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Este texto pretende discutir a secularização dos Cemitérios da cidade de Cuiabá e a 

atuação da Igreja Católica diante dessa questão; com esse objetivo propomos a utilização de 

Cartas Pastorais e outros documentos relacionados à atuação de dois bispos, principais líderes 

religiosos locais da época, profundamente envolvidos com essa questão. Inicialmente niossa 

discussão incidirá sobre as Cartas Pastorais de autoria de D. Carlos Luis D’Amour,  Bispo da 

cidade de Cuiabá no período de 1878 a 1921, em seguida faremos considerações sobre o 

arcebispado de D. Francisco de Aquino Corrêa, referente ao período de 1921 a 1930. 

Algumas características apresentadas pela documentação indicam diferentes formas de 

atuação dessas duas personagens diante do processo de secularização dos Cemitérios da 

cidade de Cuiabá, processo esse que se desenvolverá em Cuiabá a partir da década de 1830 e 

só será finalizada na segunda década do século XX. 

 D. Carlos Luis D’Amour conhecido como bispo ultramontano, procurará reestruturar 

a Igreja Católica sob seu comando, a partir das normatizações do Concílio de Trento, reagindo 

frontalmente ao processo de secularização dos cemitérios da cidade, proibirá, a partir de suas 

Cartas Pastorais, que ali se faça qualquer manifestação religiosa desde o início do que será 

conhecido como a questão da secularização dos Cemitérios Públicos da cidade de Cuiabá.    

D. Aquino ao assumir o cargo de Arcebispo da Arquidiocese de Cuiabá, sucedendo D. 

Carlos, estabelecerá relações muito diferentes com a sociedade, assim como o poder civil, 

exercendo um perfil muito conciliador, fará acordos no sentido de instituir a regulamentação 

dos Cemitérios Públicos da cidade de Cuiabá sob administração municipal, dessa forma 

reconhecerá a secularização dos cemitérios da cidade e aceitará a circunscrição religiosa à 

capela dos Cemitérios. 

Em virtude das implicações apresentadas em nossas investigações consideramos a 

necessidade de tecer alguns comentários sobre os conceitos de ultramontanismo e  

secularização, conforme a seguir. 
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Do latim ultramontanus, o termo ultramontanismo designa, no catolicismo, 

especialmente francês, os fiéis que atribuem ao papa um importante papel na direção da fé e 

do comportamento do homem. Na Idade Média, o termo era utilizado quando elegia-se  um 

papa não italiano, que viera de além dos montes. O nome toma outro sentido a partir do 

reinado de Filipe, o Belo (século XIV) na França, quando postularam os princípios do 

galicanismo,  defendendo o princípio da autonomia da Igreja francesa. O nome ultramontano 

foi utilizado pelos franceses que pretendiam manter uma igreja separada do poder papal e 

aplicavam o termo aos partidários das doutrinas romanas que acreditavam ter que renunciar 

aos privilégios da Gália em favor da “cabeça” da Igreja o papa, que residia “além dos 

montes”. O ultramontanismo defende, portanto, o pleno poder papal. 

Nas primeiras décadas do século XIX, devido a freqüentes conflitos entre a Igreja e o 

Estado em toda a Europa e América Latina, foram chamados de ultramontanos os partidários 

da liberdade da Igreja e de sua independência em relação ao Estado. O ultramontanismo 

passou a ser referência para os católicos de diversos países, mesmo que significasse um 

distanciamento dos interesses políticos e culturais de cada localidade. O ultramontanismo 

aparece como uma reação da Igreja Católica ao mundo moderno e como uma orientação 

política desenvolvida pela Igreja, marcada pelo centralismo romano, um fechamento da Igreja 

sobre si mesma, uma recusa do contato com o mundo moderno.  

