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RESUMO: Este artigo pretende contribuir com a reflexão sobre o modo como os cemitérios 
se inserem nas atuais políticas de patrimonialização e preservação nas cidades, por meio da 
atuação do IPHAN. Para tanto será apresentado e debatido o conjunto de tombamentos 
relacionado aos cemitérios brasileiros, além de alguns pareceres presentes em processos 
de proteção deste patrimônio para identificar os valores e os elementos que justificam o seu 
tombamento. A proposta foi perceber quais questões relacionam estes locais como 
importantes para a memória das cidades e entender como o órgão federal, que fiscaliza e 
protege os bens culturais em nosso país, vem atuando sobre o patrimônio funerário 
brasileiro. 
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Existem várias formas de se ver uma cidade e uma destas é por meio do que 

nelas se preserva. Atualmente são encontrados cemitérios que aparecem como 

referências para uma dada coletividade por diferentes valores que podem ser, por 

exemplo, históricos, artísticos ou religiosos. 

Mas por quais motivos os cemitérios passam a ser considerados especiais 

para preservação ou dignos de tombamento? Em grande medida, ao preservar um 

cemitério, a este são incorporados valores que não se ligam somente ao fato deste 

lugar guardar os corpos sem vida. Creditam-se valores religiosos, sociais, 

arquitetônicos, históricos ou artísticos, ambientais ligados, geralmente, a uma 

determinada forma de representar as cidades e a memória coletiva. 

Mas um olhar sobre a cidade contemporânea aponta para um modo diferente 

de lidar com a morte e com os mortos, que tendem a afastá-los ou apresentá-los de 

uma forma menos marcante na paisagem da cidade e no cotidiano. Apesar destas 

novas práticas ou por conta delas, afinal a inclusão dos cemitérios como bens 

patrimoniais pode ser outra forma de afastar a morte pela aplicação de novos usos, 

estes são enquadrados dentre os bens a serem preservados. Mas sua inclusão 

dentre o rol dos bens culturais, quando comparada à sua historicidade e valor 

cultural, ao contrário de muitos lugares, costumes e edificações, ainda é incipiente. 

São várias questões envolvidas, mas com certeza o impedimento para sua 

presença dentre os bens a serem preservados, não é a falta de cemitérios. A 

existência nestes espaços de monumentos funerários com importantes referências 



culturais transmitidas por meio de características, como tamanho e formato de 

túmulos, símbolos utilizados, práticas como o uso de flores e de velas, dentre outros, 

poderiam justificar a sua importância enquanto caracterizadores dos costumes e 

crenças de uma região. Elementos culturais que muitas vezes escondem-se dentre 

outras referências mais destacadas, como o lugar do luto, do assombro, da 

saudade, da despedida. 

Apesar do aumento substancial no interesse pelo tema, pode-se afirmar que a 

discussão em relação à configuração dos cemitérios como patrimônio cultural ainda 

é incipiente, principalmente no Brasil. Isso deve concorrer sobremaneira para o 

desapreço ao qual estão sujeitos e com o estado de abandono percebidos em 

muitos cemitérios, principalmente na situação dos túmulos mais antigos que não 

contam muitas vezes com quem possa zelar por eles. 

Pensando na atuação do IPHAN - Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional, órgão que realiza trabalhos de fiscalização, identificação, restauração e 

preservação dos monumentos, sítios e bens móveis brasileiros, uma consulta ao 

órgão mostra que apesar de poucos, já existem desde a década de 1930 

tombamentos específicos de cemitérios ou de partes de conjuntos funerários como, 

por exemplo, túmulos, estátuas funerárias e portões de entrada, realizados por este 

órgão. São elementos que formam o patrimônio funerário brasileiro, entendido no 

contexto desta análise, como o conjunto de elementos materiais e imateriais 

presentes em locais de sepultamentos ou cemitérios. 

Na pesquisa sobre a ação do IPHAN com relação aos cemitérios foram 

levantados 15 (quinze) tombamentos, realizados dentro de um conjunto amplo de 

bens protegidos por tombamento nacional2. São 15 tombamentos direcionados a 

cemitérios e partes de seus conjuntos, como túmulos, portões, inscrições tumulares. 

