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Resumo: O artigo por hora apresentado, teve por objetivo apresentar dados históricos e culturais que 
permitam discutir a presença de marcadores judaicos ou judaizantes entre as práticas funerárias 
evidenciadas nos sepultamentos. O sítio arqueológico foi evidenciado durante as escavações 
arqueológicas realizadas em parceria entre a Fundação Seridó e a Universidade Federal de Pernambuco, 
como parte do projeto de Renovação Urbana da Prefeitura do Recife. Com a proposta de um enfoque 
multidisciplinar, foram pensadas variáveis do campo da arqueologia, da história e da antropologia para 
que ao serem confrontadas identificassem a presença ou ausência de marcadores judaicos. De modo 
que a análise mesmo indicando elementos que geralmente são característicos do judaísmo, não pôde 
apontar de forma direta que houve na representação da morte, interpretada nas práticas funerárias, a 
relação de uma filiação religiosa para os indivíduos sepultados. Palavras-chaves: Práticas Funerárias. 
Ritual Judaico. Brasil Holandês. 

Abstract: The article presented, aimed to present historical and cultural possibilities that allow 
discussing the presence of Jewish or Judaizing markers among practices funerals for burials. The 
archaeological site was highlighted during the archaeological excavations carried out in partnership 
between the Seridó Foundation and the Federal University of Pernambuco, as part of the Urban 
Renovation project of the City of Recife. With the proposal of a multidisciplinary approach, variables 
from the field of archeology, history and anthropology were thought so that when confronted, they 
identified the presence or absence of Jewish markers. So that the analysis, even indicating elements that 
are generally characteristic of Judaism, could not directly point out that there was in the representation 
of death, interpreted in funerary practices, the relationship of a religious affiliation for the buried 
individuals. Keywords: Funerary Practices. Jewish ritual. Dutch Brazil. 
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Introdução 

O Sítio do Pilar foi evidenciado em durante as escavações arqueológicas realizadas em parceria 

entre a Fundação Seridó e a Universidade Federal de Pernambuco, como parte do projeto de 

Renovação Urbana da Prefeitura do Recife, entre os anos de 2010 e 2014. Entre os variados 

vestígios encontrados estão sepultamentos humanos. Vale ressaltar que, até o momento 

foram evidenciados 65 (sessenta e cinco) esqueletos humanos. O espaço não foi delimitado e o 

projeto ainda se encontra em andamento, de forma que possivelmente o número de 

sepultamentos no local deve ser maior. 

A camada em que os indivíduos se encontram está verticalmente abaixo de outra camada 

arqueológica composta por estruturas construtivas de alvenaria, as quais através da 

historiografia vêm sendo relacionadas às primeiras residências da Rua de São Jorge, datadas a 

partir de 1680. Desta maneira, arqueologicamente entende-se que a datação máxima para os 

enterramentos destes corpos é anterior a este período.  

Ainda em campo, os pesquisadores debruçados sobre o registro arqueológicos buscaram 

responder as perguntas que surgiram ao longo das escavações. Partindo de informações 

preliminares surgiram as primeiras hipóteses, a mais aceita até o presente relaciona a área 

destinada para enterrar os indivíduos à utilização do Forte de São Jorge, localizado a 150 m, 

como hospital a partir de 1638 durante o domínio neerlandês em Pernambuco4 (1630-1654).  

Em sequência, outras propostas surgiram, uma delas sugeriu que aqueles indivíduos eram 

judeus que estiveram no Recife durante o período considerado. Esta associação cultural foi 

feita devido às singularidades diferenciadas de outras religiões que o ritual de sepultamento 

judaico apresenta como: a orientação cardeal do eixo crânio-pelve dos esqueletos voltada para 

W/E; a falta de acompanhamentos funerários e a informação histórica da existência de uma 

milícia formada por judeus, basicamente5. 

Assim, buscou-se através da Arqueologia das Práticas Funerárias abordar essa hipótese uma 

vez que os trabalhos realizados anteriormente apesar de mencionar não se aprofundaram o 

 

4 Ver Silva, 2015; Duarte, 2016; Lima, 2016; Moura, 2017.  
5 O que pode ser conferido no artigo: Evidências de um Cemitério de Época Colonial no Pilar, Bairro do Recife, PE (Pessis, A-M, et 
al. 2013). 
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tema, o que não implica dizer que o presente trabalho irá esgotar a discussão. Para tal, foi 

traçado um comparativo entre as práticas funerárias dispensadas aos sepultamentos do Sítio 

do Pilar e os marcadores da cultura da morte judaica, a fim de compreender se existe relação 

entre eles.  

Remanescentes Humanos do Pilar 

O sítio abrange uma área total de 32.880 m², distribuída em seis quadras (Q): Q25; Q40 

(dividida em duas partes - I e II); Q45; Q46; Q55 e Q60. Os esqueletos foram evidenciados na 

quadra 55. Até o momento o espaço funerário não foi delimitado, visto que o 

empreendimento ainda não foi finalizado, podendo ainda evidenciar mais esqueletos em 

campanhas futuras.  

Ao longo da ocupação do istmo foram feitas grandes intervenções no solo através de 

processos de aterramento para sua expansão. Todavia, a escavação identificou que a quadra 

55 está inteiramente inserida no espaço do istmo original, com estratigrafia definida e sem 

perturbações. A partir disso, com base na projeção da evolução urbana fundamentada em 

mapas, é sabido que o local do sítio, ou seja, o norte do istmo, até o segundo quartel do século 

XVII não havia passado por significada transformação urbanística e, só apenas através do mapa 

do século XVIII é possível verificar o aumento do território por meio de aterramentos. Desta 

forma, junto às estruturas construtivas, esse é mais um indicador que delimita essa camada 

temporalmente até o século XVII.  

Tomando como referência o nível da superfície atual, os desenhos técnicos produzidos em 

campo e a planta da malha de escavação registraram a ocorrência de esqueletos a partir de 

1,30 até 1,60 aproximadamente. As estruturas construtivas evidenciadas acima dos esqueletos 

apresentaram uma camada de 1 m de profundidade.  

Conforme a Fundação Seridó (2016, p. 158), os esqueletos estão horizontalmente distribuídos 

em um mesmo nível de ocupação, a variação de profundidade entre a camada das estruturas e 

a camada dos esqueletos se dá em referência as bases de fundações das casas, ou seja, as 

estruturas que tiveram sua fundação mais profunda estão verticalmente mais próximas dos 

esqueletos.  
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No tocante ao aspecto cultural e aos elementos do enxoval funerário que compõe o Sítio do 

Pilar, isto é, ao parâmetro que melhor traduz o sentido das práticas funerárias, há ausência de 

vestígios. Isto significa que não foi encontrado nenhum vestígio de caixão, mortalha, 

vestimentas, objetos em geral, ou seja, nenhum vestígio da cultura material além dos 

esqueletos. Porém isso não reverbera na exclusão da análise cultural, posto que “as presenças 

e as ausências, estatisticamente definidas (porque dificilmente se encontrarão presenças e 

ausências absolutas)” (Alarcão, 1997, p.13).  

É sabido pela arqueologia que a ausência desses vestígios no sítio não implica que nunca possa 

ter existido algo desta natureza, dado que podem ser materiais que passaram por 

transformações fisioquímicas e se perderam no tempo. Principalmente se for considerado o 

contexto ambiental local, como por exemplo, a intensa ação da água salina do lençol freático 

influenciada pelo mar. Contudo, materiais inorgânicos, que apresentam maior resistência às 

ações ambientais, como botões de roupas, pregos e metais, os quais podem ser associados a 

caixão, por exemplo, também não foram encontrados.   

 “A deposição do morto constitui um processo cultural ou uma série de processos pelos quais 

um grupo humano trata os remanescentes físicos de seus mortos” (Silva, 2005-2006, P. 113). 