Quanto à secularização, devemos considerar que, refere-se primeiramente, a um 

fenômeno jurídico-político: a separação entre Igreja e Estado. Com todas as transformações, o 

Estado moderno, temendo perder a soberania, não tolera o domínio e o controle da instância 

religiosa sobre a sociedade. A secularização designa igualmente, a localização da religião fora 

da esfera pública, e seu limite circunscrito ao domínio privado. Enfim, ela remete a um 

processo de laicização pelo qual as diversas instituições sociais conquistam sua autonomia 

dotando-se de ideologias, referências e regras próprias. 

Peter Berger se refere a uma secularização da sociedade e da cultura, mas, também a 

uma secularização da consciência. Dessa forma, no Ocidente teríamos um número crescente 

de indivíduos que encaram o mundo e suas próprias vidas sem o recurso e interferência de 

interpretações religiosas.    

 O termo secularização foi usado originalmente para indicar a perda do controle de 

territórios ou propriedades por parte de autoridades religiosas. No Direito Canônico, foi 

utilizado para designar o retorno de um religioso ao “mundo”
i
. 
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Esse termo, no entanto, tem sido usado a partir de valores ou perspectivas ideológicas 

opostas, ora com conotações positivas, ora com conotações negativas. Em círculos 

anticlericais e progressistas tem sido relacionado à libertação do homem moderno da tutela da 

religião, enquanto, nos círculos ligados às Igrejas tradicionais, tem sido definido como 

descristianização ou paganismo. Berger define secularização como:  

O processo pelo qual setores da sociedade e da cultura são subtraídos à 

dominação das instituições e símbolos religiosos. Quando falamos sobre a 

história ocidental moderna, a secularização manifesta-se na retirada das 

Igrejas cristãs de áreas que antes estavam sob seu controle ou influência: 

separação da Igreja e do Estado, expropriação das terras da Igreja ou 

emancipação da educação do poder eclesiástico. [...] a secularização é mais 

que um processo sócioestrutural. Ela afeta a totalidade da vida cultural e da 

ideação e pode ser observada no declínio dos conteúdos religiosos nas artes, 

na filosofia, na literatura e, sobretudo, na ascenção da ciência, como uma 

perspectiva autônoma e inteiramente secular, do mundo
ii
. 

 

Em nossa investigação temos como propósito compreender como se deu o confronto 

entre o ultramontanismo e a romanização da Igreja Católica defendida e representada pelo seu 

mais fiel defensor: D. Carlos Luiz D’Amour versus a secularização dos cemitérios da cidade 

de Cuiabá no nascente século XX a partir das propostas de um nascente Estado republicano, 

ou seja, como se efetivou o refluxo das influências religiosas em questões ou áreas até então 

mantidas sob rígido controle da Igreja Católica como os cemitérios e os enterramentos, 

enquanto eram colocadas e discutidas outras formas de administração desses campos santos. 

Temos como principal documentação as Cartas Pastorais e outros documentos de duas 

principais personagens  envolvidas nessa questão: D. Carlos Luiz D’Amour e D. Francisco de 

Aquino Corrêa. O termo secularização neste trabalho será entendido como um processo de 

diminuição da presença eclesiástica em diversos setores da sociedade 

Desde a segunda década do século XIX temos em várias cidades e capitais do Império 

Brasileiro o desenrolar de processos de transferência de enterramentos e secularização de 

cemitérios públicos, sem deixar de registrar as resistências da população e das irmandades 

religiosas, protelando esse processo, devemos registrar que em algumas cidades a 

secularização se fez no momento imediato à transferência dos enterramentos das igrejas para 

os cemitérios.  

Na cidade do Rio de Janeiro, capital do Império e da nascente República, a 

secularização dos enterramentos e dos cemitérios foi um processo imediatamente contínuo à 

transferência dos enterramentos das igrejas para os cemitérios. A administração desses 

cemitérios é entregue imediatamente à Santa Casa de Misericórdia na forma de monopólio 
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garantido por cinqüenta anos, com possibilidades de renovação e com garantias de que a 

Santa Casa não acumulasse prejuízos nessas atividades
iii

. 

