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RESUMO: A proposta deste artigo é apresentar algumas das principais iniciativas nacionais 
e internacionais relacionadas aos cemitérios. São iniciativas como projetos de leis, 
associações, seminários, guias e cemitérios turísticos que, de diferentes formas, contribuem 
para a discução acerca da preservação do patrimônio funerário. 

Palavras chaves: Cemitério, preservação e iniciativas 

O cemitério é por si, o lugar da luta pelo não esquecimento e pode ser 

comparado a um grande monumento ou a um conjunto de monumentos erguidos em 

memória dos entes que se foram, sendo, portanto, um lugar da rememoração. Na 

perspectiva do patrimônio cultural, como “[...] tudo aquilo que constitui um bem 

apropriado pelo homem, com suas características únicas e particulares”2 os 

cemitérios, como elementos que compõe o conjunto da produção humana, podem 

assim ser apropriados como representantes ou como bens de referência cultural 

para determinado grupo ou lugar. Também a Constituição Federal, em seu art. 216, 

estabelece que são considerados patrimônio cultural: 

[...] os bens de natureza material e imaterial tomados individualmente 
ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à 
memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, 
nos quais se incluem: I) as formas de expressão; II) o modo de criar, 
fazer e viver; III) as criações científicas, artísticas e tecnológicas; IV) 
as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços 
destinados às manifestações artístico-culturais; V) os conjuntos 
urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, 
arqueológico, paleontológico, ecológico e científico3. 

Considerando esta definição, os cemitérios se encontrariam, por diferentes 

aspectos, dentre os bens ou espaços a serem preservados, por seu caráter 

memorialista, pelas diferentes manifestações artístico-culturais presentes em suas 

construções funerárias e por seus ritos. 

No Brasil e no exterior, algumas iniciativas, como por exemplo, associações, 

declarações, leis, tombamentos e atividades turísticas têm lançado novos olhares e 

novas questões sobre a preservação do patrimônio funerário. Acompanhar tais 



discussões evidenciou que o tema dos cemitérios como bens culturais é antigo, 

apesar de ainda encontrar resistências. 

Começando pelas iniciativas nacionais, a partir de pesquisa efetuada nas 

edições da Revista do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional do IPHAN4, foi 

possível encontrar referências à necessidade de preservar os cemitérios nas 

primeiras décadas do século XX. A citação abaixo está presente em um artigo de 

1937 e mostra, que já em 1925, o autor Raimundo Lopes manifestava sua 

preocupação com os cemitérios: 

Num desses artigos (Revista da Semana5, de 24-1-1925), tratei do 
‘Cemitério dos Tamarindeiros’, no local do antigo engenho de S. 
Bonifácio do Maracú, da missão jesuítica da Conceição, hoje cidade 
de Viana. Chamo a atenção para esses vestígios das catequeses e 
especialmente, como dignos de zelosa conservação, para os três 
velhos tamarindeiros que deram o nome ao cemitério [...].6 

Anos depois,  o Conselho Federal de Cultura (CFC) que foi criado por meio do 

Decreto-Lei n° 74, de 21/11/1966 está dentre as ações e discussões em defesa do 

patrimônio funerário no Brasil. O CFC era dividido em câmaras e delas participaram 

dentre outros, Clarival do Prado Valadares. Dentre os estudos e pedidos enviados 

estavam questões relacionadas à destruição de jazigos com valor histórico que 

suscitaram discussões sobre a defesa destes bens. Dentre as ações do CFC pode-

se destacar a publicação da pesquisa do membro Clarival do Prado Valladares, 

considerado referência nos estudos cemiteriais no Brasil, a obra: “Arte e Sociedade 

nos Cemitérios Brasileiros”, publicada em 1972, edição do Conselho Federal de 

Cultura, uma fonte importante no estudo da temática cemiterial7. 

