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Resumo 

A proposta deste artigo é apresentar os resultados da pesquisa em andamento realizada para o 
NUCOMO (Núcleo de Investigação em Configuração e Morfologia na Arquitetura e no Urbanismo- 
PGAU/ARQ/UFSC) sobre o cemitério da comunidade alemã localizado dentro do Cemitério São 
Francisco de Assis, no bairro do Itacorubi/Florianópolis. A pesquisa é realizada sob a orientação da 
Profa. Dra. Alicia Norma González de Castells e tem como objetivo analisar este espaço de 
sepultamento, suas características morfológicas e seu papel dentro do conjunto de referências 
patrimoniais dos imigrantes alemães em Florianópolis. 

1. Introdução 

Antes de relatar o andamento desta pesquisa, é importante destacar que o estudo proposto 
inicialmente para o NUCOMO, era sobre o Cemitério São Francisco de Assis, Itacorubi/Florianópolis 
(SC), com o objetivo de refletir sobre seu lugar no quadro de expansão urbana e nos referenciais de 
memória da capital catarinense, mas devido às pesquisas desenvolvidas para o tema de 
dissertação1 que aborda o Cemitério de Imigrantes de Joinville, o foco da pesquisa foi redirecionado 
e passou a estudar o cemitério alemão presente dentro do cemitério do Itacorubi e que tem relação 
direta com o tema do mestrado. 

A pesquisa iniciada em junho de 2006 tem levantado importantes questões acerca dos rituais 
e da arquitetura funerária deste grupo, com a proposta de destacar este cemitério como importante 
elemento para os referenciais patrimoniais da comunidade alemã de Florianópolis, analisando suas 
características espaciais, arquitetônicas e culturais. 

O projeto tem as seguintes etapas a serem realizadas no cemitério alemão: 
• Levantamento de dados e documentação sobre o cemitério; 
• Formação de um banco de imagens; 
• Levantamento tumular com a coleta de informações presentes nos túmulos; 
• Mapeamento das quadras e das mudanças empreendidas nestas com a expansão do 

cemitério; 
• Análise da arte tumular; 
• Estudo do papel deste cemitério entre os referenciais da memória da comunidade alemã na 

capital catarinense. 

Também foi realizado na etapa inicial deste estudo, um mapeamento dos cemitérios públicos e 
particulares de Florianópolis e a inclusão destes em um mapa da cidade. O objetivo foi localizar 
estes cemitérios e através de imagens via satélite2, obter algumas informações sobre suas 
dimensões e ocupação de entorno. 

2. Uma cidade, alguns cemitérios 

Para atender os objetivos propostos nesta pesquisa, foi preciso antes conhecer a história do 
cemitério São Francisco de Assis. Ele foi inaugurado em 1925 e recebeu os túmulos transferidos do 
primeiro cemitério público da capital que foi retirado para as obras de construção da Ponte Hercílio 
Luz, do local onde hoje está o Parque da Luz. Entre estes túmulos estavam também os das 
Irmandades e do cemitério da comunidade alemã que foram instalados no novo cemitério em locais 
reservados para os mesmos. O cemitério da comunidade alemã abriga túmulos do século XIX que 

                                                           
1O tema da dissertação da pesquisadora é o cemitério de imigrantes de Joinville, com o título 
provisório: “Título: Até os mortos têm seu preço!: os cemitérios como patrimônio cultural e como 
segmento turístico (o caso do Cemitério de Imigrantes de Joinville, 1962-2005) e que aborda o tema 
da imigração alemã e seu cemitério. 
2 Fonte Google Earth. 
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conjuntamente com os sepultamentos atuais, registram parte das práticas funerárias deste grupo e 
possibilitam acompanhar diferentes concepções acerca das mesmas. Este cemitério se configura em 
um importante registro da presença alemã na capital, através de sua forma, espacialização, como 
também através da sua arquitetura funerária. 

Antes de ser transferido, o cemitério alemão que atualmente ocupa um espaço dentro do 
cemitério São Francisco de Assis, localizava-se ao lado do primeiro cemitério público e atendia a 
comunidade alemã de Florianópolis. O cemitério alemão foi fruto da exigência dos imigrantes 
alemães luteranos que reivindicavam um espaço para sepultamento, dado que o cemitério público, 
que fora instalado em 1841 com a promessa de acolher diferentes credos, continuava sendo um 
espaço católico por excelência. O governo brasileiro em 1863, através de um decreto, determinava 
que fossem criados nos cemitérios públicos, lugares separados para o sepultamento dos não 
católicos como também as administrações destes cemitérios deveriam registrar os seus 
sepultamentos através de um escrivão. Porém, foram medidas não acatadas pelo clero católico que 
continuou negando o sepultamento de não católicos nos cemitérios públicos (KLUG, 1994). 

