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Resumo  
De que forma podemos contribuir nas ações de preservação do patrimônio funerário? Essa questão instigou e 
ainda instiga a realização de inventários cemiteriais. Este artigo apresenta um pouco desta experiência que 
desafia a pesquisadora a renovar seus olhares a cada cemitério pesquisado, a cada acervo encontrado. Por 
meio da partilha da experiência de diferentes projetos de inventariamento realizados em Santa Catarina (Brasil) o 
objetivo é poder promover o debate acerca de nosso poder de ação pela preservação de nosso patrimônio 
funerário. 
Palavras chaves: Cemitérios, inventários e patrimônio cultural. 
 
Resumen 
¿Cómo podemos contribuir en las acciones para la preservación del patrimonio funerario? Esta cuestión es el 
estimulo para los inventarios cementeriales. En este artículo se presenta un poco de experiencia que desafía al 
investigador a renovar su visión en cada cementerio investigado y en cada colección encontrada. Con el 
intercambio de experiencias de diferentes proyectos de inventarios realizados en Santa Catarina (Brasil) el 
objetivo es poder generar un debate acerca de nuestro poder para actuar en la preservación de nuestro 
patrimonio funerario. 
Palabras claves: Cementerios, inventarios y patrimonio cultural. 
 
 
 

Este artigo se propõe a ser um relato e tem dois objetivos: partilhar um pouco da experiência em 
projetos de inventariamento de cemitérios realizados em Santa Catarina sob minha coordenação e promover o 
debate sobre as possíveis ações que podem ser empreendidas pela preservação dos acervos funerários. 

Desde as primeiras pesquisas em cemitérios ficou evidente que muitos deles, a cada nova visita 
estavam mais impactados pelo tempo e por ações de vandalismo, por exemplo. Esta constatação também era 
partilhada por moradores de comunidades teuto brasileiras que buscavam uma para preservar seus cemitérios, 
considerados por eles como “solos sagrados” por conter seus antepassados. Diante de conjuntos mal 
conservados e do interesse de moradores em preservar seus cemitérios a solução foi buscar formas de 
documentar os cemitérios que também sofriam perdas com a destruição de túmulos mais antigos e com a 
comum substituição pelo granito nas formas tumulares mais contemporâneas,  uma parte da dinâmica destes 
espaços. 

Mas o que fazer para preservar os cemitérios? Consciente da ação restrita que cabia a uma historiadora 
recém formada, não vinculada a órgãos de proteção e estimulada por encontros com profissionais da área de 
patrimônio, a possibilidade de realizar inventários patrimoniais pareceu ser uma forma de “guardar” o nosso frágil 
acervo funerário. 

Partindo do princípio, a primeira e essencial etapa (e que nunca se finda) foram os estudos sobre os 
inventários abrangendo itens como método, definições, criação de fichas, glossários, poder de ação, dentre 
outros. Os estudos apontaram que os inventários poderiam contribuir sobremaneira para o estudo dos 
cemitérios, como também para a difusão de um patrimônio relegado ao abandono, muito provavelmente por sua 
estreita relação com a morte, a grande “esquecida” na contemporaneidade. Também evidenciaram que o seu 
poder estava na preservação dos cemitérios na forma de documentação detalhada e por ser também um 
primeiro passo para o conhecimento do acervo e de estímulo para a continuidade das ações de preservação. 

O inventário é uma medida eficaz para a guarda de informações e registros como imagens, sons e 
outros. Com a Constituição Federal de 1988 o inventário foi finalmente alçado a instrumento jurídico de 
preservação do patrimônio cultural (art. 216, § 1º), mas ainda não existe uma lei nacional que regulamente os 
efeitos decorrentes do inventário enquanto instrumento de proteção do patrimônio cultural brasileiro. Assim ele 
não tem o mesmo poder do tombamento, que providencia a proteção efetiva do bem por meio de sua inscrição 
em Livro Tombo, mas o inventário participa conjuntamente com o tombamento das ações para a preservação 
dos bens culturais. 