Na cidade de Belém, a administração dos cemitérios públicos também é entregue à 

Santa Casa de Misericórdia tendo havido tensão na cidade quando da secularização dos 

cemitérios e das discussões em torno do decreto nº 789 de 27 de Setembro de 1890 

envolvendo múltiplas tendências religiosas, políticas, sociais e culturais
iv

.  

A questão dos cemitérios públicos em Belém implica rever múltiplas relações já 

consolidadas há bastante tempo, como a negociação efetuada entre a Santa Casa de 

Misericórdia e o Estado, para a administração do cemitério de Santa Izabel. Essa cidade já era 

palco de contendas antigas que mais se acentuaram no final do século XIX, quando ocorreu a 

separação entre Estado e Igreja. A República estabelece como necessário interferir em campos 

até então hegemonicamente católicos, os problemas tenderam a avolumar-se com a cruzada 

secularizadora quando as intrigas definiram-se e estabeleceram-se definitivamente
v
.   

Na cidade de São Paulo em 1858 o processo de transferência dos enterramentos se 

intensificou com a inauguração do primeiro Cemitério Público Municipal envolto a tensões e 

conflitos que serão abrandados apenas com o decorrer dos anos e resolvidos definitivamente 

apenas após a República e a secularização dos cemitérios
vi

.  

Na cidade de Juiz de Fora, interior de Minas Gerais, Fernanda Maria Matos da Costa 

ao investigar a transferência dos enterramentos denomina secularização um processo que se 

inicia a partir dos enterramentos fora dos templos, com identificação de sepulturas 

individuais, realidade diferente daqueles enterramentos efetuados anteriormente no interior 

dos templos quando nem sempre os corpos eram identificados individualmente
vii

.  

Considerando as transformações das atitudes diante da morte e dos costumes fúnebres 

na cidade de Cuiabá a partir de 1830, como uma lenta secularização, sendo esta entendida 

enquanto “laicização”. Compreendemos dessa forma, o longo processo de secularização dos 

cemitérios da cidade que só se finalizará em Cuiabá em 1923, durante a administração de D. 

Aquino Corrêa, constituindo-se este como um momento de recuo da Igreja em diversos 

setores da vida da sociedade cuiabana, como um reflexo dos acontecimentos nacionais, 

quando a Igreja deixa de deter, como antes, o controle da estruturação de amplo espaço sócio-

cultural. Sua hegemonia sobre a sociedade teria se rompido a partir da concorrência de outras 

correntes ideológicas e, inclusive, de outras religiões. A Igreja Católica perde grande parte do 

poder de intervenção social que anteriormente possuía, principalmente após a separação entre 

Igreja e Estado, com a proclamação da República. Por outro lado, entretanto, isto não teria 
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significado, necessariamente, a perda ou eliminação da religiosidade vivida, mas sim uma 

drástica redefinição do seu papel e de seu espaço de atuação. 

Em Cuiabá, na segunda metade do século XIX, a construção dos cemitérios é liderada 

pelo governo provincial, mas, com a inauguração dos mesmos, sua administração é 

transferida pelo Presidente da Província à alçada da Igreja Católica. Esse fato gerará em 

futuro próximo um forte embate envolvendo essas duas instituições. 

Desde 1864 quando se efetua a construção e a transferência dos enterramentos para os 

Cemitérios Públicos, a administração destes é concedida ao bispo diocesano local que recebe 

do Presidente da Província as chaves dos portões do Cemitério da Piedade, o primeiro 

cemitério fora dos templos construído na cidade. Durante cerca de cinqüenta anos a 

administração desse cemitério se faz pelo bispado local, no entanto, em 1901, a Câmara 

Municipal de Cuiabá determina que os Cemitérios Públicos passariam a ser administrados 

pelo município. 