Em 1968, o problema da preservação dos cemitérios apareceu em propostas 

de leis.  Em 1968, diante da denúncia sobre a possibilidade de venda da estátua 

presente no mausoléu da família do Barão de Cajaíba, o Conselheiro Pedro Calmon8  

propõe para a Comissão de Legislação e Normas do Conselho Federal de Cultura, o 

anteprojeto que segue: 

Art. 1o - São insusceptíveis de transação ou negócio de qualquer 
espécie os túmulos perpétuos, de interesse histórico e artístico, nos 
cemitérios públicos. Art. 2o - Os órgãos técnicos federais, estaduais 
ou municipais competentes declararão às entidades responsáveis 
pelos cemitérios públicos quais os túmulos cujo interesse histórico e 
artístico os coloca sob a proteção da presente lei. Art. 3o - Será 
considerada nula, não podendo ser registrada nos livros próprios dos 
cemitérios públicos, qualquer escritura que envolva alienação 



onerosa ou gratuita, por parte de descendentes, ou cessão de uso, 
dos túmulos a que se refere o art. 1º9. 

Em resposta ao encaminhamento, Renato Soeiro10 destaca o valor de tal 

anteprojeto e se solidariza com o pedido realizado pelo conselheiro, mas aponta 

problemas no anteprojeto que ferem direitos fundamentais de posse privada. Em 

contrapartida ele apresenta o estudo elaborado pelo Conselheiro Afonso Arinos, na 

forma de um anteprojeto de lei, como uma complementação da legislação protetora 

dos bens culturais: 

Art. 1º - Os monumentos funerários perpétuos, de valor histórico ou 
artístico, existentes nas necrópoles e cemitérios religiosos ou leigos, 
como bens fora do comércio, não podem ser objeto de cessão a 
terceiros não pertencentes às famílias usuárias, ainda mesmo a título 
gratuito. Art. 2 º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário11. 

Também este anteprojeto de Afonso Arinos não virou lei e de, forma 

específica, não há leis que conduzam a ações específicas relativas ao patrimônio 

artístico ou histórico funerário visando a preservação deste patrimônio. No 

Compromisso de Brasília de abril de 1970, assinado no “1o Encontro dos 

Governadores de Estado, Secretários Estaduais da Área Cultural, Prefeitos de 

Municípios Interessados, Presidentes e Representantes de Instituições Culturais”, a 

preocupação com a preservação dos cemitérios está presente. Estão no pedido leis 

que defendem a integridade destes espaços como mostra a declaração a seguir: 

“Urge legislação defensiva dos antigos cemitérios e especialmente dos túmulos 

históricos e artísticos e monumentos funerários”.12  

No caso de tombamentos cemiteriais, além das iniciativas federais, alguns 

estados já incluem os cemitérios em seu conjunto de bens patrimoniais. Como no 

caso do Paraná, que tombou elementos funerários  pela Secretaria de Estado da 

Cultura Estadual, como o jazigo da família Correia em Paranaguá. Em São Paulo, o 

Cemitério da Consolação foi tombado pelo CONDEPHAAT (Conselho de Defesa do 

Patrimônio Histórico, Artístico, Arqueológico e Turístico do Estado de São Paulo), 

em 09/07/2005 e, vem se firmando, como lugar de visitação turística nesta cidade13. 

O tombamento também incluiu o Cemitério dos Protestantes, de 1864, e o Cemitério 

da Ordem Terceira do Carmo, localizados na mesma área.14 

Passando as iniciativas, como associações, no Brasil merece destaque o 

início das atividades da Associação Brasileira de Estudos Cemiteriais (ABEC), 



fundada na Universidade de São Paulo (USP) durante o seu primeiro Congresso, 

que em 2004, reuniu pesquisadores de diferentes estados brasileiros15. Dentre suas 

atividades, realiza encontros nacionais, a cada dois anos, divulga e fomenta, por 

meio de seus membros, as pesquisas cemiteriais pelo Brasil, utilizando um grupo de 

discussão, onde são divulgadas publicações e pesquisas sobre o tema. O ex-

presidente da associação, Eduardo Coelho Morgado Rezende, possui uma editora a 

Necropolis16 especializada na publicação de livros sobre o tema. 

Passando ao âmbito das ações internacionais, em 1945, foi criado o National 

Trust of Austrália (NSW) que recentemente publicou um guia, o Guidelines for 

cemetery conservation (Orientações para conservação dos cemitérios) para prestar 

assessoria e assistência técnica especializada em assuntos relacionados com a 

conservação e gestão dos cemitérios17. 

