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Resumo 
 
 
Este artigo apresenta dois casos de cemitérios de imigrantes Protestantes 

instalados no sul do Brasil, em Santa Catarina: o Cemitério do Imigrante de 
Joinville e o Cemitério da Comunidade Alemã de Florianópolis. Sendo a religião 
católica, a religião oficial do Brasil, além das muitas dificuldades encontradas na 
vinda para o novo país, muitos dos imigrantes aqui chegados no século XIX, 
tiveram que fundar seus próprios cemitérios. Por não serem católicos, a maior 
parte dos imigrantes era proibida de realizar sepultamentos nos cemitérios aqui 
encontrados, pois esses eram destinados somente para os fiéis católicos. Vale 
ressaltar, que era comum neste período o sepultamento dentro das igrejas, o que 
dificultava ainda mais o acesso destes “não católicos” ao local de sepultamento. 
Este foi o caso do Cemitério da Comunidade Alemã de Florianópolis fundado em 
1869 e de muitos outros espalhados pelo Brasil, que foram criados ao longo do 
século XIX. Mas, em Joinville, no ano de 1850, onde a maioria dos imigrantes era 
Protestante, fundou-se o primeiro cemitério oficial da cidade, sagrado por um 
pastor luterano, o que faz deste cemitério um caso singular dentro do contexto 
apresentado: ele surge como um espaço de uma maioria – os luteranos, onde a 
minoria eram os católicos. Os dois cemitérios, depois de sua fundação, acabam 
recebendo sepultamentos de católicos em seu espaço. O de Joinville por ser o 
único na cidade até o ano de 1870 e o de Florianópolis, por solicitações de 
católicos que mesmo tendo local para sepultamento, desejaram ser sepultados em 
um espaço criado especialmente para os imigrantes alemães. Atualmente são 
encontrados muitos cemitérios específicos para atender outras confissões 
religiosas em nosso país, mas boa parte dos cemitérios, em sua maioria públicos, 
abrigam fiéis de várias religiões em seu espaço. A proposta é, a partir destes dois 
casos, discutir a relação entre católicos e Protestantes, por meio das sanções 
impostas aos que não professavam a fé católica no século XIX, e buscar pensar o 
lugar destes embates na contemporaneidade.  
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Abstract 
 



Ground to drop dead on: the cemeteries of Santa Catarina for Protestant 
immigrants in the nineteenth century. 

 
This article presents two cases of Protestant immigrant cemeteries located 

in southern Brazil, state of Santa Catarina. One is the Cemetery of Joinville and the 
German Immigrant Community Cemetery of Florianópolis. As the Catholic religion 
is the official religion in Brazil, in addition to the many difficulties immigrants faced 
when they relocated to a new country, several of those who arrived here in the 
nineteenth century had to establish their own cemeteries. Because they were not 
Catholic, most immigrants were prohibited from conducting burials in cemeteries 
that were already established, as they were intended only for Catholics. It is 
important to note that, at the time, burials commonly happened inside the church’s 
land, which further hindered the access of those "non-Catholic" to a grave. Such 
was the case of the German Community Cemetery, founded in 1869 in 
Florianópolis, as well as many others throughout Brazil, which were created during 
the nineteenth century. It was in Joinville, in 1850, where the majority of immigrants 
were Protestant, that the first official cemetery at the city was founded, blessed by 
a Lutheran pastor, which makes this cemetery a unique case within the context 
presented in this study: it appears as a space of a majority - Lutherans, where 
Catholics were the minority. Both cemeteries, after their foundation, began 
accepting burials of Catholics. The one in Joinville, because it was the only one in 
the city until 1870 and the one in Florianópolis, by requests from Catholics that 
wished to be buried in a space created especially for the German immigrants. 
Today, many cemeteries are found to meet other specific religious denominations 
in our country, but most of the cemeteries, mostly public, shelter believers of 
various religions. The proposal is, from these two cases, discuss the relationship 
between Catholics and Protestants, by means of sanctions imposed to those who 
professed the Catholic faith in the nineteenth century, and find related thoughts in 
contemporary conflicts.  
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A proposta deste artigo é apresentar dois casos de cemitérios de imigrantes 

alemães protestantes instalados no sul do Brasil, no município de Santa Catarina: 

o Cemitério do Imigrante de Joinville e o Cemitério da Comunidade Alemã de 

Florianópolis. Tal discussão contribui para a análise do contexto religioso 

encontrado no Brasil do século XIX, por imigrantes de confissão religiosa 

protestante1.  

Brasil, segunda metade do século XIX. Na província de Santa Catarina o 

projeto de colonização está em andamento: desde as primeiras décadas do XIX 

Santa Catarina recebe imigrantes europeus, como os de origem germânica2, que 

deixaram sua terra e vieram para a América. 

No sul do Brasil foram fundadas muitas colônias, núcleos de povoamento 

que deram origem a muitas cidades em Santa Catarina. Mas além das 

dificuldades encontradas por estes imigrantes como: falta de infraestrutura, 

condições climáticas adversas, precárias vias de comunicação, muitos deles 

também se depararam com dificuldades, no tocante às suas práticas religiosas. É 

o caso dos protestantes, na maioria luteranos, que chegam em Santa Catarina, 

dentre os imigrantes alemães.  