Para melhor compreender os processos pelos quais os esqueletos estudados foram 

submetidos, as informações retiradas do relatório final (2016), de croquis e de fotografias 

foram tratadas como base as tabelas 2 e 3 elaboradas pelo arqueólogo Sérgio Silva (2005-

2006) no artigo “Terminologias e Classificações usadas para descrever sepultamentos 

humanos”6.  

Tem-se assim: a forma de deposição para todos os esqueletos por inumação primária7, lado a 

lado, articulados ou semiarticulados; enterramentos individuais e em duplas; a posição dos 

corpos é caracterizada como decúbito dorsal, na qual todos estão deitados com o dorso 

voltado para baixo; a orientação cardeal apresenta 63 esqueletos com os eixos crânio-pelve 

direcionados oeste-leste (W/E) e 2 esqueletos com os eixos crânio-pelve direcionados leste-

 

6Disponível em: http://www.revistas.usp.br/revmae/article/view/89712/92531  
7Enterramento primário se constitui na primeira deposição do cadáver. Quando escavado em contexto arqueológico geralmente 
encontra-se o esqueleto articulado, todavia processos pós-deposicionais podem comprometer a articulação. 
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oeste (E/W), ou seja, apenas dois esqueletos não estão com a cabeça voltada para o mar 

(leste); A rotação do crânio e da face não apresentou uniformidade, tinham posições diversas 

como norte, sul, para baixo, para cima, contudo, chama atenção em determinados esqueletos 

a inclinação na cabeça preenchida com areia. Os membros superiores podem apresentam os 

graus de flexão: esqueleto fortemente fletido, fletido, levemente fletido ou estendido; no Sítio 

do Pilar os esqueletos apresentam a disposição dos membros superiores: cruzados sobre o 

tórax (com mãos sobre o braços); cruzados sobre o abdômen; Estendidos ao longo do corpo 

com mãos sobre a pelve ou sobre o fêmur; Com um braço estendido e o outro fletido ou 

semifletido (sobre a pelve ou sobre o abdômen). Os membros inferiores apresentaram-se 

estendidos e levemente fletido. Sérgio Silva, baseado em Ubelaker (1996), aponta as 

angulações correspondentes às flexões: “estendido” (Â aproximadamente 180º), “semi-

fletido” (Â maior ou igual a 90º e menor que 180º), “fletido” (Â menor que 90º) e “fortemente 

fletido” (Â aproximadamente igual a 0º)” (Silva, 2005-2006, p.126). 

Em relação à cova, por nenhum dos esqueletos apresentarem caixão ou algo desta natureza, 

sua evidenciação e profundidade foram comprometidas e não puderam ser visualizadas em 

campo.  

De toda forma, a disposição espacial entre as covas pode ser pensada a partir da distribuição 

dos esqueletos que “estavam dispostos de forma linear, não apresentando regularidade no 

distanciamento entre eles” (Fundação Seridó, 2016, p.182).  

Adentrando a espacialidade histórica, faz-se necessário refletir sobre a relação entre a prática 

de enterrar e a paisagem de então. Paisagem como construção histórica. O espaço e sua 

organização têm participação ativa. Assim, é indispensável saber que os esqueletos estão 

localizados na região historicamente estabelecida como Fora de Portas8.  

A Fundação Seridó (2016), apresentou a análise realizada por Sergio Silva.  A qual corresponde 

aos dados de 14 indivíduos9.  De acordo com esta análise, os esqueletos analisados são do sexo 

masculino (um esqueleto apresentou dúvida quanto ao sexo); de indivíduos possivelmente 

 

8 Abordado em outra seção.  
9 Lembrando que foram evidenciados 65 esqueletos, destes 28 foram retirados, sabendo que o universo de 65 pode ser 
aumentado caso o espaço seja 100% escavado. 
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europeus; as idades foram dividas em grupos, 2 indivíduos com idades entre 15 e 19 anos, 10 

indivíduos com idades entre 20 e 30 anos, 1 indivíduo com  idade entre 45 e 50 anos e em 1 

indivíduo não foi possível obter a idade até a publicação do relatório.  

Outras duas análises que contribuem para a discussão cultural são a da arqueóloga Ilana Silva 

(2015)  que relacionou as patologias presentes entre os esqueletos às doenças que acometiam 

a população durante o Brasil Holandês, destacando principalmente a recorrência do escorbuto 

entre esses indivíduos enterrados e a da arqueóloga Ilca Pacheco (2017) que ao analisar os 

crânios apresentou traumas de violência possivelmente relacionados a eventos de guerra ou 

combates, o que corrobora com a hipótese até então proposta.  

Desta forma, os elementos que possibilitam relacionar a cronologia, as pesquisas anteriores 

cruzaram os dados do perfil biológico com informações historiográficas buscando enquadrar 

os indicadores às características históricas das populações que viverem no Recife 

anteriormente a 1680.  De modo que, a origem dos enterramentos evidenciados no Sítio Pilar 

vem sendo contextualizada temporalmente ao período em que a Capitania de Pernambuco 

esteve sob o poder da Companhia das Índias Ocidentais (WIC), entre 1630-1654, sendo os 

esqueletos remanescentes de soldados da Companhia.  Esta interpretação considerou, 

principalmente, o sexo masculino para todos os esqueletos, a ancestralidade caucasiana e a 

predominância de idade à morte ser considerada adulta.  

Os judeus no Domínio Neerlandês  

Não obstante os vinte e quatro anos presentes nas terras da América Portuguesa, os 

neerlandeses entre os anos 1630 a 1654 tiveram significante participação na evolução urbana 

da Capitania de Pernambuco, mais especificamente do Recife. No entanto, a abordagem aqui 

apresentada tem o foco apenas na participação judaica.  

O período em que Maurício de Nassau esteve no poder (1637 – 1644), o Recife foi 

urbanisticamente reestruturado. “A intervenção holandesa veio a ser a primeira grande 

transformação urbanística e cultural ocorrida nessa região” (2002, apud Melo, 2003, p.60).  

Para além do sistema de proteção do núcleo urbano através de muralhas, os neerlandeses 

construíram as portas do Recife, delimitando ainda mais o núcleo urbano. Desta forma, para se 
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ter acesso ao “Povo10” era preciso ultrapassar as três portas: a Lantpoort (Porta de Terra), a 

Pontpoort (Porta da Balsa), e a Waterpoort (Porta da Água ou Porta do Mar: 

A primeira ficava na extremidade norte da estacada, no caminho de 
Olinda, no local onde depois foi construído o arco do Bom Jesus; a 
segunda, no local de acesso à balsa que ligava o Recife a Maurícia, nas 
proximidades da cabeceira da ponte construída por Nassau e, 
finalmente, a terceira porta, a Waterpoort, estava situada no 
desembarcadouro e por ela tinham entrada no recinto fortificado do 
Recife os que desembarcavam dos navios no porto: o desembarcadouro 
estava situado aproximadamente na atual Praça Alfredo Lisboa (Mello, 
2001, p.115). 

A Porta da Terra era, portanto, o divisor entre o núcleo urbano e a área de passagem não 

ocupada que corresponde atualmente a Comunidade do Pilar. De forma que, qualquer 

elemento que não estive entre os limites do povoado, dentro das portas, era referenciado 

como Fora de Portas. É importante que fique claro que o local que por hora é estudado não 

fazia parte do perímetro urbano.  

Conforme Mello (2017b, p.236-237) o Forte de São Jorge, construção portuguesa, antes da 

tomada neerlandesa já não apresentava segurança adequada, de forma que foi utilizado para 

outros fins, como um hospital. A primeira referência que se tem notícias da sua utilização 

como hospital foi através do Breve Discurso (1638), realizado pelo então governador Maurício 

de Nassau.  

Fora do Recife encontra-se primeiro o velho castelo denominado São 
Jorge. Achando-se este castelo muito arruinado, os administradores do 
hospital pediram-no para servir de enfermaria, com promessa de o 
repararem interiormente e conservarem-no a sua custa, utilizando-se 
dele até que seja necessário ao serviço militar e à defesa do Recife, o 
que resolvemos conceder-lhes para poupar despesas à Companhia, e 
porque este castelo é atualmente inútil, e sê-lo-á talvez também para o 
futuro. Contudo ficaram aí todas as peças (Mello, 2004b, p. 119-120).  

