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Resumo: Este artigo tem por objetivo apresentar dois inventários cemiteriais realizados em Santa 

Catarina (Brasil), com o apoio de editais de cultura e de prefeituras. No primeiro projeto “Lugares de 

antepassados, lugares de história: inventário de cemitérios de imigrantes em Vila Itoupava, Blumenau 

(SC)” foi aplicado o método de “Inventário geral”e foram levantados seis cemitérios do distrito de 

Vila Itoupava, com o registro de 1567 sepulturas e 2033 sepultados. No segundo projeto 

“Levantamento detalhado do conjunto tumular do Cemitério Santa Maria – lado superior, município 

de Antônio Carlos (SC)” foi aplicado o método de “Inventário detalhado”, sendo registradas em 

fichas inventariais 183 sepulturas e 203 sepultados. Os dois inventários destacaram a necessidade do 

debate e da divulgação deste patrimônio. 

Palavras chaves: Cemitérios, inventários e patrimônio cultural. 

 

Resumen 
Este artículo tiene como objetivo presentar dos inventarios cementeriales celebrada en Santa 

Catarina (Brasil), con el apoyo de los edictos de la cultura y de los gobiernos locales. En el primer 

proyecto "Lugares de los antepasados, lugares de la historia, el inventario de los cementerios de los 

inmigrantes de Vila Itoupava, Blumenau (SC)" fue utilizado el metodo de "inventario general", donde 

participaran seis cementerios en el distrito de Vila Itoupava, con 1567 tumbas registradas y 2033 

enterrados. En el segundo proyecto "Encuesta detallada de las tumbas de Santa María Cementerio - 

parte superior, en el municipio de Antônio Carlos (SC), donde se aplicó el método de " Inventario 

detallado ", com 183 tumbas registradas y 203 enterrados. Ambos puso de relieve la necesidad de un 

debate y la difusión de este patrimonio. 

Palabras claves: Cementerios, inventarios y patrimonio cultural. 

 

O patrimônio funerário brasileiro é ainda pouco estudado. Para muitos, ele é um ilustre 

desconhecido e poucos vêem nos cemitérios, elementos que possam ser considerados como 

parte do conjunto de nossas referências culturais,  o que também ocorre com outros elementos 

relacionados com a morte, como os ritos de preparação do morto e as expressões do luto. No 

caso dos cemitérios, apesar de serem “mal-vistos”, os estudos desenvolvidos apontam seu 

lugar como fonte para a história e como bem patrimonial, pois também diante da morte, 

homens e mulheres, deixam as marcas de suas crenças, origens, posição no grupo social, 

preferências estéticas, dentre outras. 

A certeza de que o cemitério era mais do que um espaço dentro da cidade destinado a 

receber os corpos sem vida e a situação de abandono de muitos deles destacou a necessidade 
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de outros estudos que envolvessem sua arquitetura e as práticas ali realizadas, o que resultou 

nos primeiros estudos para a realização de inventários.  

Em uma de suas  definições o inventário é uma etapa que prevê “o registro por meio 

de pesquisa e levantamento das características e particularidades de determinado bem”1. Se 

considerarmos que o bem cultural é aquele que “[...] compreende todo testemunho do homem 

e seu meio, apreciado em si mesmo, sem estabelecer limitações derivadas de sua propriedade, 

uso, antiguidade, ou valor econômico”2 os cemitérios aí encontram seu lugar e propor a sua 

inclusão no conjunto desses bens participa da visão de que o patrimônio está em “[...] tudo 

aquilo que constitui um bem apropriado pelo homem, com suas características únicas e 

particulares”3.  

Nas primeiras consultas a inventários e outras medidas preservacionistas verificou-se, 

primeiramente, que os cemitérios não apareciam na mesma frequência de outros bens 

culturais, como por exemplo, casas e igrejas. Segundo, quando eram encontrados em projetos 

e roteiros turísticos sua participação, na maioria das vezes, estava vinculada a propostas que 

destacavam, sobremaneira, os monumentos funerários e  as “personalidades” sepultadas. 