A Câmara Municipal desta cidade pela Resolução nº 40 de 19 de Novembro 

do ano próximo passado, mandou que a partir de 1º de janeiro de 1901 

passassem os Cemitérios Públicos do 1º e dos 2° distritos da capital para o 

poder da municipalidade e autorizou o respectivo intendente a organizar um 

Regulamento para o serviço de enterros e direção dos estabelecimentos, assim 

como a tomar as providências que julgasse necessária, a fim de dar inteiro 

cumprimento às disposições da dita resolução
1viii

. 

 

 Essa determinação gera reação da Igreja através de seu representante o bispo D. 

Carlos Luis D’Amour, que administrou esta diocese no período de 1878 a 1921, que 

demonstra sua contrariedade diante dos fatos mandando retirar do interior dos cemitérios da 

cidade, assim como das suas capelas, todas as imagens, quadros, sinos e quaisquer outros 

paramentos religiosos, assim como proíbe que se celebre em seu interior qualquer ato 

religioso, interditando-o: 

Havemos por bem interditar, como pela presente interditamos a Capela de N. 

S.da Piedade do referido Cemitério, ficando desde já proibido aos reverendos 

Sacerdotes sob pena de suspensão Ipso Facto do exercício de suas ordens, 

celebrar na dita Capela o Santo Sacrifício da Missa e qualquer outro ato 

religioso, que também proibimos se celebre no respectivo Cemitério
ix
. 

   

D. Carlos Luis D’Amour externou a insatisfação da Igreja e expressou sua indignação 

com os acontecimentos através de Carta Pastoral de 02 de dezembro de 1900 em que acusa a 

Câmara Municipal de haver se apossado ilegitimamente dos cemitérios de Nossa Senhora da 

Piedade e de São Gonçalo, ambos no perímetro urbano da cidade de Cuiabá. Externando sua 

                                                           
.   
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atitude de protesto e pesar frente aos acontecimentos, D. Carlos, no periódico A situação, 

assim se refere aos cemitérios e à secularização: 

De ora em diante naqueles cemitérios, naqueles recintos sagrados, onde jazem 

os restos mortais de vossos antepassados, de vossos progenitores, de vossos 

filhos, de vossas famílias, não se poderá mais celebrar o Santo Sacrifício da 

Missa pelo seu eterno descanso. Não vereis mais, filhos meus queridos, descer 

sobre as sepulturas as bênçãos de Deus! E o sino sagrado também emudecido, 

não soará mais plangente, não de fará mais ouvir convidando os fiéis a orar 

pelos finados, triste e lúgubre efeito que resulta da secularização de um 

cemitério
x
!  

 

Na mesma oportunidade D. Carlos afirma terem sido os cemitérios criados por 

particulares, irmandades, confrarias e associações religiosas, contando com o apoio e 

participação da população em geral que respaldam sua atitude de protesto: 

[...] contra esse intolerável abuso, contra essa usurpação, essa exorbitação do 

poder municipal que exorbitando de suas atribuições, sem respeitar direitos 

adquiridos, direitos de propriedade e de crença religiosa, fere assim preceitos 

claramente estabelecidos na constituição de nosso país
xi
. 

 

Foi também anexado um ofício-protesto dirigido ao Presidente da Câmara Municipal 

de Cuiabá e uma reclamação apresentada ao Juiz seccional, pedindo manutenção de pose dos 

cemitérios citados, conforme abaixo: 

Não pode absolutamente a municipalidade de Cuiabá apossar-se, como o fez 

em sua resolução nº 40, do Cemitério de Nossa Senhora da Piedade, que 

pertence à Fábrica da Catedral e do qual ela se acha de posse há longos anos, 

nem do Cemitério de São Gonçalo, que também é propriedade da Fábrica da 

Matriz daquela frequesiaxii
.    