Cabia a Companhia a construção e manutenção dos hospitais, contudo, segundo Bruno 

Miranda (2011), de forma indefinida, os cuidados dos doentes era um serviço compartilhado 

 

10 Como era referenciado o povoado.  
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entre o governo, a igreja reformada e a sociedade. Esta informação permite refletir que essas 

três instâncias poderiam tratar os corpos desses doentes após o óbito.  

Ao tratar da origem dos homens que integraram as tropas da WIC, Bruno Miranda (2011)  

afirmou que 64% destes eram oriundos de 78 cidades européias, os demais eram oriundos de 

cidades dos Países Baixos, entre elas Amsterdã, local que abrigou a Comunidade Judaica de 

Portugal.  

Por sua vez, a migração de judeus sefaradim11 para o Recife não pode ser vista como uma rota 

escolhida aleatoriamente. O Recife era, neste momento, a capital da principal economia da 

América Portuguesa. Portanto, para Vainfas (2010, p. 99-100), atravessar o Atlântico não se 

constituiu em uma aventura, mas em um projeto de fixação na colônia, que independente da 

situação na qual se encontravam, em regra geral os judeus estavam inseridos em redes 

parentais e mercantis. Estes judeus tiveram grande circulação na colônia, uma vez que 

integraram as expedições portuguesas de 1500, na exploração do Além-Mar, assim como 

também integraram a WIC em 1630, na grande conquista da América Portuguesa. Com base 

nos historiadores, Wiznitzer (1966), Mello (1996) e Breda (2007), é possível considerar que a 

primeira leva de judeus vinda com os neerlandeses era composta por soldados e intérpretes, 

que participaram das investidas da Companhia na colônia.  

Entre o universo militar os judeus não atuaram apenas como soldados, como também no 

comércio de medicamentos. Como o Mestre Abraão, cirurgião judeu que Segundo Mello 

(2017a, p.143) viveu no Recife entre 1637 e 1642, ele “tinha clínica particular, mas também 

cuidou de soldados holandeses feridos na guerra” (Vainfas, 2010, p.135). Além disso, “vários 

judeus dedicaram-se ao fornecimento de uniformes12 para os soldados da WIC” (Vainfas, 2010, 

p.345).   

O domínio das línguas portuguesa e holandesa deu-lhes posição privilegiada e permitiu que 

atuassem como espiões, intérpretes, negociadores nas rendições, interrogadores. Assim, “a 

colaboração mais sofisticada dos judeus ocorreu, no entanto, na decifração de mensagens do 

 

11 Judeus de origem ibérica. 
12 Em concordância com Miranda, especialista nos soldados de guerra, considera-se que estes uniformes a quem Vainfas menciona 
deve ser o tipo de roupa que utilizavam e não necessariamente uniforme de guerra como se conhece no presente.  
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inimigo” (Vainfas, 2010, p.346). Todavia, Breda (2007, p. 167), ao tratar sobre os judeus 

burgueses que participaram das atividades militares, afirma que eles foram tratados com 

brutal diferença, em relação aos soldados cristãos, por parte do inimigo.  

A participação ativa dos judeus milicianos não é questionada, segundo Breda (2007, p. 166) . 

“Mais importante e documentada foi a companhia de judeus, composta de 40 voluntários, que 

saiu do Recife para Itamaracá comandada por um “capitão judeu”, em novembro de 1645, no 

navio Simon Slecht” (Vainfas, 2010, p.344).13 Entre os documentos que afirmam a participação 

judaica, existe um memorial antijudaico de 1641, escrito por comerciantes neerlandeses, o 

qual “menciona que os judeus tinham medo e não exerciam papel de risco na guarda cívica” 

(Breda, 2007, p. 166). 

No tocante aos ritos, as Leis Judaicas presumem que existe um modo de morrer e tratos 

específicos com os defuntos, desta forma para a implantação de uma comunidade necessita-se 

de um cemitério judaico. “O cemitério foi também a primeira instituição reconhecida na Nova 

Holanda” (Breda, 2007, p. 136).  

Afora as diferenças acirradas pelos limites religiosos, no momento final das negociações os 

Estados Gerais dos Países Baixos Unidos reconheceram a participação positiva dos judeus no 

projeto de conquista do Além Mar, 

Há alguns anos a esta parte, em diversas ocasiões, percebemos e 
comprovamos singular inclinação e afeição que a Nação Judaica, 
estabelecida tanto em regiões distantes como neste país, tem e matem 
em proveito e serviço deste país, bem como da prosperidade da 
Companhia Privilegiada das Índias Ocidentais em geral e, em particular, 
da conservação e preservação da conquista do Brasil, aonde esta Nação 
ainda recentemente mostrou clara e evidente fidelidade, pelo que, em 
decorrência disto e por outras razões e considerações, temos tomado e 
por esta tomamos a dita Nação Judaica do Brasil, assim como suas 
propriedades, gêneros e mercadorias, sob nossa especial atenção, 
amparo e defesa, de forma que esteja e permaneça ao abrigo, proteção 
e isenção de toda violência, incomodo, apreensão, resgate, espoliação e 
outras coisas (Mello, 2017b, p.199). 

 

13 A formação dessa milícia de judeus foi a principal informação que fizeram os arqueólogos, em campo, relacionar os esqueletos a 
esse povo.   
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Diante da instabilidade entre católicos e judeus, os neerlandeses sabiam ao certo quem os 

apoiariam, afinal, os segundos faziam parte do projeto da Nova Holanda, já os primeiros não.  

Entendem os judeus que devem ter mais liberdade do que os papistas, 
porque nós estamos mais certo de sua fidelidade, pois bem sabemos 
que, como eles fazem pública profissão de judaísmo, por modo algum 
quereriam ou poderiam voltar ao domínio dos espanhóis, mas antes, 
pelo contrário, haviam de envidar esforços por manter e defender este 
Estado, ao passo que os portugueses papistas têm mostrado que nos são 
inteiramente infiéis, e na primeira mudança nos abandonariam (Mello, 
2004e, p. 100-101). 

Práticas Funerárias judaicas  

Códigos em formato de Lei, constituídos por normas, são traduzidos em costumes e práticas 

dentro de uma cultura simbolicamente formada. Assim, os judeus com base em seus livros 

sagrados a Torá e o Talmud, dispõem de fundamentos específicos que regem a vida do 

nascimento à morte.  

Entre os ritos de passagem, representantes de importantes marcadores de identidade da 

cultura judaica, estão: o nascimento, a maioridade, o casamento e a morte.  Pois, conforme o 

Rabino Maurice Lamm, “assim como há um estilo judaico de vida, também existe um estilo 

judaico de morte” (Lamm, [20--?a], [s/p]).  

O impedimento do rigor da prática não pode excluir de um judeu ou uma comunidade 

específica sua identidade. Ao contrário, foram os momentos mais adversos que historicamente 

os judeus buscaram executar suas práticas cotidianas, mesmo que de forma “incompleta”, e 

reafirmaram a identidade judaica.  

A Chevra Kadisha é uma organização responsável por todas as etapas do processo funerário. 

Esta, dentro da ideologia judaica faz parte da prática de caridade e não permite sob condição 

alguma a participação de um não judeu.  

O judaísmo prega a democracia da morte, na qual ricos e pobres devem ser enterrados 

seguindo os mesmo critérios, sem transparecer distinções econômicas. Essa democracia 

estabelece um mesmo tipo de vestimenta para todos os judeus. Feitas a mão e sem bolsos, as 

mortalhas não permitem, em seu sentido literal e abstrato, que o morto leve riquezas 
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materiais. “Estas mortalhas simbolizam pureza, simplicidade e dignidade” (Lamm, [20--?a], 

[s/p]). E sem exibicionismo deve seguir o ritual de enterro.   