Antes das considerações sobre estes tombamentos, cabe destacar que o 

levantamento considerou os tombamentos nos quais, cemitérios e partes destes, 

participaram como objeto principal do tombamento, ou seja, foram citados na 

inscrição ou no pedido de proteção do bem. Para analisar os tombamentos foram 

levantadas características encontradas neste conjunto, apresentadas no quadro a 

seguir: 

Quadro 1 - Características dos cemitérios tombados pelo IPHAN 

Denominação Década Cidade UF Região 
Participação 

no pedido  
Tipo do 

Tombamento 
Livros de 

tombo 



1. Igreja de São 
Francisco da 
Penitência, Cemitério e 
Museu de Arte Sacra 

1930 
Rio de 
Janeiro 

RJ Sudeste Parte Convencional 
Histórico 
Belas Artes 

2. Cemitério do 
Batalhão 

1930 Campo 
Maior 

PI Nordeste Objeto Local Histórico 
Belas Artes 

3. Inscrições tumulares 
da Igreja da Vitória 

1930 Salvador BA Nordeste Objeto Elementos Belas Artes 

4. Capela de São 
Pedro e Cemitério de 
Maruí 

1940 Niterói RJ Sudeste Parte Convencional Histórico 
Belas Artes 

5. Convento e Igreja de 
Nª Sª dos Anjos, 
Cruzeiro, Capela e 
Cemitério da Ordem 
Terceira de São 
Francisco 

1950 
Cabo 
Frio RJ Sudeste Parte Convencional Belas Artes 

6. Lápide tumular de 
Estácio de Sá 1950 

Rio de 
Janeiro RJ Sudeste Objeto Elementos Histórico 

7. Cemitério de Nossa 
Senhora da Soledade 1960 Belém PA Norte Objeto Convencional 

Arqueológico, 
etnográfico e 
paisagístico 

8. Túmulos do Dr. 
Pedro Lund e seus 
colaboradores 

1960 
Lagoa 
Santa MG Sudeste Objeto Local Histórico 

9. Portão do Cemitério 
de Arez 1960 Arez RN Nordeste Objeto Elementos Histórico 

10. Cemitério 
Protestante (ou do 
Imigrante) 

1960 Joinville SC Sul Objeto Convencional 

Histórico 
Arqueológico, 
etnográfico e 
paisagístico 

11. Estátua do 
Mausoléu da família do 
Barão de Cajaíba 

1960 Salvador BA Nordeste Objeto Elementos Belas Artes 

12. Porto Seguro, 
conjunto arquitetônico 
e paisagístico 

1970 Porto 
Seguro BA Nordeste Parte Convencional 

Histórico 
Arqueológico, 
etnográfico e 
paisagístico 

13. Conjunto 
Arquitetônico e 
Paisagístico da cidade 
de Mucugê, 
especialmente o 
Cemitério 

1980 Mucugê BA Nordeste Parte Convencional 
Arqueológico, 
etnográfico e 
paisagístico 

14. Cemitério da 
Candelária (Estrada de 
Ferro Madeira Mamoré) 

2000 
Porto 
Velho 

RO Norte Objeto Convencional 

Tombamento 
aprovado, 
mas ainda 
sem inscrição 

15. Lugar de 
sepultamento do Guia 
Lopes, o Cel. Camisão 
e o Ten. Cel. Juvêncio 

2000 Jardim MS 
Centro-
Oeste Objeto Local 

Tombamento 
aprovado, 
mas ainda 
sem inscrição 

Fonte: Da autora (2008) 

No Quadro 1, as características dos tombamentos são apresentadas por meio 

de variáveis aplicadas para esta análise, sendo importante saber que: 

• participação no pedido: indica se o cemitério, ou elementos desse, foram os únicos 
motivadores do tombamento, ou seja, objeto do tombamento ou, quando ele foi parte 
do conjunto tombado valorado na inscrição do bem; 

• tipo do tombamento: indica o que foi preservado pelo tombamento, podendo ser: 
convencional - quando se trata, em geral, de um cemitério tradicional em seu 



conjunto, composto de sepultamentos que podem apresentar-se em túmulos, 
mausoléus e delimitados por muro; local - quando se refere a um lugar de 
sepultamento, que não um cemitério convencional, mas que pode possuir 
construções tumulares; ou elementos - quando se refere a elementos constitutivos do 
cemitério, podendo ser túmulos, estátuas e outros, e não o cemitério em seu 
conjunto. 