Das definições sobre inventário podemos destacar que ele “[...] é a primeira forma para o 
reconhecimento da importância dos bens culturais e ambientais, por meio do registro de suas características 
principais”1 e que  

 
consiste na identificação e registro por meio de pesquisa e levantamento das 
características e particularidades de determinado bem, adotando-se, para sua 

                                                             
1 Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional (IPHAN). O Tombamento é a única forma de preservação? In: 
Dúvidas Frequentes. Disponível em: 
<http://portal.iphan.gov.br/portal/montarDetalheConteudo.do;jsessionid=4690AB98EFC9084CF959103E49346311?id=1271
0&sigla=PerguntasFrequentes&retorno=detalhePerguntasFrequentes>. Acesso em: 14 abr. 2011.  



execução, critérios técnicos objetivos e fundamentados de natureza histórica, 
artística, arquitetônica, sociológica, paisagística e antropológica, entre outros.2 

 
De forma resumida o inventário é um levantamento sistemático que identifica, registra e pesquisa um 

bem, destacando suas características principais. Para sua execução ele necessita da adoção de critérios 
técnicos objetivos e igualmente atender a itens essenciais que identificam e descrevem o bem. Ele 
instrumentaliza as ações no âmbito estadual, regional e municipal por meio da atuação do poder público, sendo 
instrumentos que podem ser utilizados para estabelecer diretrizes para outras ações jurídicas e possibilitar 
“diagnósticos e pesquisas voltadas ao planejamento urbano e regional, turístico e ambiental, a educação 
patrimonial, programas de revitalização de centros históricos e salvaguarda de manifestações culturais de toda 
natureza”3. 

Em um breve histórico o inventário é um instrumento utilizado em vários países, como na França, onde 
a política formal do inventário foi iniciada em 1837 contando atualmente com 40 mil monumentos inscritos no 
“Inventário Complementar dos Monumentos Históricos”. No Brasil, já no século XVIII, o Frei Agostinho de Santa 
Maria efetuou o levantamento e a descrição das imagens da Virgem Maria e de templos da Bahia, Pernambuco, 
Paraíba, Rio Grande do Norte e outros estados.4 

A obrigatoriedade de realização de inventários dos bens culturais está presente em todas as tentativas 
de criação de uma legislação de proteção aos bens culturais do país anteriores à criação da SPHAN no ano de 
1937 em anteprojetos de lei5 e com relação aos bens de natureza imaterial, o decreto nº 3.551 de 4 de agosto de 
2000 instituiu o registro do “Inventário do Patrimônio Cultural de natureza imaterial ou intangível”6. Os resultados 
são registrados, normalmente, em fichas onde ocorre uma descrição do bem cultural, com informações básicas 
quanto a sua importância, localização, características físicas, delimitação, estado de conservação e outros. 

Com estas e outras questões para refletir acerca da aplicação dos inventários e de sua metodologia, as 
primeiras experiências efetivas começaram em 2007 e foram substancialmente enriquecidas no mestrado em 
Arquitetura (UFSC). Por meio do debate com profissionais desta área foi possível elaborar uma proposta de 
levantamento para os acervos cemiteriais, já que não foram encontrados inventários detalhados deste tipo de 
bem. Desse modo a ficha foi composta a partir de diferentes inventariamentos e atendendo alguns itens 
recomendados por órgãos de preservação, como o IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional), 
considerados essenciais para a sua composição. 

Neste período ficou claro que para oportunizar a realização destes levantamentos o caminho era buscar 
recursos nos editais de apoio à cultura (lançados pelos estados e municípios, além do governo federal) por meio 
de projetos. Foi neste período que após ser aprovado no edital lançado pela Secretaria de Estado de Turismo, 
Cultura e Esporte de Santa Catarina que foi realizado o “Inventário de cemitérios de imigrantes alemães da 
região da Grande Florianópolis (ICIAGF)”.  

