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RESUMO 

A proposta deste artigo é apresentar o projeto “Inventário de Cemitérios de imigrantes 
alemães da Grande Florianópolis” que foi realizado em 2007 e que terá seus 
resultados publicado em um livro. O inventário teve por objetivo principal registrar os 
cemitérios que possuíssem elementos funerários característicos das comunidades 
teuto-brasileiras presentes nas áreas de colonização alemã na Grande Florianópolis 
(SC) formada por 13 municípios. O artigo apresenta os objetivos, metodologia e parte 
dos resultados deste inventário e destaca a importância da realização de trabalhos de 
preservação, bem como, da utilização de inventários, como forma de destacar o valor 
cultural dos cemitérios e de incentivar ações complementares de preservação.  
 
Palavras chaves: Cemitério, inventário e patrimônio cultural.  
 
 

ABSTRACT 
 

The purpose of this article is to present the project "Inventory of Cemeteries of German 
immigrants of Greater Florianópolis" which was conducted in 2007 and will have their 
results published in a book. The inventory was made to register the main cemeteries 
that had elements of the funeral characteristic teuto-Brazilian communities present in 
the areas of German colonization in the Grand Florianopolis (SC) formed by 13 
municipalities. The article presents the objectives, methodology and part of the results 
of this inventory and shows up the importance of completing the work of preservation, 
and use of inventories, as a way to highlight the cultural value of cemeteries and 
encourage actions supplementary preservation. 
 
Keywords: Cemetery, inventory and cultural heritage. 

 

Foi durante pesquisas sobre os cemitérios em Santa Catarina que o 

estado de muitos cemitérios, principalmente nas áreas de colonização alemã, 

chamou a atenção: problemas como a erosão, conservação e ações de 

vandalismo impactaram significativamente tais lugares ao longo dos anos 

fazendo desaparecer muitos de seus registros. A preocupação com o estado 

dos mesmos apontou para a necessidade de realizar um trabalho, ao menos de 

registro, destes bens culturais, onde surgiu a proposta de um inventário.  

O “Inventário de cemitérios de imigrantes alemães da Grande 

Florianópolis”1 foi realizado com o propósito de contribuir para a preservação 

destes lugares através da coleta de imagens e de características destes 



cemitérios, buscando destacar o valor destes como bens culturais e evidenciar, 

por exemplo, como por meio das construções funerárias, a história de uma 

localidade ou de um determinado grupo pode ser apreendida.  

Os cemitérios são, por sua função, um dos primeiros lugares a serem 

instalados na formação das cidades e assim não foi diferente nas colônias 

formadas por imigrantes, constituindo-se assim, em um dos mais pretéritos 

espaços de manifestações culturais destes homens e mulheres em Santa 

Catarina, como destaca a citação a seguir: 

Os grupos que chegavam da Europa estabeleciam-se em vale 
nas margens dos rios, formando uma comunidade isolada que 
se organizava de modo a garantir sua sobrevivência material e 
cultural. O primeiro passo era a instalação dos equipamentos 
urbanos, iniciada com a construção de uma igreja, um 
cemitério, uma escola (ALENCASTRO; RENAUX, 1997, p. 
322). 

Santa Catarina é um Estado que se destaca pela presença de diferentes 

etnias que deixaram suas marcas culturais em várias cidades e dentre as 

mesmas está a etnia alemã2 que foi foco desta pesquisa. São muitas as 

contribuições recebidas de diferentes povos na história de nosso país. A vinda 

de imigrantes para o Brasil, decorrente, dentre outros motivos, das crises 

econômicas e sociais que atingiram a Europa no século XIX, permitiu que 

alemães, italianos e espanhóis, por exemplo, participassem da composição da 

história catarinense como de outros estados brasileiros (ALENCASTRO e 

RENAUX, 1997). Uma história que começou a ser contada nas primeiras 

décadas do século XIX e que resultou na formação da maioria das localidades 

que fazem parte deste inventário.  