O cemitério como “lugar dos ilustres da cidade” é algo bastante frequente e um  ponto 

a ser revisto nos projetos de preservação cemiterial. Para tanto ao percorrer o espaço 

cemiterial  é importante lembrar que o seu valor como referência cultural não está somente 

nas grandes obras, mas também em seu conjunto, que pode ser composto por covas simples, 

cruzes de madeira, pequenos ritos, modelos de túmulos contemporâneos, cabeceiras, etc, indo 

além dos monumentos. Também é importante considerar as mudanças ali materializadas, por 

exemplo, nos túmulos de granito, como parte deste conjunto e da dinâmica deste espaço.  

A partir destas constatações iniciais, dentre tantas outras, neste artigo será apresentada 

parte desta experiência com os inventários cemiteriais realizados em Santa Catarina com o 

apoio de editais de cultura e de prefeituras, por meio de dois projetos:  

� “Lugares de antepassados, lugares de história: inventário de cemitérios de 

imigrantes em Vila Itoupava, Blumenau (SC)”  

� “Levantamento detalhado do conjunto tumular do Cemitério Santa Maria – 

lado superior, Município de Antônio Carlos (SC)”  

 

                                                             
1MIRANDA, 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. 
2SCMG. Portal da Secretaria de Estado de Cultura de Minas Gerais. O que é bem cultural? Disponível em: 
<http://www.cultura.mg.gov.br/?task=interna&sec=3&con=368>. Acesso em: 24 mar 2011. 
3 FUNARI, Pedro Paulo; PINSKY, Jaime (Orgs). Turismo e Patrimônio cultural. São Paulo: Contexto, 2005, p. 8. 
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O projeto “Lugares de antepassados, lugares de história: inventário de cemitérios de 

imigrantes em Vila Itoupava, Blumenau (SC)”, realizado de outubro/2010 a abril/2011 com o 

apoio da  Fundação Cultural de Blumenau, inventariou seis cemitérios do distrito de Vila 

Itoupava: Treze de Maio, Treze de Maio Alto, Vila Itoupava, Rega I, Rega II e Braço do Sul, 

com o registro de 1567 sepulturas e 2033 sepultados. Neste projeto foi aplicado o método de 

Inventário geral que consiste no levantamento das características do cemitério como um todo. 

O distrito de Vila Itoupava está localizado no extremo norte do município de 

Blumenau, a 25 km de distância do centro. Com uma área total de 91 km2, possui indústrias, 

comércio, casa bancária, hospital, com destaque para a atividade de agroturismo. Em uma 

bela paisagem, os seus 7 mil habitantes, na maioria de origem teuta, preservam costumes de 

origem germânica na gastronomia, em grupos folclóricos, na religiosidade e em sua 

arquitetura.  

Para a produção do inventário o trabalho foi realizado em duas etapas: de campo e de 

laboratório. O levantamento de campo foi feito durante quatro dias com uma equipe formada 

por sete pesquisadores que se dividiram na obtenção de imagens, registro em fichas, coletas 

de informações com moradores e na realização das plantas baixas. Na segunda etapa, a de 

laboratório, foi realizado o estudo do material levantado em campo por duas profissionais na 

área de patrimônio funerário, que compreendeu: 

� Análise das 12.209 imagens coletadas;  

� Coleta das informações por unidade de sepultamento;  

� Realização de estatística descritiva para elaboração dos gráficos e tabelas; 

� Organização do banco de imagens; 

� Trabalho de georeferencimento das plantas feitas em campo por meio do 

aplicativo GIS4, que resultou nas plantas (cartogramas) apresentadas nas fichas; 

� Elaboração da versão final da ficha;  

� Redação do relatório final. 

 

Para contemplar os acervos encontrados foram utilizadas fichas inventariais com o 

objetivo de detalhar o cemitério e seu conjunto, observando diferentes itens acerca de sua 

arquitetura e também de seus ritos. A ficha inventarial é composta de diversos itens, tais 

como: nome do cemitério, localização, número de sepulturas registradas, dimensões do 
                                                             
4 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. 
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cemitério, relevo, tipos de sepulturas, ornamentos, estado de conservação, materiais 

construtivos, ritos, dentre outros. Cada ficha contém ainda um texto geral com imagens, 

gráficos e cartogramas que foram utilizadas para analisar cada conjunto individualmente, 

além de uma listagem dos sobrenomes encontrados. Nas imagens utilizadas nas fichas, os 

nomes e rostos passaram por trabalho digital para preservar a identidade dos falecidos. 

