a ideia, por conta de sua etimologia, de vir à tona o 

que estava submerso‖. 

Podemos afirmar que a memória tem uma relação direta com o tempo e que é 

um fenômeno que responde pela reelaboração do passado no presente, pois, 

segundo Bosi (1994, p. 48) ―o passado conserva-se e, além de conservar-se, atua 

no presente‖, portanto, é do presente que parte o chamado ao qual a lembrança 

responde (BERGSON, 1999). E, acrescenta Le Goff (2003, p. 447), ―a memória é um 

glorioso e admirável dom da natureza, através do qual reevocamos as coisas 
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passadas, abraçamos as presentes e contemplamos as futuras, graças à sua 

semelhança com as passadas‖. 

Bergson (1999) fala também sobre dois tipos de memória: a memória-hábito, 

que é a dos mecanismos motores, adquirida por esforço de atenção e repetição e 

que se torna automática (caminhar, dirigir), que irão garantir a aceitação dos 

indivíduos em grupos sociais. E também a memória-lembrança, ou lembrança 

propriamente dita, que ocorre de maneira livre e leva o indivíduo que lembra a um 

momento único de sua vida, uma determina ocasião, um determinado lugar e época. 

Este tipo permite melhor compreender as relações entre o passado e o presente, e 

as interferências nos processos das representações atuais. 

Bergson entende memória como permanência do passado, que sobrevive em 

estado latente no indivíduo e que pode ser convocado pelo presente sob a forma de 

lembrança graças a um processo espontâneo, que associa imagens por meio de 

semelhança ou de proximidade, formando um sistema próprio em cada  indivíduo. 

Candau (2012) afirma que a memória é imperativa, onipresente, invasora, 

excessiva, abusiva. É comum evocar que seu império se deve à inquietude dos 

indivíduos e dos grupos em busca de si mesmos. Ou seja, a memória está vinculada 

a identidade do sujeito e a sensação de pertencimento do mesmo a determinado 

grupo social, pois, ―sem memória o sujeito se esvazia, vive unicamente o momento 

presente, perde suas capacidades conceituais e cognitivas. Sua identidade 

desaparece‖ (CANDAU, 2012, p. 132). Muito mais do que para saber para onde vai, 

o sujeito é como o pássaro Goofus Bird8, utiliza a memória para saber de onde vem. 

 Segundo Merlo (1997, p. 112), ―o que move uma pessoa a recordar 

determinados fatos do passado são as preocupações com o presente: ausência ou 

presença de algo ou alguém; sentimentos submersos que podem vir à tona no ato 

de lembrar ou provocar o esquecimento‖. É importante salientar, porém, que 

―lembrar não é reviver, mas refazer, reconstituir, repensar, com imagens e ideias de 

hoje, as experiências do passado‖ (BOSI, 1994, p. 55). 

Memória é nosso senso histórico e nosso senso de identidade pessoal (sou 

quem sou porque me lembro quem sou). ―Há algo em comum entre todas essas 

memórias: a conservação do passado através de imagens ou representações que 

podem ser evocadas‖ (IZQUIERDO, 2002, p. 89). 

                                                           
8
 ―Um pássaro que constrói seu ninho ao inverso e voa para trás, porque ele não se preocupa em 

saber onde vai, mas de onde vem‖ (BORGES & GUERRERO, 1965, p.89). 
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A memória evoca o passado, ao mesmo tempo em que atualiza e difunde os valores 

do presente. É indissociável da identidade.  

 Para Ricardo Rojas, trabalhar no cemitério abrindo covas, fazendo 

sepultamentos, sendo pedreiro, lavando túmulos, constituiu a identidade dos 

homens da família Rojas. No momento em que é ouvido, ele reproduz um pouco da 

memória de seu pai, de seu irmão e daquele lugar. Desta forma também, acaba por 

reconstruir a memória de sua família. O manuscrito, ao inventariar o Quadro Antigo 

reafirma esta identidade ao mesmo tempo em que documenta uma memória. 

 

1.2 Um breve apanhado sobre a origem dos cemitérios 

 

Até o século XVIII não havia uma separação radical entre a vida e a morte. 

―Os mortos deveriam ficar perto dos vivos, mas em espaço sagrado‖ (REIS, 1991, p. 

310). Por essa razão iniciou-se o costume de sepultamento nas igrejas. Tal 

mudança ocorreu devido à influência do iluminismo francês, juntamente com o 

avanço do individualismo, do pensamento racional e da secularização da vida 

cotidiana.  

Difundiu-se, neste período, a crença de que ―o enterro nas igrejas, próximo 

dos túmulos dos santos e suas relíquias facilitava a passagem de um mundo 

extraterreno assegurando a salvação da alma‖ (COE, 2000, p. 02). Para a sociedade 

da época, a igreja era uma das portas de entrada do paraíso e ―a proximidade física 

entre cadáver e imagens divinas, aqui embaixo, representava um modelo da 

contiguidade espiritual que se desejava obter lá encima, entre a alma e as 

divindades‖ (REIS, 1991, p. 171).  

Todavia, o espaço sagrado dos santos não podia comportar todos os 

cadáveres. Portanto, enterravam-se nas igrejas os católicos considerados 

―melhores‖, ou seja, os mais favorecidos financeiramente. O enterro fora da igreja 

era reservado aos católicos com menor poder aquisitivo. 

Mesmo com essa separação criou-se um sério problema de falta de espaço – 

devido ao crescimento populacional e a transmissão de doenças através dos 

miasmas concentrados nas naves e criptas das igrejas. Surgiu, ―em 1855, na 

Inglaterra, uma lei que regulamentava os sepultamentos e estes começaram a ser 

feitos fora do centro urbano, nos cemitérios‖ (LUCAS, 2006, p.11).  
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Cemitério é o lugar onde são sepultados os cadáveres dos mortos. ―A palavra 

cemitério vem do latim ―coemeterium‖ que vem do grego ―kimitírion‖, a partir do 

verbo ―kimaó‖, que significa ―pôr a jazer‖ ou ―fazer deitar‖‖ (BELLOMO, 2000, p. 15). 

Anteriormente, designava a parte exterior da igreja, isto é, um adro ou um ―atrium‖, 

que é a área da frente da igreja.  

A mudança dos enterros afetou principalmente os povos de predominância 

católica e ―a construção dos novos cemitérios não agradou boa parte da elite da 

época, pois a ideia de salvação estava intimamente ligada ao local de sepultamento‖ 

(COE, 2000, p. 03).  

Acreditava-se que ―o campo santo ameaçava noções tradicionais de espaço 

sagrado e outros aspectos da mentalidade funerária predominante‖ (REIS, 1991, p. 

310), afinal, ―o local de sepultura era um aspecto importante da identidade do morto‖ 

(REIS, 1991, p. 191).  

Mesmo com essa resistência inicial, a lei foi cumprida e os cemitérios 

passaram a fazer parte de um processo ininterrupto de transformação social.  Tais 

alterações permitem-nos identificar, hoje em dia, nos cemitérios toda uma 

representação simbólica do universo social daquela época, possibilitando diferentes 

análises dos fenômenos relacionados à dinâmica cultural.  Afinal, já existia na elite o 

anseio de monumentalizar-se perante a comunidade. Desde o início, os cemitérios 

―adjacentes às igrejas foram mais um meio de hierarquização do que de salvação 

das almas. A sepultura ‗ad sanctos‘ (interior da igreja) consolidou as diferenças 

sociais, tornando visível o tratamento dado aos mortos nobres e aos mortos menos 

favorecidos‖ (PEREIRA, p.19, 2002).  

Bellomo destaca:  

 

Os cemitérios reproduzem a geografia social das comunidades e definem 
as classes locais. Existe a área dos ricos, onde estão os grandes 
mausoléus; a área da classe média, em geral com catacumbas na parede, 
e a parte dos pobres  e  marginais.  A  morte  igualitária  só  existe  em  
discurso,  pois,  na realidade, a morte acentua as diferenças sociais. As 
sociedades projetam nos cemitérios seus valores, crenças, estruturas 
sócio-econômicas e ideologias. Deste modo, a análise permite conhecer 
múltiplos aspectos da comunidade, constituindo-se em grandes fontes para 
o conhecimento histórico (2000, p.15).  

 

A saída das igrejas, fez com que famílias tradicionais buscassem na arte 

funerária um meio de ostentar a imponência de seus nomes e valores sociais 



22 
 

faustosos na suntuosidade de seus túmulos, destacando  seus  mortos:  ―era  e  

sempre  foi  o  desejo  dos  mais  abastados, distinguir-se através de uma marca 

perene, de um objeto de consagração  –  o túmulo –  pela atração de comparar-se 

aos grandes personagens da história‖ (ABREU, 1994, p. 207).  

De acordo com Vaz (2007, p.60) ―outra função que assumem os cemitérios é 

a da demarcação social. Os mais abastados recebiam sepultura nas igrejas ou 

edificavam mausoléus, como pequenas reproduções de igrejas nos cemitérios‖. Tal 

situação já ocorria quando os enterros eram realizados nas igrejas ―o que definia o  

mapa  social  do  espaço funerário não era a igreja, mas o tipo de sepultura, se no 

adro ou no corpo do templo, perpétua ou comum, de irmandade ou não, perto ou 

longe dos altares, em carneiras ou no chão‖ (REIS, 1991, p.191).  

Mostrar consideração pelo morto levou as famílias da cidade a ornarem os 

seus túmulos, diferenciando-os, trazendo personalidade, valores e ideais aos 

jazigos, afinal, o morto é o benemérito, reconhecido pelos seus feitos, para que os 

vivos o reconheçam em morte tal como foi reconhecido em vida.  Desta forma, ―o 

cemitério católico emerge dos descampados como um suntuoso jardim: o túmulo 

torna-se um artigo de arte, consagrando um estilo, uma época, uma sociedade e sua 

economia‖ (CARVALHO, 2005, p.10). 

As famílias contratavam construtores e escultores de renome, em sua maioria 

de origem italiana ou com formação na Europa, para construírem e ornamentarem 

os túmulos de seus entes queridos. Tais monumentos ajudariam a perpetuar a 

memória do morto e da sociedade.  O falecido deveria ter uma ‗morada‘ digna de 

sua importância social e de sua família. 

A partir de tal cultura, o cemitério tornou-se um local pleno de significações 

que se inserem no campo dos dogmas, superstições, lendas e verdades. Apesar da 

aparência muitas vezes triste, os cemitérios podem guardar ricas surpresas para 

quem se dispõe a procurar.  

Há algum tempo os cemitérios são vistos por outra perspectiva.  Não são 

apenas o local onde os mortos são enterrados mas também,  fonte de pesquisa  e 

possíveis roteiros  histórico de visitação em regiões turísticas . Isto ocorre em razão 

de os cemitérios possuírem elementos que demonstram a história social e artística 

das regiões através da estatuária, das obras arquitetônicas, dos epitáfios e dos 

símbolos encontrados e analisados nos túmulos, valorizando e exaltando a 
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preservação desses imensos patrimônios públicos, como confirma Pereira (2002, p. 

57):  

 

[...] muito do que possuímos como história nos foi contada pelos objetos 
relativos à morte. Se as catacumbas são consideradas a primeira arte 
cristã que conhecemos, e se o tesouro histórico, deixado pelos egípcios 
possui inestimável valor para a humanidade no ponto de vista social, 
artístico, econômico, histórico, os cemitérios da cidade possuem valor 
inquestionável já que são parte da narrativa da cultura local.  Suas 
estátuas, túmulos e adornos constituem um acervo a ser preservado, pois 
dificilmente poderá ser recriado tal conjunto, resguardando a história local. 

 

Os cemitérios podem nos dar valiosas informações, afinal, de acordo com 

Bellomo (2000), são fonte histórica para a preservação da memória familiar e 

coletiva, fonte de estudo das crenças religiosas, forma de expressão do gosto 

artístico, forma de expressão da ideologia política, fonte para conhecer a formação 

étnica, fonte para estudo da genealogia, fonte reveladora da perspectiva de vida de 

uma sociedade. 

 No caso de Pelotas, a construção do Quadro Antigo foi reflexo da sociedade 

pelotense da época, visto que, em 1852, de acordo com Pereira (2002, p. 34), cartas 

de cidadãos, enviadas à Câmara Municipal, chamavam a atenção ao afirmarem que 

não era mais tolerável o ―escandaloso‖ estado do cemitério da cidade – o Cemitério 

do Passeio9 -, pela sua pequenez, devido à ―expansão de Pelotas‖. 

 

1.3 O lugar: Quadro Antigo do Cemitério Ecumênico São Francisco de Paula 

 

O Cemitério Ecumênico São Francisco de Paula localiza-se à Avenida Duque 

de Caxias, bairro Fragata, na cidade de Pelotas. A área que corresponde ao Quadro 

Antigo, pano de fundo deste trabalho, é onde o atual cemitério teve origem. Sua 

construção data da segunda metade do século XIX, ano de 1856, e deu-se em 

consequência da epidemia de cólera, que lotou o Cemitério do Passeio (que não 

existe mais), além de questões de higiene e planejamento urbano. É importante 

informar que também os corpos enterrados no Cemitério do Passeio foram 

transladados para o novo Cemitério da cidade (FIGURA 1).  

                                                           
9
 O Cemitério do Passeio tinha ―frente a leste pela rua Andrade Neves, fundos a oeste até a rua 

General Osório, face ao sul pela Bento Gonçalves e para norte ao campo aberto que havia aí, onde 
faziam os sepultamentos. os cadáveres, depois da encomendação, eram da Matriz até ali, levados à 
mão‖ (MAGALHÃES, 1997, p. 130). 
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Segundo Pereira (2002), constam nas atas da Santa Casa que de 1º de julho 

de 1856 a 30 de julho de 1857, foram enterradas 269 pessoas no novo cemitério e 

que, com o passar do tempo, este cemitério tornou-se eleito das grandes famílias e 

irmandades. 

 

 

FIGURA 1 - Localização do Quadro Antigo no Cemitério Ecumênico São Francisco de 

Paula
10

 

 

 

 

Fonte: Google Maps
11 

 

O Quadro Antigo é dividido em quatro faces igualmente cortadas por duas 

avenidas que se cruzam ao centro. 

                                                           
10

 Grifo da autora naquela que seria a área correspondente ao Quadro Antigo 
11

 Disponível em:  
https://www.google.com.br/maps/search/Cemitério+Ecumênico+São+Francisco+de+Paula 
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A primeira avenida encontra-se a frente do portão de entrada e segue em 

direção a Capela do Senhor do Bonfim e a segunda avenida segue em direção a um 

pequeno portão, do lado leste, que dá entrada lateral para uma parte mais nova do 

cemitério. Um número considerável de palmeiras integra a paisagem (FOTOGRAFIA 

1). 

 

FOTOGRAFIA 1 – Vista a partir do portão principal do Quadro Antigo do Cemitério 

Ecumênico São Francisco de Paula 

 

 

Fonte: Diogo Sallaberry, 2009 

 

Os quadrantes do Quadro Antigo possuem túmulos de diversos tipos, os mais 

comuns são as carneiras de chão e os mais elaborados são as capelas e os 

mausoléus. As datas de falecimento no local permite-nos analisar que o maior 

número de construções deu-se entre 1860 e 1980. 

Nas sepulturas é possível observar, pelos adornos, que eram para o 

sepultamento das pessoas da burguesia, ou de irmandades, pois algumas lápides 

apresentam brasões (de Barões, Coronéis e suas famílias) ou elementos 

representativos das profissões (médicos, advogados, engenheiros, entre outros). Em 

um passeio pelo Quadro Antigo podemos nos deparar com o túmulo de ―ilustres 
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moradores‖ como Barão de Arroio Grande em uma parede, Visconde da Graça em 

jazigo, Barão de Santa Tecla em uma Capela, Coronel Pedro Osório em um 

mausoléu próximo à capela, o escultor Antonio Caringi em um mausoléu com 

estátua de bronze confeccionada pelo próprio antes da morte, Salis Goulart em uma 

carneira de chão, um busto homenageando Frederico Bastos, Edmundo Berchon em 

um mausoléu, Mozart Russomano em um mausoléu, entre tantos outros. 

 

1.4 Família e tradição: Rojas, coveiros do cemitério  

 

Ao afirmarmos que ―pessoas e lugares são entrelaçados, pois o espaço, como 

lugar de coisa (ou das coisas), torna-se um sistema coletivo de imagens onde cada 

lugar possui uma história a ser contada‖ (Rezende, 2010, p. 102), dai a importância 

de contar um pouco mais sobre a família que teve quase 100 anos de sua história 

vivida no Quadro Antigo. 

A relação da família Rojas com o Quadro Antigo do Cemitério Ecumênico São 

Francisco de Paula, cuja história se entrelaça com a do cemitério por quase cem 

anos, teve início no ano de 1914. 

Todas as informações a seguir foram obtidas através da entrevista feita com 

Ricardo Rojas em 10 de junho de 2013.  

Elias Rojas tinha 14 anos quando veio com sua mãe e seus 6 irmãos de 

Montevidéo (Uruguai) para o Brasil. Em função da viuvez – seu marido foi 

assassinado após cortar os dedos de um negro com um facão em uma fazenda em 

terras uruguaias – a matriarca Rojas ―deu‖ seus filhos para diferentes famílias: uma 

de Porto Alegre, uma de Canoas, uma de Pelotas e outras quatro de Santa Maria. 

A família a quem Elias foi ―dado‖12, em Pelotas, tinha como chefe um senhor 

chamado Antônio, que, na época era coveiro13 do cemitério. Ele e sua esposa, 

Tereza moravam em uma casa dentro do cemitério. Ao aceitarem ―ficar‖ com Elias, 

fizeram dele um auxiliar de Antônio nos trabalhos referentes aquele local. 

                                                           
12

 De acordo com o senhor Ricardo, seu pai, Elias foi recebido pela família do coveiro por ser 
considerado por eles um garoto ―robusto‖ e com disposição para o trabalho. Como não tinham filhos, 
viram em Elias a possibilidade de continuidade daquela função. O senhor Ricardo afirma que não 
sabe o sobrenome da família, mas chamava a esposa de Antônio de ―Vó Tereza‖. 
13

 Ricardo Rojas se diz capataz e raramente usa a denominação coveiro. Quando questionado sobre 
o porquê da denominação capataz ele afirma: ―Eu era registrado no INPS como capataz do 
cemitério‖. 
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De acordo com o entrevistado a construção da casa data de 1880, mesmo 

ano em que a Capela do Senhor do Bonfim foi finalizada. Zeferina Maria Gonçalves 

da Cunha ―doou um conto de réis para que as obras da capela fossem concluídas, 

com a condição de ali ser feita sua sepultura‖ (PEREIRA, 2002, p. 38). Além disso, 

exigiu que uma casa fosse construída para que sempre houvesse alguém morando 

e zelando pelo local. Ainda de acordo com o entrevistado, a casa era bastante 

grande, com 14 peças, sendo que cada uma delas teria 5x5m. O piso era todo de 

mármore branco e as portas eram imponentes como os portões que dão acesso ao 

Quadro Antigo. Ao ser questionado se existem fotografias ou registros da casa 

Ricardo afirma: 

 

Não tem da casa [fotografia], nada. Registro eu não sei. Só tinha uma pessoa que cuidava 
dos registros da Santa Casa, o seu Brusque de Moraes, um homem muito conceituado na 
cidade14 15. 

 

Após o falecimento de Antônio, um novo coveiro foi nomeado: Pedro Bodini. 

Elias, que já era funcionário do cemitério, seguiu ali trabalhando. Neste meio tempo, 

casou-se com a italiana Assumpta Barbagli da Costa e foi morar na vila São 

Francisco (próxima ao cemitério). Quando Pedro Bodini faleceu, em 1938, Elias foi 

―convidado‖ para assumir como coveiro do cemitério e mudar-se com sua família 

para a ―casa do coveiro‖. Nesta época, Assumpta acabara de dar a luz ao seu 5º 

filho: Ricardo Rojas. 

Elias e Assumpta tiveram ao todo 18 filhos, porém, nem todos sobreviveram, 

6 morreram ainda na infância. Os outros 12, foram criados morando dentro do 

cemitério. E, apesar de parecer sombrio e inusitado, o local de moradia possuía 

aspectos muito tradicionais, segundo o entrevistado:  

 

Tinha uma horta. Tinha frutas, tinha pêssego, tinha laranja, bergamota, limão, tinha tudo ali. 
Criava porco. Tinha 2 vacas. Tudo ali. Se comprava muito pouca coisa. No cemitério nós 
tínhamos tudo! 

 

Segundo os relatos do entrevistado, uma infância vivida dentro do cemitério 

poderia sim, ser considerada ―comum‖: 

 

                                                           
14

 ROJAS, Ricardo. Entrevista. [jun. 2013]. 
15

 As falas do entrevistado serão sempre apresentadas com esta formatação para diferenciá-las das 
citações destacadas 
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A gente jogava bola ali dentro, ali tinha um espaço, entre os jardins e o cemitério, tinha um 
espaço de terra no canto, que nos pertencia, então a gente jogava bola ali dentro. Naqueles 
alpendre, eu e o meu irmão cansamos de quebrar aqueles vidros jogando e apanhar por 
causa disso. É... [RISOS] Ao meio dia nós deixávamos o pai dormir e íamos para lá jogar. 
Mas ele já sabia que éramos nós, não adiantava, não é? 

 

 E medo era uma palavra que não podia existir no vocabulário da família 

Rojas: 

 

O meu pai fez eu e o meu irmão, o Roberto, o Beca, perder o medo. Ele se ―esquecia‖, por 
gosto das ferramentas lá atrás da Capela – quando ficava algum corpo lá – ou dizia que 
tinha deixado a porta da Capela aberta. E quando marcava dez horas da noite ele fazia a 
gente ir lá buscar. E a gente meio queria empacar, mas não empacava. Porque naquele 
tempo, o que o pai dizia, se fazia. Era ordem. Ai eu e o Beca ia... um dia nós entendemos 
que não podíamos ter medo porque, aquilo ali era, a nossa casa, o cemitério era a 
continuação da nossa casa. 

 

 Além disso, o Quadro Antigo foi cenário de importantes momentos entre ―pai e 

filhos‖: 

 

O meu pai não saia de casa. Ele jantava e quando era naquele tempo, no inverno, sete 
horas, ele dizia: ―Vamos lá pra Capela?‖ Ficava no fundo da capela, sentado. Aquilo era 
muito bonito lá dentro. Até os fundos era todo de madeira de lei, tinha uns armários, então 
nós ficávamos sentados na porta da Capela, até onze horas, meia noite. E nós ficávamos 
conversando... Ele dizia pra mim ―Tu quer escutar? Fica bem quietinho que tu vai escutar o 
que falam quem passa na rua‖. E era verdade, não é? Lá tinha um silêncio... Então isso ai 
foi coisa que marcou muito, nós dois juntos. Eu conto pra todo mundo sempre isso. 

 

 Quando questionado se os amigos poderiam achar sua vida ―diferente‖, por 

se passar dentro do cemitério, Ricardo afirma que nunca houve estranheza: 

 

Não, não falavam, porque tudo eram todos amigos, não é? Não achavam esquisito porque 
aquela gurizada da época tudo vivia no cemitério. Não tinham muitas opções de o que fazer. 
Ficavam caminhando, iam pra capela rezar, porque, naquele tempo no Fragata o pessoal 
quase tudo era católico e não tinha ainda a Paróquia São José. Iam lá em casa brincar com 
a gente. 

 

 

 

 

 Mas ele tinha hábitos um tanto peculiares: 
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Quando eu penso em mim no cemitério a imagem que eu mais tenho é da capela. Porque 
eu, em guri, eu almoçava, abria a porta dos fundos e da frente da capela, porque ao meio 
dia ficava fechada e sesteava ali. Porque era de madeira naquele tempo, era assoalho, eu já 
tinha um travesseiro de palha, eu sesteava no chão da capela até uma e meia, duas horas. 
Aquele era o meu... eu adorava o altar da capela. Mas depois tiraram os santos, não é? 
Tiraram os santos do altar. Meus irmãos que morreram pequenos, os seis irmãos, meu pai 
botou os restos deles no altar da capela. E tinha um porão que tavam todos, a minha vó, 
mãe dele e os meus seis irmão tavam no porão da capela. Ai quando deram o jazigo que ele 
morreu, ai o meu irmão e eu tiramos todos dali e botamos junto com ele. 

 

De acordo com o entrevistado, todos os filhos trabalhavam no cemitério para 

ajudar nas despesas da casa. As meninas eram contratadas para lavar os túmulos 

das paredes, os jazigos e as capelas. Tal serviço ocorria sempre às sextas-feiras, 

pois, segundo ele, sábado e domingo eram os dias com maior número de ―visitantes‖ 

e tudo deveria estar limpo e apresentável. Enquanto isso, os meninos eram 

contratados pela Santa Casa como diaristas e faziam trabalhos braçais como 

serviços de pedreiro, abriam covas, faziam sepultamentos, capinavam, varriam. 

Ricardo afirma que, apesar de todos terem trabalhado no cemitério, os únicos que 

―seguiram carreira‖ foram ele e seu irmão mais velho, Rui Rojas. 

Ricardo afirma que ir trabalhar no cemitério foi o caminho natural: 

 

Foi, quando, eu entrei pro cemitério porque eu fui expulso do colégio. Eu estudava no 
colégio das freiras, ai lá, uma freira deu com uma régua no rosto de um guri, e eu prendi-lhe 
um ―tamancão‖ nela. Fui expulso! Ai meu pai me deu-lhe uma coça bem dada, deixou 
passar uns dois dias e disse: ―o que tu vai fazer da tua vida? Tu vai estudar? Que eu vou 
falar com a madre!‖ ―Não, eu não quero mais estudar‖. ―Então vamos fazer o seguinte, 
amanhã às 7 e meia tu vai trabalhar, que é pra ti não tá nas esquinas pensando coisa ruim‖.  

  

 E que ele nunca teve interesse em deixar de trabalhar lá: 

 

Quando fiz uma certa idade o meu pai disse ―Não, agora tu vai procurar serviço, não quero 
que tu trabalhe aqui‖. Mas eu gostava de trabalhar lá! Nasci para fazer isso! Ai fui falar com 
o doutor Edmundo Berchon, que era o provedor da Santa Casa e foi padrinho do nosso 
casamento. E ele permitiu que eu ficasse trabalhando lá. Eu entrei dia 12 de maio de 52 e 
saí dia 30 de julho de 2009. Mas efetivado só em 1º de novembro de 1958 (de 52 a 58 
trabalhava como diarista). Eu nasci pra trabalhar naquilo ali. 

  

 O ano de 1958 foi marcante para Ricardo, pois além de ser efetivado como 

funcionário da Santa Casa, casou-se com Ieda Duval. Do casamento nasceram 4 

filhos: Paulo, Valéria, Rogério (já falecido) e Iarema. Os três mais velhos também 

nasceram e cresceram na casa do cemitério, de onde a família só saiu em 1976. 

Atendendo aos pedidos do senhor Ricardo, nenhum dos filhos ficou trabalhando no 
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cemitério – fato curioso, visto que, anos antes Elias pedira a mesma coisa para 

Ricardo e ele não acatara. Paulo e Iarema são funcionários do Banrisul e Valéria é 

funcionária da Prefeitura Municipal de Pelotas. 

Já seu irmão mais velho, Rui foi trabalhar no cemitério como um castigo: 

 

O Rui estudou no Gonzaga! Mas ele não ia pra poder ir treinar no Farroupilha. Queria ser 
jogador de futebol. Meu pai gastou uma fortuna pagando o colégio e um dia a minha mãe foi 
pagar e disseram pra ela ―Dona Assumpta a senhora não sabe? O Rui faz quatro meses que 
não aparece no colégio‖. Ai tiraram ele do colégio e botaram ele a trabalhar lá. Mas ele não 
gostava. 