A primeira colônia alemã em Santa Catarina foi São Pedro de Alcântara, 

instalada em 1829, em um Estado que até o momento constituía-se somente 

por uma cidade - Desterro, sua capital, e por três vilas, Laguna, Lages e São 

Francisco - sendo sua população predominantemente de origem lusitana. Parte 

dos imigrantes instalados em São Pedro de Alcântara ainda nos primeiros 

anos, retiraram-se desta colônia e estabeleceram-se em regiões próximas, 

formando núcleos como Vargem Grande, no atual município de Águas Mornas 

e, entre 1847-1860, outros núcleos populacionais foram criados como: 

Piedade, Santa Isabel, Leopoldina e Teresópolis (KLUG, 1994). 



A formação destes núcleos deu origem à maioria dos municípios que 

fizeram parte do inventário, formam a região da Grande Florianópolis3 que foi a 

área escolhida para a pesquisa composta por 13 municípios, são eles: Antônio 

Carlos, Angelina, Anitápolis, Águas Mornas, Santo Amaro da Imperatriz, São 

Bonifácio, São Pedro de Alcântara e Rancho Queimado. Além destes São 

José, Palhoça, Biguaçu, Governador Celso Ramos e a capital Florianópolis.  

Nestes últimos 5 municípios, diferente daqueles citados primeiramente, 

destacam-se em sua formação outras etnias, principalmente a açoriana, fato 

também confirmado nas pesquisas em seus cemitérios que apresentaram 

dentre as contribuições de determinados grupos étnicos, poucas ou nenhuma 

referência dos imigrantes germânicos e outros. Cabendo destacar que no caso 

da capital Florianópolis, a presença dos alemães na formação cultural da 

cidade - destacada em obra do historiador João Klug (1994) - pôde ser vista de 

forma significativa no cemitério da Comunidade luterana, localizado dentro do 

cemitério São Francisco de Assis, no bairro do Itacorubi, cemitério mantido pela 

ACCAF (Associação do Cemitério da Comunidade Alemã de Florianópolis) e 

que preserva um importante conjunto tumular.  

O inventário procurou destacar como os cemitérios expressam em sua 

forma e rituais, os costumes e referenciais identitários dos imigrantes alemães. 

É fato que para muitos, o cemitério é só o lugar onde sepultamos os mortos, 

mas a proposta deste inventário é de promover a preservação destes lugares 

ao divulgar a pesquisa e evidenciar a forma como os cemitérios guardam em 

suas lápides, em seus túmulos e em sua disposição espacial, importantes 

informações.  Destacando que, no caso dos imigrantes luteranos, são os 

cemitérios, em grande medida, o primeiro local de manifestação religiosa e 

cultural, dado que tiveram que criar lugares próprios para o sepultamento dos 

fiéis, já que dentre diversas interdições impostas uma [...] outra restrição 

imposta aos protestantes dizia respeito aos cemitérios (MATOS, 2006, p. 12). 

Foi priorizada a busca pelos cemitérios mais antigos instalados nos 

municípios da Grande Florianópolis, espaços de sepultamento utilizados por 

imigrantes alemães chegados a partir de 1829, data da fundação da primeira 

colônia São Pedro de Alcântara e ocorridos até as primeiras décadas do século 

XX, que apresentam características identitárias destes imigrantes, dentre elas, 

sobrenomes e epitáfios em alemão. A datação foi definida considerando como 



o período da grande imigração alemã o ano de 1829 até as primeiras décadas 

do século XX, como destaca a autora Giralda Seyferth (1993): “O contingente 

imigratório de origem alemã não foi o mais significativo, apesar da sua 

continuidade: entre 1850 e 1938 não houve interrupção do fluxo [...].” 

Os cemitérios que participaram deste levantamento são cemitérios 

conhecidos como a “céu aberto” ou secularizados, em sua maioria, surgidos no 

Brasil no século XIX e que se caracterizam pela presença de sepultamentos 

realizados em construções funerárias, como túmulos ou mausoléus, podendo 

também aparecer na forma de cova simples, fora do espaço interno das igrejas, 

já que até por volta de 1850, os sepultamentos no Brasil ocorriam muitas vezes 

dentro das igrejas em suas paredes e chão (PAGOTO, 2004).  