Para este levantamento foi feito um estudo da postura funerária encontrada em comunidades teuto 
brasileiras para poder avaliar quais dos 104 cemitérios existentes nos treze municípios da Grande Florianópolis 
eram relacionados com a imigração teuta. Dado o grande número de cemitérios, o tempo e as verbas para 
execução foi elaborada uma ficha onde eram descritas as informações acerca do cemitério como todo utilizando 
o método de “Inventário geral” com itens como localização, número de sepulturas, ornamentos, fatores de 
destruição, tipos de sepulturas, materiais construtivos, presença de ritos, imagens e um texto com informações 
complementares. Conjuntamente foi destacada nas fichas a presença de elementos característicos da postura 
funerária teuta brasileira. 
 Neste primeiro levantamento ficou evidente que este tipo de ação não protegeria de modo efetivo os 
acervos cemiteriais, mas era um procedimento eficaz para documentá-los e estimular o debate sobre o  lugar  
dos cemitérios nas políticas patrimoniais. A divulgação em congressos e oficinas chamou a atenção de 
moradores e pessoas envolvidas para a preservação destes espaços que tanto tinham a falar da memória e da 
história das localidades pesquisadas.  
 Dentre os treze municípios presentes no inventário, muitos mostraram interesse de preservar seus 
cemitérios, mas a vontade esbarrava na falta de verba para ações como restauração, por exemplo. Foi daí que 
surgiu a proposta de inventariar de forma mais detalhada cada sepultura, na forma de um registro mais completo 
e individual de cada unidade, o que não foi possível fazer no ICIAGF no qual a proposta era levantar todos os 
cemitérios e destacar a sua relação com a formação dos municípios a partir da imigração germânica, o que pôde 
ser feito na forma de “Inventário geral”.  

Para atender os municípios interessados em preservar seus cemitérios foi adotada a forma de 
inventariamento detalhado que é uma primeira e essencial etapa para ações como restauração e tombamento. 
 Para tanto foi elaborada uma ficha para cada unidade de sepultamento realizando um “Inventário 

                                                             
2 MIRANDA, Marcos Paulo de. O inventário como instrumento constitucional de proteção ao patrimônio cultural brasileiro. 
In: Jus navigandi. Disponível em: <http://jus.uol.com.br/revista/texto/11164/o-inventario-como-instrumento-constitucional-
de-protecao-ao-patrimonio-cultural-brasileiro>. Acesso em: 12 abr. 2011. 
3 IPAC. O Inventário de Proteção do Acervo Cultural de Minas Gerais - IPAC/MG. Disponível em: 
<http://www.ipac.iepha.mg.gov.br/>. Acesso em: 12 abr. 2011. 
4 MIRANDA, op. cit. 
5 Ibid.  
6 Decreto nº 3.551, de 4 de agosto de 2000. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D3551.htm>. 
Acesso em: 12 abr. 2011. 
 



detalhado” com informações como: nome e datas dos sepultados, tipo de sepultura, materiais construtivos, 
dimensões da sepultura, presença de ritos, de epitáfio, dentre outros. Este tipo de inventariamento foi aplicado 
no cemitério da comunidade de Santa Maria por meio do projeto apoiado na forma de edital de cultura intitulado 
“Levantamento detalhado do conjunto tumular do Cemitério Santa Maria – lado superior, município de Antônio 
Carlos (SC)”, cidade participante do ICIAGF e a primeira a dispor recursos para a preservação de seus 
cemitérios.  

O inventário compreendeu o registro em ficha inventarial das 183 sepulturas do cemitério da 
comunidade de Santa Maria, com levantamento em planta baixa realizada por uma empresa de topografia que 
detalhou a localização de cada unidade de sepultamento, além de permitir a construção de 26 cartogramas7, 
apresentando a espacialização de itens como: gênero, presença de epitáfios em alemão, faixa etária, dentre 
outros. A prefeitura agora busca fundos para outras etapas, como restaurações. 

No ano de 2009 alunos da FURB mostraram interesse em criar um grupo para reunir pesquisadores dos 
cemitérios e da temática da morte. Foi fundado então, o “Interditus - Grupo de Estudos Cemiteriais” com a 
proposta de conciliar estudos e ações de preservação. Como o grupo não contava com recursos para a 
realização destas ações foi elaborado um plano de levantamento dos cemitérios por meio da formação de banco 
de imagens, o que requeria poucos recursos. Este método possibilitou o registro de alguns cemitérios de 
Blumenau, cidade de residência da maioria dos integrantes, buscando inventariar alguns  dos cemitérios que 
foram destruídos com as chuvas de novembro de 2008. 

 
 

Imagem 1 - Modelos de cartogramas  
 

Depois de fazer o levantamento de três cemitérios com a criação de um banco de imagens e de plantas 
baixas, o grupo começa a divulgar o seu trabalho com a realização de oficinas e surge a oportunidade de 
participar de um edital da Fundação Cultural de Blumenau, com a proposta de inventariar os cemitérios do 
município de Blumenau, começando com o distrito de Vila Itoupava. 