 

 Sua primeira tarefa foi inesquecível: 

 

Sepultar uma criança beduína. No quadro de criança no chão número [ELE CONTA EM 
VOZ ALTA E MEXENDO COM AS MÃOS] 1, 2, 3... quadro número 4! O último quadro. Só 
não me lembro do local. 

 

 E para Ricardo e Rui ser filho do ―patrão‖ não apresentava vantagens: 

 

Eu pegava o serviço 7 e meia, porque com o meu pai era assim, um empregado estranho 
podia chegar 20 pras 8, agora, eu e meu irmão tinha que ser 7 e meia. Se passasse cinco 
minutos ele dizia ―perdesse meio dia, de tarde tu pega‖. 

 

Além disso, as obrigações eram muitas: 

 

Abrir cova, fazer túmulo, enterrar, exumar. Eu era pedreiro, eu era coveiro, eu e o meu 
irmão. A gente fazia tudo, porque eram poucos funcionários [...] E quando era cinco e meia 
ele chamava ou eu ou o meu irmão e dizia assim ―bom, já vou pra casa, vocês cuidem o 
cemitério‖! E nós ficávamos cuidando até fechar. Até às seis horas, no inverno. No verão a 
gente ficava até mais tarde. Aquilo já era até um sistema da gente que tinha, um hábito de 
ficar ali. 

 

 E, para Ricardo, seu pai era um trabalhador exemplar e, muito ―poderoso‖ 

dentro do cemitério: 

 

Ah, era, ele era muito sério, muito rigoroso. Porque ninguém mandava no cemitério, era só 
ele que mandava. Só ele. Chegava lá um coitado sem serviço, ―Ah, seu Elias, tenho dois 
filhos e não tenho serviço‖. Ai ele dizia: ―Pega ai‖. Então ele pegava o telefone e avisava 
―Olha, empreguei o fulano de tal aqui porque tá precisando‖. Pronto. [...]E a localização 
daquilo tudo ali só quem sabia era o meu pai. O meu pai tu chegava ali na frente e dizia 
―Seu Elias onde está o túmulo de fulano?‖ E ele dizia ―Vamo lá, meu filho, vamo lá!‖ E levava 
exatamente onde era. [...]E naquele tempo as terreiras, tinham que entrar lá por casa, 
porque ninguém pulava muro, ninguém. Pediam autorização pro pai, porque ele é que tinha 
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as chaves dos portões. Era o meu pai era que lidava com eles, então essa é uma situação, 
é uma curiosidade. 

 

 Tendo Elias como modelo, Ricardo sentiu-se na obrigação de se esmerar: 

 

A primeira coisa que fazia quando chegava era abrir os portões. Os portões do Quadro 
Antigo, não o da frente do cemitério, era eu que abria. Depois abria o meu escritório quando 
era oito horas. Porque eu nunca cheguei na hora do serviço, eu sempre chegava meia hora 
antes. A minha velha ficava braba. E até deu um problema, porque eu batia cartão... E eu 
não sabia que não podia bater quando eu chegava, eu tinha que bater cinco minutos antes. 
Só que eu chegava sete e meia lá. Ai veio do departamento pessoal ―Mas seu Ricardo, a 
Santa Casa tem que lhe pagar essas horas todas...‖. Mas eu respondi ―Não, não precisa 
pagar não, eu bato por minha conta mesmo. ―Mas não faça assim, seu Ricardo‖. Ai pra 
evitar transtornos eu chegava sete e meia lá, quando era cinco pras oito eu ia bater o cartão. 

 

Ricardo afirma que o que mais sente falta do cemitério são as missas 

celebradas na Capela do Bonfim: 

 

Eu ainda sou do tempo em que eles faziam missa na capela. Sinto falta de frequentar as 
missas de domingos. 

 

E que jamais esquecerá a emoção de assistir aos cortejos em carruagens 

fúnebres (FOTOGRAFIA 2, 3, 4 e 5): 

 

Era muito lindo! Eram 4 cavalos, 2 homens encima e 4 lacaios que eles chamavam, 
pegando no ―buçal‖ do cavalo. Era enterro de pompa. Aquilo era pra diretoria da Santa 
Casa, prefeitos e pessoas influentes mesmo. Era bonito de ver, aquelas carruagens. Tinha 
de adulto, de criança, separado de menina e moça, do de menino. Tinha o 1º, o 2º, o 3º e o 
4º carro, que era o mais barato. Dessa forma foi até 1975. A partir dai já entrou a 
motorizada, porque a cidade começou a crescer. 
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FOTOGRAFIA 2 - Carruagem Fúnebre – 1ª categoria 

 

Fonte: Wilson Lima, 1966 

 

FOTOGRAFIA 3 - Carruagem Fúnebre – 2ª categoria 

 

Fonte: Wilson Lima, 1966 
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FOTOGRAFIA 4 – Carruagem Fúnebre – 3ª categoria 

 

Fonte: Wilson Lima, 1966 

 

 

FOTOGRAFIA 5 – Carruagem Fúnebre – 4ª categoria 

 

Fonte: Wilson Lima, 1966 

 

Em 1972, em decorrência de um Acidente Vascular Cerebral (AVC), ocorrido 

nos corredores do Quadro Antigo, Elias Rojas faleceu.  
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Meu pai ele teve, naquele tempo era derrame que dava. Ele estava encostado no cemitério 
e eu disse: ―Rui, olha o pai, acho que ele não tá bem. Olha lá, ele tá se encostando todo 
mal!‖ Ele se encostou em uma parede ali e o Rui foi lá. ―O que é pai?‖ ―Ai, eu tô com uma 
tontura na cabeça‖. Levamos ele pra casa e em dois dias ele morreu. 

 

De acordo com o entrevistado, em agradecimento pelos anos de serviços 

prestados, a Santa Casa de Misericórdia deu um jazigo para o sepultamento de 

Elias no Quadro Antigo e pagou uma funerária para cuidar dos detalhes do velório e 

enterro. 

 Na sequência, o filho mais velho Rui, assumiu como coveiro e, 

posteriormente, Ricardo. Na família Rojas a morte de Elias e Rui não são um fim. É 

vida que segue, ironicamente, dentro do cemitério, por mais 30 anos, evidenciando 

que finda a vida mas não a história. 
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2 Que farei com este livro? 

 

“A diferença estará nos olhos de quem lê” 
(SARAMAGO, 1980) 

 

 Este segundo capítulo trata da história do manuscrito. Por quem e como foi 

elaborado e escrito. Qual o contexto de sua criação. A intenção que inspirou sua 

confecção. Usos atribuídos a ele por seu criador e seu guardião. Seus percursos. 

Uma descrição detalhada do objeto também será feita.  

Trabalhar este documento, guardado por um ―homem comum‖ permite 

diferentes leituras. Como sugere Mignot (2003), trata-se de fios que tecem a 

memória de uma família, de uma instituição, de uma época. Ao folheá-los, damos 

valor à escrita ordinária de quem utilizou suas folhas, linhas e margens. São folhas 

de papel que suscitam uma investigação sobre a escrita e despertam relações entre 

memória, escrita, cotidiano e arquivamento. Ou seja, sobre esse desejo de fixar a 

memória e a trajetória social, garantindo a lembrança. 

 

2.1 Traços do vivido 

 

Enquanto estudamos questões relativas à memória, aprendemos que ―o uso 

das letras foi descoberto e inventado para conservar a memória das coisas‖ (LE 

GOFF, 2003, p. 445). Devemos, portanto, escrever tudo aquilo que desejamos que 

seja conservado, afinal, como o próprio Le Goff (2003) afirma, as letras duram para 

sempre. 

A preocupação com o esquecimento é visível nos crescentes esforços ―de 

preservação de práticas de escritas passadas onde se encontram possibilidades de 

uma construção identitária‖ (CUNHA, 2013, p. 01). Acredita-se, então, que os 

escritos são suportes da memória, visto que, traços do passado, lembranças dos 

mortos e glórias dos vivos são fixados por meio da escrita. 

Chartier (2007) acrescenta que muitos são os suportes nos quais a memória 

dos homens e do tempo poderia ser inscrita: pedra, madeira, tecido, pergaminho e 

papel. Seja em uma biblioteca, em um livro, ou até mesmo, em objetos mais simples, 

a missão da escrita é conjurar contra a fatalidade da perda. Porém, não é uma tarefa 

fácil, afinal, vive-se em um mundo onde as escritas podem ser apagadas, 

manuscritos perdidos e livros ameaçados de destruição. 
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Um manuscrito, como é o caso do apresentado nesta dissertação, pode 

efetuar ligações afetivas através das fronteiras da ausência, da morte, porque o 

escrito é capaz de carregar, ―o corpo ausente, a memória, a genealogia, bem como 

o valor material literal‖ (STALLYBRASS, 2012, p. 26). 

A singularidade do escrito está associada a dois aspectos: sua capacidade de 

permeado e transformado tanto por quem escreve quanto por quem guarda; e sua 

capacidade para durar no tempo. O escrito tende a estar associado com a memória 

e, de fato, é um tipo de memória. 

Além disso, o escrito possui uma característica importante: ele ―recebe‖ quem 

escreve. As folhas de papel podem captar as emoções até mesmo nas escritas 

ordinárias, seja através da caligrafia mais forte ou mais branda, no cuidado ao 

escrever sem rasurar, em suma, podem receber a ―forma‖ de quem escreve. E 

quando quem escreveu morre, o escrito permanece lá, guardado em alguma gaveta, 

sustentando sua presença, no caso do manuscrito – como veremos a seguir – 

confortadora. 

A cultura escrita caracteriza um modo de organização social cuja base é a 

escrita (BRITO, 2005, p. 15) e ―vai desde o livro ou o jornal impresso até a mais 

ordinária, a mais cotidiana das produções escritas, as notas feitas em um caderno, 

as cartas enviadas, o escrito para si mesmo‖ (CHARTIER, 2001, p. 84). Escrever, de 

acordo com Castillo Gómez (2012, p. 68) ―sinaliza para uma atividade mais 

espontânea e até subjetiva‖. 

 Ao escrever sobre o manuscrito pertencente à família Rojas, confere-se 

importância para a preservação de documentos banais, de acordo com Mignot e 

Cunha (2006). Desta forma, dotam-se de outros significados os papéis escritos. Ao 

utilizar o manuscrito como fonte para esta pesquisa, dá-se valor às escritas 

ordinárias – ou seja, de pessoas comuns - contribuindo para que a noção de 

documento histórico seja ampliada e, assim, permitindo que este tipo de escrita seja 

salvaguardado e conservado. 

Castro Gomes diz que a escrita é uma forma de produção de memória que 

merece ser guardada e lembrada e acrescenta: 

 

Os registros de memória dos indivíduos modernos são, de forma 
geral e por definição, subjetivos, fragmentados e ordinários como 
suas vidas. Seu valor, como documento histórico, é identificado 
justamente nessas características (2004, p. 11). 
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Ao tratar da escrita, devemos entender que ela está:  

 

centrada na sensibilidade em relação ao tempo que passa e nos 
esforços do escritor para dele construir uma representação e uma 
memória, seja durante uma fase excepcional de sua existência 
(diários de viagens), seja por motivos ligados a sua vida profissional 
(diários diplomáticos, diários militares, diários médicos), seja de uma 
maneira mais regular (diários-crônicas) (HÉBRARD 2000, p. 30) 

 

De acordo com Fabre (1993) as ―escritas ordinárias‖ são aquelas produzidas 

para deixar traços dos vivido. São realizadas por pessoas ―comuns‖ e se opõem aos 

escritos prestigiados – elaborados com vontade específica de fazer uma obra -, visto 

que, tem por objetivo registrar o efêmero, o descontínuo (CUNHA, 2007). 

As escritas ordinárias registram o cotidiano. De acordo com Thies (2008, p. 

219) possuem ―a função de deixar os traços do fazer (laisse trace)‖. O manuscrito, 

objeto desta pesquisa, pode ser visto como registro de experiência pessoal 

conservada pela escrita, dado seu caráter de escrita ordinária. 

E acrescenta-se que ―ao iluminar estes papéis ordinários pode-se pensar na 

importância de uma ―memória de papel‖ para o reconhecimento de diferentes 

práticas, costumes, rituais, ações e sociabilidades‖ (MIGNOT & CUNHA, 2006, p. 

42). 

Acredita-se que as escritas ordinárias auxiliam, como diria Thomson (2002), 

nas lembranças de quem seus autores foram e de onde vieram. Além disso, 

acrescenta Hébrard (2000) não devemos nos basear apenas nos objetos 

conservados, mas nas representações que os autores nos dão das relações que 

estabelecem com seus cadernos e cadernetas. 

Portanto, este estudo permite compreender o manuscrito em diferentes 

sentidos: como forma de escritas ordinárias, como testemunha de um modo de vida, 

como relíquia conectada com uma sensibilidade nostálgica, como registro de uma 

trajetória e como um objeto a ser conservado e preservado como parte da história 

daquela família e daquele local. 
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2.2 Inscrevo logo existo 
  

Como relatado no capítulo anterior, com o falecimento do senhor Elias Rojas, 

Rui, o filho mais velho, tornou-se seu sucessor. Entre 1972 e 1975, tempo 

considerado, relativamente, curto, exerceu as funções de coveiro. Porém, aqueles 

três anos foram tempo o suficiente para fazer uma contribuição importante para o 

Quadro Antigo: um inventário. 

De acordo com Ricardo Rojas, em entrevista concedida em 10 de junho de 

2013, durante aqueles três anos (1972-1975), em seus intervalos de trabalho, Rui 

pegava folhas de papel almaço e fazia anotações sobre o local. Nessas escritas 

definiu que cada espaço do Quadro seria numerado – tendo no manuscrito o Quadro 

inteiro separado em quatro quadros – e estes, divididos em fileiras (o que, de acordo 

com o senhor Ricardo, foi feito por aproximação, já que alguns dos 

túmulos/mausoléus/capelas não formam filas retas). 

 

Um dia eu dei falta do Rui. Vi que ele andava com um papel de folha de almaço, aquela, 
grande assim. E eu digo ―o que tu tá fazendo, Rui?‖, e ele disse ―Eu tô fazendo um mapa 
aqui desses túmulos para nós‖. E ele disse ―Vou botar esse o quadro número 1, aquele da 
cigana o número 2, viu? O do Caringi número 3 e esse último aqui número 4. 
 

É importante salientar, que, mais adiante, já na descrição do manuscrito – 

feita pela autora deste trabalho -, tal informação será corrigida – o túmulo da Cigana 

Terena está localizado no Quadro número 3 e o túmulo do escultor Antônio Caringi 

está no Quadro número 4. Porém, o ―erro‖ do senhor Ricardo não é incomum, afinal, 

conforme escreve Halbwachs (2004), a memória está sujeita a erros de transmissão, 

mal-entendidos e distorções conscientes em torno do passado.  

Quando questionado sobre porque estava fazendo aquilo alegou que tal 

documento serviria simplesmente para auxiliá-los na localização dos túmulos 

durante o trabalho, ou seja, ―sua organização tinha função mnemônica: a ordem das 

coisas seria para recordá-las, para recordar o lugar que assumiam‖ (ECO, 2010, p. 

155). Rui acreditava que Ricardo e ele ―não teriam uma cabeça tão boa para guardar 

a localização de todos os túmulos, como fazia o pai‖. Se considerarmos o 

pensamento dos filhos, Elias, o pai, poderia ter, sobre a localização dos túmulos, o 

que chamamos de memória-hábito ―a qual adquire-se pelo esforço da atenção e pela 

repetição de gestos ou palavras. Trata-se de um exercício que, retomado até a 



39 
 

fixação, transforma-se em um hábito, em um serviço para a vida cotidiana‖ (BOSI, 

1994, p. 49), afinal, Elias passou toda sua vida naquele local. 

Na verdade, a morte do pai e assumir sua posição naquele lugar, foram 

fatores decisivos para Rui iniciar sua escrita, afinal, segundo Lahire (2002) 

representam uma ruptura biográfica ou transformações importantes nas trajetórias 

individuais. 

Após ―finalizar‖ o inventário, Rui Rojas ficou doente. Pediu, então, para que 

seu irmão, Ricardo, conferisse suas anotações. Este o fez. Porém para ―melhorar‖ a 

apresentação, passou a limpo o conteúdo em um caderno comum (já descartado). 

  

Ai [o Rui] fez. Mas fez só os rascunhos, ai o coitado, adoeceu e não fez mais. Daí o Rui 
disse ―Ricardo, agora tu confere‖ e estava tudo certinho. Um túmulo por um. E ele levou 
muito tempo, porque ele fazia nas horas vagas, não é? Se não tinha serviço ele fazia nas 
horas vagas. 

 

Rui, porém, relata Ricardo, achou que o caderno comum não era adequado, 

seria melhor comprar um livro mais apresentável e pedir a ―Pipa‖ (apelido de Luís 

Carlos), outro trabalhador do cemitério, que passasse a limpo com letra de 

imprensa. 

 

Pois é, meu mano que resolveu tudo, tudo. Eu só tive o trabalho de, com o Luiz Carlos, que 
era o Pipa, de passar para este livro. Aquelas folhas de papel que ele me deu eu fiz num 
caderno e depois ele mesmo comprou este livro, o Rui, pro Pipa passar tudo pra aqui.  

 

Esta preocupação de Rui em preservar seus escritos em um ―livro‖ faz-nos 

pensar na afirmação de Artières (1998) de que devemos manter arquivos para 

recordar, para preparar o futuro, e, sobretudo, para existir no cotidiano. Ou seja, 

para este autor ―para existir, é preciso inscrever-se‖ (ARTIÈRES, 1998, p. 05). E, 

propositalmente ou não, foi o que Rui fez. Em função de já ter falecido, temos 

conhecimento da existência de Rui pelo fato do senhor Ricardo afirmar que foi ele 

quem escreveu a primeira versão do manuscrito. Rui morreu com pouco mais de 

quarenta anos (1977) e não teve filhos, apesar de ter sido casado. Ainda 

adolescente estudou em escola particular, mas acabou por abandonar os estudos, 

afinal, segundo Ricardo ele queria mesmo era ser jogador de futebol - costumava 
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―treinar‖ no campo do Grêmio Atlético Farroupilha, que fica próximo ao cemitério. Ele 

teve uma ―vida breve‖16 – encontrada somente por acaso em livros e documentos. 

Em 25 de janeiro de 1979, dois anos após o falecimento de Rui, Pipa 

entregou ao Sr. Ricardo a versão finalizada do manuscrito. Cabe aqui salientar que 

por ser uma terceira versão, é bastante provável que parte de suas características 

originais tenham sido perdidas e que o documento possa ter recebido, ao menos 

outras duas vezes, novas organizações. 

Segundo Thies (2008), a escrita apresenta diversas funções em nossa 

sociedade: escrita como estratégia de memória, como organização do pensamento, 

como correspondência, escrita da e na vida, registro do que se fez no dia. No caso 

do manuscrito a escrita de Rui Rojas é conscientemente, ou não, é uma escrita 

profissional em intersecção com a pessoal, pois tem a ver com sua vida.  

Em maio de 2009, 30 anos depois da entrega da versão final do manuscrito, 

ele iria além dos portões do Cemitério. Durante a primeira entrevista17 com o senhor 

Ricardo, o manuscrito ―surgiu‖ da primeira gaveta da direita de uma escrivaninha em 

sua sala, localizada na entrada do Quadro Antigo. 

Mesmo quando questionado, o entrevistado não deu informação específica – 

tanto na conversa de 2009, quanto na entrevista de 2013 -, sobre os usos do 

manuscrito. Era utilizado diariamente para consultas? Ou foi guardado apenas como 

lembrança de seu irmão? Será que os outros funcionários sabiam da existência do 

manuscrito e tinham acesso a ele? Ou Ricardo mantinha segredo como uma forma 

de ―empoderamento‖? Ricardo é vago na entrevista, ao afirmar apenas que o 

manuscrito foi elaborado para ajudá-los – ele e Rui – a ―não esquecer‖ o local de 

cada túmulo.  

A entrevista em história oral permite compreender também que os anos de 

trabalho tornaram o senhor Ricardo em exímio conhecedor do Quadro Antigo e sua 

preocupação, com a proximidade de sua aposentadoria, era com o futuro daquele 

local.  

Durante a entrevista de 2009 ele afirmou, enquanto folheava o manuscrito, 

que o deixaria para o Cemitério quando se aposentasse, para ajudá-los na 

                                                           
16

 FOUCAULT (2003, p. 203) 
17

 Realizada em 15 de maio de 2009, no Quadro Antigo do Cemitério Ecumênico São Francisco de 
Paula. Á época, por se tratar de uma entrevista com pouco mais de 5 perguntas, não foi gravada, as 
respostas foram copiadas em uma folha de papel – que não existe mais – e os excertos estão 
presentes no trabalho de conclusão de curso da autora, referido na nota de rodapé 2.   
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localização dos túmulos do Quadro Antigo. Esta ‖doação‖, tanto para a 

administração, quanto para a mantenedora, a Santa Casa de Misericórdia de 

Pelotas, pode vir a fazer parte dos acervos documentais destas entidades, se 

consideramos que o manuscrito contém ―fragmentos de uma realidade da qual 

fazem parte‖ (FOUCAULT, 2003, p. 207). 

 

2.3 Descrever para entender 

 

O documento está registrado em um livro de atas, de capa dura na cor preta – 

já bastante mofada-, de abertura vertical, com folhas pautadas e numeradas na 

parte superior à direita, com 22 cm x 30 cm (FIGURA 2).  

 

FIGURA 2 - Capa do manuscrito de Ricardo Rojas 

 

 

Fonte: Fotografia da autora, 2013 
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Seu conteúdo é uma lista de nomes de pessoas cujos túmulos estão 

localizados na área referente ao Quadro Antigo do Cemitério Ecumênico São 

Francisco de Paula. Tal forma de organização é denominada, segundo Umberto 

Eco, uma lista prática: 

 

A lista prática pode ser exemplificada pela lista de compras, pela lista 
de convidados de uma festa, pelo catálogo de uma biblioteca, pelo 
inventário de objetos de um lugar qualquer (como um escritório, um 
arquivo, um museu), pelo elenco dos bens de que um testamento 
dispõe, por uma fartura de mercadorias cujo pagamento se exige, 
pelo cardápio de um restaurante, pelo elenco dos lugares a serem 
visitados num guia turístico e até mesmo pelo vocabulário que 
registra todas as palavras do léxico de uma determinada língua. 
(2010, p. 113). 

 

Eco (2010) ressalta ainda que as listas práticas apresentam três 

características básicas: têm função puramente referencial, afinal, seu objetivo é 

nomear e elencar objetos do mundo exterior; são finitas, pois elencam todos os 

objetos – que estão presentes fisicamente em algum lugar em um momento definido 

– a que se referem e nenhum outro e têm, evidentemente, um número definido; e 

não são alteráveis, pois, como destaca o autor, seria incorreto e insensato 

―acrescentar ao catálogo de um museu um quadro que não estivesse lá‖ (ECO, 

2010, p. 113). 

 Destaca-se que Rui, ao criar a lista dos túmulos, conferiu unidade a um 

conjunto que, por mais desconforme que fosse entre si, obedeceu a um contexto. 

Em sumo, foram ―aparentados por estarem ou serem esperados todos no mesmo 

lugar ou por constituírem o fim de um determinado projeto‖. (ECO, 2010, p. 116). 

De acordo com Berwanger (2008), o estado do documento é um aspecto 

extremamente importante. O documento pode ser considerado incompleto, por estar 

rasgado, queimado ou com folhas perdidas. O que limita os recursos para leitura. 

Contudo, de acordo Macgregor (2013, p. 20), ―as coisas não precisam sobreviver 

intactas para fornecer uma quantidade enorme de informações‖. 

No caso deste manuscrito, a primeira página preenchida é a de número 01 e 

a última é a de número 53. Destas, nenhuma foi arrancada, porém, a página 16 está 

bastante danificada, com perda de informação (FIGURA 3). É possível que o tempo 

– aparentemente longo – em que o documento esteve guardado dentro de uma 

gaveta, tenha sido responsável pelo seu delicado estado de conservação. 
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FIGURA 3 - Página 16 do manuscrito 

 

 

 

Fonte: Fotografia da autora, 2013 

 

Todas as páginas foram escritas com caneta esferográfica na cor azul, exceto 

as páginas dezoito e trinta, que foram escritas com caneta hidrográfica na cor preta 

(FIGURA 4). A letra é regular e firme. É possível perceber que houve a intenção de 

destacar o início de cada Quadro, porém, por não haver um padrão nesta ação, ela 

acabou descaracterizada e dando a impressão de falta de cuidado com o registro. 
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FIGURA 4 – Páginas 18 e 30 do manuscrito 

 

 

Fonte: Fotografia da autora, 2013 

 

No Quadro número 1, a numeração das filas – da primeira até a décima 

segunda – foi escrita por extenso. A numeração da décima terceira até a vigésima 

quinta foi escrita com numerais ordinais (FIGURA 5). Nos Quadros 2, 3 e 4, todas as 

filas foram escritas com numerais ordinais.  

À escola, aprende-se que de um a dez, os números devem ser escritos por 

extenso; a partir de 11, inclusive, em algarismos. Porém, não se vê esta regra sendo 

aplicada aqui. A alteração na forma de escrever os números pode ser explicada de 

três formas: quem escreveu não tinha conhecimento das regras ortográficas, ou não 

teve cuidado em manter um padrão, ou houve pressa em passar a limpo e numerar 

seria mais ―rápido‖ do que escrever. 
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FIGURA 5 – Páginas 3 e 8 do manuscrito 18 

 

 Fonte: Fotografia da autora, 2013 

 

A única data que consta no manuscrito é 25 de janeiro de 1979 (FIGURA 6). 

Esta seria a data em que, segundo o senhor Ricardo, Pipa entregou a ele a versão 

finalizada. O que nos leva a concluir que todo processo – dos rascunhos de Rui, 

correções do senhor Ricardo, à segunda versão no caderno, e à versão final – durou 

aproximadamente sete anos, se considerarmos que Rui iniciou sua escrita em 1972. 

Tal informação é corroborada pelas palavras do próprio senhor Ricardo, já 

destacadas anteriormente, de que o irmão teria levado três anos escrevendo. 

 

                                                           
18

 Grifo da autora 
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FIGURA 6 – Última página do manuscrito19 

 

 

 

Fonte: Fotografia da autora, 2013 

 

 

Todas as indicações de mausoléus, capelas, carneirões, são escritas, 

inicialmente, por extenso (FIGURA 7). Há um erro de português recorrente, a 

palavra mausoléu está escrita ―mauzuléo‖.  

Mausoléu, de acordo com Bellomo (2000), é uma tumba grandiosa, 

geralmente construída para enterramento de um líder ou de figura importante. 

                                                           
19
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Também pode referir-se a uma estrutura que contém certo número de criptas com 

mais de um indivíduo enterrado, ou seja, os mausoléus de famílias (FOTOGRAFIA 

2). 

 

FIGURA 7 – Páginas 14 e 22 do manuscrito20 

  

Fonte: Fotografia da autora, 2013 
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Fonte: Fotografia de Diogo Sallaberry, 2009. 

 

A partir da 19ª fila do Quadro número 2, a indicação dos mausoléus não mais 

é escrita por extenso, mas passa a ser abreviada pela letra ―M‖ (FIGURA 8). De 

acordo com Ricardo, esta forma de escrita foi uma opção de Rui: 

 

[Nos mausoléus] ele colocou M. E botava nas carreras C e nas capelas ele botava capela. 

 

Segundo Berwanger (2008) a utilização de abreviaturas teve início na época 

do Império Romano, tendo sido seu uso restrito nos séculos XII e XIII. No 

Renascimento deu-se um novo surto do uso das abreviaturas. Criam-se, inclusive, 

tabelas de abreviaturas no século I. ―No reinado de D. Diniz, fez-se uma lei 

FOTOGRAFIA 6 – Mausoléu de Benjamin Gastal e família 
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interditando as abreviaturas na documentação oficial [...] A verdade é que elas 

dificultam a transcrição paleográfica‖ (BERWANGER, 2008, p. 91-92).  