Por se tratar de uma pesquisa que parte do universo arqueológico, interessa saber qual o 

contexto que o arqueólogo, geralmente, pode se deparar ao escavar enterramentos judaicos 

e, principalmente, quais os elementos essenciais que contribuem para a caracterização desse 

tipo de enterramento.  

A começar pela preparação do corpo. A tradição judaica (Fridlin, 2006, p.58/59), indica que 

todos os adereços sejam retirados do falecido imediatamente a morte, como: anéis, colar, 

brincos e outros. Logo após o ritual de purificação, o morto é amortalhado, sem vestes. 

Todavia, de acordo com Lamm [20--?c], há também a possibilidade de ser utilizado no homem 

seu talit14 no lugar da mortalha, com a ressalva de que suas franjas sejam rasgadas.  

Transpassando ao conhecimento arqueológico, significa que ao morto não é atribuído nenhum 

acompanhamento funerário, ou que, a maior característica de acompanhamento funerário é a 

sua total ausência. Talvez, durante as análises o que se pode evidenciar sejam vestígios da 

mortalha, o que vai depender do solo e dos processos diagenéticos.  

O local escolhido para o enterro também tem muito a contribuir com a identificação. Pois de 

acordo com a tradição judaica existem normas a serem aplicadas nas espacialidades externa e 

interna do cemitério. De acordo com Menachemsom, “Owing to the supernatural association 

with the dead, Talmudic rabbis ruled that, where possible, cemeteries were to be situated at 

least fifty cubits (about 22 m) from the nearest residence”15 (Menachemsom, 2007, p.2), ou 

seja, fora das cidades. Isso porque segundo o Guide, “Jewish cemeteries are usually not found 

inclose proximity to synagogues, because Kohanim are prohibitedfrom coming into contact 

with dead people”16 (Guide..., p. 12).  Porém, considerando as prováveis transformações que 

um espaço é submetido ao decorrer do tempo, é necessário primeiro que o arqueólogo 

 

14Xale de orações com TSITSIT em seus quatro cantos, usados pelos homens durante as orações matinais (shacharit). O talit 
geralmente é feito de lã, seda ou algodão branco, com listras pretas ou roxas, como lembrança do fio de TECHELET azul que era 
incluído em suas franjas (Unterman, 1992, 258).  
15Devido à associação sobrenatural com os mortos, os rabinos talmúdicos determinaram que, sempre que possível, os cemitérios 
ficariam situados a pelo menos cinquenta côvados (cerca de 22 m) da residência mais próxima.  
16 Cemitérios judaicos geralmente não são encontrados nas proximidades de sinagogas, porque os Kohanim são proibidos de 
entrar em contato com pessoas mortas. 
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identifique as delimitações que a cidade no período estudado apresentava, para a partir disso 

buscar compreender o que estava dentro e fora da mesma.   

“But generallyJews are buried with their feet facing Jerusalem as custom holds thatwhen the 

Messiah arrives, resurrected Jews need to know in whichdirection to walk” 17(Guide..., p.10). 

Desta forma, é comum que o pesquisador, localizado em países ocidentais em referência a 

Israel, verifique em campo a orientação cardeal dos esqueletos com crânio-pelve no sentido 

oeste-leste, ou seja, com os pés voltados para o leste em referência a Jerusalém.   

Em síntese, de maneira geral, a partir da revisão da literatura judaica espera-se evidenciar em 

contexto arqueológico as seguintes características:  

Quadro 1: Elementos das práticas funerárias judaicas que produzem materialidade. 

MATERIALIDADE FUNERÁRIA JUDAICA 
Ausência de enxoval funerário  Cemitério fora do perímetro urbano. 
Ausência de adornos ou artefatos pessoais (anéis, 
broches, pingentes, outros) 

Esqueleto em decúbito dorsal. 

A depender do contexto histórico vestígios de 
caixão. De maneira geral é preferível a não 
utilização deste.  

Membros superiores estendidos.  

Vestígios de mortalha, Geralmente fabricada em 
linho.  

Orientação cardeal eixo crânio-pelve voltado para 
oeste/leste. 

Possibilidade da presença de moedas. Profundidade mínima de 80cm. 
Lápide ou vestígios de lápide.  Individualização dos corpos.  
Torá Separação dos corpos por sexo.  

O ritual funerário judaico em contextos de exceção 

Posteriormente a caracterização das práticas funerárias que compõem o mundo funerário 

judaico, faz-se extremamente necessário abordar contextos em que foram evidenciados 

enterramentos de judeus que fogem as regras estabelecidas pela teologia judaica.   

Antes, é importante frisar que especialmente as exceções devem ser analisadas dentro de seus 

contextos históricos. Diante da complexidade que se configura o enterro dentro desta cultura 

é de se imaginar que a depender do momento histórico um determinado grupo pode não 

 

17 Mas geralmente os judeus são enterrados com os pés de frente para Jerusalém, conforme o costume de que quando o Messias 
chegar, os judeus ressuscitados precisam saber em que direção andar.  
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executar a fio as práticas por diversos fatores. Porém isso não torna um grupo mais ou menos 

praticante do judaísmo e, portanto, judeu. É neste sentido que cabe ao pesquisador se despir 

da ideia de cultura fechada e acabada que não suporta transgressões. Assim, foram 

selecionados três sítios arqueológicos em tempos e espaços diferentes, para contribuir com o 

entendimento sobre os variados contextos arqueológicos encontrados em cemitérios de 

judeus sefardins.  

I – Cemitério Judaico de Tàrrega – século XIV 18 

Em 2007 foi descoberto, através de escavações arqueológicas realizadas como parte da obra 

de um habitacional, um cemitério judaico em Tàrrega, na Espanha. O qual, com base em 

documentação histórica, foi relacionado a um evento violento sofrido pela comunidade judaica 

naquela região no ano de 1348. As análises- arqueológica e bioarqueológica - foram utilizadas 

para testar as informações históricas e comprovar ou não a relação com o evento e a 

identidade dos esqueletos.  

Foram identificados pelo menos 69 indivíduos, em seis valas comuns. Entre os vestígios 

materiais estão:dois aneis com inscrições hebraicas; cinco botões localizados próximo a 

clavícula direita de um esqueleto, sugerindo que havia algum tipo vestimenta; artefatos que 

podem ser originados de colar ou amuleto; e moedas  que datam de meados do século XIV. 

A caracterização do cemitério como judaico não utilizou análise de DNA. Porém, contou com a 

datação realizada através do C-14 em um dos esqueletos, a qual apresentou cronologia entre 

1280-1391.  O que faz com que os autores considerem que o material arqueológico submetido 

às análises laboratoriais, tanto arqueológicas como antropológicas,corroboramcom as 

narrativas históricas acerca do evento violento de 1348, que resultou na morte de grande 

número de judeus. As principais variáveis utilizadas para considerar o cemitério como de 

origem judaica foram a documentação histórica, a orientação cardeal com os pés voltados 

para o leste e a separação dos corpos, para que um não ficasse por cima do outro.  

 

18 Colet, Anna; et al. The Black Deat hand Its Consequences for the Jewish Community in Tàrrega: Lessons from History and 
Archeology, The Medieval Globe: Vol. 1: No. 1 , Article 5. 2016. 
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II – Enterramentos Judaicos de Sevilha – século XIII ao XVI19 

As primeiras escavações que identificaram a presença de enterramentos humanos na área 

aconteceram em 1992, realizadas por arqueólogos durante as obras de reabilitação do antigo 

Cuartel de Intendencia. 

A autora ressalta que foi verificado no espaço funerário um alinhamento dos túmulos disposto 

nas ruas com a divisão em corredores e o desenvolvimento em sentido norte-sul. E ainda, dois 

momentos distintos de ocupação foram identificados entre os séculos XIV e XV, através do tipo 

da argamassa utilizada no piso. A área escavada entre 1996 e 1997 permitiu verificar quatro 

fases para ocupação do cemitério, desde meados do século XIII até o século XVI.  