A religião católica era o credo oficial do país e professar uma fé contrária a 

mesma se mostrou um obstáculo. Dentre as restrições religiosas impostas aos 

protestantes estava a proibição de serem sepultados junto aos católicos, tendo 

assim que fundar seus próprios cemitérios. É preciso destacar que a união entre 

religião católica e o estado brasileiro, também causou outras limitações, dado que 

                                                           
1 Este artigo é uma parte do estudo realizado para a dissertação de mestrado, com o título: Aqui 
também jaz um patrimônio: identidade, memória e preservação patrimonial a partir do 
tombamento de um cemitério (o caso do Cemitério do Imigrante de Joinville/SC, 1962-2008), 
defendida em 2008 no Programa de pós-graduação – Mestrado em urbanismo, história e 
arquitetura da cidade - PGAU-cidade (UFSC). 
2 No contexto desta análise o termo germânico (a) é utilizado de forma correlata ao termo alemã (o) 
e teuto-brasileiro (a). 
  



a Igreja executava atividades como registros de nascimento, casamento e de 

morte, sendo estas ações documentadas, apenas para os católicos, “[...] embora a 

primeira constituição monárquica, outorgada, também ‘outorgasse’ liberdade de 

culto religioso, ser acatólico como dizia o documento, significava ser excluído, na 

prática, de cidadania” 3.  

No Brasil, principalmente até a segunda metade do século XIX, era costume 

sepultar dentro das igrejas. Os enterramentos cercavam os altares, as paredes, o 

chão de capelas e matrizes e, quanto mais próximo aos santos e ao altar, mais 

desejado era o local da sepultura. A crença que sustentava tal prática era a de 

poder ser salvo, no dia do Juízo Final, por estar “repousando” mais próximo do 

altar sagrado. Estando o cemitério dentro das igrejas, o cotidiano da morte 

prescrevia uma proximidade entre mortos e vivos, que também se dava por meio 

de ritos, como a realização de cortejos e de velórios em casa, ritos que estão 

caindo em desuso, sobretudo nos centros urbanos brasileiros.  

Mas a morte já era companheira constante dos imigrantes na longa viagem 

desde que deixaram sua terra natal. No navio muitos foram vítimas de doenças, 

das intempéries no mar, da falta de alimentos, dentre outros. Situações que 

conflitaram de forma significativa, com suas tradições funerárias. Muitos 

imigrantes tiveram que “sepultar” seus companheiros e parentes no mar, mas este 

era só o início das mudanças e conflitos no que tange às práticas funerárias 

destes imigrantes. 

Chegando à colônia as dificuldades continuavam. No caso da colônia Dona 

Francisca, atual Joinville, o novo lar era a mata a ser desbravada e diante de 

cobras, das más condições sanitárias, vários tipos de febres e do enfrentamento 

com indígenas, a morte ainda continuava presente. Assim para garantir o bom 

funcionamento da colônia, dentre os equipamentos e profissionais estipulados 

como estrutura mínima a serem providenciados estavam: a presença de um 

médico, um hospital, um padre, um pastor luterano e um cemitério. No caso deste 

                                                           
3 CAMARGO, Haroldo Leitão. Santos, Alemães e o Cemitério Protestante: Colônias estrangeiras e 
Patrimônio cultural. In: Patrimônio: lazer e turismo, Revista eletrônica, UNISANTOS, São Paulo, 
out. 2006. Disponível em: <http://www.unisantos.br/pos/revistapatrimonio/artigos.php?cod=83&bib 
lio grafia=1&#bibliografia_ancora>. Acesso em: 12 jul. 2006, p. 25.  



último, para ambas as concessões: a católica e luterana, já considerando as 

diferenças religiosas presentes no grupo que chegavam à nova colônia4. 

A imigração foi incentivada pelo governo brasileiro. Mas a pesquisadora 

Sandra de Camargo Guedes destaca que apesar dos esforços do imperador em 

promover a imigração de católicos, o governo teve que aceitar pessoas com todos 

os tipos de credos, desde os mesmos respeitassem a religião oficial5. 

Os chamados acatólicos ou protestantes, termo que abrange além dos 

luteranos, calvinistas e anglicanos, chegam ao Brasil a partir das primeiras 

décadas do século XIX, de forma que se pode chamar de um “[...] protestantismo 

de imigração (grifo do autor), ou seja, todos os protestantes existentes no Brasil 

eram estrangeiros que para cá tinham vindo como imigrante, especialmente 

ingleses (anglicanos) e alemães (luteranos)” 6.  

O termo protestante diz respeito às igrejas cristãs e doutrinas que surgiram 

a partir da Reforma da Igreja Cristã Ocidental (Católica) realizada por um grupo de 

teólogos, dentre eles, o monge Martinho Lutero, observando que o “[...] primeiro 

grupo mais expressivo de protestantes a entrar no Brasil e estabelecer-se em 

definitivo foi o dos luteranos, que, a partir de 1819, e em especial depois de 1824, 

vieram como imigrantes alemães”7. Atualmente o luteranismo está dividido em 

duas igrejas: a Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil (IECLB) e a 

Igreja Evangélica Luterana do Brasil (IELB), sendo a primeira, a maior delas. 