Analisando o Quadro 1 é possível verificar que estes tombamentos têm suas 

especificidades. Para discutir de que forma os cemitérios são inclusos, como parte 

do patrimônio reconhecido como nacional foi preciso atentar para os dados 

presentes na tabela e tecer algumas considerações. A partir da análise do quadro foi 

possível perceber e que os tombamentos foram iniciados na década de 1930, sendo 

que a maioria (73%) ocorreram nas quatro primeiras décadas de atuação do IPHAN, 

com destaque para a década de 1960, na qual ocorreram 05 tombamentos (33%). 

A maioria (67%) dos tombamentos foram motivados especificadamente por 

cemitérios ou elementos destes formando o conjunto dos tombamento onde o 

cemitério é objeto do pedido. São ações diretamente relacionadas com o papel e a 

representatividade destes locais para a memória coletiva, que não estando 

relacionados com outros bens ou como partes de conjuntos paisagísticos, 

destacaram-se por seus elementos. 

Estes tombamentos não foram inscritos nos Livros de Tombo junto a outros 

bens, como os tombamentos classificados por parte, que perfazem 33 % do total, 

como no caso do tombamento do Conjunto Arquitetônico e Paisagístico da cidade de 

Mucugê, especialmente o Cemitério (BA). Neste tombamento, o cemitério ganha 

destaque no conjunto tombado, mas o tombamento refere-se a um cemitério incluso 

e valorado na inscrição como parte do conjunto ao qual se solicitou tombamento, 

não sendo o único objeto. 

As regiões Nordeste e Sudeste são as que possuem o maior número, 40% e 

33%, respectivamente. Com relação às UF, os estados do Rio de Janeiro e Bahia 

concentram o maior número de tombamentos - perfazendo um 52% do total. O Mapa 

1 a seguir, apresenta a distribuição destes tombamentos no território nacional com 

respectivas imagens destes locais. Os números correspondem ao número de 

identificação de cada tombamento presente no Quadro 01. 



 
Mapa 1 - Distribuição geográfica dos tombamentos do IPHAN 

Sobre os tipos do tombamento, a maioria é do tipo convencional (53%), 27% 

são somente de elementos funerários, 20% são de locais de sepultamentos, 

valorações direcionadas a locais de sepultamentos que nem sempre chegam a 

formar cemitérios oficiais. Tais tombamentos têm, geralmente, sua importância 

ligada à história nacional, como é o caso do Cemitério do Batalhão que foi declarado 

Monumento Nacional, pelo decreto nº 99.058, de 07/03/1990. Os demais 

tombamentos, que perfazem a maioria (53%), são dirigidos a cemitérios 

convencionais e seu conjunto. 

Com relação à inscrição dos cemitérios nos Livros de Tombo, foi possível 

perceber, que os cemitérios podem estar inscritos em mais de um dos livros, sendo 

que o Livro Histórico é o que possui o maior número de registros (53%). No Livro de 

Belas Artes também está um número considerável de registros (40%), e finalmente 

no Livro Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico a menor quantidade (27%), 

cabendo lembrar que são inscrições, muitas vezes, concomitantes e que o 

“Cemitério da Candelária” (Estrada de Ferro Madeira Mamoré) e “Lugar de 

sepultamento do guia Lopes, o Cel. Camisão e o Ten. Cel. Juvêncio” ainda não 

foram inscritos em Livros de Tombo. Tais números indicaram que os atributos mais 

relacionados ao patrimônio funerário, são os históricos e artísticos. 



Este levantamento apontou importantes elementos para a análise das ações 

de tombamentos realizados pelo IPHAN. Outras características também podem ser 

percebidas na análise dos processos e pareceres3 emitidos por este mesmo órgão. 