Com o projeto “Lugares de antepassados, lugares de história: inventário de cemitérios de imigrantes em 
Vila Itoupava, Blumenau (SC)” aprovado no edital foi realizado o levantamento de seis cemitérios por meio de 
“Inventário geral” e de plantas baixas. A partir da coleta das informações por unidade de sepultamento feita em 
etapa de laboratório as fichas descreveram o acervo em seu conjunto, de forma bastante detalhada. Também foi 
utilizada a estatística descritiva para elaboração dos gráficos e tabelas e o trabalho de georeferencimento das 
plantas feitas em campo por meio do aplicativo GIS8. O projeto, finalizado em abril de 2011, também resultou em 
um banco de imagens detalhado de todas as unidades de sepultamento presentes em cada cemitério e em 
materiais para divulgação do projeto, como banners e palestras abertas a comunidade para a apresentação dos 
resultados.  
 

Imagem 2 – Detalhes dos cemitérios inventariados 
 

Juntamente com as atividades do Interditus surgiu a oportunidade de encaminhar, em parceria com a 
arqueóloga Ana Lúcia Herberts, um projeto de estudo e inventariamento dos cemitérios localizados ao longo do 
Caminho das Tropas na região da Coxilha Rica, que compreende vários municípios serranos catarinenses, como 
Lages e Correia Pinto, para o edital “Elisabete Anderle de estímulo à cultura em Santa Catarina” lançado em 
2009. O projeto intitulado “Cemitérios no caminho: o patrimônio funerário ao longo do Caminho das Tropas, nos 
campos de Lages” foi aprovado e realizado em 2010 e nele foram registrados 20 cemitérios por meio de fichas 
inventariais que detalharam o acervo em seu conjunto com plantas baixas que permitiram diferentes análises de 
características do acervo. Este projeto vai ser lançado em livro ainda em 2011. 

Basicamente nestes projetos foram utilizadas três formas de levantamento que serão apresentados de 
forma sucinta a seguir: 

1 - Inventário geral: é o levantamento das características do cemitério como um todo. Foi aplicado em 
três projetos “Inventário de cemitérios de imigrantes alemães da região da Grande Florianópolis (ICIAGF)”, 
“Cemitérios no caminho: o patrimônio funerário ao longo do Caminho das Tropas, nos campos de Lages” e 
“Lugares de antepassados, lugares de história: inventário de cemitérios de imigrantes em Vila Itoupava, 
Blumenau (SC)”. A ficha inventarial contém itens como:  

� localização (endereço, distância da sede do município, coordenadas, se está em uso, dentre 
outros); 

� número de sepulturas registradas; 
� dimensões do cemitério; 

                                                             
7
 Cartograma é  um esquema representativo de uma superfície ou parte dela, sobre a qual são apresentadas informações 

quantitativas e qualitativas, de eventos geográficos, cartográficos e socioeconômicos. In: Glossário Cartográfico do 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Disponível em: 
<http://www.ibge.gov.br/home/geociencias/cartografia/glossario/glossario_cartografico.shtm>. Acesso em: 25 abr. 2011. 
8 O GIS “Geographical information system”  ou SIG são “Sistemas que realizam o tratamento computacional de dados 
geográficos e manipulam a geometria e os atributos dos dados que estão georeferenciados, ou seja, localizados na superfície 
terrestre e representados numa projeção cartográfica.”. Para saber mais: CÂMARA, G., MONTEIRO, A. M. V., DRUCK, S. 
e CARVALHO, M. S. Análise Espacial de Dados Geográficos. INPE/EMBRAPA/FIOCRUZ/USP. 2000. Disponível em: 
http://www.dpi.inpe.br/gilberto/livro/analise/index.html. Acesso em: 25 abr. 2011. 



� tipo de cemitério;  
� data de sepultamento mais antigo e recente; 
� período de maior uso; 
� formato; 
� delimitação do cemitério, 
� presença de edificações (cruzeiro, casa velatória); 
� distribuição espacial; 
� tipos de sepulturas; 
� tipos de materiais construtivos; 
� ornamentos; 
� confissão religiosa; 
� presença de conjunto de inocentes; 
� estado de conservação (limpeza, drenagem do solo, segurança); 
� fatores de destruição (presença de danos por vegetação, rachaduras, erosão, vandalismo, 

etc.); 
� presença de ritos. 