 

 

FIGURA 8 – Página 29 do manuscrito21 

 

 

Fonte: Fotografia da autora, 2013 

 

 

A partir da 15ª fila do Quadro número 3, a indicação dos mausoléus muda 

novamente e passa a ser indicada por ―-M‖ (FIGURA 9). Como não temos acesso 
                                                           
21

 Grifo da autora 
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nem a primeira, nem a segunda versão do manuscrito, fica impossível saber se 

nestas, a forma de identificação dos mausoléus também era variada. Se Rui foi 

preciso em suas anotações ou se o cansaço dos dias trabalhados afetava sua 

escrita. 

Chartier ―tranquiliza‖ esta falta de respostas ao afirmar que: 

 

As múltiplas variações impostas aos textos por preferências, hábitos 
ou erros daqueles que os copiaram, compuseram ou revisaram não 
destroem a ideia de que uma obra conserva a identidade perpétua, 
imediatamente reconhecível por seus leitores ou ouvintes. (2007, p. 
13) 

 

FIGURA 9 – Página 24 do manuscrito22 

 

Fonte: Fotografia da autora, 2013 
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A partir da sexta fila do Quadro número 2, ―carneirão‖ também passa a ser 

identificado (FIGURA 10). Segundo Bellomo (2000), carneira é um tipo de 

construção cemiterial utilizada para dispor cadáveres. Também chamada de gaveta, 

pode localizar-se no chão ou em uma parede. 

 

FIGURA 10 – Página 22 do manuscrito23 

 
Fonte: Fotografia da autora, 2013 

 

A única indicação de catacumba de todo manuscrito está na segunda fila do 

Quadro número 2 (FIGURA 11). De acordo com o próprio senhor Ricardo, chama-se 
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catacumba um ossuário, ou seja, um depósito de ossos. O que significa que os 

ossos ali presentes são de pessoas que não foram enterradas naquele local, os  

ossos foram transladados para lá. Esta identificação pode confundir leigos, que não 

sabem distinguir os diferentes tipos de túmulo – mausoléu, capela, carneirão, 

catacumba – que estão destacados no manuscrito.  

 

FIGURA 11 – Página 19 do manuscrito24 

 

 Fonte: Fotografia da autora, 2013 
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Apesar da existência de capelas no Quadro número 1, elas não são indicadas 

em nenhum momento antes da página que ―finaliza‖ este Quadro. Já no Quadro 

número 2, as capelas passam a ser identificadas tanto nas filas quanto ao final do 

Quadro (FIGURA 12).  

Novamente, por não termos acesso às outras duas versões, permanece a 

dúvida: Rui teria sinalizado as capelas desde o primeiro Quadro? Ou fazê-lo foi 

decisão de Pipa, ao passar a limpo? Mas se isto ocorreu, por que teria deixado o 

primeiro Quadro sem tal contagem? 

 

FIGURA 12 – Páginas 21 e 29 do manuscrito25 

 

 

Fonte: Fotografia da autora, 2013 
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No manuscrito, quando há mais de uma pessoa enterrada na mesma 

sepultura, os nomes são escritos na mesma linha e separados por um ponto (.), o 

que se pode observar a partir da oitava fila do Quadro número 1, além de outras, 

como a 16ª fila do Quadro número 3 (FIGURA 13). Um ponto (.) determina um fim, 

portanto, indicaria a sucessão de mortes e não uma morte ―conjunta‖, ou seja, na 

mesma data. 

 

FIGURA 13 – Páginas 5 e 42 do manuscrito26 

 

Fonte: Fotografia da autora, 2013 

 

Apesar de um número significativo de personagens da história da cidade de 

Pelotas estar enterrado no Quadro Antigo, o único túmulo com observações – 
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excetuando-se os destacados como mausoléu ou capela – é o da Cigana Terena, no 

Quadro número 3 (FIGURA 14).  

 

O Rui disse ―Eu era pra ter feito, deixado um espaço e feito [desenhado] o túmulo da cigana, para 
diferenciar‖. 

 

A relevância desta identificação pode ser encontrada nas palavras do senhor 

Ricardo:  

 

Aquele jazigo da cigana já foi mudado umas dez vezes. Todo mundo faz promessa pra cigana, não 
é? Ai cada um que quer pagar uma promessa bota um azulejo diferente, manda desmanchar, bota 
uma cobertura toda nova... aquilo já foi feito umas quantas vezes. Mas tu sabe, o túmulo original da 
cigana era muito bonito, o primeiro. Era todo de mármore de carrara

27
. 

 

FIGURA 14 – Página 4128 do manuscrito 

 
Fonte: Fotografia da autora, 2013 
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 Famoso desde a Roma Antiga, utilizado para construir o Panteão e esculpir muitas esculturas do 
Renascimento (CARRILHO LOPES, 1998). 
28
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Ao final de cada Quadro há a especificação da quantidade de capelas 

existentes em cada um e a que famílias pertencem (FIGURA 15). Pode-se perceber 

que a quantidade é bastante diversificada tendo apenas duas capelas no Quadro 

número 1, cinco capelas no Quando número 2, duas capelas no Quadro número 3 e 

treze capelas no Quadro número 4. Acredita-se que tal destaque foi dado devido à 

imponência das Capelas diante dos outros túmulos existentes nos Quadros. Fato 

curioso já que os mausoléus, apesar de bem mais numerosos29, - são apontados 

cento e cinquenta e quatro mausoléus em todo o manuscrito, sendo que, setenta e 

três estão no Quadro número 1, vinte e quatro no Quadro número 2, cinquenta e um 

no Quadro número 3 e seis no Quadro número 4 – não mereceram tal distinção. 

 

FIGURA 15 – Páginas 17, 29, 45 e 53 do manuscrito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Fotografia da autora, 2013 
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 O manuscrito não soma os mausoléus, a contagem foi feita pela autora. 
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Apesar de ser considerada uma versão ―final‖, existem apontamentos feitos a 

lápis, como, por exemplo, a inclusão de nomes ao lado de alguns já existentes, o 

que indica que novos sepultamentos foram feitos no Quadro Antigo após a 

―conclusão‖ do manuscrito em 1979 – que coincide com a construção do Cemitério 

Ecumênico, onde os enterramentos passaram a ser feitos a partir daquele ano 

(FIGURA 16). Tais marcas fazem parte do manuscrito. Woods e Ball (2005, p. 81) 

alertam que pesquisadores jamais devem fazer qualquer tipo de marcação: ―não 

faça marcações em documentos, nem mesmo com lápis, e não tente remover ou 

apagar marcas existentes – você pode danificar o item, e essas marcas são parte da 

história do documento‖. 

 

FIGURA 16 – Páginas 29 e 48 do manuscrito30 

Fonte: Fotografia da autora, 2013 
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Há, a lápis, correção na numeração das filas, a partir da sexta até a décima, 

no Quadro número 4. Há também correções feitas a caneta, como inclusão da 18ª 

fila no Quadro número 2 e símbolos { }, unindo nomes que estão separados e que, 

possivelmente, estejam enterrados juntos. Tais indícios levam a crer que, após a 

entrega da versão final, o senhor Ricardo tenha feito uma nova revisão – além das 

duas feitas anteriormente. Tal afirmação pode ser corroborada pelos símbolos de (v) 

a lápis, ao lado dos nomes (FIGURA 17). 

 

 

FIGURA 17 – Páginas 27 e 48 do manuscrito31 

 

 

Fonte: Fotografia da autora, 2013 
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Cada vez que uma fila começa a ser listada, há, a lápis, uma numeração, em 

ordem crescente, ao lado de cada uma das linhas (FIGURA 18).  

Acredita-se que seja uma forma de controle, para saber o número de 

sepulturas em cada fila. Porém, não é possível saber se as filas iniciam da direita 

para esquerda, ou vice-versa, de cima para baixo ou de baixo para cima. A princípio, 

não houve uma preocupação com um padrão de estruturação. Para tentar 

compreender e identificar tal ordem seria necessário estar no Quadro Antigo e ter o 

manuscrito em mãos.  

 

FIGURA 18 – Página 38 do manuscrito 

 

 

Fonte: Fotografia da autora, 2013 
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Uma das questões mais interessante das escritas ordinárias é que, por não 

terem sido feitas – a priori – para vir a público, quando estas são analisadas, podem 

apresentar significados bastante inesperados. O manuscrito do Cemitério feito pelos 

Rojas, por exemplo, afirma a existência de Rui Rojas, o papel dos homens da família 

Rojas no Quadro Antigo e corrobora a dedicação que tiveram com aquele lugar, 

sendo que, inicialmente, pensava-se tratar apenas de um inventário.  

Acredita-se que Rui Rojas teria sido, nos moldes conceituais de Barthes 

(2007), um escrevente, ou seja, aquele que utiliza a linguagem escrita como um 

meio para atingir um fim, seja ensinar, explicar e, neste caso, testemunhar. Sendo 

assim, o manuscrito poderia ser considerado suporte da lembrança de um tempo. E, 

como afirma Reis: 

 

um lembrete necessário à rememoração frente ao tempo que se 
esvai e a partir do qual se aprisionam os acontecimentos? Um 
arquivo de papel, em letras e números, por fazer dos fatos e eventos 
contados acontecimentos memoráveis, ou melhor, inolvidáveis? Sim, 
ele seria. Falamos aqui da concepção do manuscrito, ou seja, da 
suposta existência de um projeto evocativo que amarra à superfície 
do tempo de maneira permanente, mediante seu arquivo em 
linguagem escrita [...] em um lugar em que estariam a salvo do 
esquecimento (2012, p. 08). 

 

Ao descrever o manuscrito é preciso entendê-lo, como diria Ranun (1991), 

para além dos códigos e das palavras. Faz-se necessária, segundo Barthes (2007, 

p. 09) a ―dialética do desejo, de uma imprevisão do desfrute: que os dados não 

estejam lançados, que haja um jogo‖. 

 O manuscrito pode ser considerado um ―mapa cifrado‖, visto que, quem 

nunca esteve no Quadro Antigo seria incapaz de compreendê-lo e, até mesmo quem 

já o fez, não capta facilmente sua lógica apenas em folheá-lo. Percebe-se que – 

intencionalmente ou não – Rui criou uma forma de escrever em código, o qual 

apenas ele mesmo seria capaz de interpretar e, a posteriori, seu irmão, Ricardo. 

Outra evidência deste ―ciframento‖ está na fala do senhor Ricardo, quando 

afirma que ele teria interesse que a mantenedora do Quadro Antigo, a Santa Casa 

de Misericórdia, fizesse um mapa do Quadro Antigo a partir do manuscrito. Porém, 

há uma ambiguidade nesta declaração. Primeiro, pelo fato de, segundo o próprio, a 

mantenedora desconhecer a existência do manuscrito.  
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Não, na Santa Casa eles nunca souberam [da existência do manuscrito].  

 Segundo, ao afirmar que a administração já elaborou um mapa do Quadro 

Antigo baseado no manuscrito – o que as imagens feitas a partir de sua indicação 

(FOTOGRAFIA 7) mostram ser parcialmente verdade. Existe um banner indicando o 

―Quadro Velho‖, porém, nenhum túmulo está localizado da forma como estão no 

manuscrito e, por consequência, no Quadro Antigo. 

 

Eu fui [na administração do cemitério] pedir para eles fazerem um mapa. Um mapa do cemitério [...]. 
E eles fizeram. Aquela administradora que tava fez um mapa daquilo ali tudo, direitinho, túmulo por 
túmulo. [Baseado] neste livro aqui. 
 

FOTOGRAFIA 7 – Banner do ―Quadro Velho‖ localizado na sala da administração do 
Cemitério Ecumênico São Francisco de Paula 

 

 

Fonte: Cláudio Carrasco, 2014 

 

 

E terceiro, por afirmar que mesmo com o mapeamento realizado, o mapa não 

é útil sem a sua presença, pois,  
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para saber onde se deve ir, saber onde cada túmulo está. Para interpretar o mapa precisa-se do seu 
Ricardo! 
 

Analisando os escritos, percebemos que a numeração dos quadros não foi 

feita em sentido horário ou anti-horário (tanto se for utilizada a entrada principal ou a 

entrada lateral). A partir da leitura, identifica-se que o Quadro número 1 e o Quadro 

número 3 são aqueles próximos à entrada principal, enquanto o Quadro número 2 e 

o Quadro número 4 estão próximos à Capela do Senhor do Bonfim (FIGURA 19).  

 

 

FIGURA 19 – O mapa do Quadro Antigo a partir do manuscrito 

 

 
 

Fonte: Imagem criada pela autora, 2014 

 

Não foram inventariados os túmulos que estão nas quatro paredes que 

circundam o Quadro, o que faz com que personagens importantes da história de 

Pelotas como, por exemplo, o Barão do Arroio Grande, não constem no manuscrito. 

Tal fato leva-nos a questionar se, para o próprio Rui, estes seriam menos 

importantes do que os mausoléus e as capelas por seu formato mais simples. Esta 
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resposta, no entanto, somente o autor poderia nos dar. Nem ao menos Ricardo 

soube explicar o porquê da não adição destes túmulos. 

Em síntese, o manuscrito deve ser compreendido para além da lista de 

nomes. O que não está escrito, porém, fica explícito, é a relação entre Rui, Ricardo e 

Elias e a dedicação deles com o Quadro Antigo. Ou seja, o manuscrito possui um 

valor muito maior do que apenas funcional, como Ricardo costuma afirmar. 
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3 Objecto Quase 

 

“Tudo são objectos. Quase”. 
(SARAMAGO, 1978) 

 

Neste capítulo os objetos pessoais como forma de salvaguardar a memória 

serão apresentados. Os objetos, chamados biográficos, em sua maioria, 

enfrentaram a passagem do tempo e vem à tona, pelas mãos de familiares. São de 

natureza diversa e, segundo Mignot e Cunha (2006), resultam de diferentes 

estações da vida expressando um desejo de guardar os momentos mais 

significativos. 

Além disso, ―o que guardar?‖, ―como guardar?‖ e ―por que guardar?‖, além do 

papel do ―guardião da memória‖, serão trabalhados neste capítulo. No esforço de 

responder a estes questionamentos busca-se, compreender a relevância de estudar 

estes objetos e, por conseguinte, seus significados. 

 

3.1 O objeto e suas circunstâncias 

 

Poucas cenas são mais comoventes do que assistir uma pessoa mexendo em 

seus guardados. Os olhos ficam marejados ao revirar antigas fotos, diários, roupas, 

cartões postais, entre outros objetos que ―permitem, aos que guardam, um 

reencontro com a própria história‖ (MIGNOT, 2005, p. 35). Tal afirmação é 

corroborada pelo pensamento de Cueco (1995, p. 11) ―a idade vindo, eu olho com 

compaixão meus sapatos usados, desgastados (...) por que jogá-los fora? Por que 

se desfazer de meus pés, porque queimar minhas raízes, minha memória?‖. Em 

suma, muito mais do que sensação estética ou utilidade, os objetos dão 

assentimento à posição do indivíduo no mundo, à sua identidade, falam à alma em 

sua língua natal (BOSI, 2003). 

A autora desta dissertação observou cena semelhante à descrita acima em 

maio de 2009, como relatado no capítulo anterior, quando Ricardo Rojas, a conduziu 

até a sala que ele ocupava no Quadro Antigo, onde, na primeira gaveta da direita de 

uma escrivaninha, ele guardava o manuscrito, que deu origem a este trabalho.   
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Comumente, estes objetos não possuem valor material ou monetário, o que 

leva Halbwachs (2003) a questionar, por que nos apegamos aos objetos? Por que 

desejamos que eles não mudem e continuem em nossa companhia?  

Objetos são coisas produzidas pelo homem. ―O homem (entendido que este 

termo se aplica aqui a todos os representantes do gênero homo) é desde a origem 

um produtor de coisas‖ (POMIAN, 1984, p. 70). Gonçalves (2007) afirma que o 

entendimento de quaisquer formas de vida social e cultural implica necessariamente 

na consideração de objetos materiais. Entende-se, portanto, que objetos fazem parte 

da cultura e da vida. 

 

Se quisermos contar a história do mundo inteiro, uma história que 
não favoreça indevidamente uma parte da humanidade, não 
podemos fazê-lo usando apenas textos, pois, durante a maior parte 
do tempo, só uma fração do mundo teve textos, enquanto a maioria 
das sociedades não teve. Escrever é uma das últimas conquistas da 
humanidade, e, até bem recentemente, mesmo sociedades letradas 
registravam preocupações e aspirações não apenas em seus 
escritos, mas em suas coisas. Uma história ideal reúne textos e 
objetos. (MACGREGOR, 2013, p. 16). 

 

Apesar disso, foi só na primeira metade do século XX, de acordo com os 

escritos de Burke (1991), que os historiadores da Escola dos Annales, 

reconheceram os objetos como documentos. Neste momento, os objetos passaram 

a ser considerados fontes de pesquisa.  

A partir deles, análises acerca da vida dos indivíduos e das diversas relações 

sociais e culturais começaram ser feitas. A relevância de tal reconhecimento pode 

ser melhor compreendida ao entendermos que documento é um suporte de 

informação e que  

 

o que faz de um objeto documento não é, pois, uma carga latente, 
definida, de informação que ele encerre, pronta para ser extraída, 
como o suco de um limão [...] É a questão do conhecimento que cria 
o sistema documental. [...] Toda a operação com documentos, 
portanto, é de natureza retórica. Não há por que o documento 
material deva escapar destas trilhas, que caracterizam qualquer 
pesquisa histórica (MENESES, 1998, p. 95). 

 

Não é suficiente, de acordo com Gonçalves (2007) descrever o material com 

que os objetos são feitos, nem o estilo que os caracteriza, nem as tecnologia mais 

ou menos evoluídas com que eram produzidos. É necessário saber qual o uso 
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desses objetos, e qual o seu significado para as pessoas que os guardavam. Este 

tipo de estudo revela as funções e os significados dos objetos materiais. Pomian 

(1984) destaca que para que valor possa ser atribuído a um objeto por um grupo ou 

por um indivíduo, é necessário e suficiente que esse objeto seja útil ou que seja 

carregado de significado. 

Com objetos, segundo MacGregor (2013), temos estruturas de perícia — 

arqueológica, científica, antropológica — que nos permitem fazer perguntas vitais: 

―como, o que, quando, onde, por quem e por que a cada artefato foi feito e 

guardado, e obter interessantes respostas‖ (PEARCE, 1994, p.126). 

Sampaio (2012) afirma que os objetos possuem uma ―importância afetuosa‖ e 

que seu valor perpassa o campo do sensível, as histórias de vida, o campo da 

experiência, das lembranças e da identidade de seus possuidores. Esse 

entrelaçamento com a identidade é o que Meneses (1998) chama de extended self, 

ou seja, o objeto como extensão do indivíduo, uma continuação de sua vida, de sua 

personalidade. 

Portanto, consciente ou inconscientemente todos os objetos que são 

guardados têm um significado. Segundo Halbwachs (2003) eles não falam, mas são 

compreendidos, porque têm um sentido que é familiarmente decifrado, são imóveis 

apenas na aparência. Ou seja, estes objetos são guardados porque se acredita ter a 

ver com o que a pessoa pensa que é, ou com o que quer ser. Confirma Weiner 

(1987, p. 159) ―através dos objetos fabricamos nossa auto-imagem, cultivamos e 

intensificamos relacionamentos. Os objetos guardam ainda o que no passado é vital 

para nós‖. 

Nos conceitos de Pomian (1984) são semióforos32, objetos que têm sua 

função utilitária esmaecida, mas representam o invisível, são dotados de um 

significado. A carga afetiva que circunda tais objetos não permite a quem os possui 

se desvencilhar deles. São objetos que guardam para os filhos, para os próximos 

das próximas gerações. Cuidam para não perdê-los, querem conservá-los em suas 

vidas porque contam sua história. São recordações de uma época, de um tempo 

passado e, portanto, considerados insubstituíveis.  

Alois Riegl (1984) aponta que são as marcas da passagem do tempo, a 

degradação física, as lacunas, que fundamentam o critério maior de valor do objeto: 

                                                           
32

 Para Franz Steiner (1954) personal treasures. 
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o desbotamento ou a cor amarelada, as bordas quebradas e até mesmo borrões são 

também marcas da identidade do indivíduo e, acrescenta Debary (2010), são os 

sinais de alterações em um objeto, causados em razão de sua história, que 

garantem sua singularidade. Suas características físicas correspondem a uma 

verdade objetiva. Ou seja, suas marcas vão muito além do físico. 

Baudrillard (2001) afirma que os objetos remetem a um mundo de signos 

onde escapariam de seu valor de uso. Nesse sentido, o objeto é considerado um 

portador de memória – pois estabelecem relações entre presente e passado, e pode 

ser utilizado como ferramenta para a transmissão da memória -, ou seja, sua 

definição vai muito além da de Woodward (2007) na qual os objetos são coisas 

materiais que usamos e com as quais interagimos. 

Candau (2012) explicita a relação dos objetos com a memória e, 

indissociável, com a identidade ao destacar: 

 

Afetiva e mágica, enraizada no concreto, no gesto, na imagem e no 
objeto, a memória se compõe dos detalhes que a confortam; nutre-se 
de lembranças vagas globais e flutuantes, particulares e simbólicas, 
sensíveis a todas as formas de transmissão, censura ou projeções. 
Ela pode, portanto, integrar-se nas estratégias identitárias (CANDAU, 
2012, p. 132). 

 

De acordo com Roth (2001) qualquer objeto pode se tornar símbolo, criar 

laços entre pessoas, ser carregado de emoções. Neste trabalho tratamos do 

manuscrito elaborado por Rui Rojas e guardando durante mais de 30 anos por seu 

irmão, Ricardo. Roche (2004) denominaria o manuscrito como um ―objeto banal‖, ou 

seja, objeto usado no cotidiano. Os objetos banais são, segundo Bosi (1994) ―mais 

expressivos‖, exatamente por não serem vistos como relíquias, não pertenciam a 

reis ou rainhas, mas, a pessoas comuns. Destaca Pomian (1984) quanto mais carga 

de significado esse objeto possui, menos utilidade tem. Seu real valor só é atribuído 

no momento em que é protegido, conservado ou reproduzido. 

Segundo MacGregor (2013, p. 15) ―os objetos nos contam sobre o mundo 

para o qual foram feitos, assim como sobre os períodos posteriores que os 

transformaram e os mudaram de lugar, às vezes adquirindo significados muito além 

da intenção original de quem os produziu‖. 

Os objetos, segundo Silveira e Lima (2005) falam sempre de um lugar, pois 

estão ligados à experiência dos sujeitos no mundo. E, como são guardados em 
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função de sua carga afetiva, acabam por ser destituídos de suas funções principais. 

Neste momento, de acordo com Descola (2007) o objeto torna-se necessariamente 

outra coisa que não mais aquela de antes. Quando a situação para a qual foi 

fabricado deixa de existir, ele entra em um novo uso e novo contexto. Passam a ser 

considerados, então, objetos de memória. Em suma, ―ao proporcionar a conexão 

com o mundo, os objetos mostram-se companheiros emocionais e intelectuais que 

sustentam memórias, relacionamentos e histórias‖ (DOHMAN, 2013, p. 33). Visto 

que os objetos são capazes de fazer lembrar, comunicar e transmitir mensagens. 

Como no caso do manuscrito, um trabalho a ―seis mãos‖ – Rui, Ricardo e 

Pipa -, iniciado em 1972 e ―finalizado‖ em 1979, dois anos após a morte de Rui, 

destaca-se que ―os objetos são capazes de sobreviver a seus criadores‖ (AZEVEDO 

NETTO, LOUREIRO e LOUREIRO, 2013, p.13), o que o torna apto a expressar o 

passado de forma profunda e sensorialmente convincente (MENEZES, 1998). Tal 

fato permite que seja feita, segundo Kopytoff (2008) uma análise da vida dos 

objetos. Estas análises possibilitam ir além: desvendar a vida de um indivíduo 

através dos objetos. Entende-se, portanto, que o objeto guarda consigo uma história, 

ou seja, têm  uma  trajetória, uma biografia. E a biografia dos objetos introduz a 

biografia das pessoas nos objetos. 

 

3.2 Guardar para lembrar 

 

De acordo com Mignot (2000) entre os significados do ato de guardar estão: 

preservar, esconder, perpetuar.  

Artières (1998), examinando a constituição pessoal de arquivos de vida, 

destaca três vertentes relacionadas ao que chama de ―arquivamento do eu‖. 

Inicialmente, crê que os homens arquivam suas vidas cumprindo o mandamento 

social ―arquivarás tua vida‖, o qual reflete o poder da escrita sobre o cotidiano, afinal, 

como ressalta, é preciso inscrever-se nos registros civis, em fichas médicas, 

escolares e bancárias. A partir disso, surge a necessidade da organização dos 

arquivos de nossas vidas: o que se deve guardar e o que se deve jogar fora. Os 

arquivos selecionados, provedores de recordações e lembranças é que irão garantir 

uma identidade ao sujeito. 
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 O segundo aspecto está ligado às práticas de arquivamento do eu: guardar 

papéis ou documentos em pastas, gavetas ou cofres; montar álbuns fotográficos, 

manter um diário, ou, até mesmo, escrever uma autobiografia. Tais práticas exigem 

um trabalho minucioso de análise e seleção, que pode incluir: sublinhar, riscar, 

recortar, e, até mesmo, manipular e omitir. Tais ações indicam a intencionalidade do 

sujeito que constitui seu arquivo pessoal. O relato de Ricardo permite compreender 

que, o ato de guardar o manuscrito, era também uma forma de provar a dedicação 

de sua família com o Quadro Antigo durante tantos anos. Guardou – e, 

posteriormente, mostrou – para que de uma forma sua família fosse lembrada (ou 

jamais esquecida) como parte daquele lugar.  

 O terceiro aspecto diz respeito à subjetividade das práticas do arquivamento 

do eu, o que, para o autor, é uma prática de construção de si mesmo. As práticas 

elencadas acima – escrever um diário e guardar papéis, escrever uma autobiografia 

– inserem-se no âmbito das quais, segundo Foucault (2003), revelam uma 

preocupação com o eu. Desse modo, arquivar a própria vida possibilita forjar uma 

imagem íntima de si mesmo, como contraponto à imagem social. O que é escolhido 

e guardado serve para dar sentido à vida. 

Além disso, o arquivamento da própria vida permite moldar o sentido do ―eu‖ 

ou de identidade e, dessa forma, afeta as maneiras como as vidas são construídas. 

Acredita-se que o acervo nasce da desordem. Os papéis, as fotografias, os 

objetos misturados aguardam por mãos que manipulem e classifiquem os 

documentos, olhos que vigiem o escrito, cheiros que despertem memórias (FARGE, 

2009). 

Segundo Mignot e Cunha (2006), materializados em papel e tinta, guardam 

histórias individuais e familiares. Aparentemente pouco importantes, eles são 

resultado da vontade de testemunhar um vivido. Papéis antes tratados 

principalmente pela sua utilidade (valor de uso) passam cada vez mais a valerem 

pela sua capacidade de remeter a outra coisa: valor de signo. 

Guarda-se pela necessidade de recordar e, nas palavras de Candau (2012) 

para que não nos tornemos seres pobres e vazios, tendo em vista que os suportes 

materiais da memória vão sendo destruídos pela sociedade capitalista que, segundo 

Bosi (1994) bloqueia os caminhos da lembrança, arranca seus marcos e apaga seus 

rastros. 
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Guardar é, segundo Cunha (2005), um dispositivo de resistência, que 

favorece uma prática do indivíduo tomar distância de si, testemunhar e nos legar 

seus registros. 

Nas palavras e ações de Ricardo durante a conversa, percebe-se, que ao 

folhear o manuscrito, passa a sentir as presenças de seu irmão e de seu pai, é 

tomado por elas. Ao guardar o manuscrito, a memória de Rui e de seu pai é 

salvaguardada por Ricardo. Eles estão lá nas páginas amareladas, na tinta que fica 

no papel, na forma de organizar aquele local. Ou seja, pensar sobre o manuscrito, 

significa pensar sobre memória, mas também sobre poder e posse. 