A comunidade alemã diante do impedimento de sepultar-se formou uma associação que 
possuía como prioridade além do cemitério, uma escola para os imigrantes. Eram empreendimentos 
simultâneos envolviam pagamentos de mensalidades por parte dos associados e qualquer pessoa 
de origem alemã poderia ser membro, como também qualquer pessoa de outra origem desde que 
indicada por três pessoas de origem alemã (KLUG, 1994). 

O cemitério da comunidade alemã foi inaugurado ao lado do primeiro cemitério público da 
capital em 21/02/1869, no local onde hoje vemos o Parque da Luz, com portão de ferro 
encomendado na Alemanha, sendo convidados para a cerimônia tanto os luteranos e como outras 
confissões religiosas. O cemitério da comunidade alemã surge como um espaço para os alemães 
residentes na Ilha de Santa Catarina, mas para o pesquisador João Klug (1994) ao longo de sua 
história é possível perceber certa tensão no que diz respeito à confissão e etnia. 

O cemitério surge para dar um local de sepultamento aos luteranos residentes em Desterro, 
já que professar a fé protestante em terras de reconhecido domínio de católicos, não era algo fácil. 
Os luteranos eram tolerados, desde que celebrassem seus cultos em lugares que não se 
parecessem com igrejas e não podiam enterrar-se dentro das igrejas com os fiéis católicos e com o 
surgimento dos cemitérios públicos, também sofriam restrições em seu sepultamento (MATOS, 
2006). 

Em 1869 os alemães de profissão católica da capital catarinense, reivindicavam participação 
no cemitério da comunidade alemã, o que gerou certo desconforto e contrariedades3: os luteranos 
defendiam que esse lugar cemiterial deveria permanecer evangélico, até no nome. Na associação as 
discussões versavam acerca destas “disputas” entre as duas confissões. Entre defesas do cemitério 
como espaço luterano ou para os alemães, independente de sua confissão religiosa, em diferentes 
assembléias da associação, foi discutido ceder parte de um terreno para católicos alemães, mesmo 
que esses tivessem seu espaço no cemitério público (KLUG, 1994). 

Em julho de 1882 foi decidido a favor da cessão de uma área aos católicos, mas o cemitério 
continuaria de propriedade dos protestantes e os católicos deveriam sujeitar-se às normas destes. A 
princípio somente imigrantes alemães e descendentes teriam direito de sepultar ali seus mortos. 
Caso a diretoria permitisse, outros poderiam sepultar desde que tivessem condições financeiras 
favoráveis ou que de certa forma já eliminava a cessão de espaços para indigentes. Para João Klug 
(1994) a análise da associação do cemitério da comunidade da alemã é importante para 
compreender a história do luteranismo em Florianópolis. Assim também, o estudo deste cemitério 
deve contribuir para a reflexão acerca da presença luterana em Florianópolis e indicar elementos 
para a análise das mudanças ocorridas nas formas de concepção cemiterial em Florianópolis. 

Sobre a instalação do cemitério alemão junto com o segundo cemitério púbico da capital no 
bairro de Itacorubi é preciso destacar o contexto das transformações urbanas sofridas na cidade de 
Florianópolis no período que levou ao deslocamento desse cemitério para uma área considerada 
distante do centro da capital para os referenciais espaciais da época. O começo do século XX trouxe 
importantes mudanças no meio urbano na cidade: construções como praças, casas e a destruição de 
casarios e alargamento de becos, reformas que mudaram sua fisionomia redesenhando novas 
feições ditadas pelos ares da modernidade. Entre os novos projetos para a cidade, estava a 
construção da ponte Hercílio Luz, que iria ligar a capital de forma eficiente à parte continental, 
ligação que até então era feita por balsas. Mas para construir a ponte, foi preciso transferir o primeiro 

                                                           
3Até então somente os evangélicos haviam contribuído com as mensalidades e estes defendiam o 
lugar como seu de direito. 
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cemitério público da capital e o cemitério alemão instalado no alto do morro do Vieira, 
respectivamente em 1840 e 1868, para construir a sua grande cabeceira. 