 
A ficha também compreende imagens e uma parte de “Informações adicionais” com a descrição das 

singularidades por meio de um texto geral com o destaque dos principais elementos do acervo. No projeto da 
Coxilha Rica e de Vila Itoupava foi possível ainda confeccionar plantas baixas com localização dos túmulos e a 
partir destas,  cartogramas com detalhamentos das características singulares de cada acervo.  

2 - Inventário detalhado: compreende o levantamento por unidade de sepultamento. Foi adotado no 
projeto “Levantamento detalhado do conjunto tumular do Cemitério Santa Maria – lado superior, Município de 
Antônio Carlos (SC)”. A ficha inventarial contém itens como:  

� Identificação dos sepultados (nomes e datas); 
� Quantidade de sepultados por unidade; 
� Situação e descrição da lápide; 
� Dimensões da sepultura; 
� Estado de conservação; 
� Fatores de destruição (presença de danos por vegetação, rachaduras, erosão, vandalismo, 

etc.); 
� Tipo construtivo; 
� Ornamentos; 
� Materiais construtivos; 
� Presença, localização, situação e transcrição do epitáfio; 
� Ritos. 

 
A ficha também compreende imagens de diferentes ângulos da unidade e uma parte de “Informações 

adicionais” com a descrição das singularidades por meio de um texto geral com o destaque de seus principais 
elementos. No projeto do cemitério de Santa Maria também foi possível confeccionar uma planta baixa por uma 
empresa de topografia com localização dos túmulos e a partir dela, os cartogramas com detalhamentos das 
características singulares de seu acervo.  Nos dois tipos os cartogramas (plantas com informações  

3 – Banco de imagens: compreende o levantamento por unidade de sepultamento através do 
detalhamento por imagens. Foi adotado com o grupo Interditus para o levantamento de cemitérios de Blumenau. 
O método prevê o registro de cada sepultura em seus detalhes (recomenda-se o uso de uma máquina fotográfica 
com o mínimo de 8 megapixels) para o registro de imagens de diferentes ângulos como: frente, verso, laterais, 
panorâmica, ornamentos, inscrições e outros detalhes, perfazendo cerca de 8 a 12 imagens por unidade, além 
de um registro em ficha do tipo “Inventário geral”. Para a realização deste levantamento todo o grupo Interditus 
recebeu instruções sobre os ângulos a serem fotografados e sobre a qualidade das imagens durante oficinas e 
atividades práticas.  

Para finalizar é importante ressalvar a importância do glossário como parte fundamental da metodologia 
aqui aplicada. Cada inventário possui um glossário de todos os seus itens utilizados nas fichas e nos textos de 
apoio para uniformizar as informações, além de tornar claro o método adotado durante a pesquisa. 

Gostaria ainda de destacar a iniciativa de criar um banco de dados sobre os cemitérios brasileiros pela 
diretoria da ABEC, do qual tenho participado juntamente com as pesquisadoras Maria Elizia Borges (presidente 
da ABEC) e Julia Masucheti Tomasi (membro da ABEC). A primeira etapa da criação das fichas já está em fase 
de conclusão, após a apresentação do protótipo do banco durante o IVº Encontro Nacional da ABEC, realizado 
em Piracicaba (SP) em 2010. A segunda fase de elaboração do glossário já foi iniciada e novamente os 
pesquisadores ligados a ABEC e a lista de discussão de cemitérios, serão consultados para suas devidas 
contribuições. O objetivo é proporcionar o compartilhamento de levantamentos do patrimônio funerário brasileiro, 
realizados por diferentes pesquisadores que ali poderão partilhar seus inventários.  

Depois desta caminhada, e com outros inventários já previstos, é fato que o estudo para aprimorar o 
método é parte integrante e essencial, dado que cada cemitério nos surpreende com novas formas de lidar com 
o evento da morte. Também que por meio do inventário é possível conhecer melhor o modo como homens e 
mulheres constróem estes espaços dedicados aos mortos e como nele materializam suas crenças e 
sentimentos.  



Foi possível igualmente perceber que os inventários são poderosos instrumentos na preservação dos 
cemitérios, quando se trata do registro de seus elementos e conjunto, mas que não podem protegê-los como um 
tombamento. Apesar das dificuldades, como os poucos recursos destinados a este tipo de estudo, a experiência 
com os inventários mostrou que eles são um método que permite, de alguma forma, olhar em detalhes o lugar 
onde deixamos os nossos mortos por meio do registro de seus elementos.  
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