É importante salientar que, apesar de estar em uma gaveta, protegido pelo 

senhor Ricardo, aparentemente, o manuscrito não estava escondido. Esta diferença 

deve ser acentuada porque, segundo Mignot e Cunha (2006 p. 41) ―guardar consiste 

em proteger um bem da corrosão temporal para melhor partilhar; é preservar e 

tornar vivo o que, pela passagem do tempo, deveria ser consumido, esquecido, 

destruído, virado lixo‖. Ao guardar, o senhor Ricardo escolhe quem tem acesso ao 

manuscrito, o que nos faz perceber a carga afetiva e intimista do documento, que 

pode guardar antigos projetos, expectativas, sonhos e até mesmo, segredos dele e 

de seu irmão.   

Na impossibilidade de estar com seu pai e seu irmão e de manter-se no local 

onde a maior parte de sua vida foi vivida, Ricardo guardou fragmento, guardou um 

vestígio daquele tempo, daquele modo de vida, tentando, desta forma, suprir a falta 

e a dor da perda, dando-lhe uma ilusória possibilidade de retorno ao passado. 

Guardar o manuscrito é, para Ricardo, uma forma de salvar, mesmo que não 

em totalidade (já que a família era humilde e não tem fotografias daquela época e 

porque, segundo o próprio Ricardo a mantenedora, Santa Casa, vendeu o terreno 

pra Cortel, pra construir os novos jazigos e demoliu a casa, da qual não existe 

registro oficial), parte da experiência, valiosa demais para ele, para perder-se com o 

passar dos anos.  A preservação do manuscrito representa a busca de salvar a si 

mesmo, de arquivar-se, construindo significações para a própria existência. 
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3.3 O guardião da memória 

 

Halbwachs (2003) afirma que transmitir uma história, sobretudo a história 

familiar, é transmitir uma mensagem, referida, ao mesmo tempo, à individualidade da 

memória afetiva de cada família, e à memória da sociedade mais ampla, 

expressando a importância e permanência do valor da instituição familiar. Barros 

(1989 p. 6) acrescenta que existe a importância do grupo familiar como referência 

―fundamental para a reconstrução do passado advém do fato de a família ser, ao 

mesmo tempo, o objeto das recordações dos indivíduos e o espaço em que essas 

recordações podem ser avivadas‖. 

O surgimento de guardiões da memória está intimamente relacionado 

 

ao sentimento de desaparecimento rápido e definitivo (a aceleração 
da história), combinado com a preocupação sobre o exato significado 
do presente e com a incerteza do futuro. Essa combinação traz a 
necessidade de transformar vestígios em testemunhos, suportes 
matérias da memória enquanto referências tangíveis (FÉLIX, 1998, p. 
51).  

 

Os objetos passam a ser vistos, portanto, como uma concretização da 

memória. Barros (1989, p.35) acrescenta que ―esses objetos não são apenas partes 

de um passado, mas símbolos da família, dos laços de descendência, que podem 

ser transcritos como bens que contêm uma história‖. 

Ao tornar-se guardião da memória, uma pessoa passa a ser responsável por 

reunir bens materiais de valor simbólico para sua família. Ou seja, algo que marca a 

sua existência ou a existência de alguém da família no mundo. 

Nas palavras de Castro Gomes (1996) o guardião é um profissional da 

memória. Ao aceitar fazer o ―trabalho‖ da memória, o faz por alguma ordem de 

razões importantes, dentre elas, a busca de novos conhecimentos, a realização de 

encontros com outros e consigo mesmo, de forma a que os resultados sejam 

enriquecedores sob o ponto de vista individual e coletivo. 

Ricardo Rojas pode ser considerado, então, um guardião da memória, aquele 

que tem como função, de acordo com Castro Gomes (1996) ser um ―narrador 

privilegiado‖ da história do grupo ao qual pertence e sobre o qual está autorizado a 

falar. Ele guarda as marcas do passado ao qual se remete, porque é o colecionador 

dos objetos materiais que encerram aquela memória.  
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Alberti (2004) acrescenta que, por se tratar da experiência de um sujeito, a 

sua narrativa acaba por colorir o passado. Se para muitos, cemitério é sinônimo de 

tristeza, dor e experiências por vezes traumáticas, para o senhor Ricardo é sinônimo 

de vida, família, trabalho. Mesmo que o vivido não tenha sido fácil, ele recorda 

sempre de maneira tranquila e com boas histórias os anos em que sua família viveu 

ali. Abrir covas, fazer sepultamentos de adultos e crianças no chão ou na parede, 

ser pedreiro, lavar túmulos, faz parte de sua identidade, da identidade dos homens33 

da família Rojas. 

Ainda de acordo com Castro Gomes (1996) existem momentos e motivações 

especiais que iniciam a carreira de um guardião de memória. Tais momentos são 

emblemáticos e acabam por dominar a trajetória de vida dos mesmos. Como 

relatado no primeiro capítulo, a década de 1970 foi de grandes mudanças na vida de 

Ricardo Rojas: a morte do pai em 1972, a do irmão em 1977, a mudança da família 

da residência erguida no Quadro Antigo em função da construção do Cemitério 

Ecumênico em 1979. Ou seja, o fim de um modo de vida, fez dele o guardião da 

memória, tanto de sua família quanto daquele lugar. 

Para Barros (1989):  

 

O guardião está referido à família quando constrói para si e para os 
familiares o perfil desse papel social. Não é uma motivação 
individualizada que leva o colecionador a procurar, investigar, 
encontrar e conservar seus bens preciosos (...) essas atribuições não 
são especificadas apenas pelo guardião, mas por toda família que 
consensualmente o incumbiu desta tarefa (p. 38). 

 

Pereira (2003) afirma que o guardião da memória tem o direito e a obrigação 

de cuidar da memória da família. Para isso, ele reúne e conserva bens materiais de 

extremo valor simbólico, neste caso, um manuscrito, aparentemente sem nenhuma 

importância, mas que na verdade, é testemunha de um importante período da vida 

das pessoas e apresenta-se como um modo de registrar e preservar este tempo. 

De acordo com Caixeta (2006), para o guardião da memória os objetos 

guardados possuem duas funções principais: ser a própria lembrança de eventos da 

família, da ascendência, das práticas e permitir a construção de histórias sobre eles 

                                                           
33

 Apesar de dezoito serem os filhos do casal, aparentemente poucos sobreviveram à infância já que 
o senhor Ricardo sempre fala de um número reduzido, apenas cinco: duas mulheres e três homens. 
De acordo com ele, as mulheres auxiliavam no orçamento da família fazendo a limpeza dos túmulos 
do Quadro Antigo enquanto Rui (o mais velho), Ricardo e Roberto (o mais novo dos três) trabalhavam 
naquele local efetivamente. 
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e através deles. O manuscrito, no caso de Ricardo e da família Rojas, é um 

testemunho do modo de vida que levaram durante anos. 

Tal objeto pode parecer sem importância para outros membros da família, 

porém, para o guardião, Ricardo, ganha grande destaque, porque foi feito por uma 

pessoa especial – seu irmão mais velho, Rui - e porque tem a ver com uma história, 

considerada por ele, muito importante, que é o tempo em que sua família ―tomou 

conta‖ do Quadro Antigo. 

Como guardião, Ricardo guarda e reproduz a memória de seu pai, de seu 

irmão e daquele lugar. Reconstrói a memória de sua família. 

 

Isso aqui é... [EMOCIONADO, APONTANDO PARA O MANUSCRITO] a história da gente. 

 

* * *  

 

Em junho de 2013, durante o primeiro (re)encontro o manuscrito foi devolvido 

para o senhor Ricardo. Enquanto folheava-o afirmou que iria entregá-lo para a nova 

administração do Cemitério, pois eles poderiam precisar, já que agora ele está 

aposentado. Porém, naquele mesmo dia, no decorrer da conversa, disse que iria 

voltar a guardá-lo, como recordação de seu irmão e do tempo trabalhado no Quadro 

Antigo. Justificou que mesmo que um mapeamento tentasse ser feito, apenas ele e 

o irmão entenderiam a forma como as coisas estavam postas no documento. 

No momento em que foi feita a ―devolução‖ do manuscrito para o senhor 

Ricardo, sua esposa, Ieda, estava presente e afirmou ―ah, então este é o tal livro‖? O 

que fez pensar ―Foi a primeira vez que ela o viu?‖. Esta cena permite diferentes 

interpretações além de uma conclusão inegável: o valor afetivo deste manuscrito 

para o senhor Ricardo. O que ele expressa sobre a relação de Rui e Ricardo e a 

relação deles – e, também de seu pai – com o Quadro Antigo é muito maior do que 

seu valor funcional, como o entrevistado constantemente afirma. 

Até o presente momento, o manuscrito está guardado na residência do 

senhor Ricardo Rojas. 
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Considerações Finais  

 

Uma característica dos objetos é que eles mudam, ou são modificados e 

passam a adquirir significados que, em sua origem, sequer poderiam ser 

imaginados. 

O que motivou a criação do manuscrito, fio condutor deste trabalho – que 

começou a ser escrito por Rui Rojas durante seus intervalos de trabalho em 1972, 

em folhas de papel almaço, depois em um caderno e hoje, um livro de atas -, foi a 

intenção de que o mesmo servisse para ajudar a ele e a seu irmão Ricardo a ―não 

esquecer‖ o local de cada túmulo do Quadro Antigo, após a morte de seu pai, Elias.  

O conteúdo do manuscrito é uma lista de nomes de pessoas cujos túmulos 

estão localizados na área do Quadro Antigo do Cemitério Ecumênico São Francisco 

de Paula o que o caracteriza como um documento administrativo, uma escrita 

profissional, afinal, confere unidade a um conjunto. 

Ao longo deste trabalho, foi possível compreender que o manuscrito não 

apresenta apenas um inventário com a lista e a caracterização detalhada de cada 

túmulo presente no Quadro Antigo. Vai além. Ele é, em última instância, um suporte 

para a lembrança de um tempo. Rui Rojas, ao utilizar a linguagem escrita, acabou 

por testemunhar um modo de vida, e a afirmar a identidade dos homens da família 

Rojas ao mesmo tempo em que documentou uma memória. 

A materialidade do objeto (o folhear de suas páginas amareladas, a tinta azul 

da caneta, as observações a lápis), somada ao relato do senhor Ricardo Rojas, 

indiciam uma memória da família Rojas e grande parte da história do Quadro Antigo 

do Cemitério Ecumênico São Francisco de Paula.  

O manuscrito reforçou uma ligação afetiva entre o patriarca, Elias, Rui, 

Ricardo e o Quadro Antigo. Ao escrever, Rui produziu uma memória, Ricardo, no 

momento em que o guardou, garantiu uma lembrança, e assim, salvou parte da 

experiência vivida naquele local, valiosa demais para ele para perder-se com o 

passar dos anos, tornando-se o guardião da memória da sua família e daquele lugar. 

Portanto, o manuscrito pode ser considerado um objeto biográfico. Objetos 

biográficos são aqueles objetos que envelhecem com seu possuidor e se incorporam 

a sua vida, além de representar uma experiência vivida, no caso dos homens da 

família Rojas, a experiência como coveiros do Quadro Antigo e a importância que 

exercer tal função teve em suas vidas. ―Só o objeto biográfico permanece com o 
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usuário e é insubstituível. O que se poderá igualar à companhia das coisas que 

envelhecem conosco? Elas nos dão a pacífica impressão de continuidade‖ (BOSI, 

1994, p. 441), além disso, como afirma Mignot (2005), cumprem a função social de 

edificadores da memória pessoal ou familiar, retomando a ideia de que cada objeto 

guarda uma história, tem uma trajetória, uma biografia. Como afirmou Ricardo 

[excerto página 72] ―Isso aqui é a história da gente‖. 

Apesar de ser considerado um objeto biográfico, o manuscrito não fornece 

detalhes importantes da vida pessoal de seu autor, todavia é intenso naquilo que 

manifesta: a vontade de organizar um local extremamente importante para Rui, o 

Quadro Antigo, parte significativa de sua vida. Como salientou Ricardo na entrevista 

[excerto p.29], Rui foi o único dos filhos que frequentou a escola particular – seus 

pais pagavam pela educação do irmão no Colégio Gonzaga, pois o consideravam 

―muito inteligente‖ – o que leva a pensar se ele não teria uma visão diferente do 

valor e da utilidade do escrito e, por estas razões, resolveu escrever o manuscrito. 

Além disso, a morte do pai e assumir sua posição naquele lugar, foram fatores 

decisivos para Rui iniciar sua escrita. 

Este estudo permitiu compreender o manuscrito em diferentes sentidos: como 

escrita ordinária, por deixar traços do vivido e registrar, de certa forma, o cotidiano; 

como testemunha de um modo de vida, no caso da família Rojas, a vida enquanto 

moradores e trabalhadores do cemitério; como relíquia conectada com uma 

sensibilidade nostálgica, por ser a única lembrança palpável daqueles quase cem 

anos no Quadro Antigo; como registro de uma trajetória, aqui, o período em que Rui 

assumiu o ―cargo‖ mais importante do Quadro Antigo, anteriormente ocupado por 

seu pai, Elias e, posteriormente por seu irmão, Ricardo; e como um objeto a ser 

conservado e preservado por ser parte da história da família Rojas e do Quadro 

Antigo do Cemitério Ecumênico São Francisco de Paula. 

Concluímos, portanto, que o manuscrito sobrevive porque comprova a 

presença da família Rojas durante quase cem anos, no Quadro Antigo do Cemitério 

Ecumênico São Francisco de Paula. Nele estão presentes a história, a memória e o 

desejo da família Rojas em significar aquele lugar, materializados em um objeto que 

pode ser tocado e amado e carregado junto a si. Se para muitos, cemitério é 

sinônimo de tristeza, dor e experiências por vezes traumáticas, para a família Rojas 

é sinônimo de vida, família, trabalho. 
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Como dito ao final do primeiro capítulo ―a morte não é um fim‖ e esta 

dissertação também não. Há possibilidades de novos trabalhos sobre o manuscrito, 

a família Rojas e o Quadro Antigo do Cemitério Ecumênico São Francisco de Paula. 

Entre outros temas, podem ser exploradas pesquisas sobre outras famílias que 

tenham vivido em outros cemitérios; viabilidade de efetivo mapeamento através do 

geoprocessamento de dados do Quadro Antigo a partir do manuscrito; além de, é 

claro, elaboração de um plano de ―conservação preventiva‖ para o manuscrito, em 

outras palavras, sugestões e ações para que o correto armazenamento do 

documento ocorra. 
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Data da Entrevista: 10 de junho de 2013 
Nome do entrevistado: Ricardo Rojas (R.R.) 
Nome de entrevistador: Bruna Frio Costa (B.F.C.) 
Projeto: Dissertação de Mestrado em Memória Social e Patrimônio Cultural 
Instituição: Universidade Federal de Pelotas 
 
B.F.C.: Então... 
 
R.R.: Pra começo eu vou te relatar que o meu pai chegou no cemitério em 1914, ele 
foi dado a família (...) o senhor era o capataz do cemitério era só ele e a esposa 
então adotaram, ele já tinha 14 anos de idade e ficou ali com eles, trabalhando no 
cemitério. Ai foi, foi, foi, ai ele saiu dali para casar, casou, foi morar na vila São 
Francisco, tinha um (...) depois esse senhor e essa senhora faleceram, não é, ai veio 
um capataz, a santa casa nomeou um capataz para o cemitério, o senhor Pedro 
Godinho, ai ficou seu Pedro Godinho e o meu pai ficou como funcionário do 
cemitério, ai eu não sei, não me recordo a data a data que esse senhor faleceu, eu 
me lembro dele, eu ia na venda dele, ai chamaram o meu pai para ficar de capataz 
do cemitério. Ai o meu pai se mudou para a casa do cemitério eu tinha 1 mês, 1 
mês. Os cinco irmãos mais velhos, não, os 4, eu era o quinto  
 
B.F.C.: O senhor era o mais novo?  
 
R.R.: Não, nós era 18 irmãos, e eu era o quinto, eu fui o primeiro a chegar na casa 
do cemitério, eu fui o primeiro. Então, quer dizer, ai o meu pai ficou até 1972, 
quando ele faleceu. Criou eu, criou os filhos tudo ali, é que não se criaram todos, 
porque, faleceram muitos, faleceram 6, ficou só 12 e todos nós vivemos ali dentro do 
cemitério. As minhas irmãs lavavam túmulo para ajudar, botavam, aquilo que 
naquele tempo a gente chamava de ―água pra vaso‖ para os fregueses, não, é? Que 
dava, o pai ganhava pouco, 200 réis, 500 réis, aquilo ia ajudando, não é, na 
despesa. E ai, ali foi, e em 1972, o meu pai faleceu. Ai eu tinha o irmão mais velho, o 
Rui, que fez este livro, é o que fez este livro, é o que ficou de capataz, mas 
infelizmente ele teve muito pouco tempo, ele teve só dois anos, ai ele adoeceu, 
adoeceu, e ele veio a falecer três anos depois, ele teve muito doente e faleceu em 
77. E ai fiquei eu, tomando conta do cemitério. De 77 pra cá eu passei a ser o 
capataz do cemitério. Mas, ai foi, bem me criei ai dentro, eu fiz tudo que foi serviço 
ali, eu, eu abri cova, eu fiz sepultamento, eu era pedreiro, eu era tudo, eu fazia 
sepultamento na parede, no chão, porque naquele tempo não tinha como tem hoje 
essas coisas, eu trabalhei de cinquenta... eu comecei a, como funcionário da Santa 
Casa, em 12 de maio de 1952  
 
B.F.C.: E o senhor tinha quantos anos em 52?  
 
R.R.: Eu? 14! 14 anos! E, porque, naquele tempo eles deixavam trabalhar porque o 
meu pai era o capataz do cemitério, então eles deixavam. Eu fiquei até quando eu 
me casei em 1958, eu me casei em 58. Ai eu me casei em dezembro, foi em 
dezembro, é... dia 20 de dezembro e eu entrei pro cemitério dia trinta... ―foi dia 
primeiro, minha velha?‖, foi dia primeiro de novembro, que eu peguei como 
funcionário efetivo, antes eu era diarista. A primeiro de novembro. E aquilo ali, eu, 
passei a minha vida toda dentro do cemitério. Eu conheci pessoas de famílias 
tradicionais, tive, graças a Deus, tive relações com todos, com aqueles Assunções, 
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com os Caringi, com aquele escultor, ele era muito meu amigo, até. O doutor Rui 
Hosni, o velho que era da perícia, eu conheci aquela gente, os Barão de Santa 
Tecla, aqueles, mas já eram os netos, filhos, os bisnetos, não é? Deles, eu conheci 
os Mascaranhas, aquela gente importante, os Russomano, aquilo tudo eu tive 
amizade com eles, graças a Deus eu tive sempre, muita facilidade de, de, de, de me 
relacionar e se, eu sempre, fazia o que o meu pai me dizia, ―tu sempre te põe no 
lugar que tu é, tu é empregado do povo, tu vai lidar com o povo‖, meu pai dizia assim 
―se tu não fizer assim tu vai te embora pra não prejudicar ninguém‖, era sempre isso, 
que ele aconselhava, o meu pai. O meu pai era uma pessoa boa, graças a Deus, 
uma pessoa muito direita, todo mundo queria ele bem. E ai foi indo a minha carreira, 
tu vez, eu fui indo, fui indo, ficando, viu? Fui tratando com aquela gente muito boas. 
Eu ainda sou do tempo em que eles faziam missa na capela. Mas eles faziam 
missas domingos, nos domingos tinha missa, tinha.  
 
B.F.C.: Então deve ser uma tristeza para o senhor ver a capela desabando?  
 
R.R.: Ah, é! Caindo, tá toda caindo. Foi, foi, é, eu vou lá muito ver o nosso filho, toda 
sexta-feira, o filho que nós perdemos. Então nós vamos lá no quadro velho e a Ieda 
(?) vai lá na cigana  
 
B.F.C.: Ah, ela gosta da cigana? Todo mundo gosta da cigana! 
 
R.R.: Ah, gosta! Todo mundo! Ela vai lá levar uma rosa para a cigana sempre e eu 
fico olhando a capela, eu fico, porque dá, dá uma tristeza. E ai eu fui, eu fui, levei a 
minha vida toda assim, trabalhando desde os 14 anos, daí com 71 anos e meio. Eu 
entrei dia 12 de maio de 52 e saí dia 30 de julho de 2009. 2009? É, é. É, foi de 2009. 
É, faz 3 anos, 3 anos, é isso mesmo. Eu, eu me, eu já estava aposentado. Sou muito 
agradecido a Santa Casa, porque eles me, tudo o que eu tinha direito eles me 
deram. É, eu fui muito, muito bem recompensado por aqueles anos, esse último, 
penúltimo provedor que tinha, o doutor Lamas, foi muito bom pra mim. Os outros 
foram, mas este foi o único que me apertou a mão nesses anos todos como, de 
provedor foi este, doutor Lamas. Ele foi muito bom. Quando eu quis vir me embora, 
ele disse ―É, Ricardo, tu tem, a Santa Casa tem uma conta a ver contigo, mas tu 
espera mais um pouco até eu poder te ressarcir‖. Que eu tinha, um fundo de 
garantia, que eu tive que botar na justiça, 25 anos, de que, que eles não me 
procuraram pra fazer opção e eu também nem me lembrava, não sabia, não é? Por 
nós nunca, o meu pai tratava a Santa Casa, como se ele devesse obrigação pra 
Santa Casa, por ter deixado ele morar aqueles anos e criado os filhos assim, ali 
naquela casa. Ele era assim. Ele sempre dizia pra mim ―Meu filho, tu nunca bota a 
Santa Casa na justiça‖.  
 
B.F.C.: Então isso foi uma promessa, praticamente?  
 
R.R.: É, ai quando eu quis este fundo de garantia, e eu fui falar com o doutor 
Cipriano de Moraes eu disse ―Olha, doutor, isso que passa, isso, assim, assim. Eu 
não queria botar a Santa Casa, mas eu preciso desse, pra minha velhice‖. Então ele 
disse ―Mas seu Ricardo, o senhor não vai botar a Santa Casa na justiça, é que o 
senhor não pode mover isso sem um advogado‖. Ai o advogado botou e, em 12 dias 
eles optaram pela minha, e ai ficou então aquilo e o doutor Lamas me disse, ai 
quando eles puderam, me deram, ai eu disse pra ele ―Olha, doutor, agora eu já tô 
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muito cansado, já não tinha mais condições das pernas‖. Daí ele disse ―Não, senhor 
Ricardo, o senhor faça o que o senhor quiser, mas, pra mim, o senhor nunca foi 
empregado da Santa Casa, o senhor era um colaborador‖. Só este homem, me 
disse, sabe. [EMOÇÃO] Eu fiquei muito grato a ele. Porque, graças a Deus, eu e a 
minha velha, passamos, temos, temos bem, passamos bem. Essa casa aqui que 
nós temos foi dada da mãe dela, pra ela, comprou no nome dela, quer dizer que, é 
dela a casa. Então, quer dizer, a gente não paga aluguel, não paga nada, eu e ela, 
eu, eu paguei INPS pra ela 14 anos, quando ela fez 60 anos se aposentou, então 
quer dizer que nós vivemos bem, graças a Deus.  
 
B.F.C.: O que o senhor pensa quando lembra do Quadro Antigo? 
 
R.R.: Eu só me lembro das pessoas, tu sabe? É, me lembro, das pessoas, todas, 
todas, todas aquelas pessoas, me lembro, é, é muito difícil tu guardar a fisionomia, 
não é? Porque eu era moço, e eles já eram pessoas idosas. Mas eu me lembro do 
tratamento que eu tive daquelas pessoas, que se diziam, que eram importantes, 
eram os nobres da época. Eu fiz muito enterro deles. E depois, claro, fui amigo dos 
filhos, de netos, de sobrinhos. Eu fui, é, eu tive uma amizade muito longa, não é, eu 
era muito bem reconhecido. É, eu era muito bem reconhecido. Tanto é que na Santa 
Casa, depois que a administração veio pra aqui, ninguém usava nome de 
administradora, do administrador, era o seu Ricardo. Eles procuravam o seu 
Ricardo. Os próprios administradores diziam ―Comigo não adianta senhora, a 
senhora tem que procurar o seu Ricardo‖. Claro! Eu vivi a minha vida toda ali dentro.  
 
B.F.C.: Como era a sua rotina, ali? O senhor foi uma criança morando no cemitério! 
Tinha medo? Brincava? Jogava futebol? 
 
R.R.: O meu pai fez eu e o meu irmão, o Roberto, perder o medo, ele se ―esquecia‖, 
naquele tempo, aquilo tudo era fechado lá nos fundos, ele se esquecia por gosto da 
ferramenta lá nos alemão, quando era dez horas da noite ele fazia nós ir lá buscar. E 
nós meio queria empacar, mas não empacava. Porque naquele tempo, o que o pai 
dizia, se fazia. Era ordem. Ai eu e o Beca ia, mas no fim já (...), eu quando namorava 
a minha velha, vou contar essa história, viu? A minha velha morava aqui, na 
Guabiroba, ela era filha da dona Aurora, os teus avós conheceram. E, e, e, ela 
morava aqui. E eu invés de sair pela vila, eu pulava o muro do cemitério e ia por 
dentro do cemitério, meia hora, uma hora da madrugada. Pra cortar caminho! E era 
mais seguro. É que naquele tempo não era como hoje, não é? Mas é mais seguro 
mesmo, muito mais. E nunca, graças a Deus, eu nunca vi, às vezes eu passava da 
capela e dava volta, pra ver se o pai já tinha mesmo fechado a porta dos fundos da 
capela. Outra coisa que eu vou te salientar, o meu pai jantava, porque nós moramos 
aqui uns seis meses, me parece, quando casamos, e depois eu inventei de ir lá pra 
perto do meu pai. Não quis ficar aqui, daí alugamos aqui, mas foi a maior bobagem 
que eu fiz na minha vida. E fui pra lá, fui pra perto dele. Eles eram muito amigos, a 
minha mãe e o meu pai, da minha velha, muito amigos. Então, sabe o que que ele 
fazia, qual era, o meu pai não saia de casa, jantava, quando era naquele tempo, no 
inverno, sete horas, ele dizia: ―Ricardo, vamo lá pra capela?‖ Ficava no fundo da 
capela, sentado, aquilo era muito bonito lá dentro, muito bonito. Até os fundos era 
todo de madeira de lei, tinha uns armários, então nós ficava sentados na porta de 
capela, nos fundo, até onze horas, meia noite. Eu ficava com ele, porque os outros 
meus irmãos não iam, não, eles não gostavam.  
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B.F.C.: E vocês ficavam conversando? 
 
R.R.: Conversando, ele sempre dizia pra mim ―Tu quer escutar? Fica bem quietinho 
que tu vai escutar o que falam quem passa na rua‖. E era verdade, não é? É um 
silêncio. Então isso ai foi coisa que marcou muito. Essa coisa, eu conto pra todo 
mundo sempre isso. E naquele tempo as terreiras, tinham que entrar lá por casa, 
porque ninguém pulava muro, ninguém, o pai é que tinha as chaves dos portões. 
Então, eles entravam lá por casa e eu que ia levar eles. Porque a cruz, antigamente, 
era no fundo da capela, depois é que passou pro lado lá. Às vezes ficava até a uma 
e meia, duas horas da manhã, eles lá, me sentava na porta da capela, eles faziam o 
trabalho deles, mas ninguém pulava como, hoje também não pulam. A Santa Casa 
hoje, eles enterram, eles entregam a chave o chefe entrega a carteira de identidade 
e eles dão as chaves pra eles entrar de noite. Mas naquele tempo era o meu pai, 
não é? Era o meu pai era que lidava com eles, então essa é uma situação, uma 
curiosidade. Assim foi a minha vida. Eu pegava o serviço 7 e meia, porque com o 
meu pai era assim, um, um empregado estranho podia chegar 20 pras 8, agora, eu e 
meu irmão tinha que ser 7 e meia. Se passasse cinco minutos ele dizia ―perdesse 
meio dia, de tarde tu pega‖.  
 