Os dois cemitérios que ocupavam o alto do morro na entrada da cidade formando uma 
grande área cemiterial causavam desconforto para os moradores locais e eram recorrentes os 
pedidos da retirada desse lugar. Diversas fontes documentais apontam discursos que pediam a 
retirada do cemitério por considerar que este era insalubre, mal localizado, lotado, entre outros. Com 
as obras da ponte, em 1923 o primeiro cemitério público de Florianópolis e o cemitério alemão, 
começam ser transferidos do morro do Vieira, próximo ao centro da cidade para um bairro distante 
cerca de 6 km (CASTRO, 2004). A imagem a seguir mostra os dois cemitérios sendo retirados 
durante a construção da ponte. 

 
Figura 1: Cemitério Público durante a construção da Ponte Hercílio Luz, que na foto, já estava 

chegando à ilha. A imagem mostra o cemitério em processo de transferência. 
Acervo: Instituto Histórico Geográfico de Santa Catarina 

Como fruto dessas transformações urbanas, o cemitério antes integrado ao tecido urbano 
central da cidade, passa a ocupar com a implantação uma área periférica. Hoje ele está localizado 
em um dos vértices noroeste de Florianópolis, no cruzamento das estradas para as praias do norte 
da cidade e para a região leste da Lagoa da Conceição e a área do atual bairro de Itacorubi (local de 
implantação do cemitério) periférica nas primeiras décadas do século XX, é hoje um dos bairros da 
capital em expressiva expansão. Assim devido às transformações urbanas ocorridas desde a 
instalação do cemitério, alvo desta pesquisa, ele guarda hoje em relação à mancha urbana, as 
mesmas relações de seus antecessores, em uma proximidade com o cotidiano da cidade, junto às 
casas, empresas e órgãos públicos. 

Em relação à transferência dos cemitérios públicos e alemão, ocorrida no início da década 
de 1920, os documentos4 indicam que a maioria de seus túmulos foi transferida para o novo 
cemitério no antigo bairro das Três Pontes (hoje cemitério São Francisco de Assis, no bairro de 
Itacorubi). Os túmulos pertencentes à parte católica ficaram dispersos entre as primeiras quadras do 
cemitério como registro de sua antiga morada. Já os túmulos do cemitério alemão, alvo de nossa 
pesquisa foram transferidos para um espaço separado dentro do novo cemitério e hoje está 
localizado dentro do cemitério do Itacorubi, separado por um portão. Fica na quarta alameda à direita 
da entrada principal, ocupando oito quadras e atualmente é administrado pela Associação ACCAF 
(Associação Cemitério da Comunidade Alemã de Florianópolis). 

3. Projeto: etapas e algumas análises 

                                                           

4Fontes pesquisadas para a realização do TCC: Aqui jaz um cemitério: a transferência do Cemitério 
Público de Florianópolis, 1923-1926, citado nas referências deste artigo. 
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Sobre as etapas do projeto, a pesquisa em andamento já realizou um mapeamento dos 
cemitérios públicos e particulares de Florianópolis, que localizados em um mapa, fornecem uma 
visão dos lugares de sepultamento em funcionamento na ilha de Santa Catarina. Este mapeamento 
permitiu, fruto de sua espacialização cartográfica levantar informações sobre o entorno territorial de 
suas implantações, indicar visualmente a capacidade ainda disponível para novos sepultamentos 
como também traçar algumas diretrizes para refletir sobre o lugar e o destino que ocupa o espaço da 
morte no crescimento de nossas cidades. 

No levantamento feito no cemitério alemão foi realizado um detalhamento de seus túmulos 
através do registro fotográfico e coleta de dados dos túmulos transferidos da cabeceira da ponte 
presentes no espaço alemão, destacando desta forma os sepultamentos e obras funerárias mais 
pretéritas. O levantamento registrou através das fotos e de uma tabela composta por nomes e datas, 
túmulos com sepultamentos realizados até 1925, data da inauguração do cemitério no Itacorubi. 

A análise inicial deste período histórico, fruto da uma primeira observação revelou a 
presença da chamada “arte funerária” nos túmulos deste cemitério: significativa concentração de 
conjunto tumular com diferentes formas dessa arte que vão desde a presença de diferentes 
alegorias, como da morte, da saudade, imagens de Cristo e cruzes diversas. Consideramos, por sua 
vez, que a presença destas formas de representação funerária, provavelmente não comum entre os 
luteranos, deve ter ocorrido pelo fato deste cemitério fundado para atender aos luteranos, também 
aceitou sepultamento de católicos. Novas análises documentais podem responder a estas questões 
que tornam este cemitério, de predomínio luterano, peculiar em sua forma e que se destaca por ser 
como o Cemitério dos Imigrantes em Joinville, um dos raros cemitérios a abrigar católicos e luteranos 
no mesmo espaço, como mostra a citação abaixo: 

Na cidade de Joinville a febre amarela grassava com elevado número de 
mortos entre os imigrantes europeus nas décadas de 1870 a 1890, impondo 
a prática dos enterramentos em cemitérios fora dos templos. O primeiro 
cemitério da cidade, denominado Cemitério da Colônia, contava com 
sepultamentos de católicos e de luteranos, fato inusitado para a época, mas 
compreensível a partir do fato de todos serem imigrantes alemães 
(GUEDES, 1998, p.34). 