Para cada cemitério foi confeccionada uma planta baixa esquemática (desenho sem 

escala) por um profissional que registrou a distribuição e localização das sepulturas e demais 

itens, como delimitação, cruzeiro, escada e via de acesso. A partir da planta baixa feita em 

campo e dos dados levantados sobre cada sepultura em laboratório foi possível pelo método 

de Estatítistica descritiva5 a construção de gráficos e de 8 cartogramas pelo sistema GIS. Os 

cartogramas detalharam diferentes aspectos como faixa etária, presença de epitáfio em 

alemão, décadas de sepultamento, ritos, estado de conservação, dentre outros. 

Também compõe o inventário alguns materiais para divulgação do projeto, como 

banners utilizados em palestras abertas à comunidade para a apresentação dos resultados e 

para divulgação em escolas e outras instituições. 

O inventário final é composto por fichas, listas, cartogramas6, um glossário que 

detalha todos os itens da ficha de registro e um banco de imagens onde, para cada sepultura, 

foi seguido o método de fotografia de registro por unidade, considerando suas partes e 

detalhes de ornamentos, perfazendo uma média de sete fotografias para cada sepultura.  Em 

dois  cemitérios, Rega I e Vila Itoupava, foram registradas as lápides encontradas em muros, 

provavelmente, oriundas de reformas de antigos túmulos. 

Os cemitérios de Vila Itoupava foram inventariados considerando além de suas 

características básicas, igualmente sua localização em uma região que tem uma significativa 

presença de descendentes de imigrantes de origem teuta. Dentre as singularidades dos acervos 

pesquisados está a ocorrência de sobrenomes de origem teuta, que foram listados ao fim de 

cada ficha, conjuntamente com a presença de epitáfios em alemão e do sobrenome de solteira 

em sepultamentos de mulheres casadas, sendo a distribuição destes itens  apresentada em 

forma de cartogramas. Uma amostra significativa dos epitáfios em alemão foram registrados 

                                                             
5
 A Estatística descritiva consiste na introdução de “[...]  técnicas que permitam organizar, resumir e apresentar estes dados, 

de tal forma que  possamos interpretá-los à luz dos objetivos da pesquisa.” Para saber mais: BARBETTA, Pedro Alberto. 
Estatística Aplicada às Ciências Sociais. Florianópolis: Editora da UFSC, 2001, p. 69.    
6
 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. 
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em uma lista com sua tradução (nesta lista também estão alguns epitáfios em português mais 

encontrados ou singulares).  

Além das análises individuais de cada cemitério, presentes nas fichas inventarias, eles 

foram analisados conjuntamente para perceber quais são as características e elementos que 

podem ser considerados como particulares deste conjunto. Na análise foi possível enumerar 

características em comum dos cemitérios pesquisados, tais como: 

� A maioria deles tem delimitação, banheiro e cruz das almas; 

� Estão em uso e com espaço para novos sepultamentos; 

� São administrados pela comunidade; 

� Os homens e os idosos são a maioria; 

� Tem conjunto de inocentes; 

� Apresentam boas condições de conservação; 

� Predomina o túmulo como o tipo construtivo mais comum; 

� Os túmulos mais novos são em granito e os mais antigos em alvenaria; 

� Oferecem poucos elementos de segurança aos usuários e ao acervo; 

� Nos jazigos, as mulheres ocupam o lado direito e os homens o lado esquerdo, 

preferencialmente. 

 

Com relação aos elementos que os relacionam com os imigrantes de origem 

germânica, podemos destacar: 

� Estão localizados em locais altos, como em topos de colinas e encostas; 

� Pouca ocorrência de mausoléus; 

� Muitos ritos, com destaque para a presença de elementos natalinos; 

� Grande quantidade de epitáfios em alemão; 

� Presença destacada da adição do sobrenome de solteira nas lápides de 

sepultadas casadas. 