 

Todos esses documentos teriam sido enfeixados em um folheto que foi distribuído à 

população local, dessa forma, o Bispo acusa os representantes do município de se apossar dos 

cemitérios, considerados por ele como propriedades da Igreja, pois, teriam sido construídos 

com ajuda de esmolas e por essa instituição administrados durante todos esses anos, ou seja, 

desde a inauguração dos mesmos em 1864. 

Por sua vez, o município defende seus direitos de propriedade apresentando como 

provas de seus direitos sobre a administração dos cemitérios, um grande número de 

investimentos aplicados nos Cemitérios da Piedade e de São Gonçalo de Pedro Segundo, esse 

embate se intensifica com muitas ramificações envolvendo a legislação em vigor na nascente 

República. Estabelece-se um clima de tensão e disputa envolvendo em campos opostos duas 

instituições que até então vinham caminhando juntas. 

De acordo com o exposto, consideramos que o processo de transferência dos 

enterramentos das igrejas para os cemitérios públicos e a secularização dos mesmos em 
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Cuiabá contou com características específicas e divergentes das apresentadas por outras 

cidades brasileiras que ao construírem seus Cemitérios Públicos, já os fazem na condição de 

Cemitérios Municipais, assim os denominam e dessa forma esses estabelecimentos são 

administrados pela Câmara Municipal.  Na cidade de Cuiabá os cemitérios são administrados 

por autoridades eclesiásticas desde sua construção em 1864 até o ano de 1901, quando ocorre 

uma intensa disputa em torno da municipalização e secularização dos mesmos que teria como 

principal conseqüência a transferência da administração desses campos santos da alçada da 

Igreja para a esfera do município. Em Cuiabá, a transferência da administração dos cemitérios 

não se faz automaticamente com o advento da República, pelo contrario, com a implantação 

dessa forma de governo se desenvolve uma disputa pela administração desses campos de 

inumação que pretendemos compreender em todas as suas particularidades no decorrer de 

uma investigação mais criteriosa.      

José de Mesquita, um dos mais ilustres homens de letras do Estado de Mato Grosso,  

no limiar do século XX narra a questão da secularização dos Cemitérios Públicos de Cuiabá: 

Os últimos dias da era de novecentos e os primeiros da atual, se assinalaram 

em Cuiabá, por uma grave e importante questão que sacudiu o espírito público 

entregue a habitual pasmaceira – a questão da secularização dos cemitérios, 

medida francamente reacionária, dada a convicção que mantinha a quase 

totalidade do povo acerca do domínio da igreja sobre os campos santos 

cuiabanos
xiii

. 

 

O poder civil se manifestou reclamando a administração do primeiro Cemitério 

Público da cidade, assim como a polícia interna dos templos e lugares sagrados, enquanto a 

Irmandade de São Miguel e Almas pleiteava seus direitos de posse sobre o Cemitério da 

Piedade, assim como sobre a capela em anexo, recebendo despacho favorável do Bispo. 

Os cemitérios da Piedade e de Pedro II em Cuiabá poderiam ser definidos como 

espaços representativos de poder da Igreja Católica, pois, até a secularização suas contas eram 

trimestralmente apresentadas ao Bispo, assim como uma relação constando os nomes 

daqueles que foram inumados naquele período, seguido dos atestados de óbito fornecidos pelo 

poder religioso, ainda que, contando com parecer de uma autoridade civil, juntamente com o 

sepulte-se da administração do cemitério. 

Mas, estava em gestação na nascente República muitas transformações que 

engendrariam novas relações com a vida e com a morte: mudanças no modo de pensar, sentir 

e se preparar para a morte, mudanças que refletem as transformações higienistas no espaço 

das cidades, no interior dos lares e na definição de novos papéis dentro das famílias,  
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mudanças que envolvem um movimento de secularização da mentalidade da época que se 

expressa em novas formas não religiosas de cultivo do espírito como os novos hábitos de 

leitura, os novos métodos de ensino, a difusão de novas formas de associações  e de atividades 

que passarão a  ocupar parte do espaço antes totalmente ocupado pela atuação das igrejas, 

rezas e irmandades religiosas.  