O estudo deste cemitério em Florianópolis já revelou, que tal como o Cemitério dos 
Imigrantes, ele atendeu a alemães católicos em um espaço criado para luteranos, apontando que tal 
como em Joinville também ocorreu em Florianópolis algo inusitado para as posturas funerárias da 
segunda metade do século XIX: luteranos e católicos “descansando eternamente” lado a lado. 

Mas para realizar os estudos acerca da representação funerária deste cemitério, é 
necessário apresentar o que se entende por arte funerária. É fato que a forma como os diferentes 
grupos constroem no espaço cemiterial o lugar onde guardam seus mortos, carrega em si 
concepções culturais além de que informam acerca de seus próprios rituais funerários. Além de 
serem importantes registros culturais, também a forma como são construídos os túmulos e a opção 
por diferentes formas de representar a memória do morto - que vão desde grandes ornamentos até 
pequenas esculturas ou a completa ausência de volumes quaisquer no lugar onde foi colocado o 
corpo - permitem através da análise de suas opções estéticas e simbologias atribuídas, conhecer 
muito de sua própria cosmologia do mundo: 

Reconhecemos nos cemitérios secularizados – objeto de pesquisa também 
do historiador da arte, que o vê como um espaço apropriado por arquitetos, 
escultores e artistas-artesãos – uma visualidade própria, que agrega 
“monumentos intencionais” que perpetuam a memória do morto e da 
sociedade (BORGES, 2004). 

Esses “monumentos intencionais” a partir do século XIX, vão se distribuir pelos cemitérios a 
céu aberto e formarão as manifestações materiais conhecidas em grande medida, como arte 
funerária. Estas, depois de um longo período de sepultamentos dentro dos espaços das igrejas, a 
partir de 1850 nos cemitérios públicos brasileiros se materializam através da arte de diferentes 
artistas e escultores, conhecidos como “marmoraristas” que darão forma a “saudade e a despedida” 
dos mortos na sua última morada. Cabe ressaltar, que esta forma de construir os túmulos que 
acrescentavam desde imagens, estátuas, símbolos ou construíam grandes jazidos, surgirá também 
em grande medida, como forma de distinção social dentro dos cemitérios (ARIÈS, 2003). Segue 
imagem de um túmulo do cemitério alemão e sua arquitetura funerária. 
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Figura 2: Cemitério da comunidade alemã 

Acervo da pesquisadora - 2007 

Os cemitérios públicos carregam desde sua concepção uma postura que gera a 
diferenciação entre os ali sepultados na forma como seus túmulos são produzidos. É durante o 
século XIX e as primeiras décadas do século XX, que serão construídos nos cemitérios a maior parte 
dos túmulos que buscam formatos que representem a importância do morto, uma importância que 
deve ser exibida em obras, esculturas e no tamanho dos túmulos, que podem chegar a grandes 
mausoléus e pequenas capelas familiares. Para Philippe Áries (2003), a distinção ocorrida nos 
cemitérios através dos túmulos é uma forma de representação burguesa que estende suas novas 
práticas sociais de distinção para o lugar dos mortos. 

O levantamento das formas de representações materiais mortuárias no cemitério da 
comunidade alemã em Florianópolis possibilitará a execução de outra etapa do projeto que pretende 
analisar os símbolos, esculturas e inscrições presentes nos túmulos. O objetivo é evidenciar as 
características da postura funerária deste grupo, dado que o cemitério surge como um espaço para 
sepultamento de luteranos, buscando observar as diferenças que possa haver entre a postura 
funerária de luteranos e de católicos. Este último objetivo atende à proximidade espacial existente 
entre estas duas profissões religiosas e também ao fato de que a área de sepultamento de alemães 
está localizada dentro do cemitério público no qual se percebe a predominância de ritos católicos que 
reforçam suas práticas religiosas como pela existência das Irmandades e de seus cemitérios 
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particulares no mesmo espaço cemiterial. A imagem a seguir mostra uma das formas mais comuns 
de representação funerária dos luteranos, presentes neste cemitério. 