 



6 

 

 
Imagem 1 – Detalhes dos cemitérios inventariados 

 

O segundo projeto  a ser descrito é o “Levantamento detalhado do conjunto tumular do 

Cemitério Santa Maria – lado superior, município de Antônio Carlos (SC)” realizado de 

março a novembro de 2010 e subsidiado pela prefeitura do município. Foram registradas em 

fichas inventariais o total de 183 sepulturas e 203 sepultados. Neste projeto foi aplicado o 

método de Inventário detalhado, que compreende o levantamento por unidade de 

sepultamento. 

O município de Antônio Carlos dista 30 km de Florianópolis e tem em sua formação a 

participação de portugueses, italianos e alemães, sendo os últimos a maioria. O município 

mantém ainda características marcantes da colonização do imigrante alemão, principalmente 

na zona rural. Atualmente o município é grande fornecedor de hortaliças para a região da 

Grande Florianópolis e com suas cachoeiras e quedas d’água atrai visitantes para seus 

inúmeros parques aquáticos. 

Para a produção do inventário o trabalho também foi realizado em duas etapas: de 

campo e de laboratório. O levantamento de campo foi feito durante três dias com uma equipe 

formada por três pesquisadores que se dividiram na obtenção de imagens, registro em fichas 

inventariais e coletas de informações com moradores. Cada sepultura foi detalhada em 

imagens (cerca de sete para cada unidade) que permitiram ampliar o preenchimento e 

complementar o registro inventarial. Além das imagens, em um total de 1.355, foram 

realizadas três filmagens do seu conjunto que juntamente com as fotografias compõem o 

banco de imagens. Na segunda etapa, a de laboratório, foi realizado o estudo do material 
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levantado em campo por duas profissionais na área de patrimônio funerário, que compreendeu 

os mesmos procedimentos do projeto anterior. 

A ficha inventarial é composta de diversos itens, tais como: identificação dos 

sepultados (nomes e datas), quantidade de sepultados por unidade, situação e descrição da 

lápide, dimensões e estado de conservação da sepultura, 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, dentre 

outros. 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.   

O inventário é composto por 183 fichas, listas, cartogramas, um glossário que detalha 

todos os itens das fichas de registro e textos, além de um banco de imagens. Para atender as 

especificidades do sítio foram elaborados dois modelos de fichas: uma para sepultura 

intitulada “Ficha de registro sepultura”, outra para cova simples com cruz que recebeu o nome 

“Ficha de registro sepultura – cruz em cova simples” cada uma com categorias e itens 

próprios para atender cada tipologia. Quando ocorreu de ser apenas montículo o título da 

última foi modificado para “Ficha de registro sepultura – cova simples” permanecendo 

inalteradas as categorias ali presentes.  

A partir da planta baixa feita pela empresa de topografia7  e dos dados levantados para 

cada sepultura, tal como no projeto anterior, foi possível pelo método de estatítistica 

descritiva a construção de gráficos e de 26 cartogramas pelo sistema GIS. Os cartogramas 

detalharam diferentes aspectos como faixa etária, espacialização dos sepultamentos, 

cronologia, localização de setores (mais antigos e mais novos), distribuição do uso de 

ornamentos, ritos, tipos de materiais utilizados, tipos construtivos, estado de conservação, 

dentre outros. 

Neste inventário também foram registrados os dados de cruzes que estavam 

deslocadas de seu espaço original e alocadas nos fundos dos cemitérios (elas foram 

fotografadas e seus dados disponibilizados em uma listagem no relatório final). Ainda foi 

elaborada uma lista dos sepultados contendo nomes, o número da ficha inventarial, datas de 

nascimento e falecimento. 