O processo de secularização dos cemitérios pode ser compreendido como parte de um 

projeto político que, conforme acima, buscaria desmobilizar a Igreja, as irmandades religiosas 

e outras associações leigas, com objetivo de transferir ao Estado o domínio de importante 

espaço de manipulação ideológica. Esse processo envolveria também outros serviços como o 

controle dos registros de nascimento e de óbitos, que deixariam de ser efetuados pelo poder 

eclesiástico, assim como a educação formal até então oferecida à população por religiosos.  

A secularização dos Cemitérios Públicos de Cuiabá em 1901 virá propor o 

rompimento de antigas práticas religiosas e sociais, pois, conforme Mesquita: “Abre-se nova 

fase no histórico dos cemitérios da cidade”.  Houve, contudo, reações da população que 

podem ser definidas a partir das convicções do povo cuiabano que considerava os campos 

santos como de total domínio da Igreja, não podendo, portanto, esse domínio ser 

simplesmente transferido ao poder secular. Essas reações podem ser compreendidas como 

desdobramentos de acontecimentos considerados como transformações impingidas aos 

costumes da população
xiv

.   

José de Mesquita, crítico severo desses acontecimentos de seu tempo, ao comentar 

esses fatos, considerou-os como mais um resultado do “ateísmo oficial” da administração 

pombalina que, de acordo com seu parecer, tratava da espoliação dos direitos da Igreja sobre 

os cemitérios públicos da cidade de Cuiabá. 

A fundamentação desse projeto de espoliação trazia como alegação o estado de 

abandono em que se encontravam os cemitérios da cidade, assim como o fato dos mesmos 

terem sido construídos com recursos do Estado, sob orientação do estão Presidente da 

Província Alexandre Manoel Albino de Carvalho. Afirmava ainda que as irmandades não 

tendo condições de atender a manutenção do cemitério, restava à municipalidade o 

gerenciamento desse trabalho. 

O processo de transferência dos enterramentos das igrejas para os cemitérios públicos 

em Cuiabá contou, como já afirmamos, com características locais bastante específicas e 

divergentes daquelas apresentadas por outras cidades brasileiras, que, ao construírem seus 

Cemitérios Públicos, já os fazem na condição de Cemitérios Municipais, assim os denominam 
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e dessa forma esses estabelecimentos são administrados pela Câmara Municipal ou pelo 

Governo Provincial. 

Essa especificidade gera outra questão a ser pensada: o bispo considera que a 

secularização da forma como estava sendo feita em Cuiabá se chocaria com as determinações 

da Constituição Federal, com relação aos cemitérios já existentes e construídos por 

irmandades, igrejas, associações leigas e mesmo pela população cuja administração era feita 

pela Igreja Católica e assim, de acordo com a Constituição, poderia continuar. Mas, enfim, 

quem teria direito à administração do cemitério? 

Esse na verdade é um dos principais pontos de discórdia na discussão, que gerará uma 

disputa judicial, pois tanto a Igreja como o Estado se julgam com direito de propriedade e de 

administração sobre os cemitérios, porque ambos teriam feito investimentos na construção do 

mesmo. O litígio vai estar posto, pois, ambos procurarão na justiça provar seu direito de posse 

sobre o cemitério, cada qual representada por um advogado, conforme citado acima.     

Como a Igreja poderia se resignar em perder o controle social e ideológico que até 

então mantinha sobre essa sociedade, representado sobre os registros de nascimentos, 

casamentos e de óbitos, assim como sobre a organização dos cemitérios e as práticas de 

enterramentos, como passa a ser imposto pela nova Constituição, sem qualquer tentativa de 

reverter o quadro? Afinal essa situação era muito desfavorável para a Igreja e se apresentava 

em todo o país a partir da República, representando fortes indícios de que a secularização 

como um sinal do fim dos tempos estaria se estabelecendo em toda aquela sociedade. 