A descrição arqueológica revela características fundamentais na tradição judaica, como a 

individualidade do corpo, por mais que externamente existisse em alguns momentos o lucillo 

unindo os túmulos com tijolos; a disposição em decúbito dorsal com os membros inferiores e 

superiores estendidos e mãos apoiadas a pelve, mesmo com variações; e principalmente, a 

orientação cardeal seguindo o sentido oeste leste. É fundamental ressaltar que existem 

controvérsias sobre a disposição das mãos, ora encontra-se a referência ao apoio na pelve, ora 

a referência da localização ao lado do quadril sem nenhum tipo de flexão. No acervo do 

material arqueológico consta: 402 túmulos; material cerâmico do século XV; fragmentos de 

madeira associados a caixão; material em ferro associado ao uso do caixão de madeira; 

objetos de uso pessoal como brinco, colar, pulseira; e um seixo com inscrições, até o momento 

de elaboração do artigo não havia sido transcrita. 

III – Cemitério de Cerro de La Horca (Toledo)20 

Uma escavação arqueológica realizada na Rua General Villalba em 2014, como exigência de 

uma obra de da construção civil, evidenciou o que os arqueólogos identificaram como limite 

sul do cemitério judaico medieval de Cerro de La Horca. Porém, escavações anteriores (2009) 

já tinham caracterizado a área como uma confluência de cemitérios de três religiões: judaísmo, 

 

19 FALCÓN, I. S.; Excavaciones Arqueológicas en el Cementerio de la Aljama Judía de Sevilla (1992-2006). Anales de 
Arqueologíacordobesa, número 1 7 (2006) vol. II / P. 317 – 330.  
20 TABOADA, A. Ruiz. 2016. El límite sur de la necrópolis medieval judía del Cerro de la Horca (Toledo) y el problema del contacto 
con otros cementerios. Sefarad, vol. 76:1, enero-junio, p. 121-157. 
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cristianismo e islamismo. A documentação histórica contribuiu para a identificação de 

enterramentos ao longo da história de ocupação da área, porém o pesquisador lamenta a falta 

de mais embasamento arqueológico para caracterizá-los, quanto aos rituais funerários e a 

ordenação ou desordenação. 

Ao considerar que delimitou o limite sul do cemitério judaico, o autor reforça a distância dos 

centros urbanos que os judeus pregam na hora de depositar seus mortos. o pesquisador 

considerou a reutilização do espaço funerário por parte dos judeus, uma vez que foi 

encontrado um objeto que no seu verso traz inscrições muçulmanas e no anverso inscrições 

judaicas datadas do século XIII. A caracterização do enterramento judaico se dá da seguinte 

forma: decúbito dorsal; cabeça geralmente voltada para frente; braços estirados ou 

ligeiramente flexionados e pernas estiradas, ou uma estirada e outra ligeiramente flexionadas, 

ou flexionadas; a grande maioria com almofadas em baixo do crânio. Em 14 dos esqueletos foi 

identificada a utilização de almofadas. O autor afirma que tanto a preparação como a 

disposição difere do período dos muçulmanos.  

Artefatos provenientes de outras escavações na área e associados ao contexto de 51 

esqueletos referenciados como judeus: anel de bronze de dedo mindinho; um conjunto de 

brincos infantil; dois pingentes de bronze; pingente com bola de prata; pinos (área da 

mandíbula); pingente medalhão;  

A definição do enterro judaico foi baseada na configuração do padrão localizado ao centro do 

cemitério por escavações anteriores, as quais trouxeram evidências materiais que remetem ao 

judaísmo. 

Existem judeus no Pilar?  

Com base em estudiosos do judaísmo, foi criada uma tabela de possíveis variáveis judaicas 

para confrontar com o material arqueológico.  
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Quadro 2: Variáveis históricas e culturais. 

Variável Informações Fonte 
Preparação do 
corpo 

Brevidade do sepultamento para que o morto seja 
honrado.  
Ausência de vestimentas, adornos ou qualquer objeto 
pessoal.  

Menachemsom, 
2007.  
Fridlin, 2006.  

Enxoval 
funerário  

Ausência de roupas e adornos em geral. Usa-se apenas a 
mortalha. No caso de enterro de um homem pode-se 
substituir a mortalha pelo seu talit. É possível também o 
uso de moedas nos olhos.  

Lamm, [20--?a] 
Fridlin, 2006, 
p.58/59 

Terras virgens Os judeus prezam por enterrar seus mortos em terras 
virgens, que nunca tenham tido outra função. A exigência 
de tal prática foi relatada na colônia. 

Wiznitzer, 1966; 
Lipiner, 1969; 
Cascudo, 1978; 
Mello, 1996 

Arte tumular Faz parte do ritual judaico e no século XVII já era de uso.  Wolff, 1989, p. 14.  
Uso de caixão  Preferível que o corpo seja enterrado diretamente na 

terra, mas existe a possibilidade do uso.  
Ende, [20--?] 
 

Elevação da 
cabeça  

A cabeça deve estar levemente superior ao corpo.  Fridlin, 2006, 
p.58/59 

Disposição dos 
membros 
superiores 

Estirar os braços do morto ao longo do corpo. Vainsencher, 2008, 
p.2; 
Taboada, 2016. 

Forma da 
deposição 

Decúbito dorsal.  Ende, [20--?b] 

Espacialidade 
externa do 
cemitério 

Localização dos cemitérios fora da cidade. Guide  

Espacialidade 
interna do 
cemitério 

Individualização dos corpos por seis palmos.  Guide. 

Orientação 
cardeal 

 Crânio-pelve no sentido oeste-leste, ou seja, com os pés 
voltados para o leste em referência a Jerusalém. 

Guide 

Profundidade da 
cova 

Mais de 80 cm.  Ende, [20--?B] 

Disposição social 
dos mortos 

Separação de sexo na organização do cemitério. Cohens 
enterrados perto da entrada do cemitério. Os túmulos 
dos filhos também são pensados dentro da organização.  

Artola, 2006;  
Ende, [20--?B] 

Partindo dos dados culturais e biológicos, referentes ao material arqueológico estudado, 

interessa pensar na ocorrência de regularidades ou correspondências destes que permitam 

apontar marcadores de identidade. Para que após esses apontamentos sejam cruzadas as 

informações arqueológicas com o contexto histórico e as características ritualísticas das 

práticas judaicas.  
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Primeiramente, é importante refletir sobre o caráter funerário ou não, que este espaço 

destinado a abrigar corpos teve. Neste sentido, observar o tipo de posição do corpo em 

decúbito dorsal, junto à uniformidade da orientação cardeal Crânio – W / Pelve L (com exceção 

de dois esqueletos), a considerável estabilidade na profundidade e a ocorrência de esqueletos 

apenas do sexo masculino, já denotam que existiu intencionalidade ritualística nos 

enterramentos desses corpos. O que faz deste um sítio ritual, com práticas funerárias 

observáveis.  

Pontuando, portanto, que estes esqueletos estejam em uma mesma camada arqueológica, 

visto que verticalmente não houve mudança na formação estratigráfica e não foi mencionada 

no relatório final de escavação a existência de perturbação, como ossos dispersos, nesta 

camada ou em outras que pudessem remeter a revolvimento de solo ou retirada de esqueleto. 

Neste sentido, considera-se que o espaço foi utilizado por um determinado período, não tendo 

com isso um significativo tempo de uso e/ou reuso. 

O local escolhido para os enterramentos não apresenta boas condições para tal atividade, uma 

vez que sofre tanto com ações do rio como do mar e ainda com trechos de maior afloramento 

do lençol freático.  Além do mais, no período considerado, este era um local de passagem e de 

defesa militar, assim trilhas, vegetação, pontos estratégicos e o próprio porto, talvez tenham 

sido elementos da paisagem que contribuíram para o delinear do espaço utilizado, motivo que 

faz pensar na falta de opção de outros lugares para enterrar. Desta maneira, um espaço 

destinado a receber corpos pode sim estar relacionado a um momento que a população não 

teve escolha de outro local e/ou que não tinha mobilidade espacial, fatores condizentes a 

realidade das tropas da WIC em alguns momentos, como nos períodos em que estiveram 

cercados no istmo pelos portugueses sem ter acesso a outras terras.  