O cemitério, ao contrário de muitos lugares, costumes e construções, 

ainda não é, na maioria das vezes, lembrado ou destacado como um 

referencial para a reflexão acerca da história e da memória, ou seja, como 

parte de um conjunto de práticas culturais que são transmitidas através de 

referências como: tamanho e formato de túmulos, o uso de flores e de velas, 

adoção de determinados símbolos, dentre outros. Possivelmente, o não 

reconhecimento dos cemitérios como parte da história das cidades seja o 

motivo pelo qual, muitos destes, encontram-se em estado de abandono, algo 

percebido principalmente na situação dos túmulos mais antigos encontrados, 

que não contam muitas vezes com quem possa zelar pelos mesmos. 

 

Figura 1: Imagens de diferentes cemitérios visitados. 



Na perspectiva do patrimônio cultural, os cemitérios são parte da 

produção humana que pode ser considerada como representante ou como 

referência para determinado grupo, ou seja: “poderíamos mesmo dizer, que o 

patrimônio cultural é tudo aquilo que constitui um bem apropriado pelo homem, 

com suas características únicas e particulares” (FUNARI, PINSKY, 2005, p. 8). 

A opção pelo inventário deu-se por este ser uma etapa fundamental para 

o desenvolvimento de políticas de preservação, um importante instrumento 

metodológico para recolher informações, que permite identificar bens culturais, 

informar sobre o estado de conservação e fornecer dados para a sua 

preservação e pesquisa. De acordo com o IPHAN (Instituto do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional), “o inventário é a primeira forma para o 

reconhecimento da importância dos bens culturais e ambientais, por meio do 

registro de suas características principais” (IPHAN, 2007). 

Diante da proposta de inventariar cemitérios considerados como 

representativos dos imigrantes alemães na Grande Florianópolis, dentre os 104 

visitados num total de 13 municípios, 60 deles apresentavam elementos ou 

características que, de forma significativa os relacionavam com os imigrantes 

alemães, tendo sido apresentados em fichas inventariais.  

Para a seleção destes 60, em um conjunto formado por cemitérios de 

diferentes períodos e formatos, foram consideradas algumas especificidades 

constatadas principalmente a partir da presença e estudo dos túmulos com 

datação mais pretérita visível - a partir de 1829 até as primeiras décadas do 

século XX. Verificou-se que estes cemitérios apresentavam determinados 

elementos que se repetiam em outros sepultamentos do mesmo período e 

também em outros cemitérios, como: epitáfios em alemão, cruzes de madeira 

que geralmente apresentam detalhamento artístico utilizadas como lápides e 

muitas com epitáfio, certos formatos tumulares, utilização de poucas imagens 

de anjos, santos e de alegorias como ornamentos, adoção de tons de azul em 

lápides e cabeceira, localização em morros ou pequenos aclives, dentre outros. 

Os demais 44 cemitérios que apresentavam pouca ou nenhuma 

referência das práticas funerárias relacionadas com os cemitérios das 

comunidades teuto-brasileiras, geralmente formados por sepultamentos 

recentes a partir da década de 1950 ou localizados em municípios que não 

possuem marcante presença de imigrantes alemães em sua formação - foram 



listados no inventário em tabelas presentes em seus respectivos municípios. 

Cada um destes recebeu um texto com características gerais como: 

localização, tipos de materiais construtivos e de acabamento, ornamentos, ritos 

e outros, juntamente com uma imagem panorâmica do mesmo. Tal seleção 

buscou atender a proposta do projeto como também viabilizar a publicação dos 

resultados, destacando que o inventário também é composto por um banco de 

imagens de todos os cemitérios visitados4.  

 

Figura 2: Formatos de túmulos e detalhes da arquitetura funerária dos  
cemitérios inventariados. 

 
Para localizar os cemitérios de cada município foi realizada uma 

pesquisa a partir dos mapas municipais do IBGE - Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística, nas prefeituras, em listas de genealogistas, 

bibliografias e também através da colaboração de moradores das localidades 

visitadas. Apesar de tais medidas, não se descarta a possibilidade de algum 

cemitério não ter sido localizado, dado que mesmo aqueles que constavam de 

mapas e outras fontes, eram muitas vezes localizados com dificuldade. 

A metodologia utilizada para a realização deste inventário compreendeu 

o recolhimento de dados - a partir de fichas inventariais - e imagens, ambos 

coletados nas pesquisas de campo. As fichas inventariais foram elaboradas 

com a adequação dos dados e quesitos a partir dos estudos de Tânia Andrade 



de Lima (1994), também  com base nas pesquisas desenvolvidas no Cemitério 

dos Imigrantes de Joinville (FONTOURA, 2007) e um manual elaborado por 

Eliane Veras da Veiga (2004) que indicou quais as categorias que deveriam 

compor um inventário.  