A secularização dos cemitérios causou protestos da Igreja através da autoridade 

diocesana que comunicou aos seus fiéis os acontecimentos e na pessoa do Bispo D. Carlos 

Luiz D’amour, expediu Portaria interditando as capelas dos cemitérios da cidade e proibindo a 

execução de cerimônias religiosas nesse espaço. O Bispo ainda redigiu ao Presidente da 

Câmara uma correspondência onde apontava as razões de sua atitude de protesto. Outra 

providência do Bispo foi propor no juízo de direito uma ação de manutenção de posse dos 

cemitérios contra o município, esse pedido foi, no entanto, julgado improcedente em Abril de 

1901. Não havendo mais condições de recorrer. Conforme Mesquita: “Estava ultimada a 

secularização que exibia a seu favor uma sentença do judiciário, da qual se não recorreu. Os 

cemitérios ficaram daí em diante leigos, fora da alçada e do domínio eclesiástico”
xv

.  

Assim a aliança envolvendo o poder laico e o clerical na administração dos cemitérios 

em Cuiabá se desfazia, refletindo os acontecimentos do final do século XIX e inícios do 

século XX. A secularização dos cemitérios rompia com antigas práticas de inumação e com 
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antigos hábitos religiosos da população, desconsiderando práticas funerárias até então 

desenvolvidas, suscitando novas relações da população com o Estado e com a Igreja, assim 

como daqueles grupos organizados em torno das Irmandades Religiosas que se viam 

espoliados de uma de suas mais importantes funções. José de Mesquita procurou apresentar 

sua percepção desses acontecimentos: 

A municipalização, de fato, talvez tenha sido vantajosa, eis que o poder civil 

reúne mais elementos e dispõe de maiores recursos para manter os cemitérios 

e por ele zelar. O modus faciendi, porém, é que deixou muito a desejar, 

chegando mesmo a causar espanto que tão sumária usurpação lograsse 

coroada por um aresto judicial
xvi

. 

 

Os cemitérios públicos de Cuiabá durante o período de 1901 a 1923 ficaram sem culto 

católico, pois os mesmos só foram restabelecidos em 1923, a partir de solicitação do Bispo D. 

Aquino Correa, durante a administração do então intendente Coronel José Antonio de Souza 

Albuquerque.  

Em ofício de 26 de junho de 1923 a intendência responde ao bispado restituindo as 

chaves e a administração da capela daquele cemitério à Igreja, suspendendo, dessa forma, o 

interdito levado a efeito por D. Carlos Luis D’Amour. 

Transcrevemos abaixo o ofício nº 107 da Intendência Municipal de Cuiabá de 26 de 

junho de 1923 em resposta a ofício anteriormente enviado pelo arcebispo D. Aquino. 

Exmº Rvmº Snr. Arcebispo Metropolitano Dom Francisco de Aquino Correa. 

Acuso o recebimento do ofício com data de 20 do fluente mez, em que V. 

Excia. Rvma. Solicita desta intendência restituição da chave e administração 

da Capela do Cemitério da Piedade, no 1º Distrito de3sta capital, a fim de 

poder esse digno e respeitável Arcebispado atender à representação de 

numerosos fiéis desta cidade, suplicando o interdito lançado sobre a mesma 

capela, em 2 de Dezembro de 1900, pelo saudoso D. Carlos. Não vendo eu 

nisso nenhum  inconveniente, mas, ao contrário, parecendo-me que, mesmo 

após a secularização do cemitério, deveria a referida capela continuar sob a 

administração eclesiástica como ficaram sob a das respectivas irmandades, os 

cemitérios particulares então existentes dentro do Cemitério Público, venho, 

com satisfação depositar nas respeitáveis mãos de V. Excia. Rvma. a chave   

da mencionada capela, para que fique sob a administração de V. Excia. Rvma. 