Os pareceres são parte do processo instaurado para solicitar a efetivação da 

proteção de um bem junto ao IPHAN. Neles, conselheiros e funcionários emitem 

suas considerações acerca do pedido de tombamento. 

Serão aqui apresentados dois processos4. Na análise do processo nº 974-T-

78 - Conjunto Arquitetônico e Paisagístico da cidade de Mucugê e especialmente o 

cemitério do Mucugê (BA), diante da proposta de tombar o cemitério e o casario de 

pedra, no parecer de Dora Alcântara5 emitido em 04/04/1979 e de Lygia Martins 

Costa6 dado ao mesmo processo em 31/8/1979, percebe-se o destaque de valores 

como, por exemplo, a criatividade arquitetônica de seus túmulos com formatos que 

podem ser associados ao ambiente natural que envolve a cidade e a proximidade 

das formas arquiteturais criadas por meio de seus campanários com a geografia da 

própria cidade, constituída por pontas rochosas de elevações pedregosas. Pode-se 

inferir que é uma maneira diferente de ver a cidade em seu cemitério, que não 

ocorre somente sobre seus personagens ali sepultados, mas sim em sua forma que 

parece remeter a aspectos paisagísticos característicos da cidade de Mucugê na 

Bahia7.  

Em outro processo, o de nº. 603-T-59 - Túmulos de Peter Wiliam Lund, Pedro 

Andréas Brandt, Guilherme Behrens e João Rodolfo Muller, localizados em Lagoa 

Santa (MG) este apresenta questões peculiares em seu andamento. Além de conter 

a solicitação da inclusão no Orçamento Geral da República de uma renda para a 

restauração destes túmulos que se encontravam em estado de abandono, solicita 

também mudanças arquitetônicas nos túmulos e em sua disposição, visando assim 

um novo partido arquitetônico8. O pedido de tais mudanças parece destoar de 

alguns valores considerados como fundamentais na preservação dos bens culturais, 

como autenticidade e originalidade.  

A partir desta solicitação encontram-se pareceres como o de Afonso Arinos9 

em 07/03/1960, favorável ao tombamento desse conjunto funerário de Lagoa Santa. 

Ele pede que o mesmo seja imediato e neste parecer vê-se a preocupação diante do 

pedido de reformas no local. Afonso Arinos pede que o Conselho encaminhe aos 

técnicos do IPHAN (na época SPHAN - Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional) o estudo do novo agenciamento e que os projetos devam ser submetidos 



ao Conselho do órgão como previsto no Artigo 17 do decreto-lei nº 25, de que não 

se pode fazer nenhuma alteração no bem tombado sem prévia autorização especial 

do SPHAN10. 

Ele também destaca, em seu parecer, que por meio de uma foto presente no 

processo, foi possível verificar que não é um cemitério no sentido clássico, mas sim 

um pequeno monumento. Tal afirmação parece evidenciar que o pedido do 

tombamento está direcionado a um local de sepultamento e não às obras funerárias 

ali presentes ou seus valores artísticos e arquitetônicos. Os motivos centrados no 

valor histórico do lugar parecem destacar o local de sepultamentos por sua ligação 

com a história nacional, reconhecida por seu potencial arqueológico que atraiu e 

ainda atrai vários pesquisadores como no caso do paleontólogo Peter Wiliam Lund. 

Considerações finais: A análise dos dados relacionados aos tombamentos 

funerários realizados pelo IPHAN, aqui apresentada, permitiu apreender alguns dos 

aspectos presentes nas ações direcionadas a preservação do patrimônio funerário 

por este órgão. Os dados apontaram para uma variada composição do conjunto de 

tombamentos formada por cemitérios, locais ou memoriais de sepultamento e por 

determinados elementos isolados, como portões, lápides e túmulos destacados por 

diferentes motivos como de importância para a história nacional. Também a partir 

dos resultados apresentados acima é possível destacar que comparado ao conjunto 

de bens tombados pelo IPHAN a participação dos cemitérios ainda é pequena.  