A espacialidade histórica se relaciona diretamente com a interpretação do objeto. Porém, não 

cabe apenas saber que o cemitério ficava a 150 m do Forte de São Jorge, mas se existia uma 

relação direta entre eles, seja visual, de caminho, ou qualquer outra. Assim, através da 

historiografia sabe-se que o Fora de Portas era um local de passagem e de defesa com a 

presença de fortificações, as construções que recebeu ainda durante o XVII se localizavam 

mais ao sul (próximas a Porta da Terra), como armazéns e o mercado de peixes, de forma que 

possivelmente do espaço se dava pra ver o Forte. E ainda, o espaço utilizado para os 
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sepultamentos tem sua margem leste totalmente no que veio a ser a Rua de São Jorge, a qual 

é uma rua que tem seu traçado desde fins do XVII, no mínimo, uma vez que ali foram 

construídas as casas que estão na camada acima dos esqueletos.  

A Rua de São Jorge, após cortar o espaço funerário, tem seu fim na Igreja do Pilar, a qual 

entende-se ter sido construída no local do Forte de São Jorge. Com base no perfil 

arqueológico, é possível considerar que o espaço mantinha de alguma forma um contato com 

o rio, no mínimo visual. Com a continuação das escavações arqueológicas deve-se identificar 

se o espaço ultrapassa a rua a leste, no sentido do mar.  

O fator de não apresentar a ocorrência de acompanhamentos, ou seja, elementos da cultura 

material, não exclui uma análise cultural. Como trabalhado por Alarcão (1997), as ausências 

também criam discursos. É preciso pensá-las como parte de um processo. Desta forma a falta 

de um objeto ritual (como um crucifixo, por exemplo) em um sepultamento pode contribuir na 

interpretação de um contexto. Como por exemplo, em casos de epidemia deve-se levar em 

conta o tempo que se tem para enterrar, o número de corpos, o tipo de doença que causou as 

mortes, entre outros elementos, de forma que a falta de elementos no registro arqueológico 

seja coerente.  

E como parte de um processo, as ausências podem não só acrescentar informações como 

também negar. Neste sentido, a ausência de elementos pode fazer parte do jogo de 

representação, onde quem sepulta pode escolher negar ou mascarar uma realidade, ou pode 

ainda ser uma ação de silenciar determinada cultura.  

Não menos importante, é necessário refletir sobre os artefatos presentes em uma guerra, 

sejam eles vestígios de canhão, de armas utilizadas, entre outros, os quais poderiam compor o 

registro arqueológico. Ou seja, esses elementos poderiam aparecer na camada arqueológica, 

associados ou não aos esqueletos, porém no mesmo nível estratigráfico.  Até o presente, as 

análises realizadas não detectaram nenhum elemento químico que possa ser relacionado ao 

contexto bélico.  

Primeiramente, vale reforçar que mesmo se tratando de referências da identidade cultural, 

deve-se lembrar que a cultura é dinâmica estando, portanto, sempre em processo de 
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transformação. E mais, dependendo do lugar e do contexto histórico que um grupo cultural 

esteja inserido rupturas são cabíveis para sua sobrevivência e manutenção.  

Afirmar de forma indiscriminada que entre os esqueletos evidenciados podem ter 

remanescentes judaicos não é a tarefa mais difícil, visto que este é um grupo que está 

presente no Brasil desde o início da colonização. O mais difícil é compreender o contexto 

histórico e as circunstâncias, a esses possíveis judeus, impostas e, principalmente, assumir de 

maneira coerente os limites pertinentes a interpretação da cultura material dada pela 

arqueologia. De forma que, parte-se da ideia que se o interesse maior é encontrar marcadores 

de identidade que revelem ou não esta presença, é indispensável antes pensar na construção 

histórica do período buscando compreender as permissividades e com isso o tipo de 

representação possível.   

Esta possibilidade de representação das práticas funerárias judaicas não pode ser pensada de 

forma homogênea para todo o período de ocupação neerlandesa, uma vez que a 

permissividade religiosa foi flutuante e em alguns momentos os judeus foram bastante 

reprimidos, como por exemplo em 1639 (um ano após a instalação do hospital no Forte de São 

Jorge), quando foram impostas restrições sociais a eles. E sobretudo, quando do início da 

Insurreição em 1645, que como afirmou Breda (2007, p.167) os judeus que participavam das 

tropas tiveram tratamento diferente em relação aos cristãos, por parte do inimigo.   Ademais, 

faz-se necessário pensar de qual judeu que se fala.  

Certamente, inseridos em uma sociedade hierárquica em algumas instâncias é possível tipos 

de tratamentos diferenciados. Por exemplo, é sabido que quando da formação da milícia 

composta apenas por judeus, foi concedido o direito da guarda do sábado, o que nenhum 

historiador mencionou foi em relação a concessão deste direito aos judeus que já chegaram 

como soldados em outros momentos (Wiznitzer, 1966; Vainfas, 2010).  

Neste sentido, se a hipótese trabalhada sugere que o recorte do período em que os 

neerlandeses ocuparam o Recife, entre 1630-1654, a intenção é analisar qual a possibilidade 

que os judeus presentes neste momento tinham para imprimirem marcadores identitários em 

seus sepultamentos, para depois inferir a provável presença ou não.  
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De início, pensar na veracidade da hipótese surgida ainda em campo que estes sepultamentos 

correspondiam ao cemitério da milícia composta por judeus é questionável. Porque, 

teoricamente, caso fosse um cemitério de apenas judeus, os cuidados com os corpos 

apresentariam mais similaridades, principalmente as disposições dos membros. Sendo mais 

plausível considerar que existiram mais de um tipo de práticas funerárias no local.  

Referente à espacialidade externa do cemitério é possível, a depender do momento praticado, 

associar as práticas judaicas, visto que, no geral os cemitérios judaicos são localizados fora das 

cidades. Como o período considerado para a realização dos sepultados do sítio vai até fins do 

século XVII, este era ainda um local fora do limite urbano. Todavia a existência de um 

cemitério um fora do povoado não determina sua ligação cultural, é preciso pensar na 

utilização deste espaço.  

A circulação dos judeus no Fora de Portas é confirmada a partir da fala de José Antônio 

Gonsalves de Mello (2007, p. 117-118), quando afirma que o mercado de peixes que 

funcionava fora do povoado foi retirado em 1638 porque servia melhor aos judeus, assim 

como também através da existência do reduto de pedra, também chamado de guarda dos 

judeus, que nada mais era do que uma pequena fortificação que defendia a entrada do istmo 

do lado de Olinda composta por uma guarnição apenas de judeus.  

Para além desses elementos, não se pode esquecer que o Fora de Portas era um espaço militar 

que abrigou um hospital e a circulação dos judeus nesse ambiente foi significativa, seja como 

soldados, seja no aparato médico. Existiram judeus cirurgiões, judeus que comerciavam 

medicamentos, judeus que fabricavam vestimentas para soldados, entre outros.  

É preciso considerar ainda outra relação espacial, o espaço utilizado para sepultar esses 

indivíduos fica a 410 m (sul) da Sinagoga Kahal Zur Israel. Apesar de culturalmente estes dois 

locais pertencerem a espaços diferentes, o primeiro fora do povoado e o segundo dentro, já 

ficou esclarecido que os judeus poderiam circular por entre esses dois lugares. Assim, o Sítio 

do Pilar se localiza entre dois importantes espaços judaicos: ao norte (final do istmo) o reduto 

de pedra e ao sul a Rua dos Judeus com a Sinagoga. 