e nela se possa praticar o culto católico, que, como os demais, encontra a mais 

segura garantia de liberdade no §3º Art. 72 da nossa Carta Constitucional de 

24 de Fevereiro de 1891, sem, no entanto, envolver a administração do 

Cemitério, que pelo §5º do Art. Acima é de caráter secular. Folgo portanto, 

que os sentimentos de V. Excia. Rvma. e os meus se conjugassem neste 

momento, para a satisfação de tão nobre e justificada aspiração da quase 

totalidade do povo cuiabano. Agradecendo a V. Excia. Rvma. as delicadas 

expressões contidas no citado ofício, e aproveitando-me da oportunidade, 

apresento à V. Excia, Rvma. os meus protestos da mais elevada estima e 

distinta consideração – Deus guarde V. Excia Rvma. José Antonio de Souza 

Albuquerque
xvii

.    
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Ficando ultimada a secularização dos cemitérios da cidade de Cuiabá, a partir de uma 

sentença da qual não se recorreu, os cemitérios ficaram daí por diante leigos, fora da alçada 

do domínio eclesiástico, só sendo restabelecido em seu interior o culto católico a partir de 

1923, por determinação de D. Francisco de Aquino Corrêa, arcebispo metropolitano de 

Cuiabá, quando da administração do Intendente Cel. José Antonio de Souza Albuquerque. 

O ultramontanismo ou romanização do catolicismo brasileiro assim como a 

secularização dos cemitérios públicos se desenrola entre os séculos XIX e XX como parte de 

um cenário político e social bastante conturbado de onde podemos elencar alguns 

componentes muito marcantes como a abolição da escravatura, a formação da sociedade 

burguesa e a transição do Império para a República, enquanto surge no Brasil um novo Estado 

estruturado por leis constitucionais Nesse ínterim, desenvolve-se uma crescente 

dessacralização da vida social nos centros urbanos, onde novos valores da modernidade, como 

a questão das noções de higiene considerados então indispensáveis, são assimilados sob 

influência de um novo saber médico. 

A Igreja Católica que até então ocupava posição de destaque nessa sociedade marcada 

pela oficialização de seu culto, sente-se alijada da esfera do poder e reage procurando retomar 

um espaço que julgava seu. Ao mesmo tempo em que combate a afirmação dos preceitos 

modernos, considerados heréticos enquanto procura ampliar sua presença e influência social 

através de sua atuação em escolas, hospitais e outras obras de assistência social. 

Em Cuiabá essa atuação da Igreja na educação se fará presente através da fundação e 

administração de três pilares dirigidas à diferente clientela: O Colégio Coração de Jesus para 

o atendimento e educação de moças, principalmente das famílias mais abastadas. O Colégio 

Salesiano São Gonçalo para o atendimento e educação de rapazes, enquanto o Asilo Santa 

Rita fundado Por D. Carlos Luis D’Amour tinha por missão o atendimento e acolhimento das 

crianças pobres. 

No âmbito do atendimento hospitalar sua atuação esteve disseminada junto aos pobres 

que buscavam socorro e assistência médica na Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá, que 

também tinha por função os enterramentos dos pobres que ali faleciam,  assim como no caso 

mais específico daqueles que eram tomados pela lepra e eram atendidos no Hospital de São 

João dos Lázaros.  

 È nesse contexto que pensamos a inserção da reação à secularização dos cemitérios na 

cidade de Cuiabá no alvorecer do século XX, conforme descrita acima quando se disputa não 
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apenas o controle e administração dos cemitérios mas, também a hegemonia religiosa que 

resvala em sua participação no poder político e em sua influência sobre o cotidiano daquela 

sociedade, principalmente referentes às suas relações com a vida e com a morte.   
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