 
Figura 3: Cemitério da comunidade alemã 

Acervo da pesquisadora - 2007 

A proposta é observar nas obras funerárias do período proposto, como a comunidade alemã 
expressou através de suas formas alegóricas de representação mortuária, os seus referenciais 
identitários e, portanto, o lugar destas representações funerárias como também do cemitério por sua 
forma, entre os referenciais patrimoniais dos imigrantes alemães na capital catarinense. 

Na pesquisa de campo preliminar se observou que desde a instalação do cemitério, a cada 
quadra, houve mudanças significativas na forma de sepultar que vão desde suas formas de 
representação funerária, formato dos túmulos até mudanças na distribuição espacial com a adoção 
de novas formas de sepultamento criadas nos projetos contemporâneos de cemitérios. 

Sobre a formação destas quadras, das pesquisas de campo já realizadas, foi observado que 
os túmulos no cemitério alemão estão dispostos em sete quadras, voltados para a entrada do 
cemitério. Na primeira e segunda quadra estão os sepultamentos mais antigos, sendo a maioria 
deles de túmulos transferidos do cemitério da ponte. Em geral, são túmulos com arquitetura funerária 
feita em material de mármore branco em boas condições de conservação, com esculturas e cruzes, 
sendo que estas formam a maioria das representações presentes nos túmulos. Também é utilizado o 
ferro tanto nos epitáfios como também nos adornos, como também o uso de pedras brutas. 

Apesar da presença de grande número de estátuas e demais representações, essas 
primeiras quadras se caracterizam por uma representação mortuária austera, sem uma significativa 
presença de imagens de santos, fotos e epitáfios com mensagens. Boa parte dos epitáfios possuem 
informações como o nome e a data do falecimento, sendo comum (como em outros sepultamentos 
de alemães) informar de qual lugar veio o imigrante e no caso de mulher casada, informar seu 
sobrenome de solteira. 

Na terceira quadra encontram se as sepulturas da Família Hoepcke, onde se observam 
diferentes tipologias cemiteriais. Este espaço reúne cerca de 20 sepultamentos da mesma família, 
com epitáfios em túmulos horizontais e também em túmulos onde se pode encontrar arquitetura 
funerária, com ânforas construídas em mármore branco. 

A partir da terceira quadra começa a modificar o estilo arquitetônico e a representação 
funerárias dos túmulos, que se tornam mais horizontais, diminuindo a presença de estátuas e outros 
adereços funerários. Também a partir desta quadra pode-se perceber o sepultamento de integrantes 
de outros grupos étnicos além do alemão, o que pode evidenciar mudanças acerca da cessão de 
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espaços que inicialmente atendia somente os luteranos, depois os católicos alemãos, passando a 
receber outros que não pertenciam à comunidade alemã. 

A quarta quadra apresenta túmulos com menos estatuária funerária e a quinta apresenta a 
proposta mais horizontalizada adotando como referências epitáfios simples, composto em grande 
medida por nome e datas. Nessa quadra é grande a presença de grandes placas tumulares 
horizontais, com massiva utilização do granito. 

As quadras finais já são compostas por sepultamentos em estilo cemitério jardim: placas com 
nomes e epitáfios, feitos de granito escuro e com sepultura sem marcação ou referência, tendo 
apenas por cima do lugar da sepultura, gramado verde. Também são encontrados nesta quadra, 
bancos e um passeio de flores com cobertura, permitindo a permanência de pessoas na proximidade 
dos túmulos, tanto para suas práticas religiosas, como para outras atividades. Abaixo imagem de 
uma das últimas quadras, com sepultamentos em estilo jardim: 

 
Figura 4: Quadra do cemitério alemão 

Acervo da pesquisadora - 2007 

4. Considerações Finais 

A presente pesquisa apresentou aqui resultados do estudo que mesmo estando em 
andamento, já evidencia alguns aspectos que destacam este cemitério como uma referência para a 
história da comunidade alemã em Florianópolis e como importante referencial patrimonial destes 
imigrantes. Este cemitério é singular por sua localização, arquitetura funerária como também, por 
apresentar em suas quadras, uma viagem cultural através das diferentes formas de sepultar 
começando pelos túmulos tradicionais até os sepultamentos em estilo jardim. O estudo deve apontar 
ainda importantes questões acerca destas diferentes tipologias cemiteriais como também sobre as 
formas de representação funerária luterana: um cemitério para alemães “desterrados” que viviam em 
Nossa Senhora do Desterro. 
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