Sobre o desenvolvimento do trabalho a equipe foi formada por: Elisiana 

Trilha Castro (Coordenação, Consultoria e Pesquisa de campo), Fátima Regina 

Althoff (Consultoria e Pesquisa em Arquitetura), Alice de Oliveira Viana 

(Consultoria em Arte e Arquitetura), Adelson André Brüggemann (Pesquisa de 

campo e Consultoria), Juliano Anderson Pacheco (Editoração, Imagens e 

Pesquisa de campo) e Valber Furine Mendes (Fotos Cemitério São Francisco 

de Assis/Florianópolis). 

A ficha (em anexo neste artigo) foi definida a partir de uma metodologia 

de registro que buscou registrar as características gerais dos bens 

inventariados, contendo informações do cemitério encontrado e não somente 

dos elementos funerários relacionados com os imigrantes alemães. Desta 

forma, permitem-se outras pesquisas e a obtenção de diferentes informações 

acerca do bem inventariado e não limita as informações do inventário à 

temática da imigração alemã. 

Foi realizada uma coleta de dados dos materiais, tipos de túmulos, 

ornamentos, além de outras informações como acesso, tipo de pavimentação 

localização e conservação, presença de conjunto de sepultamentos de 

inocentes destacado, localização dos sepultamentos mais antigos e sua 

datação, os ornamentos mais recorrentes, presença de epitáfios em alemão, 

formatos tumulares singulares, observações acerca da conservação, espaço 

para novas sepulturas e outros.  A relevância de cada cemitério dentro do 

conjunto de bens culturais das comunidades teuto-brasileiras foi apresentada 

em “Informações Complementares”, sendo que cada ficha também é composta 

por 8 imagens do cemitério. 

 

Considerações Finais 

O inventário possibilitou o registro de diferentes características dos 

cemitérios e destacou, dentre outros, o preocupante estado de conservação de 

parte do patrimônio funerário dos municípios visitados. Tal constatação 



comprovou, não só a necessidade de projetos de preservação destes espaços, 

como também de debates e pesquisas sobre o tema da preservação do 

patrimônio cemiterial. 

Ficou evidente não só a importância de ações e propostas que discutam 

o valor patrimonial destes espaços e que possam contribuir para minimizar 

ações como, a retirada de túmulos antigos, mas também o potencial destes 

lugares para reflexões acerca do passado e também do presente.   

Enfim, destaca-se que um trabalho de preservação destes lugares é 

imprescindível e que o inventário é apenas um primeiro passo além de um 

importante registro destes bens. Bens que são patrimônio, feitos da saudade 

diante do fim, mas que são parte do conjunto de bens culturais que ainda 

precisam de maior atenção das políticas de preservação em nosso país.  
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ANEXOS – FICHA INVENTARIAL 

 
AMY08 AMY08 AMY08 AMY08 ---- Cemitério de Loeffeischeidt Cemitério de Loeffeischeidt Cemitério de Loeffeischeidt Cemitério de Loeffeischeidt    

IDENTIFICAÇÃO DO CEMITÉRIOIDENTIFICAÇÃO DO CEMITÉRIOIDENTIFICAÇÃO DO CEMITÉRIOIDENTIFICAÇÃO DO CEMITÉRIO    Data do registro: 25/08/2007 

Localidade: Loeffeischeidt 

� Isolado � Centro � Bairro 

Área aprox.: 
112,5m x 
62,5m 

Distância da Sede: 8,8Km 

Coordenadas
: 

27°41'25,13" S 
48°55'07,36" O 

APRESENTAÇÃOAPRESENTAÇÃOAPRESENTAÇÃOAPRESENTAÇÃO    

Estado de Conservação: � Bom � Regular � Ruim 

Condição atual: 
� Em utilização 
� Abandonado 

Tipo: 
� Municipal 
� Confessional 

Traçado: 
� Regular 
� Irregular 

Delimitaç
ão: 