B.F.C.: Ele era rigoroso? 
 
R.R.: Ah, era, ele era muito sério, muito rigoroso. Os outros não tinham importância, 
agora, eu e o meu irmão tinha que ser sete e meia. Então assim nós fomos levando 
a vida. A coisa pra mim foi muito fácil porque eu fui criado ali, eu sabia tudo, tudo, 
tudo, pessoas chegavam, vinham perguntar, pessoas de fora perguntando, lá 
naqueles fundos, e olha que naqueles fundos, aquilo é grande. E eu trazia aquilo na 
memória. Uma pessoa me dava a data do falecimento, eu ia na administração e eles 
me davam o número e o ano e eu ia direitinho no lugar donde é. Conhecia muito, 
muito. Às vezes eles vinham aqui em casa, às vezes, eu estava de folga aos 
domingos, tinha enterro lá nos fundos, não sabiam, eles me telefonavam, o senhor 
vai ter que vir aqui, que nós não achamos o túmulo, e lá ia eu, nunca me neguei 
também, nunca me neguei. Sempre fui. Porque o meu pai me dizia ―se tu não tá 
ajudando tanto a Santa Casa, tu tá ajudando as pessoas que precisam, que quem ia 
pra lá era pessoa que precisava, não é? Daquele lugar‖. Então eu sempre, eu 
sempre, sempre me baseei muito pelo meu pai, pela vida do meu pai. O meu pai é 
um exemplo maravilhoso, maravilhoso, de tudo, não é? De tudo! Foi, quando, eu 
entrei pro cemitério porque eu fui expulso do colégio, eu tava no colégio das freiras, 
ai lá, uma freira deu com uma régua no rosto de um guri, e eu prendi-lhe um 
―tamancão‖ nela. Fui expulso! Ai meu pai me deu-lhe uma coça bem dada, deixou 
passar uns dois dias e disse, isso foi em abril de 52, quando foi... era bem no fim de 
abril, eu sei que ele deixou passar era uma quinta-feira, deixou passar o final de 
semana, me chamou na segunda-feira e disse ―o que tu vai fazer da tua vida? Tu vai 
estudar? Que eu vou falar com a madre!‖ ―Não, eu não quero mais estudar‖. ―Então 
vamos fazer o seguinte, amanhã às 7 e meia tu vai com o teu tio abrir cova, que é o 
meu tio que abria cova, o irmão dele, que é pra ti não tá nas esquinas pensando 
coisa ruim‖. Aquilo foi uma, um grande exemplo que eu tive. E depois tive a 
felicidade de ter uma esposa que eu acho que todo mundo queria ter. É, 
compreensiva, compreensiva, boa, boa mãe, boa esposa, boa amiga.  
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B.F.C.: Quantos filhos vocês tiveram? 
 
R.R.: Quatro. É, dois casais, nós perdemos um, um com 26 anos e temos 3 agora. 
Dois trabalham no banco do estado, Banrisul. E tivemos 4 filhos, perdemos 1, 
ficamos com 3, uns ricos filhos também, graças a Deus, tivemos muita sorte. Eu 
tenho, uma filha que trabalha no Banrisul a mais moça, agora ela tá em Porto 
Alegre, ela foi, ela foi pra Guaíba, aí fez um concurso interno e foi transferida para 
Porto Alegre, mas mora em Guaíba. Tem o Paulinho que é o mais velho e a Valéria, 
trabalha na Secretaria Municipal de Saúde. Tenho 4 netos, 1 neta e 2 bisnetas, 2 
bisnetas temos.  
 
B.F.C.: E o que eles acham dessa sua trajetória? 
 
R.R.: O Paulinho, que é mais velho, a Valéria e o Rogério, que nós perdemos, 
acompanharam, pois eles moraram na casa ali do cemitério. Moraram na casa do 
cemitério. Eles se criaram praticamente ali. Eles vieram ―grandezinhos‖ pra cá, 
quando nós demos volta.  
 
B.F.C.: E eles não tinham medo também? 
 
R.R.: Não! Não tinham. Não tinham medo porque, aquilo ali era, a nossa casa, o 
cemitério era a continuação da nossa casa. Tinha uma estrada que dava lá no 
quadro velho, não é? Não, eles não tinham. E as minhas irmãs tinham! E foram tudo 
criada ali.  
 
B.F.C.: E do que elas tinham medo?  
 
R.R.: Ué, não sei. A minha velha, quando nós morava lá e tinha que buscar folha de 
laranja e coisa, que era atrás do muro da casa que dava pro cemitério, a minha 
velha que ia, porque elas tinham medo. Que coisa, não é? É, não sei... num, num... 
e os outros, irmãos, todos eles trabalharam no cemitério, os homens! É, mas só 
quem ficou foi o Rui, o mais velho. Eu e o Rui que ficamos. Que foi o que fez este 
livro.  
 
B.F.C.: E como é que surgiu a ideia de fazer este manuscrito?  
 
R.R.: Porque aquilo ali só quem sabia era o meu pai. O meu pai tu chegava ali na 
frente e dizia ―Seu Elias donde está o túmulo de fulano?‖ E ele dizia ―Vamo lá, meu 
filho, vamo lá!‖ E te levava. E nossa, e a nossa cabeça ainda não era preparada, não 
é. Ai um dia eu tô, eu dei falta do Rui e ele andava com um papel de folha de almaço 
aquela, grande assim. E eu digo ―o que tu tá fazendo, Rui?‖ E ele disse ―Eu tô 
fazendo um mapa aqui desses túmulos para nós‖. E ele disse ―Vou botar esse o 
quadro número 1, aquele da cigana o número 2, viu? O do Caringi número 3 e esse 
último aqui número 4‖. Ai fez. Ai mas fez só os rascunhos, ai o coitado, adoeceu e 
não fez mais. Daí ele disse ―Ricardo, eu vou comprar um livro e tu pede pro Luiz 
Carlos‖, o apelido dele era Pipa, era um baixinho que trabalhava com nós e foi 
criado com os meus guris aqui. Ele é que fez, ele tinha uma letra muito bonita. Ele 
fez de imprensa. Mas ele trabalhava lá no cemitério. Ele é que passou tudo, tudo pra 
cá. E depois quando ele passou o Rui disse ―Ricardo, agora tu confere‖ e estava 
tudo certinho. Um túmulo por um. Eles agora na Santa Casa ele fizeram um mapa 
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aqui no cemitério, aquela administradora que tava, aquela fez um mapa daquilo ali 
tudo, direitinho, túmulo por túmulo.  
 
B.F.C.: E esse mapa foi baseado neste manuscrito? 
 
R.R.: Sim, neste livro aqui. Neste livro aqui. Este mapa, eles tem. Mas eu vou 
entregar isto pro administrador, porque eu, eu não quero ficar, vou dar pra ele. (MAS 
O SENHOR PODE DAR UMA CÓPIA E GUARDAR O ORIGINAL). Mas eles não 
precisam... pois é, acho que vou ficar comigo, que eles não precisam não é? Eles 
fizeram, né? Se ele precisar eu, eu já disse pra ele, ele pra mim é muito bonzinho. 
Ninguém gosta dele, porque, tu quando é chefe, ninguém gosta, não é? Mas comigo 
e com a minha velha ele é muito bonzinho. Pessoa muito educada ele e atencioso, a 
gente vê que ele é. Foi a melhor pessoa que eles arrumaram. Não desfazendo as 
outras, mas, do meu tempo, para ficar na administração, foi a melhor pessoa.  
 
B.F.C.: Gostei dessa história que foi o seu irmão quem decidiu ‗esse é o um, esse é 
o dois‘...  
 
R.R.: Pois é, meu mano que resolveu tudo, tudo. Eu só tive o trabalho de, com o 
Luiz Carlos, que era o Pipa, de passar para este livro. Aquelas folhas de papel que 
ele me deu eu fiz num caderno e depois ele mesmo comprou este livro, o Rui, pro 
Pipa passar tudo pra aqui. 
 
B.F.C.: Eu vi que tem uma data aí 25/01/75...  
 
R.R.: Sim, ele faleceu em 77.  
 
B.F.C.: Desculpa, 25/01/79! 
 
R.R.: Foi o Luiz Carlos que botou, quando ele passou o livro. Porque o Rui terminou 
esse livro em 75.  
 
B.F.C.: E o senhor sabe quanto tempo o seu irmão levou fazendo isso? 
 
R.R.: Muito tempo! Muito, porque ele fazia nas horas vagas, não é? Se não tinha 
serviço ele fazia nas horas vagas. Ele levou muito tempo pra fazer. Porque ele fez, 
conferiu, duas, três vezes para ver se estava certo. E depois ele, coitado, me pediu 
pra conferir. Disse ―Ricardo, agora tu confere tudo, que tu sabe, linha por linha, 
porque ali tem muito túmulo desencontrado. Então a gente botou na linha, por 
exemplo, que estava mais chegada na linha 1, botava na linha 1.  
 
B.F.C.: O senhor tem um túmulo preferido?  
 
R.R.: De mármore, pra mim, é um que tem ali na entrada da cigana, que o meu pai 
adorava e eu também. É uma pombinha num buquê de flor, assim, a coisa mais 
linda aquilo que eu acho. Meu pai gostava muito. Sempre to dizendo pra minha 
velha, ―o meu pai adorava e eu adoro‖, não sei como é que um artista faz uma coisa 
tão pequena num pedaço de mármore tão... Porque aquilo veio tudo da Itália, não é? 
É, aquilo é mármore de carrara. Aquele todo mármore trabalhado é de carrara. É 
mármore da Itália. E das outras estátuas, pra mim não tem como a do... esqueci o 
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nome dele... do Caringi. Do Caringi é lindo. É uma mãe – e ele era escultor, não é? 
Ele mesmo que fez o molde e foi passado pro bronze – é a mãe com uma filha no 
colo assim. Muito lindo aquilo. Pra mim não tem!  
 
B.F.C.: O senhor sabe ou o seu pai lhe contava como o povo escolhia essas 
esculturas? Deveria ser a mais bonita, a maior? 
 
R.R.: Não, ninguém falava. Ninguém falava. Naquela época ninguém falava. Só 
admirava, não é? Só admirava. Ninguém falava. Pessoas que vinham de fora 
achavam muito lindo aquele Quadro Velho. Porque ele era muito bonito. Quando eu 
era guri aquilo tudo era limpinho, não é? Tudo, depois foi se deteriorando. As 
famílias se terminaram.  
 
B.F.C.: Mas podiam ao menos lavar, não é? 
 
R.R.: Mas pra Santa Casa tudo é difícil. Para Santa Casa sempre foi difícil.  
 
B.F.C.: Difícil como? Falta de recurso? 
 
R.R.: Nunca, nunca, nunca deram o porquê era difícil. Eles começavam uma obra, 
viu, se faltava cimento o meu pai pedia uma vez, se não mandassem o meu pai 
comprava do bolso dele. E isso que eu estou te dizendo é verdade. A minha mãe 
ficava braba. A minha mãe ficava braba. Mas o meu pai comprava 1, 2, naquele 
tempo era barato, comprava 1, 2 sacos de cimento, pra obra não parar.  
 
B.F.C.: Então o senhor viu toda a dedicação do seu pai e, praticamente, reproduziu?  
 
R.R.: Reproduzi tudo, tudo que o meu pai pediu que eu fosse dentro do cemitério eu 
atendi ele, tenho certeza. Claro, tu erra como todo mundo, tu faz as coisas erradas, 
como todo mundo, isso aí não tem, não é? Por mais que tu queira que... o meu pai 
sempre dizia ―Meu filho, a coisa que é mais difícil que existe para uma pessoa é lidar 
com o povo‖. E é verdade. Verdade, porque tu tá querendo fazer uma coisa, com 
boa intenção e eles tão achando... a coisa que não é assim, não é? Então o meu pai 
sempre dizia ―Tu sempre tem que ter muito tato pra te dirigir as pessoas, viu? Tu 
meu filho, tu não, não, não fala coisa que tu não tiver certeza, tu não fala‖. Ele 
sempre me dizia. Só, agora, ―quando tu tiver certeza, não deixa ninguém te 
―dizdizer‖ o que tu estás dizendo. Se tu tiver certeza, porque, tu vive ali dentro, tu vai 
viver aqui dentro‖. Então foi isso que eu fiz.  
 
B.F.C.: Além do túmulo das próprias famílias e do túmulo da cigana terena, o que 
quem visita procura? Algum túmulo em especial? 
 
R.R.: Vem essas, esses colégios, aqui, eles querem saber do Pedro Osório, Oscar 
Echenique, daquele professor, escritor, Salles Goulart.  
 
B.F.C.: E o senhor sabe onde fica cada um? 
 
R.R.: Sei, sei tudo.  
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B.F.C.: É verdade que a Manuela, ―noiva do Garibaldi‖, está enterrada lá? A Globo 
afirmou isso ao final da série ―A casa das sete mulheres‖.  
 
R.R.: Não. Se ela está enterrada ela está lá nos fundos, e eles botaram um 
mausoléu ali, eles botaram de fronte a Terena e não, aquilo não é. Aquilo não é. Eu 
tava louco que eles perguntasse pra mim que eu ia dizer de quem era aquilo ali.  
 
B.F.C.: E de quem é? 
 
R.R.: Da família Ribeiro. Quem cuidava aquilo ali era a família Ribeiro, que não 
existe mais ninguém, não existe mais ninguém daquela família. Pode ter tataranetos 
e coisa, mas daquela família. Todo mundo ia ali e perguntava onde era e eu digo 
―Não, não mesmo‖. Eu cansei, eu fiz enterro naquele jazigo ali. Aquilo ali parece que 
tem só duas pessoas, que foram enterradas ali e uma que veio de Porto Alegre. Era 
a última que tinha e veio os restos de Porto Alegre, pra ali.  
 
B.F.C.: O seu pai está enterrado ali, seu Ricardo? 
 
R.R.: Tá. O meu pai a Santa Casa deu um jazigo no Quadro dos Ricos, o quadro 
velho, nós sempre chamamos de quadro velho, pois foi o primeiro quadro. Aquele 
quadro que nós fizemos este livro. A Santa Casa deu um jazigo pra ele ali. É, deram 
um jazigo pra ele. Ai teve uma funerária ai que fez pedra, retrato, fez tudo pra ele. E 
o meu filho também está lá. O meu filho tá no corredor ali, eu comprei. Nosso filho tá 
lá. E a coisa ali foi assim, eu fui levando. Eu sempre, graças a Deus, sempre 
procurei servir a todos com dignidade, porque isso foi o que o meu pai sempre me 
disse. ―Meu filho, se tu não souber, tu não diz que é ali‖. Às vezes as pessoas 
pediam para ir lá, levar lá nos fundos e diziam ―Ah, não, mas não é esse túmulo‖, eu 
digo, ―é esse túmulo‖. ―Ah, não, mas aqui tinha um assim‖, então ―a senhora me 
desculpe, então não tenho o que fazer com a senhora, porque, se a senhora sabe 
donde é, não posso lhe ―dizdizer‖, agora, pra mim, é este túmulo‖. Eu sabia coisa 
que não tinha túmulo, eu contava pelo ano, se tivesse um ano mais velho no meio 
eu descontava aquele e chegava na numeração lá.  
 
B.F.C.: Havia então uma forma de identificação?  
 
R.R.: De identificar!  
 
B.F.C.: E tinha uma ordem em que os jazigos eram vendidos?  
 
R.R.: Todos eles eram ordem.  
 
B.F.C.: E como era essa ordem? 
 
R.R.: Do número um ao sete mil... eu não me lembro bem... pois tinha sete mil e 
oitocentas sepulturas. Mas depois eles eliminaram três filas de sepulturas porque 
teve uma doença braba e não podiam abrir... como é o nome daquela... não me 
lembro, agora não me lembro, não me lembro mais a doença. Eles eliminaram aquilo 
e ficou menos sepulturas. Ah, não, era por ordem alfabética. A numeração era 
seguida. E quem botou o número nos quadros fui eu, porque ninguém sabia. Esse é 
o quadro número 1, esse é o quadro número 2, pela continuação da numeração.  
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B.F.C.: E havia um espaço, por exemplo, as crianças ficam na frente? 
 
R.R.: Ah, tem!  
 
B.F.C.: Como é que era? 
 
R.R.: Os sepultamentos de criança também começam no número 1. Começa ali 
perto da cruz, ali, a direita da cruz e vai até o fundo do lado da guabiroba, no portão 
aquele lá. Aquilo tudo é de criança. É separado tudo.  
 
B.F.C.: Por que é separado? O senhor sabe me dizer? 
 
R.R. Porque tinha que ter numeração. Não podia botar criança junto com adulto. Só 
quando era comprado, aí tu podia botar quem tu quisesse, ali, criança, velho. Mas 
tinha e tem sepultamento separado. Mas é que agora ninguém mais sepulta no 
chão. Era tudo organizado. Ah, é, tem os livros. Se a senhora chegar lá e pedir eles 
começaram.  
 
B.F.C.: Se chegar na santa casa? ou na administração? 
 
R.R.: Não, na administração é só de um certo ano pra cá, o resto está tudo na 
biblioteca da Santa Casa. Me parece que é de 1918, se não me engano. Mas eu sei 
de sepultamentos de 1902. É, o cemitério foi em 1856. Meu pai era uruguaio. Meu 
pai era uruguaio. A mãe dele veio com sete filhos, por questões pessoais lá com o 
pai deles. E, veio a minha avó com sete filhos e então começou a dar um para cada 
um. Um para cada família.  
 
B.F.C.: Como era o sobrenome da família que adotou seu pai? 
 
R.R.: Não me lembro. Não, a gente só sabia, nós chamava ela, essa senhora, de vó 
Tereza e ele era seu Antônio, me parece, era, era Antônio sim. Ele eu não conheci. 
Ele eu não conheci, agora, ela eu conheci. Porque ela ficou muito tempo. Dele eu 
não me lembro. Eles já moravam na casa do cemitério. E esse senhor, que adotou o 
meu pai, ele era o capataz. É, ai o meu pai foi morar com eles. Eles acharam o meu 
pai robusto para trabalhar, pois era assim, não é? Era assim, davam um prato de 
comida mas tu tinha que trabalhar. Ah, é, meu pai sempre foi muito bem agradecido 
a eles.  
 
B.F.C.: Eu queria saber o que o seu pai contava... 
 
R.R.: É, com essa família. Eu não sei o sobrenome deles, pois a gente só chamava 
de vó Tereza e ele eu não conheci. Eu acho que nem a minha irmã mais velha, que 
está com 84 anos não conheceu ele.  
 
B.F.C.: E o seu pai gostava disso? 
 
R.R.: Ah, muito, muito! Meu pai é, foi, foi a vida dele.  
 
B.F.C.: E o seu pai contava alguma coisa, alguns pormenores desse tempo? 
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R.R.: Não, o meu pai não contava nada, ele era muito calado, muito discreto. Ele só 
sempre dizia que o essencial da vida é que a gente teria que tomar rumo, sabe? 
Essas coisas do cemitério ele nunca falava.  
 
B.F.C.: E alguém já procurou o senhor dizendo que sabia uma história, ou tinha 
medo de alguma coisa de lá? 
 
R.R.: Ah, isso? Quantidade de gente! Perguntavam se eu nunca tinha visto nada, 
não, nada. Andei tudo que foi hora dentro do cemitério, nunca vi nada. Tive a 
felicidade de nunca ver nada. Eu vejo às vezes na televisão, pessoas que trabalham 
em cemitério, não sei se eu tive, não é, a felicidade de não ver, como tem pessoas 
que dizem que veem, eu, eu nunca vi. E eu sonhei só uma vez, o meu pai morreu e 
eu sonhei só uma vez com ele. E o meu irmão, eu sonhei uma vez também e com a 
minha mãe também. A minha mãe era italiana, de Mantova, na Itália. Meu avô era 
português. A minha mãe também foi muito trabalhadeira, também, tinha um monte 
de filhos. Nós criávamos ali, porque a Santa Casa deu, nesse alpendre de cá, tu 
sabe, o primeiro, ali, ali, tu saia dos fundos da casa, tava ali. Então tem, tem um 
pedaço do portão aquele, aquele lado ali que tu entra, a esquerda, até o canto 
donde entram os carros agora, aquilo tudo pertencia, o meu pai é que cuidava. 
Aquilo era cheio de ―vacciones‖, meu pai ali tinha, plantava.  
 
B.F.C.: O que ele plantava? 
 
R.R. Tudo! Pra comer! Tinha uma horta. Tinha frutas, tinha pêssego, tinha laranja, 
bergamota, limão, ele tinha tudo ali. Criava porco. Tinha 2 vacas. Tudo ali. Tudo ali. 
Se comprava muito pouca coisa. Muito pouca coisa. No cemitério nós temos tudo!  
 
B.F.C.: E o pessoal do colégio não achava esquisito? 
 
R.R.: Não, não falavam, porque tudo era amigos, não é? Não porque aquela 
gurizada da época tudo vivia no cemitério.  
 
B.F.C.: Verdade? Mas fazendo o que? 
 
R.R.: Claro! Caminhando, iam na capela, rezar, porque, naquele tempo no Fragata o 
pessoal quase tudo era católico, não é? Naquela época era tudo. A nossa igreja 
antiga do lado de lá, que agora é a casa dos padres. Ali era a igreja, na casa dos 
padres. Então quer dizer que a gente tudo se conhecia. Aquela quadra tudo da 
padaria de vocês ali, ali deveria ter uns 10 guris alunos do colégio ali. E hoje já tem 
muito pouquinhos, muito poucos, pois, tu vê, eu tô com 75 anos.  
 
B.F.C.: E essa denominação ‗capataz‘? 
 
R.R.: Ah, isso aí, até agora, ninguém sabe. Porque não existe há muitos anos 
capataz. Capataz era de estância, não é? Capataz de estância. Até agora, ninguém 
sabe. Eu era registrado no INPS como capataz do cemitério, capataz do cemitério.  
 
[INTERVENÇÃO DE GRAVAÇÃO: Fala Ieda, a esposa do senhor Ricardo]: 
Levou uma fortuna quando saiu, uma fortuna.  
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B.F.C.: Há fotografias daquela época? 
 
R.R.: Ninguém. Não tem da casa, nada.  
 
B.F.C.: E há registro na santa casa? 
 
R.R.: Tem registro, mas, é, eu não sei. Só tinha uma pessoa que cuidava dos 
registros da Santa Casa, o seu Brusque de Moraes, um homem muito conceituado 
na cidade, não é? Até aquela cidade de Brusque, em Santa Catarina, tem o nome do 
avô dele, do pai dele, aliás. Eles levaram os ossos daqui pra lá. E, é, até agora 
ninguém sabe o porquê capataz do cemitério.  
 
[INTERVENÇÃO DE GRAVAÇÃO: Fala Ieda, a esposa do senhor Ricardo]: Tu 
viu os anos que ele trabalhou lá?  
 
B.F.C.: E a senhora não tinha medo de morar lá? de namorar um rapaz que morava 
lá? 
 
R.R.: Mas nós namoramos no cemitério! Nós se namoramos no cemitério.  
 
[INTERVENÇÃO DE GRAVAÇÃO: Fala Ieda, a esposa do senhor Ricardo]: É 
verdade!  
 
B.F.C.: E era romântico? 
 
[INTERVENÇÃO DE GRAVAÇÃO: Fala Ieda, a esposa do senhor Ricardo]: 
Menina tem gente que vai até transar lá!  
 
R.R.: Ieda está sendo gravado! Mas olha, é o que dizem, eu nunca vi, nunca vi, não!  
 
B.F.C.: E os roubos? 
 
R.R.: Bom, roubar eu participei porque era que quem dava parte. E, ah, roubavam. 
Pois que nem o estilista aquele, aqui roubavam os vasos. Uma vez um rapaz chegou 
e disse pra mim ―O senhor é o capataz do cemitério‖? E eu disse ―Sou‖, ―O senhor 
sabe quanto vale aquele‖.  
 
[INTERVENÇÃO DE GRAVAÇÃO: Fala Ieda, a esposa do senhor Ricardo]: Ficou 
gravado o que eu disse? 
 
R.R.: Claro que ficou! 
 
B.F.C.: Não tem problema... 
 
R.R.: Depois tu corta. 
 
[INTERVENÇÃO DE GRAVAÇÃO: Fala Ieda, a esposa do senhor Ricardo]: Ai, 
Ricardo... 
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R.R.: Ai o rapaz chegou pra mim ―o senhor sabe quanto vale aqueles vasos ali? 
Aqueles vasos bonitos‖? Eu digo, ―não e também nem me interessa‖. Naquele 
tempo, que hoje seria dois mil reais, talvez. Ai ele disse ―O senhor não quer ganhar 
uns trocos‖? E eu disse ―Ganhar uns troco? Que troco‖? ―Não, lhe dou‖ o que 
naquele tempo era uns 200 mil reís, eu não me lembro bem o que era. Digo ―o 
senhor me espera um pouquinho que eu vou chamar o administrador do cemitério‖. 
Ele pegou e foi embora. Ele queria comprar os vasos. É, eles levaram, não é? 
Porque o que eles roubaram numa noite, o meu pai era vivo, eles roubaram quatro 
estátuas de bronze. Eles romperam os cadeados dos portões e roubaram quatro 
estátuas de bronze. Aí passou-se uns três anos e eles vieram e roubaram mais três. 
Era, levaram três estátuas. Aí ficou só eu acho, a do Caringi, ficou a santa do... que 
agora levaram até as alças dela, as asas dela, há muito tempo, eu estava lá ainda 
quando levaram a do, não me lembro aquela família... e ficou outra ali, na entrada do 
quadro velho tem uma outra. Ficou só umas três estátuas de bronze, quatro, quatro 
estátuas de bronze. Levaram estátuas de mármore também, também. E isso tudo eu 
tive que dar parte.  
 
B.F.C.: Mas como carregavam?  
 
R.R.: Tinha que roubar de caminhão, não é? Porque aquilo é um peso danado, ora. 
Eu ainda ajudei a botar estátua de bronze lá, e nós éramos 8 homens para pegar 
uma estátua daquela, de tão pesado que aquilo era. E bonito, ah era, tudo era muito 
bonito. Agora, de mármore era mais bonito, não é, do que bronze. É lindo, de 
mármore é muito lindo. Mas não cuidam bem, não cuidam, minha filha. Eles atiraram 
o cemitério, de vez, há mais de trinta anos. Assim, atiraram, a Santa Casa, isso eu 
digo porque eu sou uma das pessoas que provam que atiraram.  
 
B.F.C.: Como o senhor se sentia vendo essa situação de abandono? 
 
R.R.: Ah, a gente fica com os braços cruzados, porque não tem o que fazer, não é? 
Tudo é caro, tudo, e aquilo são de famílias, tu não mexer, não é? Aquilo são de 
famílias e as famílias foram se terminando. E a Santa Casa no regulamento dela ela 
teve um erro muito grande que era não deixar o bisneto usufruir, era só até neto. 
Eles deixavam genro e nora e os bisnetos não podia. Era uma coisa muito 
complicada. Então aquilo foi, ninguém foi, não podiam usar, deixa, não é? Não pode 
usar, deixa. Então foi assim que aquilo ficou naquele estado.  
 
B.F.C.: O senhor sabe sobre o restauro das carruagens?  
 
R.R.: Mas cadê elas? Olha, me parece que uma está lá na Baronesa. O carro nobre 
da Santa Casa parece que está na Baronesa.  
 
B.F.C.: O senhor chegou a ver enterros com as carruagens? 
 