No que tange a exigência de utilizar terras virgens para enterrar, conforme o relatório, a 

camada arqueológica que apresenta os esqueletos não apresentou vestígios de outros 
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contextos que possam sugerir outras ocupações ou até mesmo outro uso do espaço. Mesmo 

que houvesse no local estes indicadores, o contexto histórico e a necessidade de um lugar para 

este fim permitiriam seu uso, como pode ser visto no cemitério de Toledo que os judeus 

reutilizaram um espaço funerário que havia sepultamentos muçulmanos. Neste, as escavações 

evidenciaram um objeto que no seu verso traz inscrições muçulmanas e no anverso inscrições 

judaicas datadas do século XIII. 

 Após trabalhar o universo dos 65 esqueletos buscando singularidades entre as variáveis que 

permitam correlacionar a cultura judaica, foram separadas, hierarquicamente, duas variáveis 

que diminuem o universo de esqueletos possíveis, a primeira trata da disposição dos membros 

superiores e a segunda da orientação cardeal.  

É importante dizer que, diante das fontes consultadas e de outros sítios arqueológicos judaicos 

observados, o rigor no direcionamento da orientação cardeal para Jerusalém é imprescindível, 

seguido inclusive em contextos de exceção que outros sítios judaicos podem apresentar. 

Contudo, a orientação prevista de crânio-pelve voltado para oeste/leste não é exclusividade 

judaica, assim como 97% dos esqueletos apresentaram essa orientação, a disposição dos 

membros superiores foi eleita a principal por apresentar mais diferenciações.  

É fundamental ressaltar que, os esqueletos apesar de estarem com os pés voltados para leste 

apresentaram graus de variações, seja para o norte ou para o sul,  o que pode ser visualizado 

na planta. Como na lituretura judaica não foi mencionado a possibilidade ou não dessas 

variações os graus de diferença não foram considerados, como comumente se faz no método 

arqueológico, pois não teria paramêtro para considerar na maneira judaica o que seria voltado 

para leste ou não.  

A disposição dos membros superiores é, talvez, a variável mais verificável entre os arqueólogos 

para a identificação cultural judaica. Inicialmente vale reforçar que, entre as fontes 

pesquisadas apenas uma fonte historiográfica (Vainsencher, 2008) deixa evidente a 

necessidade do estiramento dos braços, outras que mencionam secundariamente os membros 

não determinam se estes devem estar dispostos exatamente ao lado do corpo ou sobre a 

pelve. Para além, apesar de sua importância cultural, está não pode ser uma variável 

determinante para inferir ser ou não judeu. O já referido Cemitério de Toledo apresenta 
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variações nessa disposição com a ocorrência de braços estirados ou ligeiramente flexionados, 

sendo estas características elementos utilizados na interpretação judaica do pesquisador 

(TABOADA, 2016).  Assim é preciso considerar o contexto histórico que os judeus sepultados 

fizeram parte.  

Ao analisar os tipos de disposição dos membros superiores do Sítio do Pilar nota-se que não 

houve regularidades com outras variáveis. Aqui serão considerados os esqueletos que 

apresentam os braços estendidos ao lado do corpo ou dispostos sobre a pelve, ou seja, 

membros superiores estendidos com 180º ou semi-fletido entre 180-90º, visto que essa é uma 

informação pouco discutida entre os especialistas do judaísmo.  

Para a análise dos membros foram obtidas informações apenas de 35 esqueletos, ou seja, 53% 

do total de esqueletos evidenciados. Desses, serão considerados 14 esqueletos. De forma que, 

os esqueletos utilizados para a análise da cultura judaica representam 40 % dos esqueletos 

que apresentaram informações sobre os membros superiores e 21 % do universo total dos 

esqueletos evidenciados.  

Serão utilizados os sepultamentos: 04; 06; 08; 19; 28; 30; 44; 45; 46; 47; 49; 50; 59; 65. Os 

esqueletos que apresentaram um braço cruzado e outro estendido não serão considerados: 

07; 11; 25; 52.  

A partir da disposição dos membros é possível investigar se existe entre os esqueletos alguma 

regularidade que possa relacioná-los a cultura judaica.  
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Figura 1: Esqueletos utilizados para a análise. 
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Sep. 47. 

 
Sep. 49. 

 
Sep. 50. 

 
Sep. 59. 

 
Sep. 65. 

Fonte: Arquivo da Fundação Seridó.  

O esqueleto 30 é o único, entre os 33 observáveis, que apresenta os membros superiores 

totalmente estendidos ao lado do corpo. Contudo, este, junto com o sep. 49, se encontram 

com a orientação cardeal: crânio – L / pelve – W, contrária aos demais esqueletos. Melhor 

dizendo, na cultura judaica os sepultamentos 30 e 49 não estariam direcionados para 
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Jerusalém na hora da ressurreição, na literatura não foi encontrado nenhum caso de exceção a 

esta simbologia. Além desta variável em comum, esses dois indivíduos apresentaram outras 

variáveis que podem relacioná-los, como:  

Quadro 3: Esqueletos 30 e 49. 

Variável Esqueleto 30 Esqueleto 49 
Membros 
superiores  

Estendido ao longo do corpo.  Estendido ao longo do corpo com 
mãos sobre a pelve  

Orientação 
cardeal  

Crânio leste, pelve voltada para 
oeste (com inclinação para o 
noroeste). 

Crânio leste, pelve voltada para 
oeste. 

Inumação  Individual  Individual  
Profundidade  1,30 – 1,44m  1,30 – 1,44m 
Idade  17 – 21 anos  Igual ou maior que 18 anos 
Fonte: dados obtidos da Fundação Seridó, 2016.  

Existe dentro da prática judaica uma diferenciação no tratamento do corpo para os casos de 

suicida (Guide..., p.18), de forma que, estes devem ser enterrados em local separado nos 

fundos do cemitério. Deste modo, caso houvesse na distribuição espacial alguma linguagem 

que levasse a sugestão que estes dois indivíduos estivessem fora do espaço ou em uma área a 

eles reservadas não seria absurdo considerar essa possibilidade. Entretanto, apesar de uma 

relativa proximidade entre eles, aparentemente não existiu uma conexão, além do mais o 49 

apresenta-se alinhado com outros sepultamentos na quadrícula N e o 30 mesmo isolado e 

estando próximo ao limite oeste não é o último sepultamento desta margem para que pudesse 

indicar estar fora dos limites do espaço funerário.  
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Figura 2: Localização dos sepultamentos 30 e 49. 

 

Fonte: Fundação Seridó (adaptado). 

A individualização do corpo é fundamental, na literatura consultada consideram corpos 

separados com seis palmos de distância. Todavia, em outros cemitérios judaicos escavados, a 

individualização dos corpos aconteceu, mas não necessariamente com os seis palmos de 

distância e sim com a possibilidade que se poderia executar (Colet et al 2016; Taboada, 2016, 

Falcón, 2006). Não só a individualização faz parte da espacialidade interna de um cemitério 

judaico, nas sociedades mais remotas era comum a divisão do espaço entre enterros de 

homens e mulheres, sendo possível no século XVII isso acontecer (Artola, 2006;).   

Os esqueletos sepultados em dupla fogem a regra da individualização dos corpos presente no 

ritual judaico, são eles: 06; 19; 28; 44; 45; 46; 47 e 50 (o 50 não foi representado na planta, 

mas a indicação numérica sugere que foi sepultado em dupla ou muito próximo).  

Contudo, existe nesta cultura a possibilidade de sepultar o filho mais próximo o possível de 

seus pais, preferencialmente do pai (Ende, [20--?b]). Uma sugestão que pode ser verificável 

através das idades. O esqueleto 28 foi sepultado junto ao 25, nenhum dos dois tiveram as 

idades verificadas; o esqueleto 44 sepultado junto ao 45, esses apresentaram 

respectivamente: igual ou maior  a 18 anos e 17 e 18 anos; o 46 junto ao 52, esses 

apresentaram respectivamente: igual ou maior  a 18 anos e 17 e 21 anos; o esqueleto 47 

sepultado junto ao 48, esses apresentam respectivamente as idades menor que 15 anos e 17-
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18 anos; o esqueleto 50 não teve a idade verificada.  Assim, nenhuma das inumações duplas, 

possíveis, apresentam idades compatíveis a pai e filho.   