Também foi possível apontar alguns valores atribuídos aos cemitérios em 

seus tombamentos que, em sua maioria, são direcionados, principalmente, aos seus 

elementos materiais que ganham destaque em túmulos, estátuas e pórticos de 

entrada. Outros valores como o caráter ritual destes espaços, mesmo em projetos 

de preservação atual, são pouco citados. Sobre tal questão, o historiador Adler 

Homero Fonseca de Castro ressalva que o IPHAN busca por meio de suas ações a 

preservação dos valores culturais e que, portanto, o que se preserva não é a coisa 

física em si, já que ela é só um suporte do valor tombado, que é cultural. O que se 

busca preservar é o significado que o bem tem e que necessita também de suas 

características materiais para a garantia do seu valor11. 

Outra característica do conjunto tombado, de acordo com Adler, é que este 

órgão ainda não tombou nenhum cemitério em uso, todos eles, ao serem tombados, 

já estavam desativados. Tombar um cemitério em uso tem suas implicações. Em 

grande medida, com os sepultamentos, não haveria como garantir a integridade do 



bem, haveria a necessidade de uma negociação com os proprietários dos túmulos 

que poderia prever, dentre outras, soluções além do acompanhamento de técnicos 

na abertura dos túmulos, novos espaços para os sepultamentos, negociação que ao 

modo de outros casos de bens tombados, envolve negociações e conflitos. 

Sendo o tombamento um instrumento legal, é importante refletir sobre sua 

ação em relação aos cemitérios quando se trata da manutenção de seus valores 

originais. A pesquisa realizada apontou que a relação, “bem tombado/uso do bem”, 

ao se tratar de um cemitério, toma uma dimensão diferente de outros itens tombados 

como, por exemplo, uma casa. No caso de uma casa, esta pode ser utilizada por 

seus proprietários para habitação ou outros usos, como por exemplo, comerciais, 

respeitando as questões relacionadas com sua preservação, previstas em seu 

tombamento. Mas no caso dos cemitérios, boa parte das práticas habituais 

realizadas em um túmulo, por seus proprietários, podem prejudicar, em grande 

medida, a preservação do bem. E não são somente, com relação, aos 

sepultamentos a serem realizados nestes locais. Até mesmo costumes, como lavar 

os túmulos ou pintar, ações realizadas como parte dos ritos de Finados de “cuidado” 

com os mortos, podem ter sua ação restringida, na maioria dos casos, diante da 

possibilidade de transfigurar o bem com a realização destas práticas. 

Tal restrição, que pode ocorrer como modo de preservar a integridade física 

do bem, pode soar muitas vezes como um obstáculo ao zelo pelos mortos por 

familiares e responsáveis, algo percebido em pesquisas realizadas sobre 

tombamento de cemitérios. 

É, principalmente, nesta contenda que o cemitério apresenta sua 

singularidade: não poder mudar a fachada de uma edificação tombada, em grande 

medida, não representa o mesmo que não poder cuidar, de acordo com rituais já há 

muito praticados, de um jazigo familiar. São questões que se impõe ao se tratar de 

um cemitério ou de um túmulo que passa a ter um caráter excepcional, que leva ao 

seu tombamento, quando este ainda tem interessados em sua manutenção. 

Aqui fica o valor de um trabalho que congregue atividades de educação 

patrimonial e divulgação deste novo caráter atribuído ao cemitério, principalmente 

com os proprietários e responsáveis pelos túmulos nele presentes. Por serem 

cemitérios, o cuidado com o valor destes bens que celebram os mortos perpassa, de 

forma particular, suas características formais, artísticas ou históricas destacadas, 

como especiais ou originais. Trata-se, neste caso, de agir pela proteção e pelo 



resguardo de valores que podem tocar um valor essencial presente nestes artefatos 

humanos: a memória e a guarda dos mortos. Os cemitérios por suas 

especificidades, quando partícipes de ações de preservação e tombamentos, algo 

ainda pouco comum nas cidades brasileiras, pedem a observação de tais questões 

relacionadas a seu caráter também de local de veneração e de rituais. 
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