R.R.: Tudo, tudo, carro nobre. Era muito lindo, não é? Eram 4 cavalos, 2 boleiros 
encima e 4 lacaios que eles chamavam, pegando no ―buçal‖ do cavalo. Chamam 4 
lacaios, cada um pegando num ―buçal‖. Era enterro de pompa, era, aquilo era pra 
diretoria da Santa Casa, prefeitos e pessoas influentes mesmo, era pra pessoas 
influentes. Era bonito de ver, aquelas carruagens eram. É, porque elas tinham de 



96 
 

adulto, tinha de criança, tinha o de menina, de moça, de menino, tudo era separado. 
Tinha o 1º, o 2º, o 3º e o 4º carro, que era o mais barato.  
 
B.F.C.: Até quando essas carruagens foram utilizadas? 
 
R.R.: A última foi em 75! 75! 75 já entrou a motorizada. É, em 74, 75 foi. Ai já entrou 
a motorizada, porque a cidade começou a crescer, não é? Já não tinha mais 
condições, não é? Primeiro elas ficavam guardadas nos fundos da Santa Casa. 
Porque ali era as cocheiras dos cavalos e elas ficavam ali. Donde foi uma funerária 
ali, ali depois foi a administração do cemitério, ali, e depois passou ali pro próprio 
cemitério. Em 70, o Rui morreu em 77, o ecumênico foi feito em 75...  
 
B.F.C.: Por que saíram da casa do cemitério? 
 
R.R.: A minha mãe, não é, nós viemos morar na casa, os outros irmãos já casaram e 
foram indo embora, e o meu irmão mais velho é que ficou na casa. Mas ai a Santa 
Casa vendeu o terreno pra Cortel, pra fazer aqueles jazigos. E eles não podiam 
desmanchar aquela casa, porque aquela casa foi dada pros capataz do cemitério, 
segundo consta.  
 
B.F.C.: Consta onde? 
 
R.R.: Não, não, documento, isso não tem, só no boca a boca. Diz que a mulher que 
mandou fazer o, a senhora que mandou fazer a capela, fez aquela casa, doou 
aquela casa. É o que contavam... meu pai já recebeu isso de outros. Porque foi 1856 
o cemitério, não é? E a capela foi feita em 1880. Talvez a casa fosse feita em 1880 
também, que a casa as portas tudo, as ―portaladas‖ tudo eram de granito, o redor 
das portas, das janelas era de granito.  
 
B.F.C.: Que pena não ter uma foto... 
 
R.R.: Nunca! Nunca tiraram. A Santa Casa nunca se importou também, nunca se 
importaram com nada. E eu, por mim, eu não sou muito de foto também, não é?  
 
B.F.C.: O senhor não gosta de tirar fotos? Por quê?  
 
R.R.: Não, não gosto, eu vejo aquelas pessoas botar as fotos lá no cemitério e eu 
fico assim... não... é, eu, eu, eu sou, pra foto eu sou...  
 
B.F.C.: O túmulo do seu pai tem foto? 
 
R.R.: Tem, tem, eu é que sou assim.  
 
B.F.C.: Então no seu túmulo não vai ter?  
 
R.R.: Eu não quero! Eu quero ficar no anonimato. Até se, até se...  
 
B.F.C.: Mas senhor Ricardo, o senhor não pode ficar no anonimato! Estamos 
fazendo um trabalho sobre a sua vida. O senhor foi capa do diário popular em 2005! 
 



97 
 

R.R.: Como é que tu sabe?  
 
B.F.C.: E o senhor vai lá? Agora que o senhor não está mais trabalhando? 
 
R.R.: Vou, eu vou na cigana com a minha velha.... Não, não, não vou. Só vou 
porque nós temos que ir lá no filho, porque, não, não...  
 
B.F.C.: Dá saudade? 
 
R.R.: Não, não tenho. Eu me lembro de tudo, mas não tenho saudade. Não tenho 
saudade porque, eu passei aquilo que eu tive que passar ali. A minha missão foi 
cumprida! Vim pra casa com a minha velha, aproveitar os anos que restam, não é? 
Não, não, não tenho. Não fiquei com mágoa de ninguém, acho que não, não, não, 
não apareceram inimigos, mas, claro, devo de ter, não é? Porque o senhor só é bom 
até ali, não é? Depois, qualquer coisa que você se nega a fazer, que não pode fazer, 
já não é a mesma pessoa.  
 
B.F.C.: Recapitulando a questão do manuscrito, o seu pai estava doente quando o 
seu irmão resolveu fazer isso? 
 
R.R.: Não, meu pai já tinha morrido, meu pai morreu em 72. E o meu irmão e eu, pra 
nós não ficar a esmo, assim, porque depois eu fui conhecendo, eu fui, porque eu era 
muito esperto, eu, sempre, eu nasci pra trabalhar naquilo ali.  
 
B.F.C.: Por quê?  
 
R.R.: Não sei, não sei. Os outros irmãos, este meu irmão mais velho não gostava de 
trabalhar no cemitério. Meu irmão esse mais velho estudou no Gonzaga! Meu pai 
pagava o Gonzaga pra ele. Mas ele não ia pra treinar no Farroupilha. Queria não, foi 
jogador de futebol. Meu pai gastou... a minha mãe uma vez foi pagar lá ―Dona 
Assunta a senhora, não, o Rui faz quatro meses que não aparece no colégio. Ai 
tiraram ele do colégio e boto ele a trabalhar lá. Mas ele não gostava.  
 
B.F.C.: Pra ele foi um castigo, mas o senhor gostava? 
 
R.R.: Eu nasci pra fazer isso!  
 
B.F.C.: Nunca se imaginou fazendo outra coisa? 
 
R.R.: Não. A minha sogra era muito influente politicamente, eu já...  
 
[INTERVENÇÃO DE GRAVAÇÃO: Fala Ieda, a esposa do senhor Ricardo]: 
Minha filha, eu vou te contar uma coisa e tu vai cair dura aí. Eu acho que ele não te 
disse... Eu vou te contar... Tu sabe quantos anos teve de serviço o pai dele? Ele te 
contou? De 1942 a 1972! E ele nunca tirou umas férias. Nunca! Nunca!  
 
R.R.: Nunca tirou umas férias.  
 
[INTERVENÇÃO DE GRAVAÇÃO: Fala Ieda, a esposa do senhor Ricardo]: 
Nunca! Trabalhou pra aquela cambada.  
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R.R.: Trabalhou sempre, domingo também. Meu pai não saia de casa, meu pai não 
saia de casa. Só, é, tomando mate, tomando a cachaçinha dele, que ele gostava, 
né, e casa, a minha mãe levava as meninas pro baile, e aí era a vida dele. A minha 
irmã foi rainha do clube, do clube carnavalesco, o Jacaré do Fragata. Mas o meu pai 
sempre ficava ali, sempre, sempre.  
 
B.F.C.: E ele morreu de que? 
 
R.R.: Meu pai ele teve, naquele tempo era derrame que dava. Ele tava encostado no 
cemitério e eu disse lá ―Rui, olha o pai, o pai acho que não tá bem. Olha lá, ele tá se 
encostando mal!‖ Ele se encostou numa parede ali E o Rui foi lá. ―O que é pai?‖ ―Ai, 
eu tô com uma tontura na cabeça...‖ Ai levamos ele pra casa.  
 
[INTERVENÇÃO DE GRAVAÇÃO: Fala Ieda, a esposa do senhor Ricardo]: É 
brincadeira não é, minha filha?  
 
R.R.: Ai deu uma ―roncadeira‖ nele e ele durou dois dias, dois dias, não é velha? 
Dois dias. Não sofreu.  
 
[INTERVENÇÃO DE GRAVAÇÃO: Fala Ieda, a esposa do senhor Ricardo]: 
Adoeceu pra morrer.  
 
R.R.: Como ele queria!  
 
[INTERVENÇÃO DE GRAVAÇÃO: Fala Ieda, a esposa do senhor Ricardo]: Ele 
trabalhou doente do pulmão, fazendo coisa no pulmão e trabalhando.  
 
R.R.: Naquele tempo não tinha remédio. Ele curou o pulmão, eles diziam naquele 
tempo, tem duas cavernas no pulmão, os médicos diziam. Era assim que eles 
tratavam. Ele foi curado com injeção de ar.  
 
[INTERVENÇÃO DE GRAVAÇÃO: Fala Ieda, a esposa do senhor Ricardo]: 
Quatro anos, minha filha.  
 
R.R.: De injeção! E trabalhando  
 
[INTERVENÇÃO DE GRAVAÇÃO: Fala Ieda, a esposa do senhor Ricardo]: E 
trabalhando! Não parou um mês.  
 
B.F.C.: Mas se ele parasse ia sentir muita falta... 
 
R.R. Ia, ia piorar!  
 
B.F.C.: E como foi para a senhora, morar lá? 
 
R.R.: Não, ela não gostava. Porque nós morava no pátio da Santa Casa, era de 
empregados, tu sabe.  
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[INTERVENÇÃO DE GRAVAÇÃO: Fala Ieda, a esposa do senhor Ricardo]: Era 
muita criança, e era um banheiro para não sei quantos usar. 
 
R.R.: Nós passamos muito trabalho!  
 
[INTERVENÇÃO DE GRAVAÇÃO: Fala Ieda, a esposa do senhor Ricardo]: Era 
dois tanques e não sei pra quantos usar, arg, nem vou falar, deixa pra lá, minha 
filha.  
 
B.F.C.: Tinha uma rotina no cemitério na época do seu pai? Ele delegava tarefas 
para vocês? 
 
R.R.: Não, porque era pouco empregado e nós tínhamos que fazer tudo.  
 
B.F.C.: O que era esse tudo? Se fossemos juntar esse ‗tudo‘, me diga como seria 
um dia de trabalho? 
 
R.R.: Abrir cova, fazer túmulo, ENTERRAR, sepultar. Eu era pedreiro, eu era 
coveiro, eu e o meu irmão, meu irmão também. Nós fazia tudo, porque era poucos 
funcionários.  
 
[INTERVENÇÃO DE GRAVAÇÃO: Fala Ieda, a esposa do senhor Ricardo]: O 
Nelson.  
 
R.R.: Naquela época tinha o Nelson... o Nelson foi pra construir em 52.  
 
[INTERVENÇÃO DE GRAVAÇÃO: Fala Ieda, a esposa do senhor Ricardo]: Hum.  
 
R.R.: Nunca foi empregado fixo da Santa Casa.  
 
[INTERVENÇÃO DE GRAVAÇÃO: Fala Ieda, a esposa do senhor Ricardo]: Ah, 
tá!  
 
R.R.: O Nelson, o Flávio trabalhou...  
 
[INTERVENÇÃO DE GRAVAÇÃO: Fala Ieda, a esposa do senhor Ricardo]: O 
Delci.  
 
R.R.: O Delci! Eu tinha um cunhado que trabalhou comigo.  
 
[INTERVENÇÃO DE GRAVAÇÃO: Fala Ieda, a esposa do senhor Ricardo]: Tem 
um sobrinho que tá lá. 
 
R.R.: Eu tenho um sobrinho que tá lá, tá lá de... filho de uma irmã minha, tá lá de 
pedreiro. Agora tem especificação de serviço, antigamente não tinha.  
 
[INTERVENÇÃO DE GRAVAÇÃO: Fala Ieda, a esposa do senhor Ricardo]: Ele 
fazia tudo!  
 
R.R.: Até pelas leis, não é? Até pelas leis que tem que ser especificado.  
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[INTERVENÇÃO DE GRAVAÇÃO: Fala Ieda, a esposa do senhor Ricardo]: Tinha 
que capinar, tinha que varrer.  
 
R.R.: Ah, é mesmo. Nós capinava aqueles fundo lá, aquilo era limpinho. Ah, aquilo lá 
era limpinho!  
 
B.F.C.: Tinha horário para cumprir? 
 
R.R.: Pegava às sete e meia.  
 
[INTERVENÇÃO DE GRAVAÇÃO: Fala Ieda, a esposa do senhor Ricardo]: E não 
ganhava nada de hora extra, filha.  
 
R.R.: Para ai mãe, não ganhava hora extra, nem domingo! Não ganhava. Eu fazia 
enterro às vezes sete horas, sete e meia no verão. Ah, é, o meu pai não deixava 
cobrar da Santa Casa.  
 
B.F.C.: Mas por quê? Por ser um homem correto, ou tem alguma outra explicação? 
 
R.R.: Não, porque ninguém mandava no cemitério, era só ele que mandava. Só ele.  
 
[INTERVENÇÃO DE GRAVAÇÃO: Fala Ieda, a esposa do senhor Ricardo]: O 
que ele dizia, era!  
 
R.R.: Tu chegava lá, chega um coitado sem serviço, ―Ah, seu Elias, tenho dois filhos, 
não tenho serviço‖. ―Pega ai‖. Ai ele pegava o telefone e dizia ―Olha, empreguei o 
fulano de tal aqui porque tá precisando‖. Pronto. Porque naquele tempo não tinha 
carteira, não tinha nada, não é? Empregava ali. Pois eu entrei em 52 e fui ser 
registrado em 58 quando eu me casei. Mas eles me deram tudo, quando eu fui me 
aposentar, eles me deram aqueles seis anos.  
 
[INTERVENÇÃO DE GRAVAÇÃO: Fala Ieda, a esposa do senhor Ricardo]: E foi 
colocado lá não foi pelo pai dele, foi pela minha mãe. O Edmundo Berchon.  
 
R.R.: É, porque, quando fiz uma certa idade ele disse ―Não, agora tu vai procurar 
serviço, não quero que tu trabalhe aqui‖. Ai o doutor Edmundo Berchon era o 
provedor da Santa Casa. Ele foi padrinho de casamento nosso. É, porque a minha 
sogra era da política, a mãe dela. Ela era dona disso tudo aí,  
 
[INTERVENÇÃO DE GRAVAÇÃO: Fala Ieda, a esposa do senhor Ricardo]: 
Aurora Rodrigues Duval de Castro.  
 
R.R.: Ela era dona dessa vila aí, foi ela, essas terras tudo eram dela.  
 
[INTERVENÇÃO DE GRAVAÇÃO: Fala Ieda, a esposa do senhor Ricardo]: Não 
te lembra que tinha os postes Vila Aurora?  
 
R.R.: Era deles.  
 



101 
 

B.F.C.: Então, senhor Ricardo, o senhor esteve sempre perto da nobreza!  
 
R.R.: Sempre!  
 
B.F.C.: O senhor ia gostar se fosse restaurada a parte da capela? 
 
R.R.: A capela sim. A capela elas, hum, ah, eu tenho uma coisa pra te contar. A 
capela foi o seguinte: a coisa de uns, faz uns, uns três anos que eu me aposentei?  
 
[INTERVENÇÃO DE GRAVAÇÃO: Fala Ieda, a esposa do senhor Ricardo]: Vai 
fazer quatro, velho, agora em julho.  
 
R.R.: Isso foi, há uns cinco anos atrás, teve, uma comissão da cultura veio de Porto 
Alegre, pra restaurar aquele quadro. Fazer daquele quadro, fazer, fazer aquilo ali, 
como é que eles chamam?  
 
B.F.C.: Um museu? 
 
R.R.: É, é, pra pessoas visitar, como é na Argentina. Dizem que é muito bonito. 
Então eles tiveram ai. Tiveram na Santa Casa. Já era aquela administradora que tu 
falou com ela. Ela fez tanta coisa, botou tanto chefe de família pra rua, prejudicou 
tanta gente, aquela mulher. Um dia ela queria botar um empregado pra rua, eu digo, 
dois. Se a senhora mexer com eles eu vou lá na provedoria. A senhora viu o que 
que o provedor lhe disse pra senhora. Que funcionário meu, a administradora é a 
senhora, mas em funcionário meu quem manda sou eu. A senhora sabe que eu vou 
na provedoria. Ela queria, ela queria me ver pelas costas, sabe? Porque, tu sabe 
aquelas pessoas que tem sede de poder? Sabe? E não sabem nada? Eu ensinei 
tudo pra ela. E ela disse assim ―olha, eu vou respeitar o senhor‖. E eu digo ―não, 
respeitar não, a senhora vai respeitar o meu ponto de vista. Eu não tô faltando o 
respeito com a senhora. Meu ponto de vista e naquilo que eu sei que os 
empregados são capacitados. A sua briga pessoal com eles é outra coisa, a senhora 
não pode misturar. A senhora não gosta deles, a senhora não pode misturar com a 
capacidade de serviço deles‖. Ai ela disse ―Não, mas quando o senhor ir embora eu 
vou botar eles pra rua‖. ―Bom, ai a senhora faça, eu não tô mais aqui. Mas enquanto 
eu estiver aqui a senhora não mexe com um funcionário. Porque eu vou lá falar com 
o provedor‖. 
 
B.F.C.: Mas ai veio esse pessoal de Porto Alegre, então, enquanto ela estava lá? 
 
R.R.: Sim, o pessoal da cultura. Foram na... na Santa Casa. Ai o provedor, seu 
Lamas disse assim: ―Vocês procurem, a administradora é a dona Mara mas vocês, 
não adianta nada, vocês procurem o seu Ricardo! Que eu, que é a pessoa indicada 
para dizer o que tem que fazer dentro do cemitério. Nem um engenheiro eu vou 
mandar lá sem vocês falar com ele. Mas eu como sempre tive aquilo do meu pai 
―meu filho, todo aquele que se superior a ti, tu nunca passa por cima dele‖. Ai veio 
duas senhoras, veio três senhores, de certa idade, como são aqueles pessoal da 
cultura, agora não é mais... E eu digo ―os senhores me dão licença que eu vou falar 
com a administradora do cemitério que vocês tão aqui, que é pra ela saber o que 
que eu vou fazer‖. Ai fui lá e ela ―Ah, mas eles eram pra ter falado comigo primeiro‖. 
E eu ―olha, pra mim, dona Mara...‖ Ai eu já sai, ―tanto faz eles falar com a senhora 
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como não, eu vou trazer eles aqui e a senhora diga pra eles‖. ―Ah, não, não‖. ―Vou 
sim‖. E eles disseram ―não minha senhora, o provedor, o seu Lamas mandou eu 
procurar o seu Ricardo, não mandou procurar a senhora. Nós passamos pela 
senhora, se fosse com a senhora nós teríamos falado‖. Ela ficou... ―Ah, então o 
senhor vá, seu Ricardo‖, ―Tá, muito obrigado‖!  
 
B.F.C.: E o que o senhor disse para eles? 
 
R.R.: Ai eu disse pra eles, mostrei a capela, eles disseram ―o senhor acha que tem 
condições de tirar estes mármores do chão‖ – que  é da volta – ―para aproveitar em 
jazigos‖? ―Tenho, isso tudo é de 3 cm, isso é mármore de carrara isso não quebra 
assim no mais‖. ―Então a nossa ideia...‖ Umas pessoas educadas! ―A nossa ideia é o 
seguinte: nós aproveitar esse piso todo da volta... restaurar os túmulos, com este 
mármore que é o mesmo e aqui nós botava um piso‖. Eu digo ―É uma boa ideia. 
Agora, só tem um problema... Vocês vão ter que saber da Santa Casa, a Santa 
Casa vai ter que botar um edital no jornal chamando essas famílias, porque isso daí 
são famílias importantíssimas da cidade de Pelotas‖. ―Não, nós soubemos, isso ai 
nada vai ser feito, isso daí vai, vai, vai ser comunicado, vai ter um chamamento‖. E 
eu digo ―Porque isso aqui não pode mexer. Isso aqui tudo foi comprado por eles. Ai 
a moça disse ―Ué, mas o senhor é esperto‖! E eu disse ―Eu não sou esperto, eu 
tenho é vivência! Eu sei, eu conheço essa gente‖. Eu, quando a pessoa entrava lá 
no, lá no portão eu já sabia quem era. Ah, e eu dizia pro pessoal, porque queira ou 
não queira, sempre foi e sempre vai ser, meu pai sempre dizia ―manda quem pode, 
obedece quem precisa‖. Vai ser sempre assim! E ai, ele disse ―Olha, nós temos, nós 
vamos ter que arrumar, nós arrumamos um milhão de reais pra Santa Casa começar 
a obra. Só a Santa Casa tem que fazer... um, ah... uma ―pranchada na capela‖, tapar 
a capela, tirar aquela que estava caindo e fazer um... um tapume encima, não é? 
Fazer um... Ai eu digo ―Olha, ai o senhor fala com...‖ ―Não, não nós vamos mandar 
ofício para a Santa Casa e tudo, seu depoimento está gravado aqui, nós vamos 
levar pro provedor‖. Ai ela veio de lá. Quando nós já estávamos mais da metade ela 
veio. Ai ela falava com eles e eles ―Não porque o senhor Ricardo já me explicou‖. E 
ela calava a boca, não é? Era um meio invocado, de óculos. ―Não, o senhor Ricardo, 
quem o provedor mandou nós procurar já tá, nós já temos satisfeitos com o que ele, 
ele sabe tudo mesmo aqui no cemitério‖. 
 
B.F.C.: E o senhor lembra de mais alguma coisa que eles tenham lhe perguntado? 
  
R.R.: Eles iam, eles iam fazer no alpendre, fazer escritórios, com portas, portas... 
automáticas essas que fazem hoje, não é, com alarme com tudo. Lá encima eles 
iam arrumar aquela volta toda, aqueles jazigos para botar uma cerca elétrica de 
acordo, não é. Eles iam restaurar a capela toda por dentro. Aquilo era muito lindo, 
não é? Pela frente a pessoa já tem uma ideia. Ai eles queriam entrar lá dentro. Ai eu 
digo ―Não, vocês não podem entrar‖.  
 
B.F.C.: Em função do risco de desabar? 
 
R.R.: Ah, de cair! Eu digo ―cai um pedaço de madeira dessas num de vocês ai...‖ 
 
B.F.C.: Como ocorreu a interdição da capela? 
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R.R.: Quebrou! 
 
B.F.C.: Mas houve algum barulho?  
 
R.R.: Nada, nada. Foi de noite. Tinha uns guarda que parece que ouviram um 
estouro. 
 
B.F.C.: Então eles ficaram loucos de medo? 
 
R.R.: Não, não, esses guardas já eram antigos ali. Eu tive um neto que foi guarda de 
noite ali, eu tive um neto. Filho desse filho que nós perdemos. Ai depois mudou a 
coisa... coisa... essa mulher pegou de ponta. E eu não quis me meter porque eles 
também era de um gênio... difícil. Eu sei que se ela mexesse com ele, ele ia fazer, 
ele era, era diferente da gente, não, é? Ele nos apareceu com 15 anos de idade, não 
é filho de casal. Ele é filho de uma outra moça. Nós temos outro neto, que também 
veio aqui só uma vez, era filho de outra. Eu tinha três netos homens dele. E... e ela 
pegou e... ela pegou e se retirou. Mas nós vamos levar isso. A Santa Casa nunca 
mandou fazer. Uma coisa se ela pedisse no começo cimento, ferro, ninguém ligava 
pra eles, pra fazer a capela. Mas, tu é empregado, tu não pode te meter, não é? 
 
B.F.C.: Então o projeto nunca aconteceu? 
 
R.R.: Não! Não... até perguntei, um dia encontrei ele lá nos Irmãos Coragem, lá 
naquele que vende galinha. Eu fui lá buscar almoço e encontrei ele lá. Ele é muito, 
pessoa muito boa o seu Lamas, o seu Lamas era pessoa... ele era juiz, não é? E ai 
disse ―Oh, seu Ricardo, como é que vai‖? ―Tudo bem e o senhor‖? ―E a sua senhora 
tá bem‖? ―Tudo bem‖! ―Digo como é doutor, como é que ficou‖? Ele tava lá ainda, 
quando eu sai ele tava lá. Ele disse ―Ah, seu Ricardo, a mesma coisa... não resolveu 
nada e eu sozinho não posso resolver‖. 
 
[INTERVENÇÃO DE GRAVAÇÃO: Dona Ieda, a esposa do senhor Ricardo, entra 
na sala para avisar que vai sair] 
 
B.F.C.: Então na verdade, eles tinham o recurso e perderam? 
 
R.R. Perderam!  
 
B.F.C.: E o senhor havia gostado do que foi proposto? 
 
R.R.: Ah, tinha! Tinha!  
 
B.F.C.: E o senhor teria mais algumas ideias? Alguma coisa diferente para propor? 
 
R.R.: Não porque eles iam trazer arquitetos, não é?  
 
B.F.C.: Mas e se o senhor pudesse fazer alguma coisa... 
 
R.R.: Ah, se eu pudesse... eu mandaria lavar! Lavar aqueles mausoléus todos e as 
carneiras pintar! E ah, mas ah, isso ai é... a Santa Casa não se mete nessa coisa 
porque eu sei. Eu nunca me esquece. O meu pai nuns finados, é que naquele tempo 
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todo mundo cuidava. E os que não cuidavam eram muito poucos. Então dava para 
pintar, pra ficar igual aos outros, de branco. E o meu pai se... pintou. E teve duas 
pessoas que ele se incomodou tanto, e que não cuidavam. 
 
B.F.C.: Ele foi fazer uma gentileza e... 
 
R.R.: Se incomodou. Mandou os funcionários pintar e se incomodou. Desde aquilo 
eu peguei uma... Eu tinha, às vezes me dava vontade de pegar sacos de cal e pintar 
aquilo tudo, aqueles túmulos de material. Mas eu vou me incomodar? Porque tem 
gente que pinta de azul, outros de preto...  
 
B.F.C.: Eu vi um prateado e outro dourado... 
 
R.R.: É, é, não, é? Então quer dizer que é difícil, muito difícil. Porque aquilo ali tem 
proprietário. Ninguém cuida, mas quando tu faz uma coisa aparece. Isso é mesma 
coisa que herança! Ninguém quer [risos]... Até a hora de dividir! É mesma coisa 
[risos].  
 
B.F.C.: No manuscrito estão só os quadros, não estão os túmulos das paredes? 
 
R.R.: Não, não, não. As paredes é porque... Porque aquilo no Quadro Velho, 
segundo me dizia o meu pai, aquilo deu confusão, não deu pra botar numeração. 
Porque, por exemplo, eu, eu [encenando] eu comprava esse pedaço aqui, pra fazer 
o jazigo, tu não gostava de mim tu comprava lá na outra ponta. 
 
B.F.C.: Era assim? 
 
R.R.: Era, porque eu ainda peguei, eu ainda peguei. Eu ainda peguei. Tinha uns 
terrenos vazios, mas ela não me deu, não é?. Mas eu senti. Ela não me disse quem 
é que era, ou por que, por que não queria ali. Eu digo ―aqui tem dois terreno bom‖. 
Ela se virou [encenando] olhou num jazigo assim ―Não, não, aqui eu não quero, 
quero outro‖. Ai tive que levar ela lá do outro lado pra arrumar outro. Então era bem 
o que o meu pai me dizia.  
 
B.F.C.: E tinha uma metragem? 
 
R.R.: Tinha, tinha, tinha!  
 
B.F.C.: Por que há alguns enormes (em largura) e outros menores... 
 
R.R.: Tem um que é pra sepultamento, tem outro que é só feitio. Tem um lá no 
canto. Lá no canto um é só feitio. Ali é porque o depósito é no próprio jazigo. Ele até 
é bem perto da cigana. Tá até desmanchando ele. Tão tudo desmanchando, não é? 
Já tem mais de cem anos aquilo e não é cuidado.  
 
B.F.C.: Mas é patrimônio, não é mesmo? Pelo menos da própria família! 
 
R.R.: É! 
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B.F.C.: Me chama atenção, por exemplo, o fato do Barão do Arroio Grande estar em 
uma parede... 
 
R.R.: Santa Tecla está num mausoléu. Pedro Osório tá num mausoléu. Caringi num 
mausoléu. A família Assumpção tem, tem parede, tem aquele recanto todo deles e 
tem o jazigo dos mais antigos. Os ―Assumpções‖.  
 
B.F.C.: E tem alguns que além do mausoléu possuem uma capelinha... 
 