� Cerca de Arame 
� Muro em 
alvenaria 

No de sepulturas (total aprox.): 130  
� Muro de pedra 
� Sem delimitação 

Sepultamento mais antigo (ano): 
188
9 

 � Outra 

ARQUITETURA FUNERÁRIAARQUITETURA FUNERÁRIAARQUITETURA FUNERÁRIAARQUITETURA FUNERÁRIA    

Material de acabamento ou construtivo: 
� Azulejo � Basalto � Cerâmica 
� Cimento � Granitina � Granito 
� Madeira � Mármore � Metal 
� Ladrilho hidráulico � Vidro � Outros 
Tipos de sepultamento: 
� Cova simples � Mausoléu � Túmulo 
Composição dos sepultamentos: 
� Cabeceira proeminente � Epitáfio � Lápide 
Ornamentos: 
� Anjo � Alegoria � Imagem Sacra 
� Cruz � Oratório � Fotografia 
� Símbolo decorativo   
 
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  

O cemitério localiza-se em um terreno elevado, próximo à igreja, com acesso fácil. O 
terreno possui dois níveis, ambos sem pavimentação. Os sepultamentos estão voltados 
para o sudeste e os dos inocentes estão dispersos no cemitério. Os sepultamentos 
mais antigos, compostos em sua maioria por cruzes, estão na parte superior do terreno 



e são datados entre 1860 e as primeiras décadas do XX. Os ornamentos mais 
recorrentes são as cruzes de cimento pré-moldada, de madeira e de ferro com trabalho 
de serralheria artística como na Imagem 6. Na parte mais nova, apresentada na 
Imagem 8, encontram-se imagens de Cristo crucificado em metal e lápides de 
diferentes materiais e formatos. Possui epitáfios em alemão e sepultamentos 
femininos acrescidos do sobrenome de solteira na lápide, ambos encontrados dentre 
os sepultamentos mais antigos. Como ritos funerários apresenta as flores artificiais em 
forma de coroas e ramos, além de fitas coloridas presas em alguns sepultamentos. Os 
materiais de acabamento e construtivos mais comuns são o cimento, dentre os 
sepultamentos antigos, e o granito na parte mais nova. Com relação ao estado de 
conservação, destaca-se o problema da erosão como principal ameaça aos 
sepultamentos (Imagem 7). Apresenta formato tumular padronizado, como mostram a 
Imagem 3 e a Imagem 4. Possui espaço para novas sepulturas. 

Sobrenomes como Beppler, Fritzen, Hinckel, Horr, Jochen, Meurer, Krauss, variadas 

cruzes de madeira e de ferro, formatos tumulares, sepultamentos femininos com o acréscimo do 

sobrenome de solteira e lápides com epitáfios em alemão são alguns dos elementos funerários 

que destacam este cemitério com um bem cultural característico das comunidades teuto-

brasileiras. 

 

 
Imagem 1: Vista aérea 

 
Imagem 2: Vista panorâmica  

 
Imagem 3: Formato tumular padronizado 

 
Imagem 4: Formato tumular padronizado 



 
Imagem 5: Vista do cemitério    

 
Imagem 6: Ornamento em ferro    

 
Imagem 7: Erosão ameaça conjunto tumular 

 
Imagem 8: Vista da parte nova 

 
 
 
 
                                                
1Projeto aprovado pelo Conselho Estadual de Cultura, na forma prevista nos Artigos 20, 22 e 23 do 
Decreto nº 3.115, 29 de abril de 2005 e homologado pelo Comitê Gestor, de acordo com o Artigo 11, item 
II, do mencionado Decreto, sob PTEC - 1261/053. A publicação do Inventário tem data prevista para 
junho/2008. 
2 A opção por esta etnia é decorrente dos estudos desenvolvidos pela coordenadora desta pesquisa sobre 
os cemitérios ligados aos imigrantes de origem germânica. No contexto desta análise o termo germânica 
(o) é utilizado de forma correlata ao termo alemã (o) e teuto-brasileiro. 
3 Oficializada pela Lei Estadual Complementar nº 162/98 do Estado de Santa Catarina. Disponível em: 
<http://www.ibge.gov.br>. Acesso em: 12 out. 2007. 
4O Banco de imagens está sob responsabilidade da SOL (Secretaria de Estado de Turismo, Cultura e 
Esporte de Santa Catarina) que decidirá a forma de acesso ao mesmo. 
 