Além das análises individuais de cada sepultura, presentes nas fichas inventarias, o 

cemitério foi analisado como um todo. Na análise em conjunto, o inventariamento evidenciou 
                                                             
7Neste projeto foi contratada uma empresa de topografia, a Tecnomapa, responsável pela planta baixa que detalhou a 
distribuição espacial das sepulturas, suas dimensões (altura, comprimento e largura), delimitação e a alocação de vegetação 
presente entre as sepulturas. 
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a presença de diferentes elementos que estão relacionados com a postura funerária das 

comunidades teuto brasileiras, tais como: 

� Utilização de poucas imagens de anjos, santos e de alegorias como 

ornamentos; 

� Localização em aclives; 

� Presença de cabeceiras proeminentes; 

� A ausência de mausoléus; 

� Inscrições e epitáfios em alemão. Dentre os epitáfios em alemão encontrados, 

as mensagens mais comuns são: Hier ruht in Gott - Aqui descansa em Deus, 

Ruhe Sanft - Descanse em paz. Esses, juntamente com geb. que provém de 

geboren, que significa nascido, e ges. que vem de gestoren - que significa 

falecido; 

� Cruzes de madeira e de ferro com detalhamento artístico de extremidade; 

� Telhados e lambrequins nas cruzes de madeira; 

� Adoção de tons de azul em lápides e cabeceira, também utilizado na pintura de 

portas, janelas e casas. 

Neste conjunto de elementos destaca-se a presença maciça de cruzes de madeira que 

juntamente com a ausência de mausoléus, formam a paisagem  pouco monumental,  típica dos 

cemitérios de comunidades teuto brasileiras encontrados também em outras cidades que tem 

em sua formação a participação desta etnia.  Atualmente a prefeitura da cidade de Antônio 

Carlos busca fundos para a execução de outras etapas para a preservação de seu cemitério, 

como restaurações do acervo.  
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Imagem 2 - Modelos de cartogramas  

 

 

Considerações finais 

 

A partir destes dois projetos, primeiramente pôde-se evidenciar o valor identitário dos 

cemitérios. Mesmo sendo municípios que ficam em regiões diferentes de Santa Catarina 

(Antônio Carlos na Grande Florianópolis e Blumenau no Vale do Itajaí) por meio dos dois 

inventários foi possível encontrar práticas e posturas em comuns relacionadas com a 

participação dos imigrantes teutos na formação dos  dois municípios, tais como: a presença de 

sobrenome de solteira nas lápides de mulheres casadas, uso de epitáfios em alemão, poucos 

mausoléus, pouca utilização de santos e alegorias na arquitetura e a localização em lugares 

altos. 

Os inventários permitiram a documentação e o registro de elementos culturais destes 

municípios e evidenciaram a necessidade de ações de proteção efetiva, pois no caso do 

cemitério de Antônio Carlos, o conjunto formado por cruzes de madeira e metal estava em 

preocupante estado de conservação. Os cemitérios de Vila Itoupava apesar de estarem em 

bom estado de conservação também precisam de outras ações patrimoniais para proteção de 

seus acervos. 

Também ganhou destaque o papel da divulgação dos resultados para a comunidade e 

administradores públicos, por meio de apresentações, banners e outros. Nessas ocasiões a 
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presença de diferentes setores contribuiu para a ampliação do debate e também para o 

surgimento de propostas de estender o projeto para outras localidades, como no caso de 

Blumenau, e a continuidade das ações com a busca de financiamento para restauração, como 

em Antônio Carlos. 

Fica aqui registrada a necessidade da realização de inventários imateriais que 

registrem em detalhes este rico acervo coletando, por exemplo, depoimentos e imagens de 

práticas e costumes presentes nos ritos funerários, como aqueles que acompanham a 

encomendação e a preparação do corpo, o velório e outros que seguem após o sepultamento. 

Tal levantamento em detalhes e com a utilização de recursos como gravação e transcrição das 

práticas, ainda não foi possível realizar nos inventários, por conta do tempo de execução e das 

verbas disponibilizadas. 

  Enfim, por meio das lápides, epitáfios, ornamentos e ritos, por exemplo, foi possível 

acrescentar importantes elementos sobre a postura funerária dos moradores das comunidades 

de Vila Itoupava, na cidade de Blumenau e do município de Antônio Carlos. Nestes projetos 

acima apresentados, os cemitérios e as sepulturas foram trabalhados como documentos que, 

juntamente com outras fontes, falam sobre a formação destas localidades.  
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