R.R.: Tem, tem a capela do Carapeço, essa capela da tal Sete Mulheres essa, que 
era do Ribeiro, família Ribeiro, não é? E tem a família do... Juvêncio Lemos, parece 
que é, Juvêncio Lemos, tem outra. O da Santa que eu queria te dizer é Frederico 
Bastos! É, Frederico Bastos. É que me foge a... tem o do general Sampaio, que é... 
em jazigo, ele tá junto com a família Berchon, porque ele era casado com a Dona 
Antoninha. Antoninha Berchon. Ah, a dona Antoninha. Ela ia lá no cemitério e me 
chamava no carro. ―Vem cá, Ricardo. Só existe [imitando a voz de Antoninha 
Berchon Sampaio] Só existe eu e tu! Só temo eu e tu do cemitério‖. Ela dizia pra 
mim. Coitada! Era, era muito, era e é muito minha amiga, muito amiga. Aquilo é 
pessoa tão boa, tão boa aquela mulher, pros empregados, pra, pra, aquilo é pessoa 
muito, muito muito, muito boa, especial mesmo, sabe?  
 
B.F.C.: Nossa, o senhor está muito bem relacionado, hein?! 
 
R.R.: Ah, isso ai tudo foram... os Caringi, o velho mesmo! Eu conheci o velho 
mesmo. A Antonia Caringi, a Antonia aquela, aquela também, muitas vezes eu 
conversei com ela no cemitério. Elas sempre me procuravam, não é? Tem o doutor 
Mozart Russomano, que foi ministro. Aquele também... aquilo era um amigo que eu 
tinha, Deus o livre. Um dia ele tinha... ele andava, ele tava nos Estados Unidos, ele 
passou uns quantos, uns 20 anos nos Estados Unidos. Ele vinha lá da capela e eu 
surgi no, no alpendre. Isso ele quando foi eu era guri, depois já era moço. E ele 
disse ―Olha lá o Ricardo‖! Ele disse assim, me conheceu ele. Mas era um amigo que 
Deus te livre! Aquele homem era um amigo meu que, que, tanto é que eu não 
gostava do irmão dele, eu não gosto daquele Clóvis Russomano. Que homem 
antipático, não é? Agora ele ia lá no cemitério tratar, mas a mim não, mas eu via ele 
tratar as pessoas assim, só porque era advogado e tal. Agora, com o doutor Mozart 
era uma coisa! E a mulher dele a dona... dona... quando ela faleceu, quando ela 
faleceu, ela teve muito doente. Ele foi lá no cemitério, já tava também e disse 
―Ricardo, eu quero que tu que tome conta de tudo‖! Eu digo ―Doutor, se eu tiver 
vivo‖. Eu sempre disse isso pra eles. ―Mas tu, tu sabe o que que eu quero‖. Ele tinha 
um jazigo muito grande, tá lá 
 
[INTERVENÇÃO DE GRAVAÇÃO: Toca o telefone e o senhor Ricardo vai 
atender] 
 
B.F.C.: Então, o senhor Mozart Russomano queria que o senhor cuidasse do jazigo 
da família dele? 
 
R.R.: Ai ele morreu, a senhora dele. Porque o jazigo ele fez pra levar areia. E a 
Santa Casa não botava areia pra ninguém. Ai eu fui falar com a mulher essa. Eu 
digo ―Dona Mara, nós temos que botar areia pra esposa do doutor Mozart 
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Russomano‖. ―Nããããão! [Imitando a voz da administradora Mara] Areia da Santa 
Casa, não‖! ―Eu vou botar, dona Mara. Eu vou... vou encher o jazigo. Com areia da 
Santa Casa‖! Ai tem um senhor de cor que sempre cuidou, até cheque assinava 
dele, o seu Corrêa, disse ―o que que ela disse, seu Ricardo‖? Digo ―Não, eu vou 
botar‖. ―Ela tá dizendo que não é pra botar‖? ―É isso mesmo que ela tá dizendo, mas 
eu vou botar‖. Ele pegou e falou pro provedor. O provedor ―Dona Mara, o que que 
está havendo com a senhora e o seu Ricardo ai‖? ―Não é que ele, o seu Ricardo 
acha que pode pegar areia da Santa Casa...‖ ―Se é pro doutor Vitor Russomano, 
opa, doutor Mozart, pode! O que o senhor Ricardo fizer, está bem feito. A senhora 
sabe quem é o doutor Mozart? Doutor Mozart já deu duas ou três estâncias pra 
Santa Casa‖... Acabou com ela! Mas e eu não vou saber com quem podia mexer, 
com quem não podia, minha filha? Então não vou saber? Eu conhecia aquela gente 
a palmo [riso]. A dona Antoninha quebrou a perna e ela não queria deixar ela entrar 
lá. Ai eu disse ―entra com o carro lá dentro‖! ―O senhor vai desmandar o que eu 
estou dizendo‖? ―Vou, ela vai entrar com o carro lá dentro, donde ela possa, possa 
descer! Agora depois a senhora diga pro provedor que eu, que eu fiz o que a 
senhora não queria‖. Ela ficou quietinha. Ué, mas como é que vai dizer, umas 
pessoas que viveram pra Santa Casa, sempre viveram pra Santa Casa, os Berchon 
sempre foram, o doutor Edmundo Berchom era, dava cavalos, era tudo, era material. 
Vinha das olarias dele pra fazer essas catacumbas ai, eu era guri então não sei o 
que que era? Eu conhecia o... o início deles ali. Ah, e ai ela pegou no fim ela já tava, 
me largou de mão porque ela vi que não, não ia ganhar, não é? Mas nunca também, 
passei por cima dela. Tudo, eu ia dizer pra ela ―olha, isso aqui...‖ porque é claro, ela 
era administradora, não é? 
 
B.F.C.: Mas vocês praticamente administravam dois lugares diferentes, não é? Mas 
ela alguma vez pediu para o senhor... 
 
R.R.: NUNCA! 
 
B.F.C.: Para o senhor caminhar com ela, ―me mostre onde é‖... 
 
R.R.: Ah, pediu, pediu. Não, ela quando chegou lá pediu. A outra administradora que 
foi embora disse ―Olha, seu Ricardo, essa é a nova administradora‖. E eu disse 
―muito prazer‖ e ela disse ―Eu não entendo nada, o senhor é que vai me ensinar 
tudo. Eu preciso do senhor‖. Eu disse ―O que eu fiz pra dona Ester eu faço pra 
senhora. E faço pra qualquer um que chegar aqui no cemitério, a senhora pode ter 
certeza. Que a senhora não vai cometer nenhum erro, no que diz respeito ao 
cemitério! Não é? Que no fim ela cometeu. No fim ela fez tanta coisa, judiaria com os 
outros e no fim... 
 
B.F.C.: Se eu assumisse a administração do cemitério e solicitasse ao senhor um 
passeio pelo Quadro Antigo, por onde o senhor iria começar? 
 
R.R.: O primeiro se fosse restaurada, na capela. Depois eu ia te levar no jazigo esse 
que eu acho mais bonito, embora ele seja simples. E depois, uma coisa que eu acho 
um monumento que eles fizeram pros mortos desconhecidos no canto lá.  
 
B.F.C.: Qual canto? 
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R.R.: Tu entra no Quadro Velho ali, bem lá no fim. Na parede. Aquele eu acho aquilo 
uma coisa, uma obra muito bem feita, que eles fizeram ali.  
 
B.F.C.: O senhor sabe quem é que fez? 
 
R.R.: Não sei. Não sei. Nem o meu pai sabia. Eu perguntava pro pai e ele ―Não sei 
meu filho, já tava, não é? Já tá lá pros mortos desconhecidos‖. Até quando a minha 
velha teve doente, eu nunca, nunca fui assim de fazer promessa e tudo, que ela teve 
feia. Ela teve uma isquemia transitória, tu sabe. Ela parou um lado aqui assim 
[demonstrando]. Mas graças a Deus, bah, tá boa, não é? 
 
B.F.C.: Então o senhor foi fazer uma promessa? 
 
R.R.: Sim, lá pros mostos desconhecidos. Todo mundo faz promessa pra cigana, 
não é?  
 
B.F.C.: E o senhor sabe o que as pessoas pedem para a cigana? O povo conta? 
 
R.R.: Não. Só uma pessoa me disse. Que, que... de Santa Maria! De Santa Maria 
ela veio. Ela mandou, mandou fazer um, que aquele jazigo da cigana já foi mudado 
umas dez vezes. Aquilo já fizeram cada um que quer pagar uma promessa bota um 
azulejo diferente, desmancha, bota, aquilo já foi feito umas quantas vezes. Porque o 
túmulo da cigana era muito bonito, o primeiro. Era todo de mármore de carrara. 
 
B.F.C.: E desmancharam? 
 
R.R.: Não desmancharam, acenderam vela, começaram a acender vela no túmulo e 
o mármore começou a, começou a ―corruir‖ e desmanchou tudo.  
 
B.F.C.: E o que esta pessoa de Santa Maria prometeu? 
 
R.R.: Diz que foi pra um filho. É, diz ela que foi pra um filho. Não sei, é, a gente... 
também, foi a única pessoa que disse. Disse ―Seu Ricardo eu to cumprindo uma 
promessa‖, que também não me disse o que foi, não é? ―Eu fiz pro meu filho‖, não 
me disse o que foi ―E eu tenho que vim pagar‖. E digo ―A senhora tira uma ordem no 
cemitério‖, ai ela mandou fazer aquilo que tá lá, não era assim. É... 
 
B.F.C.: E as pessoas costumavam vir em datas especiais, finados? De diferentes 
lugares? 
 
R.R.: Muita gente. De vários lugares, pra conhecer ali.  
 
B.F.C.: E procuravam o senhor? 
 
R.R.: Procuravam. Mas, depois ela ficou conhecida, não é? Saia no rádio, saia na 
televisão. Teve um que botou uma placa lá e botou nome de oito filhos. Não! A 
Terena tinha sete filhos. É o que tinha na tampa, na tampa. Porque a, a Terena 
nasceu em 1850 e morreu em 1883, ela tinha 33 anos. E ela não foi enterrada ali. 
Não, ali só veio os restos dela. 
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B.F.C.: E onde ela havia sido enterrada anteriormente? 
 
R.R.: Ah, ninguém sabe! Ela era húngara, ela era húngara, dizia na tampa. E o cara 
ele botou errado na placa, ele botou que ela era... e eu digo ―Não, isso ai tá errado, 
ela tinha sete filhos e eu sabia até o nome... o nome do marido dela diz aqui, tu não 
viu? [apontando para o manuscrito] Alcaraz, é, Alcaraz, João Alcaraz! 
 
B.F.C.: E o senhor sabe quando as pessoas começaram a pagar as promessas? 
 
R.R.: Ah, muitos anos! Faz uns 25 anos, começou isso, essa correria. É, uns 25 
anos. Por ia uma pessoa que outra, sabe, pra ver quem era. Porque tinha outra 
cigana lá nos fundos, tinha, mas aquela foi perdida. Eu sei donde é, eu sei donde é, 
porque era quatro sepulturas do ―valetão pra cá [ele sinaliza] pra direita‖, eu sei. Mas 
ali foi perdido porque ninguém não, não, não apareceu mais ninguém pra cuidar. 
Também era procurada naquela época, era, como é... Altiva... não era. Ela tinha um 
nome esquisito, todas elas são com um nome esquisito. Não que Terena seja muito 
feio, não é? É, não é não. Então duns 25 anos pra cá é que é essa correria. No 
máximo 30 anos. É, porque o meu pai morreu em 72, faz 41 anos, não era, não era 
muito conhecida. Ainda tinha o túmulo dela, quando meu pai morreu. O, o, o original. 
Ainda tinha o túmulo dela. Era uma tampa muito bonita de mármore. E depois eles 
andaram abrindo porque achavam que ali tinha ouro. Não tinha nada. É, bobagem! 
Eles levantaram só a tampa. Eu acho, eu calculei que fosse isso. Porque essas 
ciganas, não é? Mas ela nem ali foi sepultada. Ali veio os restos dela. Faz muito 
tempo... ih, 1883, ao menos é o que estava na tampa. Eu não sei se aqui não tinha 
[ele começa a folhear o manuscrito] 
 
B.F.C.: Fique à vontade! 
 
R.R.: O número três, oitava fila... 
 
B.F.C.: O senhor sabe o quadro só de olhar a fila? 
 
R.R.: É, esse aqui deve ser o quadro número 2 [apontando para o manuscrito]. Isso 
foi tão bem feito pelo meu irmão. [Ele começa a ler]: ―Neste quadro tem a capela, 
pertencente as famílias Mansio Ribeiro‖, não te disse que era Ribeiro? E o Carapeço 
que eu te disse. 
 
B.F.C.: Aproveitando que estamos olhando o manuscrito, estas anotações todas 
foram feitas pelo seu irmão? 
 
R.R.: Meu irmão, meu irmão. 
 
B.F.C.: Tudo então escrito pelo seu irmão e depois apenas reproduzido? Ele que 
primeiro escrevia mausoléu e depois apenas –M? 
 
R.R.: Sim, ele boto M e botava nas Carreras C e capelas ele botava capela. O 
quadro número 2, aqui está a cigana [ele volta a folhear o manuscrito]. Vamos ver, 
ela deve de ser a décima sétima, não, décima segunda. 
 
B.F.C.: As filas começamos a contar lá de trás para a frente? 
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R.R.: Não, de lá pra cá [indicando com os braços]. Ah, não, aquele quadro foi o 
contrário, o Rui fez, agora que eu tô me lembrando. O Rui começou de lá, as outras 
ele começou de lá da ponta. Agora que eu tô me lembrando. A dela deve de ser a 
número... 
 
B.F.C.: E ele explicou por que começou dessa forma? 
 
R.R.: Porque depois ele se deu conta, que tinha que ser, é [segue folheando o 
manuscrito]. Para ai que eu já te digo. [começa a contar em voz baixa 1, 2, 3, 4, 5... 
para si mesmo] É a décima, deve de ser, décima ou décima primeira [o barulho das 
mãos no papel toma conta]. Décima segunda. [Silêncio] Será que eu vou dar certo 
que era na décima? Deixa eu ver aqui. Tem um que eu vendo eu já me lembro se é 
ela [ele segue folheando o manuscrito]  
 
B.F.C.: Olha só, Carneirão! 
 
R.R.: Esse é aqueles da ponta. [Silêncio] Ele até se arrependeu e disse ―Eu era pra 
ter feito, deixado um espaço e feito o túmulo da cigana. Tentar dividir é pra 
diferenciar‖. [silêncio enquanto ele folheia o manuscrito] 
 
B.F.C.: O senhor consideraria o túmulo da cigana o mais famoso? 
 
R.R.: Dos jazigos? Na época era o... esse velho que era estancieiro, o... as gurias 
do colégio tudo procuravam ele o... Pedro Osório. Ah é, aquele era o mais famoso 
na época. Mas ele não foi sepultado ali perto da capela. Ele foi sepultado nas 
catacumbas Nossa Senhora da Conceição, depois é que ele veio pra ali.  
 
B.F.C.: E o senhor sabe por quê? 
 
R.R.: A família queria fazer um jazigo pra família, não é? Porque lá a Conceição era 
uma sociedade e eles não vendiam. [silêncio enquanto ele segue folhando o 
manuscrito] Ah, é o três o dela. Agora eu vi pela Sociedade de São Miguel e Almas. 
Ah, agora sim! Vamos ver.... 
 
B.F.C.: Se o senhor fosse escrever este manuscrito hoje, acredita que incluiria 
alguma coisa, faria algo diferente? 
 
R.R.: Não, não. Por que ali não mudou, não é? É, ele [Rui, seu irmão mais velho] 
depois se lembrou de diferenciar o túmulo da Terena, de fazer isso, eu não me 
lembrava.  
 
B.F.C.: Quanto tempo após a finalização deste manuscrito a Santa Casa foi 
informada da existência dele? 
 
R.R.: Não, na Santa Casa eles nunca souberam, só na administração do cemitério. 
É, nunca souberam.  
 
B.F.C.: E foi o senhor quem entregou, mostrou, como aconteceu? 
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R.R.: Eu fui mostrar pra pedir para eles fazerem um mapa. Eu pedi para eles 
fazerem um mapa do cemitério. É, porque... 
 
B.F.C.: O senhor lembra quando foi isso? 
 
R.R.: Foi logo que essa senhora veio pra ai... 
 
[INTERVENÇÃO DE GRAVAÇÃO: Fala Ieda, a esposa do senhor Ricardo]: 
Quem é a senhora? 
 
R.R.: A dona Mara.  
 
B.F.C.: Então eles fizeram o mapa? E mostraram para o senhor ou isto nunca 
aconteceu? 
 
R.R.: Não, tem lá na, na administração. Tu entra na administração tá o Quadro 
Velho todo na parede ali. É que pra descobrir alguém tem que levar lá. 
 
[INTERVENÇÃO DE GRAVAÇÃO: Fala Ieda, a esposa do senhor Ricardo]: Pra 
descobrir o local. 
 
B.F.C.: Para interpretar o mapa, precisa-se do seu Ricardo! 
 
R.R.: É [risos], é! Mas os guris ali, eu tinha, tenho meu sobrinho lá, mas ele não... 
 
[INTERVENÇÃO DE GRAVAÇÃO: Fala Ieda, a esposa do senhor Ricardo]: Não 
atina! 
 
B.F.C.: Mas e o senhor gravaria um áudio? Para auxiliar uma pessoa que deseja 
fazer uma visita ao Quadro Velho? 
 
R.R.: Não, hoje não tenho mais... 
 
B.F.C.: Não tem vontade? 
 
R.R.: Não tenho. Não tenho nem mais cabeça mais pra isso. É, tem que ter... Eu já 
me esqueci de muita coisa... 
 
[INTERVENÇÃO DE GRAVAÇÃO: Fala Ieda, a esposa do senhor Ricardo]: 
Enfraqueceu... 
 
R.R.: Eu enfraqueci porque eu, eu guardei aquilo tudo enquanto eu tava lá eu 
guardei aquilo tudo. E depois não, depois eu, eu, foi uma coisa engraçada. Eu fiz 
tudo pra não sair do cemitério, eu fui até donde não deu, até donde eu pude 
caminhar. Eu, depois que eu não pude mais caminhar eu tava, pergunta pra minha 
velha, eu chegava em casa arriado, com o casaco caindo e, não tinha mais 
condições. 
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[INTERVENÇÃO DE GRAVAÇÃO: Fala Ieda, a esposa do senhor Ricardo]: Eu 
ouvia o barulho do carro e eu digo ai vem ele, perdendo a roupa e entrando dentro 
de casa. 
 
R.R.: É, era a coisa mais triste. Ai quando eu sai de lá não ficou mais nada que me... 
não, não me incomodei com ninguém... 
 
[INTERVENÇÃO DE GRAVAÇÃO: Fala Ieda, a esposa do senhor Ricardo]: Não 
brigou com ninguém! 
 
R.R.: Não briguei com ninguém, mas, perdi assim, hoje eu te digo com sinceridade, 
eu só vou no cemitério porque eu tenho o filho lá e nós vamos toda a sexta-feira, eu 
e a minha velha, senão eu não iria.  
 
B.F.C.: O senhor acredita que isso é devido a um final mais conflituoso ou do 
cansaço? 
 
R.R.: Cansaço, cansaço, cansaço. Eu cansei!  
 
B.F.C.: Por que, na verdade, a sua vida foi toda ali, não é? 
 
R.R.: Foi ali, foi ali. Ali dentro. Eu vivi a minha vida toda ali dentro. De 14 anos, aliás, 
eu vive desde que nasci, porque eu cheguei ali com um mês de idade. É, eu só não 
nasci ali, mas eu vivi a minha vida toda ali.  
 
B.F.C.: E o senhor nasceu em casa? 
 
R.R.: Na Vila São Francisco. É, eu e os outros quatro mais velhos. Os cinco mais 
velhos não nasceram ali. 
 
B.F.C.: Então, recapitulando, esta casa no cemitério já existia? Por que o seu pai já 
trabalhava no cemitério quando o senhor nasceu... 
 
R.R.: Já, já. 
 
B.F.C.: Então o seu nascimento tem relação com a construção da casa? Foi uma 
decisão do seu pai ir para lá? Por quê? 
 
R.R.: Não, não. O meu pai foi porque ele ficou de capataz. Ele, ele quando morreu 
seu Pedro Bodini, ai ele foi pra lá. 
 
B.F.C.: Ah, então foi em consequência da morte? 
 
R.R.: É, da morte do seu Pedro. Do seu Pedro Bodini que era o capataz, que era 
quem morava lá. Era um alemão.  
 
[INTERVENÇÃO DE GRAVAÇÃO: Fala Ieda, a esposa do senhor Ricardo]: 
Depois desmancharam! 
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R.R.: Teve um advogado que disse pra minha mãe ―A senhora vai enriquecer com a 
Santa Casa‖ 
 
B.F.C.: Por quê? 
 
R.R.: Porque não podiam tirar ela de lá! Ela morou a vida toda. 
 
B.F.C.: Ela saiu de lá quando faleceu? 
 
R.R.: Quando eles pediram. O meu irmão faleceu e ai eles pediram. Não! Ela saiu 
antes. Ela saiu de lá porque da meu pai. 
 
[INTERVENÇÃO DE GRAVAÇÃO: Fala Ieda, a esposa do senhor Ricardo]: A 
morte do teu pai! 
 
R.R.: Não, porque o Rui ficou de capataz lá.  
 
[INTERVENÇÃO DE GRAVAÇÃO: Fala Ieda, a esposa do senhor Ricardo]: Ah, 
mas com a morte do teu pai tiraram o Rui. Tava o Rui e saiu. 
 
R.R.: O Rui adoeceu mãe, e morreu. Mas antes dele morrer a Santa Casa... ele 
tinha um terreno... A Santa Casa pra vender aquilo pra Cortel mandou construir a 
casa dele no terreno dele. Porque a minha mãe quis morar com ele, não quis morar 
comigo.  
 
B.F.C.: Mas o senhor morava ali também... 
 
R.R.: Quando era guri. 
 
[INTERVENÇÃO DE GRAVAÇÃO: Fala Ieda, a esposa do senhor Ricardo]: Mas 
eu acho que a Santa Casa deu só o terreno, Ricardo. Porque muita coisa o Rui 
botou ali 
 
R.R.: Não, mãe... 
 
[INTERVENÇÃO DE GRAVAÇÃO: Fala Ieda, a esposa do senhor Ricardo]: Até 
uma janelinha... 
 
R.R.: O terreno era do Rui e da Zeli. A Santa Casa deu os pedreiros. Aquilo foi feito 
pelo Beto, pelo Nelson. Aquilo não foi feito... A Santa Casa deu mão de obra e 
material pra ele. 
 
B.F.C.: Então o senhor morou ali desde o 1o mês de vida até casar? 
 
R.R.: Não, não. Depois de casado nós moramos 10 anos ali. 
 
B.F.C.: Até 1968, então? 
 
R.R.:  Até os meus 38 anos. Não... 
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[INTERVENÇÃO DE GRAVAÇÃO: Fala Ieda, a esposa do senhor Ricardo]: Nós 
casamos e moramos seis meses aqui [referência a casa onde a entrevista está 
sendo gravada].  
 
R.R.: Ai nos fomos... 
 
[INTERVENÇÃO DE GRAVAÇÃO: Fala Ieda, a esposa do senhor Ricardo]: Ai 
como tu não te largava longe do pai e da mãe, nós fomos pra lá. 
 
R.R.: Ah, é. 
 
B.F.: E o primeiro beijo de vocês não foi no cemitério? 
 
R.R.: Foi!  
 
B.F.C.: Foi mesmo? 
 
R.R.: Foi! 
 
[INTERVENÇÃO DE GRAVAÇÃO: Fala Ieda, a esposa do senhor Ricardo]: Não 
foi nada! 
 
R.R.: Foi sim, minha velha. 
 
[INTERVENÇÃO DE GRAVAÇÃO: Fala Ieda, a esposa do senhor Ricardo]: Foi 
na casa da dinda, mentiroso! 
 
B.F.C.: O senhor disse que na capela eram celebradas missas. E os velórios, 
ocorriam lá também? 
 
R.R.: Ali acontecia o seguinte, quando vinham os, um corpo de fora que não era... 
liberado para ser sepultado, ficava na capela. Mas não em velório. Ficava só lá na 
capela. Só ficava o corpo lá. Pois ai é que eu... 
 
[INTERVENÇÃO DE GRAVAÇÃO: Fala Ieda, a esposa do senhor Ricardo]: Não 
era em capela, hoje tem as capelas [ela faz referência as câmaras mortuárias 
existentes no cemitério]. 
 
R.R.: Por isso que eu te disse que foi assim que o pai fez nós perder o medo. 
Porque ele mandava eu e o Beca ir fechar a capela quando tinha um corpo lá. Todo 
mundo tinha medo, não é? E ele fazia eu e o Beca ir fechar lá.  
 
[INTERVENÇÃO DE GRAVAÇÃO: Fala Ieda, a esposa do senhor Ricardo]: 
Porque muita gente não fica a noite, não é? Muita gente.  
 
R.R.: Às vezes quando é só dois ou três não ficam.  
 
B.F.C.: E tem algum túmulo – além do túmulo da Cigana Terena, visitado 
semanalmente – que a senhora acha bonito? 
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[INTERVENÇÃO DE GRAVAÇÃO: Fala Ieda, a esposa do senhor Ricardo]: Eu 
adoro aqueles com cobre, os com os anjos... Ai, eu fico encantada! Ai, eu adoro. Eu 
tenho loucuras... 
 
R.R.: Eu tava dizendo pra ele o jazigo que eu acho mais bonito. Aquele que eu te 
mostro sempre, o da pombinha. Aquele é fantástico! Aquilo é coisa muito linda.  
 
B.F.C.: O senhor disse que o mármore de carrara vinha da Itália. Mas era esculpido 
aqui? 
 
R.R.: Não, não. Aquelas estátuas viram tudo, vinham tudo de navio da Itália. É, só 
de pessoa rica, não é? 
 
B.F.C.: E as estátuas chegavam muito tempo depois que o enterro havia 
acontecido? 
 
R.R.: Ah, isso eu não sei. O meu pai quando chegou aquilo já tava tudo pronto. Não, 
95% já tava pronto. Aquilo foi no início, acho, que do século XIX. 
 
[INTERVENÇÃO DE GRAVAÇÃO: Fala Ieda, a esposa do senhor Ricardo]: 
Roubaram muito... 
 
R.R.: Pois eu disse pra ela. 
 
[INTERVENÇÃO DE GRAVAÇÃO: Fala Ieda, a esposa do senhor Ricardo]: Só 
não roubaram mais porque não conseguiram tirar. Roubaram muito! 
 
B.F.C.: Do tempo que o senhor passou no Quadro Antigo, o que vai levar para a 
vida toda? 
 
R.R.: Vou levar... olha, foi dali que eu tirei o sustento dos meus filhos, a minha vida. 
Eu construi essa casa, eram 5 peças eu fiz, deixei em 14. Tudo, tudo que eu adquiri, 
eu adquiri... 
 
[INTERVENÇÃO DE GRAVAÇÃO: Fala Ieda, a esposa do senhor Ricardo]: Nada 
foi roubado! 
 
R.R.: [RINDO] Foi tudo, foi tudo abaixo de sacrifício. A minha velha ia me levar 
comida ao meio dia para eu fazer os túmulos, eu largava onze e meia... 
 
[INTERVENÇÃO DE GRAVAÇÃO: Fala Ieda, a esposa do senhor Ricardo]: E 
barriguda da minha filha, grávida. 
 
R.R.: E eu ia até a uma e meia, duas horas. Na hora de pegar o serviço, trabalhando 
e na hora de folga também, pra arrumar dinheiro. Eu trabalhei muito, eu trabalhei 
muito.  
 