Dos 14 indivíduos analisados, os que se apresentaram individualizados ou separados no 

mínimo por 1 quadrícula (1 m de distância) o que poderia ser aludido ao rigor da 

individualização judaica, são os esqueletos: 04; 30; 49; 65. Porém, a lógica de separação dos 

corpos poderia ser própria daquele contexto, como ocorreu no cemitério de Tàrrega21, onde 

mesmo sepultados em vala comum, os pesquisadores consideraram a individualização 

intencional dos corpos. 

Para considerar a profundidade da cova, exigida acima dos 80 cm, faz-se necessário saber o 

nível que o terreno se apresenta a época dos enterramentos. Entretanto, como dito 

anteriormente, os esqueletos apresentam basicamente o mesmo nível topográfico, sem 

muitas alterações estratigráficas. Do universo amostral selecionado de 14 esqueletos, foram 

verificados apenas os níveis topográficos de 11 esqueletos, dos quais 10 apresentaram 

profundidade entre 1,30 m e 1,44 m e apenas 1 esqueleto apresentou a profundidade de 1,55 

m. Nota-se com isso que apesar de não saber a profundidade os esqueletos em referência a 

superfície da época do sepultamento, estes não apresentam uma profundidade superior aos 

demais esqueletos que seja capaz de diferenciá-los. Assim, a profundidade não pode ser um 

fator que determine a filiação cultural judaica para esses indivíduos ou parte deles. 

No que se refere à ancestralidade, a prática de casamentos mistos, ou seja, de judeu e não 

judeu dificulta a análise antropométrica. Além do mais, conforme Daniel Breda (2007), não 

existem entre os sefardins elementos nem culturais, como roupas, barbas e cabelos, nem 

características físicas, como estatura, cor, rosto, entre outras, específicas que destaque os 

judeus do restante da população ibérica.  

Já em relação à cabeça, apenas uma fonte mencionou uma prática, devendo a cabeça ser 

levemente superior ao corpo (Fridlin, 2006, p.58/59). Os esqueletos do Pilar, em geral, não 

 

21 Ver: Colet, Anna; et al. The Black Deat hand Its Consequences for the Jewish Community in Tàrrega: 
Lessons from History and Archeology, The Medieval Globe: Vol. 1: No. 1 , Article 5. 2016. 
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apresentaram para a cabeça alguma regularidade na orientação cardeal que denotasse alguma 

organização ritualística, mesmo os que apresentaram a disposição dos membros semelhante. 

Dos 14 aqui selecionados, a observação nas imagens dos esqueletos 44; 47; 48 e 65 pode 

sugerir que estes apresentam a cabeça um pouco mais elevada que o restante do corpo, 

apoiada por um montículo de areia. Como pode ser visto abaixo:  

Figura 3: Elevação do crânio. 

 

Sepultamento 44. Fonte: Fundação Seridó. 

 

Sepultamento 47 e 48. Fonte: Fundação Seridó. 

 

Sepultamento 65. Fonte: Fundação Seridó. 

Entretanto, esta é uma variável que necessita de mais dados e atenção, uma vez que pode 

estar relacionada à acomodação do esqueleto durante o processo de decomposição. 

No tocante aos acompanhamentos funerários, não só os 14 como, todos os esqueletos do sítio 

Pilar não apresentaram vestígios de enxoval ou algo que remeta a algum acompanhamento. 

Não foi evidenciado também nenhum artefato pessoal que pudesse ser associado a algum 

esqueleto, nem algum vestígio que remetesse ao uso de caixão, como madeira e prego. Tanto 

um artefato de cunho pessoal, como vestígios de caixão poderiam compor o registro 

arqueológico judaico, por mais que artefatos pessoais não sejam permitidos, mas o contexto 

histórico de uma população metamorfoseada culturalmente poderia abrir essa exceção. Desta 

forma, mesmo a materialidade básica que pode vir a ser encontrada em contexto 
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arqueológico, como vestígios de mortalha, moeda, talit, não fizeram parte do registro 

arqueológico.  

Considerações Finais 

Vale lembrar que, mesmo existindo certa rigorosidade na execução das práticas funerárias 

judaicas, é possível que arqueologicamente se evidencie elementos que diferem dessas 

práticas, como foi visto nos cemitérios que apresentam contextos de exceção. Para a análise 

destes cemitérios a grande aliada na identificação cultural foi a documentação histórica, é 

preciso dizer que até o presente nenhuma documentação histórica que trate sobre o uso do 

espaço funerário do Pilar não foi localizada. Isso não quer dizer, é claro, que só se pode 

confirmar essa filiação a partir do registro histórico, mas que este contribuiu 

significativamente. 

Os sítios escolhidos para apresentar características que fogem a regra judaica são de origem 

sefardim e de contexto de instabilidade identitária, isso porque, os judeus tratados na 

presente pesquisa apresentam essas características básicas.   É, portanto, pertinente a reflexão 

acerca dos contextos arqueológicos apresentados por estes sítios, pois alguns elementos 

destoam do que se espera arqueologicamente de um cemitério judaico. O cemitério de 

Tàrrega apresentou valas comuns, anéis, botões, moedas, longo período entre a morte e o 

enterro. O cemitério de Sevilla por sua vez apresentou: material construtivo – tijolo, material 

cerâmico, objetos de uso pessoal (brinco, colar, pulseira). Por último, o cemitério de Toledo 

apresentou: reuso do solo (o espaço havia sido utilizado como cemitério para os muçulmanos), 

reuso de lápides muçulmanas, anel, brinco infantil e pingentes.  

Em concordância, dependendo do contexto histórico que os judeus, ou qualquer outro grupo 

cultural, estejam inseridos é totalmente possível que regras básicas de sua cultura sejam 

transgredidas por uma questão de sobrevivência. No Recife do século XVII, diante das 

represarias de alguns momentos, os judeus tiveram que modificar alguns costumes ou até 

mesmo deixá-lo de fazer. De forma que, a ausência de elementos judaicos não exclui 

totalmente a presença destes entre os sepultados, mas pode excluir a possibilidade deles 

realizarem suas práticas, ou seja, de reafirmarem sua identidade.  
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Nesta efervescência identitária, o judeu mesmo sendo soldado teria certamente sua 

identidade judaica reconhecida, Porém, até que ponto ele teria suas práticas atendidas? A 

presença de judeus no hospital, como foi visto, garantiria a execução das práticas fúnebres? 

Vale salientar que segundo Miranda (2011), os cuidados dos doentes no hospital eram 

compartilhados entre o governo, a igreja reformada e a sociedade, contudo não se sabe 

efetivamente de quem era a responsabilidade de sepultar os mortos.  

É importante lembrar que mesmo estando em um período dito de liberdade religiosa, os 

judeus enfrentaram situações adversas que precisaram lutar em busca de direitos básicos, 

como foi tratado na secção histórica através de Breda (2007), Vainfas (2010) e Mello (1996), 

principalmente. Neste contexto, é preciso enfatizar as proibições sociais sofridas por eles ainda 

durante o governo de Nassau, em 1639, mesmo sendo ele o representante da WIC mais 

“flexível” com a causa judaica.  

Por fim, é fundamental compreender que um trabalho dessa natureza deve ter muitas 

ressalvas para não afirmar continuidades culturais sem dados expressivos.  

Os limites entre um grupo étnico e “os outros” não são rígidos nem 
fixos, mas fluidos, mudando de acordo com interesses, necessidades e 
circunstâncias sociais, políticas, econômicas, o que dificulta ainda mais 
seu reconhecimento quando os atores não estão mais presentes (Lima, 
2015, p. 111).  

Lima (2015) chama atenção para a violência interpretativa que o arqueólogo pode cometer 

entre a relação do registro arqueológico e registros etnográficos com base apenas em alguns 

elementos da cultura material, no caso do pilar o único material arqueológico é o próprio 

esqueleto. 
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