Declarando que os cemitérios constituem uma parte importante do patrimônio 

da Austrália, a publicação defende, dentre suas diretrizes, a preservação dos 

cemitérios como locais significativos para a comunidade. A contribuição singular 

desta publicação é a presença de critérios ou parâmetros de classificação dos 

cemitérios que foram estabelecidos como metodologia para conduzir o trabalho de 

avaliação patrimonial destes espaços. 

Seguindo com as ações direcionadas a proteção dos cemitérios a Association 

of Significant Cemeteries in Europa - ASCE (Associação de Cemitérios Históricos 

Monumentais) também conhecida como Rede Européia de Cemitérios Significativos 

(RECS) foi fundada em Bolonha (Itália) em 2001, sendo representada por 107 

cidades de 22 países e é composta por organizações públicas e privadas que gerem 

cemitérios significativos por seu patrimônio18. 

Ainda dentro das iniciativas internacionais é preciso destacar a “Carta 

Internacional de Morelia de 2005”19. A carta foi proposta durante o “VI Encontro 

Iberoamericano” e “Primeiro Congresso Internacional de Valorização de Cemitérios 

Patrimoniais e Arte Funerária”, realizado nas cidades do México e de Morelia 

(México). A carta diz respeito à preservação dos cemitérios e da arte funerária  e 

propõe, dentre outros, o conhecimento, a difusão e a apropriação social dos sítios 

funerários e de seus ritos.20 

Outro documento também relevante para este estudo é a “Ata de 

Compromisso e Anteprojeto de Lei para valorização, a proteção e a difusão do 

patrimônio funerário da cidade de Buenos Aires”, fruto das discussões do “VII 



Encontro Interamericano de Valorização e Gestão de Cemitérios Patrimoniais”, 

apresentada em Buenos Aires (Argentina) no dia 02/11/ 2006.21 

Importante destacar, que Buenos Aires, além da presença do Cemitério da 

Recoleta, local preservado e bastante visitado na capital portenha, destaca-se 

também por importantes iniciativas como o “Órgão Oficial da Rede Argentina de 

Valorização e Gestão Patrimonial dos Cemitérios”, que possui um site que oferece 

consultoria em gestão de cemitérios, diferentes publicações e documentos, como a 

“Carta Internacional de Morelia e a “Ata de Compromisso e Anteprojeto de Lei para 

valorização, a proteção e a difusão do patrimônio funerário da cidade de Buenos 

Aires”, como também uma revista sobre o tema22. 

Esses documentos destacam o valor dos cemitérios e de seus elementos 

materiais enfatizando também os seus elementos imateriais, como importantes para 

o conhecimento da trajetória humana. Assim como outros bens, já comumente 

preservados, ao tema cemiterial faltaria, na perspectiva destes documentos, 

pesquisa, divulgação e ações educativas para a valoração destes bens que causam 

estranheza quando são apontados como patrimônios de uma cidade ou grupo social. 

A pesquisa sobre o tema da patrimonialização aponta que apesar da resistência 

maior acerca da presença destes bens, algumas iniciativas neste setor, tais como 

estes documentos, caminham para mudanças nesta conceituação. 

Além destes documentos, anteprojetos e associações, outras iniciativas 

também têm colaborado para a introdução e a afirmação dos cemitérios como bens 

a serem preservados. Em alguns países são realizadas ações efetivas pela 

preservação da arquitetura funerária, como nas cidades de Lisboa e Porto,  onde 

estão sendo realizados levantamentos inventariais com posterior divulgação por 

meio de publicações dos levantamentos e visitas guiadas aos cemitérios23. 

Também são encontradas organizações de amigos e associações que 

procuram manter cemitérios em diferentes lugares do mundo. É o caso de Kensal 

Green24 em Londres, da National Federation of Cemetery Friends25  no Reino Unido, 

da Associação de Amigos do Cemitério da Recoleta e do Cemitério Acatólico de 

Roma, que buscam preservar seus conjuntos. Em Lima, no Peru, um programa do 

tipo adote uma escultura estimula o custeio de recuperação e conservação e 

também conta com uma associação de amigos26. Mas um segmento econômico vem 

também contribuindo de forma substancial para a inclusão dos cemitérios, como um 

item das políticas culturais nas cidades, o turismo cultural. 