B.F.C.: E o senhor acredita que guarda uma memória importante da memória de 
Pelotas?  
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R.R.: Guardo, guarda. E amizades muito, muito boas. Amizades muito boas, 
pessoas muito... Eu conheci pessoas... pessoas de tudo que foi classe. Branco, 
preto, amarelo. É... pessoas do nível de cultura baixa, nível de cultura... ao extremo. 
Eu conheci pessoas de tudo que foi... convivi com pessoas de tudo que foi classe 
social. Eu estudei até só até o quarto ano. Eu pronuncio qualquer nome estrangeiro, 
por causa lá do cemitério. Aprendi a ler lá. Eu pronuncio qualquer nome estrangeiro. 
Eu olho assim... 
 
[INTERVENÇÃO DE GRAVAÇÃO: Seu Ricardo e Dona Ieda começam a 
perguntar sobre questões pessoais da família da entrevistadora] 
 
B.F.C.: Como o senhor gostaria de ser lembrado pela Santa Casa? 
 
R.R.: Como eu fui pelo seu Lamas. Porque o resto, nunca me deram atenção. Ele 
valorizava... a mim, a minha ele foi amigo. Ele valorizava, ele fez o que ele podia 
fazer por mim. 
 
[INTERVENÇÃO DE GRAVAÇÃO: Fala Ieda, a esposa do senhor Ricardo]: O 
único! 
 
R.R.: Eu disse pra ela: o único provedor que me apertou a mão!  
 
[INTERVENÇÃO DE GRAVAÇÃO: Fala Ieda, a esposa do senhor Ricardo]: 
Porque o resto... [ela faz uma careta] 
 
R.R.: Um dia... o seu Jaime também foi um bom provedor! Mas... eu tinha aquilo que 
o meu pai sempre me dizia ―Alemão, até a terceira geração é difícil gostar de 
brasileiro‖ [RINDO] o meu pai dizia, tu sabe? Porque o meu pai era uruguaio. 
 
[INTERVENÇÃO DE GRAVAÇÃO: Fala Ieda, a esposa do senhor Ricardo]: Esse 
é o dito livro que ela tinha? 
 
R.R.: Esse é o livro!  
 
B.F.C.: E esses número a lápis no manuscrito? 
 
R.R.: Ah, isso foi pra eles fazerem o mapa. Pra eles marcar que já tinham tirado.  
 
[INTERVENÇÃO DE GRAVAÇÃO: Dona Ieda começa a perguntar sobre a vida 
pessoal da entevistadora] 
 
B.F.C.: O senhor sente que faz parte da história? 
 
R.R.: Olha, eu não sou muito vaidoso, não é? [RINDO] Não sou... Nunca, eu nunca 
dei bola pra essas coisas. Mas me... ah... me... no meu íntimo me sinto! No meu, 
meu íntimo. 
 
B.F.C.: E se fossemos arrumar este manuscrito, a quem dedicaríamos? 
 
R.R.: Pro meu irmão.  
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[INTERVENÇÃO DE GRAVAÇÃO: Fala Ieda, a esposa do senhor Ricardo]: Qual 
deles? 
 
R.R.: Pro Rui! Foi o Rui que fez, não é? Foi ele que fez. Dedicado pra ele. Isso aqui 
é... [EMOCIONADO, APONTANDO PARA O MANUSCRITO] a história da gente.  
 
[INTERVENÇÃO DE GRAVAÇÃO: Senhor Ricardo e Dona Ieda começam a falar 
sobre a vida pessoal do falecido Rui] 
 
R.R.: Meus filhos respeitavam ele [Rui] mais do que eu. 
 
B.F.C.: Quanto tempo vocês tinham de diferença? 
 
R.R.: Nove anos! Nove anos o Rui era mais velho que eu. O Rui taria com 84. É, 9 
anos, eu tô com 75. Não, não, 8 anos! 8, é. A minha irmã mais velha é que tem 84. A 
minha irmã mais velha é viva. É, e ele morreu.  
 
B.F.C.: E a sua irmã mais velha ainda tem medo do cemitério? 
 
R.R.: Hein? Não, aquela lavava os túmulos que muito homem não lavava! Ela 
trepou, trepou naquele túmulo mais alto lá de escada, emendou uma escada na 
outra... Ela lavava, pra ajudar o pai.  
 
B.F.C.: Era uma das funções dele lavar túmulos? Por que o fazia? 
 
R.R.: Não, não, de ganhar! Ganhava pra lavar! Ah, ganhava. Nos contratavam. Mas 
aquilo é que trazia... Meu pai tinha mais de 400 ―cuidamentos‖! Entre paredes, 
jazigos, capelas... ele cuidava tudo, tudo. Pois como é que ele sabia de cor e 
salteado aquilo ali? Porque quem lavava era eu, e no início era eu e o meu irmão 
mais velho, que era os mais velhos. Depois sempre vinha o Beca que ajudava. A 
gente lavava sexta, que era pra sábado e domingo tá tudo limpinho. 
 
B.F.C.: Eram esses os dias de maior visitação? (02:02:05) 
  
R.R.: Sábado e Domingo era uma procissão. Era, no cemitério, porque tinha missa 
das 10 e das 11, feito pelos párocos dessa nossa igreja... a Igreja São José. Às 
vezes vinha da Santa Casa.  
 
B.F.C.: O senhor é católico, seu Ricardo? 
 
R.R.: Graças a Deus! Sou católico.  
 
B.F.C.: E costumava frequentar a missa rezada na capela? 
 
R.R.: É, sim. Eu fui batizado, crismado, casei, fiz o... batizei meus filhos tudo na, na 
igreja. Só nunca fui praticante, fui quando era criança. Até porque o meu serviço, 
porque eu trabalhava até tarde, feriados e domingo, aquilo era uma coisa que não 
tinha... é... Agora a minha mãe, a minha mãe foi coroinha na Catedral. É, quando ela 
veio de Portugal, eles eram católicos assim... da Itália, não é de Portugal. Eles eram 



117 
 

católicos assim... E o meu avô era português também, a minha avó era católica, a 
minha avó. E eu... porque os pais da minha mãe iam, da minha mãe eu não conheci. 
Aliás, os pais eu conheci, os avós é que não conheci. Agora do meu pai eu não 
conheci o pai dele, nem avós, eles eram do Uruguai. A minha mãe era Assumpta o 
nome dela, tinha o ―P‖ antes. Assumpta Barbagli da Costa.  
 
B.F.C.: O senhor lembra como eram os finais de semana antes de começar a 
trabalhar no cemitério? Eram ali? 
 
R.R.: Era ali. Nós jogava bola ali dentro, ali tinha um espaço, entre os jardins e o 
cemitério, tinha um espaço de terra no canto, que nos pertencia, então nós jogava 
bola ali dentro. Naqueles alpendre, eu e o meu irmão cansamos de quebrar aqueles 
vidros jogando e apanhar por causa disso. É... [RISOS] Ao meio dia nós deixávamos 
o pai sestear e ia para lá jogar. Mas ele já sabia que era nós, não adiantava, não é?  
 
B.F.C.: Então o senhor acredita que mesmo morando em um lugar ―inusitado‖ teve 
uma infância normal? 
 
R.R.: Normal, normal. Porque eu jogava futebol, o pai deixava. O meu pai era... pra 
época, ele só era rígido. Mas ele não proibia as filhas de ir num baile, ele não proibia 
nós de jogar, ele não proibia nada, não é? Ele só não admitia que um filho fumasse 
na frente dele, bebesse, só isso. O meu irmão começou a fumar com 8 anos. É o 
que levou ele pro cemitério cedo. Teve um câncer no pulmão. Eu perdi 3 irmãos por 
causa do cigarro, constatado pelos médicos.  
 
B.F.C.: O senhor não fuma? 
 
R.R.: Nunca tive a curiosidade. Eu e o outro, o Beca, meu irmão, de pegar um 
cigarro e nós ia... Isso foi duas coisas que nós, que os pais nos ensinaram: vocês 
quando ir num baile vocês nunca tomem nenhuma bebida aberta. Vocês se não 
puder vocês digam ―não, não tô bebendo hoje‖. Senão vocês mandem abrir, ele 
sempre dizia isso.  
 
B.F.C.: O seu pai era um homem muito cuidadoso... 
 
R.R.: Muito! E tinha, ele só sabia ler. Ele lia o jornal, a gente lê assim, não é? 
[MOSTRA COMO SEU PAI FAZIA, DE PONTA CABEÇA] Ele lia o jornal virado! Ele 
era canhoto! A gente perguntava ―Mas pai...‖, mas era assim que ele lia o jornal. E 
ele só sabia escrever o nome dele. Agora, ele era um homem de vivência... Eu tenho 
a impressão que o meu pai passou muito trabalho no Uruguai. Porque ele disse pra 
mim ―Meu filho, naquilo lá eu não vou nunca mais‖!    
 
B.F.C.: E o que mais ele contava? 
 
R.R.: Não contava nada, nada, nada. Nós soubemos que o pai dele foi morto, 
porque tirou os dedos com o facão de um preto, e os patrão desse preto mandaram 
matar ele. Só isso que a gente soube com um tio que eles ficaram em Porto Alegre, 
outro em Canoas, outras foram pra Santa Maria. Eles foram dado assim, pra 
pessoas estranhas, meu pai é que ficou em Pelotas. 
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B.F.C.: E fechando os olhos, qual a imagem que o senhor tem do seu pai lá no 
Quadro Antigo? 
 
R.R.: Ah, aquela pessoa, sabe, agachado, bem no meio ali no... naquela 
encruzilhada que tem na cigana assim, que vai pra... do portão pra capela e 
atravessados assim [ELE DEMONSTRA COM AS MÃOS] ele se acocava ali e ficava 
às cinco horas. Quando era cinco e meia ele chamava ou eu ou o meu irmão e dizia 
assim ―bom, já vou pra casa tomar o meu aperitivo, vocês cuidem o cemitério‖! 
Assim que ele dizia. E nós ficávamos cuidando até fechar. Até às seis horas. No 
inverno, não é? No verão nós ficava até tarde, porque aquilo já era até um sistema 
da gente que tinha, um hábito de ficar ali. É isso ai... Eu tenho uma imagem do meu 
pai muito... gostava de contar uma história assim pra gente. Ele era muito... ele tinha 
uns ditados muito... Ele dizia pra mim ―Meu filho, pelo andar da carruagem tu já sabe 
quem vem dentro‖! [RISOS] Ah, é! Ele dizia pra mim ―Quando entrar uma pessoa lá, 
se ela entrar de carro tu já sabe que não é gente igual a nós‖. Porque naquele tempo 
tinha isso, hoje não tem mais nada disso, graças a Deus. 
 
B.F.C.: E ele falava de algum ―nobre da época‖, em especial? 
 
R.R.: De todos, todos! Foi eles que botaram ele lá. Essas famílias ricas, os 
Assumpção, isso se reuniram, eles tudo eram da provedoria e disse ―Não, isso tudo 
quem vai ficar aqui é o Elias, filho do seu...‖. Antônio! Era Antônio mesmo o senhor 
esse. Era Antônio. ―O filho do seu Antônio é que vai ficar de capataz do cemitério‖.  
 
B.F.C.: E fechando os olhos o senhor consegue se enxergar no Quadro Antigo? 
 
R.R.: Consigo...  
 
B.F.C.: E que imagem o senhor vê?  O que há de marcante relacionado àquele 
local? 
 
R.R.: Pra mim? Sempre foi a capela. A capela pra mim sempre foi aquela...  
 
[INTERVENÇÃO DE GRAVAÇÃO: Dona Ieda oferece café da tarde] 
 
R.R.: Mas a imagem que eu mais tenho minha é da capela. Porque eu, em guri, eu 
almoçava, abria a porta dos fundos e da frente da capela, porque ao meio dia ficava 
fechada e sesteava ali. Porque era de madeira naquele tempo, era assoalho, eu já 
tinha um travesseiro de palha, eu sesteava no chão da capela até uma e meia, duas 
horas. Aquele era o meu... eu adorava o altar da capela. Mas depois tiraram os 
santos, não é? Tiraram os santos do altar. Meus irmãos que morreram pequenos, os 
seis irmãos, meu pai botou os restos deles no altar da capela. E tinha um porão que 
tavam todos, a minha vó, mãe dele e os meus seis irmão tavam no porão da capela. 
Ai quando deram o jazigo que ele morreu, ai o meu irmão e eu tiramos todos dali e 
botamos junto com ele. 
 
[INTERVENÇÃO DE GRAVAÇÃO: Dona Ieda traz um copo d’agua para a 
entrevistadora] 
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B.F.C.: A senhora tem orgulho? De além de um homem trabalhador, ser alguém que 
sabe tanto sobre um lugar importante? 
 
R.R.: É, é o fim de todos! Todo mundo tá lá. E não adianta, não adianta ser rico, não 
adianta ser pobre [RISOS] 
 
B.F.C.: O senhor acredita que a escolha um túmulo grande e bonito seria para 
refletir a própria casa dos nobres? 
 
R.R.: Era, era. Era, porque eles tinham, aquela gente de status eles tinham um 
orgulho daquilo. Aquilo trazia um... Bom, aquele dos Assumpções, o mausoléu 
deles, até hoje.  
 
[INTERVENÇÃO DE GRAVAÇÃO: Fala Ieda, a esposa do senhor Ricardo]: Mas 
era liiiiinda! Tu tinha que ver a casa do cemitério. A casa era linda! 
 
R.R.: Era uma casa muito linda. Tinha 14 peças! Cada peça era 5 metros por 5.  
 
[INTERVENÇÃO DE GRAVAÇÃO: Fala Ieda, a esposa do senhor Ricardo]: Tu 
tinha que ver... 
 
R.R.: E aqui eles vinham reproduzir... Eles tinham pompa, pompa!  
 
[INTERVENÇÃO DE GRAVAÇÃO: Fala Ieda, a esposa do senhor Ricardo]: Isso 
ai é o dinheiro, não é, minha filha? Isso tudo se chama o dinheiro.  
 
R.R.: É, mas antigamente... hoje em dia tem gente que tem dinheiro e já não dá 
mais bola pra isso. Aquele cemitério dos alemães lá, aquilo era muito bonito, aquilo 
era cuidado quando era da sociedade alemã, que era da igreja São João, aquela 
que incendiou. Mas depois que eles passaram pra mão da Santa Casa... 
 
B.F.C.: O senhor acredita que a Santa Casa poderia ter cuidado melhor do Quadro 
Antigo? 
 
R.R.: Ah, podia...  
 
[INTERVENÇÃO DE GRAVAÇÃO: Fala Ieda, a esposa do senhor Ricardo]: Filha, 
eles arrancam muito dinheiro dali, vai muito dinheiro dali pra lá. 
 
R.R.: Eles nunca usaram o dinheiro do cemitério pro cemitério. O cemitério teria que 
ser uma autarquia como é o Sanep. Autônoma, desvinculada. Porque se o cemitério 
fosse, e quem dirigisse o cemitério tivesse autoridade de fazer o que queria... Ah, o 
cemitério era um luxo! Eles não souberam nem ganhar dinheiro com o cemitério. 
Porque na Argentina diz que paga pra entrar, não é?  
 
B.F.C.: É verdade, paga-se e recebe-se um mapa com a localização dos túmulos 
mais importantes. E o mais visitado é o da Evita. 
 
R.R.: Ah, tem que ser, não é? A Evita Perón, é? 
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B.F.C.: Exatamente.  
 
R.R.: Tu foi lá? 
 
B.F.C.: Sim, eu conheci em 2005.  
 
R.R.: Porque aqui eles atiraram, não é? Eles atiraram... Atiraram, não souberam 
ganhar dinheiro. Eles não iam gastar e iam receber. 
 
B.F.C.: Alguém, hoje em dia, recebe para fazer a manutenção dos túmulos? 
 
R.R.: Ninguém procura mais, ninguém. Muito pouco. Só lá nos fundos que é um e 
outro. Ali é, ali no Quadro Velho eu só sei se tem gente quando eu vou nos finados. 
Eu vou no outro dia dos finados [ele se refere ao dia 3 de novembro] só pra ver 
quem tinha limpado e quem não. Eles abandonaram, não é? E depois o problema 
todo é que as famílias vão se terminando. E tu sabe, sobrinho não cuida. Cansei de 
eu, me envolver, até pedir... Quando chegava em mim antes eles botavam, porque 
eu dizia ―tu não... tu tem o mesmo sobrenome, mas tu não diz que é bisneto, diz que 
é neto‖, vão saber eles se é neto ou não.  
 
B.F.C.: E eles deveriam passar por quem antes de se dirigir ao Quadro Antigo? 
 
R.R.: A administração. Não, pra entrar não, pra poder sepultar outra pessoa, pra 
cuidar. 
 
B.F.C.: Nossa, olha só, duas horas e quinze de conversa! 
 
R.R.: Bah, é mesmo! Mas não tem pressa... 
 
[INTERVENÇÃO DE GRAVAÇÃO: o senhor Ricardo começa a contar como é a 
rotina de final de tarde do casal] 
 
R.R.: Eu, desde que sai do serviço, isso sim, uma coisa que tu vai... Desde que eu 
sai do serviço que eu vim pra casa, nunca mais eu dormi sem tomar um comprimido. 
Por causa do cansaço, não é? Agora não tenho cansaço... 
 
B.F.C.: E o senhor acorda no horário que costumava ir trabalhar? 
 
R.R.: Não, não, agora não. Eu vejo televisão até tarde! Eu me levanto todos os dias 
às oito e quinze Todos os dias eu me levanto oito e quinze. Posso até dormir tarde...  
 
[INTERVENÇÃO DE GRAVAÇÃO: O senhor Ricardo começa a contar como foi 
a rotina de “volta do baile no final de semana”] 
 
B.F.C.: Lá no cemitério o senhor tinha uma sala. O que havia nela? 
 
R.R.: Nada! Aquilo foi feito para mim. Porque era do outro lado a do meu irmão, mas 
era muito pequena, então ficou pra depósito de ferramentas. E eu, fizeram aquela 
grande ali.  
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B.F.C.: E qual era a primeira coisa que o senhor fazia quando chegava ao 
cemitério? 
 
R.R.: No a... até uns 10 anos atrás eu abria os portões. Os portões aquele do 
cemitério não o da frente, era eu que abria. Eu abria os portões e depois abria o meu 
escritório quando era oito horas. Porque eu nunca cheguei na hora do serviço, eu 
sempre chegava meia hora antes. A minha velha ficava braba. Chegava meia hora 
antes. Eu nunca cheguei no serviço a hora de bater o cartão. Eu chegava meia... até 
deu um problema com o sindicato, porque eu batia, eu não sabia que não podia 
bater, eu tinha que bater cinco minutos antes. Só que eu chegava sete e meia lá e 
batia o cartão. Ai veio do departamento pessoal ―Mas seu Ricardo, a Santa Casa 
tem que lhe pagar essas horas todas...‖. Não, não precisa pagar não, eu bato por 
minha conta mesmo. ―Mas não faça assim, seu Ricardo. O sindicato nos dá uma 
multa que Deus nos livre‖. Ai eles... ai eu chegava sete e meia lá, quando era cinco 
pras oito eu ia bater o cartão. 
 
B.F.C.: E depois de abrir os portões? 
 
R.R.: Ai eu esperava abrir a administração pra saber o movimento do serviço, dos 
enterros, de exumações e tal e administrar os funcionário para fazer. Eu tive uma 
coisa... em particular que uma vez uma pessoa me chamou ―Por que que o senhor 
pede favor pro funcionário fazer o serviço‖? E disse ―Porque fui ensinado pelo meu 
pai‖. Meu pai não mandava uma pessoa ―tu vai fazer isso‖. ―Tu faz o favor de ir lá 
abrir esse jazigo, essa cova‖? Digo, isso eu trouxe do meu pai. Tudo, toda educação 
que eu tive foi dada pelo meu pai e a minha mãe. Minha mãe era muito braba. Poxa, 
italiana braba que era. O meu pai não, uma pessoa calma, calma, calma.  
 
B.F.C.: E qual a última coisa a ser feita em um dia de trabalho? 
 
R.R.: Fechar os portões. Isso é que eles queriam que eu botasse a Santa Casa na 
justiça. Porque no verão eu chegava a fechar os portões às oito horas. Abria às 6 da 
manhã. E eles queriam... teve gente que me procurou pra fazer isso. Eu digo ―Não, 
isso o meu pai não queria‖. Nada, nada, nada disso me leva a nada.  
 
B.F.C.: O senhor lembra qual foi sua primeira tarefa? 
 
R.R.: Sepultar uma criança beduína. No quadro de criança no chã número [ELE 
CONTA EM VOZ ALTA E MEXENDO COM AS MÃOS] 1, 2, 3... 1... quadro número 
3. Não, número 4! Número 4, o último quadro. Só não me lembro o local. 
 
B.F.C.: E teve alguma tarefa que foi muito difícil? Ou que doeu? 
 
R.R.: Teve... ah, uma vez nós fizemos, eu e o finado meu irmão um enterro e veio 
um temporal. Nós fechávamos o enterro com as coisas do relâmpago assim [ELE 
APONTA PARA O CÉU COMO QUEM QUER MOSTRAR A INTENSIDADE DOS 
RELÂMPAGOS] No inverno, nós saímos quase sete e meia do cemitério. Um 
temporal... de chuva, de vento... mas isso é, uma família, eu não me lembro bem, 
mas me parece que foi a família Magalhães.  
 
B.F.C.: E disso tudo tem uma saudade? 
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R.R.: Não, não tenho, não tenho. Quando eu saí do cemitério ficou tudo lá, tudo lá. 
O que eu fiz de bom, o que eu fiz de errado. Tá tudo lá.  
 
B.F.C.: Nem dos momentos a noite, sentado na companhia de seu pai? 
 
R.R.: Aquilo eu ia por obrigação, porque ele me pedia, era pai e eu tinha que ir. Eu 
obedecia muito ele. De obediência com ele, porque ele era muito bom pros meus 
filhos, pra minha velha, ele tinha paixão pela minha velha. Dos meus pais... a minha 
velha foi a única nora que nunca se queixou dos sogros. Minha mãe tinha uma 
paixão por ela. Poxa... eu bebia, eu era ―estrabulega‖, ela brigava comigo por causa 
do Ieda, não é? Eu bebi muito, eu agora não tomo wisky, eu tomo só água. Eu bebia 
muito, fui muito farrista, era cantor de conjunto.  
 
B.F.C.: Então isso é o que o senhor fazia no tempo livre? 
 
R.R.: É... A minha velha quando eles tinham chácara ai, e ela vendia farelo.... 
quando era sexta-feira eu ia no guarda-roupa dela, já sabia onde tinha dinheiro, e 
ela me emprestava. Nós tivemos, nós passamos trabalho, mas foi muito bom a 
nossa vida de casados. Sempre se tem desavenças, senão não tem graça o 
casamento. Mas pra nós foi o pior de tudo foi a perda do filho, porque o resto, a 
gente tirou de letra.  
 
B.F.C.: E tem muita saudade do seu pai? 
 
R.R.: Muita, muita! Ele não gostava que tivesse saudades, tu sabes? Ele dizia o que 
eu tinha que fazer eu fiz, meu filho, aqui. Meu pai era muito objetivo. E morreu lá 
dentro, trabalhando. E adoeceu lá dentro. Adoeceu lá dentro, eu olhei e digo ―Rui, o 
pai tá mal‖. E a gente obedecia o irmão mais velho. Ai o Rui foi lá e disse ―Ricardo 
vamos levar ele pra casa‖.  Ai tinha um moreno, que trabalhava pra nós mas era 
mesmo que da família, o Otacílio. Ai o Rui chamou o Otacílio e fomos levar o pai lá 
pra casa. Porque tudo que trabalhava no cemitério naquela época era gente 
conhecida. Eles, eles, o meu pai era cumpadre dos funcionários, era tudo gente 
amiga, sabe? Então, foi isso, a minha vida foi isso ai, minha filha! Foi isso. E tô muito 
feliz, muito feliz, muito feliz. O maior medo que eu tinha era que chegasse na velhice 
com a minha velha e não tivesse como eu e ela... porque eu sempre fui uma pessoa 
que eu, eu esperei a velhice como ela é, como eu pensava que ela fosse. Tive sorte 
de não ser doente, não é? Porque graças a Deus eu só tomo esse meio comprimido 
pra dormir e tomo um remédio que é pra evitar inflamação na próstata. 
 
[INTERVENÇÃO DE GRAVAÇÃO: O senhor Ricardo e Dona Ieda começam a 
falar sobre a saúde e sobre a filha mais nova] 
 
B.F.C.: Então, seu Ricardo... 
 
R.R.: Foi bom? 
 
[INTERVENÇÃO DE GRAVAÇÃO: Fala Ieda, a esposa do senhor Ricardo]: Bom, 
botou tudo a limpo? 
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B.F.C.: Olha, para uma primeira vez, foi muito bom! Agora irei transcrever a 
entrevista e depois ligar... 
 
[INTERVENÇÃO DE GRAVAÇÃO: Fala Ieda, a esposa do senhor Ricardo]: Tu 
vem aqui em casa de novo! 
 
B.F.C.: Se o senhor lembrar de alguma coisa que queira me contar... 
 
[INTERVENÇÃO DE GRAVAÇÃO: Fala Ieda, a esposa do senhor Ricardo]: Que 
tenha acontecido...           
 
R.R.: Não, depois que tu escrever e eu ler, ai eu vou ver. 
 
B.F.C.: Ainda conversaremos mais algumas vezes, mas era necessário este 
primeiro encontro... 
 
R.R.: Tá, Bruna!  
 
B.F.C.: Para o senhor criar confiança... 
 
R.R.: Ah, mas eu tenho! Só da família que tu é... Só da família que tu é já... 
 
B.F.C.: Muito obrigada! O fato do senhor ter entregue este manuscrito, mesmo que 
―escondido‖... 
 
R.R.: Ah, é por causa daquela bruxa! Ai, tá gravando... 
 
B.F.C.: Isso eu irei editar, não se preocupe! 
 
[INTERVENÇÃO DE GRAVAÇÃO: Fala Ieda, a esposa do senhor Ricardo]: 
Quem? A Mara? Aquilo é uma bruxa! 
 
B.F.C.: Então, seguiremos conversando. 
 
R.R.: Tá, Bruna! 
 
[INTERVENÇÃO DE GRAVAÇÃO: Fala Ieda, a esposa do senhor Ricardo]: Tá ás 
ordens. Tu vem aqui quantas vezes tu quiser filha.  
 
B.F.C.: Obrigada, gente! 
 
[INTERVENÇÃO DE GRAVAÇÃO: Fala Ieda, a esposa do senhor Ricardo]: Seja 
bem vinda!  
 
[DURANTE TODA A ENTREVISTA, DOIS EQUIPAMENTOS FORAM UTILIZADOS 
PARA A GRAVAÇÃO DO ÁUDIO: UM TABLET E UM CELULAR. NESTE 
MOMENTO, EU DESLIGO O TABLET. AO “SUPOR” QUE NÃO ESTAVA MAIS 
SENDO GRAVADO, O SENHOR RICARDO COMEÇA NOVAMENTE A FALAR] 
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R.R.: Eu só tenho uma lembrança daquela casa. Agora eu vou te mostrar, da casa 
do cemitério, que tinha na entrada, quando eu era guri. Depois o pai tirou e levou pra 
um quartinho lá. Que, que eles vão pensar que é do cemitério e era da casa.  
 
B.F.C.: E o que é? 
 
R.R.: É um vaso. 
 
B.F.C.: Eu posso ver? 
 
R.R.: A minha mãe que me deu e eu vou te mostrar ali [ELE LEVANTA E FAZ 
SINAL PARA QUE A ENTREVISTADORA O SIGA, VAMOS ATÉ O JARDIM E O 
CASAL ME MOSTRA UM BELO VASO DE MÁRMORE BRANCO EM SEU 
JARDIM]. 
 
[FIM DA TRANSCRIÇÃO / DURAÇÃO DO ARQUIVO DE ÁUDIO 02:32:29] 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