Observou-se, que boa parte dos projetos de preservação do patrimônio 

funerário concilia suas propostas, com a possibilidade de incluir os cemitérios em 

rotas culturais para aproveitamento turístico. A partir da década de 1990, as 

iniciativas turísticas direcionadas aos cemitérios, como a criação de roteiros e visitas 

guiadas começam a ser incrementadas. 

Começando pelas iniciativas nacionais, algumas merecem destaque, como o 

Cemitério da Consolação com o “Projeto Arte tumular”27, desenvolvido pelo Serviço 

Funerário Municipal de São Paulo. 

Dentre os que têm destaque mundial, estão o Mount Auburn em 

Massachusetts - EUA28, Highgate em Londres - Inglaterra29, Père-Lachaise em Paris 

- França e Woodland em Estocolmo - Suécia30 e o Recoleta, na Argentina. 

Cemitérios que atraem visitantes e são reconhecidos como bens de valor históricos 

e artísticos, como os italianos Cemitério Monumental em Milão31, Cemitério 

Monumental de Staglieno em Gênova32, Campo Verano em Roma e o Cemitério de 

San Miniato al Monte em Florença. 

O cemitério Père-Lachaise, em Paris é depois da Torre Eiffel, o Museu do 

Louvre e a Catedral Notre Dame, a atração mais popular da capital francesa33. Por 

sua dimensão e popularidade este cemitério, como também o da Recoleta, é 

referência quando o tema é a relação entre cemitérios, turismo e patrimônio. 

Com relação ao turismo cemiterial, Francisco Queiroz (2008), destaca a  

necessidade de trabalhos de preservação que poderiam interromper determinadas 

práticas como a troca de jazigos antigos. E sobre a resistência a tais 

empreendimentos este pesquisador assinala que, muitas vezes, o impeditivo está na 

difícil separação entre o cemitério como lugar de tristeza e como espaço artístico. E 

acrescenta que, para que ocorra tal separação é necessário que os cemitérios a 

serem visitados, sejam visualmente diferentes daqueles em que cada indivíduo 

possui o seu jazigo familiar e assim talvez “[...] não seja mórbido para um inglês 

visitar um cemitério português, aplicando-se também o inverso”34 (QUEIROZ, 2008, 

p. 6). 

 O website é outra modalidade utilizada para divulgar os cemitérios turísticos. 

O acesso via website permite ao internauta, por meio de imagens e em alguns por 

mapas navegáveis, visitar e conhecer parte dos seus acervos, bem como suas 

atividades e publicações disponíveis. O cemitério Père-Lachaise35 conta com uma 

página onde é possível fazer um tour virtual em duas línguas: francês e inglês. 



Considerações finais: Foram apresentadas algumas das ações direcionadas 

ao patrimônio funerário no Brasil e no mundo. Ações que indicaram que a 

preocupação com a proteção dos cemitérios, já estão presentes nas primeiras 

décadas do século XX e segue ao longo das últimas décadas em anteprojetos, 

associações, guias e cemitérios convertidos em locais turísticos. Durante as 

décadas de 1960 e 1970, o interesse pelos cemitérios, despertado pelos seus 

valores patrimoniais, começa a aparecer e é desse período as primeiras publicações 

sobre o tema da arte funerária no Brasil. É importante destacar que o tema dos 

cemitérios como bens patrimoniais também têm crescido em vários países do 

mundo, como foi visto em várias iniciativas aqui apresentadas. 

Enfim, o modo como a morte é tratada atualmente, parece implicar em uma 

forma de não saber lidar com a perda, já que esta não participa da ordem, em uma 

sociedade capitalista. Interessante pensar que o tabu da morte fortalecido ao longo 

das últimas décadas, com novas formas de acolher o morto e de se despedir dele, 

também corresponde ao período de afirmação de ações e políticas que espalharam 

lugares e bens, chamados de patrimônios, para atender o que se pode chamar de 

“sede de história”. E, ao mesmo tempo em que se mantém o “passado”, os mortos 

ocupam novos lugares. 
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