Os protestantes podiam vir para o Brasil, sua religião era tolerada, desde 

que celebrassem seus cultos em lugares que não se parecessem com igrejas e 

que aceitassem o fato de que deviam enterrar seus mortos em local separado dos 

                                                           

4 MATOS, Alderi Souza de. O Cemitério dos Protestantes de São Paulo: Repouso dos Pioneiros 
Presbiterianos. In: Portal da Igreja Prebisteriana no Brasil. Disponível em: 
<www.ipb.org.br/artigos/artigo_inteligente.php3?id=53>. Acesso em 21 ago. 2006. 

5 GUEDES, Sandra P. L. de Camargo (Org.). Histórias de (I)migrantes: o cotidiano de uma 
cidade. 2ª ed. Joinville: UNIVILLE, 2005, p. 16.  

6 MATOS, Alderi Souza de. Ibd. p. 01. 

7GERTZ, René E. Os luteranos no Brasil. In: Revista de História Regional 6 (2): 9-33, 2001. 
Disponível em: <http://www.revistas.uepg.br/index.php?journal=rhr&page=article&op=viewPDFInte 
rstitial&path%5B%5D=56&path%5B%5D=115>. Acesso em: 11 fev. 2008, p. 09. 
 



católicos, geralmente no entorno das igrejas. Importante destacar que neste 

momento, o cemitério fora da igreja era o espaço dos menos privilegiados e, 

qualquer tipo de transgressão ou pecado, era pago pelo corpo que tinha que ficar 

sem sepultura digna, ou seja, longe do sagrado chão do altar. Os protestantes 

deveriam sepultar seus mortos junto com os suicidas, os escravos e os católicos 

que não podiam pagar pelo sepultamento dentro da igreja. Este grupo de 

excluídos ocupou os primeiros lugares para sepultamento a céu aberto no Brasil, 

muitas vezes lugares inusitados como: “[...] o do alemão Julie Frank, que acabou 

sendo sepultado dentro da Faculdade de Direito do Largo São Francisco da 

Universidade de São Paulo”. 8 

Por uma imposição da religião católica dominante, os cemitérios a céu 

aberto, surgem antes que as medidas higienistas9 reiterassem e deflagrassem a 

necessidade de acabar com os sepultamentos dentro de igrejas ou próximo aos 

centros urbanos, como ocorreu em várias cidades brasileiras, como no caso de 

Florianópolis, que inaugurará seu primeiro cemitério público em 1841.  

Ocupar os cemitérios a céu aberto foi determinado aos imigrantes. Tal 

postura não foi uma opção, sendo possível afirmar que sepultar-se a céu aberto foi 

uma marca da colonização. Além dos espaços cemiteriais também “[...] suas 

casas de culto não podiam ter a forma exterior de templos [...]10
. 

Pelo Brasil, vários grupos de protestantes sofreram as mesmas restrições. 

Na Bahia os imigrantes alemães fundam, em 1851, em Salvador, seu próprio 

cemitério conhecido como da Associação Cemitério dos Estrangeiros, hoje 

conhecido pelo nome de Sociedade Cemitério Federação11. Também em São 

                                                           
8 REZENDE, Eduardo Coelho Morgado. Cemitérios. São Paulo: Necrópolis, 2007, p. 33. 
9 Na segunda metade do século XIX, os preceitos higienistas determinavam que certas práticas, 
como os sepultamentos nas igrejas, eram prejudiciais à saúde. Estes novos preceitos, juntamente 
com a afirmação de uma nova ordem econômica e social ditada pelos signos e costumes da classe 
burguesa em ascensão neste período, exigiram uma nova forma de pensar o urbano e 
colaboraram com a determinação de novos lugares para os sepultamentos, arejados e fora das 
igrejas. Novos locais conhecidos por cemitérios extra muros, onde os túmulos são construídos a 
céu aberto. 
 
10 MATOS, 2006. Ibd. p. 12. 

11 BARRETO, Maria Renilda Nery; ARAS, Lina Maria Brandão de. Salvador, cidade do mundo: da 
Alemanha para a Bahia. In: História Ciência - Saúde-Manguinhos , Rio de Janeiro, v.10, nº1, 



Paulo, em 1844, começou a funcionar a Associação Cemitério dos Protestantes, 

para atender parte da população de São Paulo que era de estrangeiros praticantes 

de outra religião12. 

É neste contexto que são instalados os dois cemitérios que aqui serão 

apresentados: o Cemitério da Comunidade Alemã, no município de Florianópolis e 

o Cemitério do Imigrante, no município de Joinville. O Cemitério da Comunidade 

Alemã de Florianópolis é a forma de instalação de cemitério protestante mais 

encontrada em solo brasileiro. Ele é criado para atender os protestantes que não 

tinham acesso a um espaço de sepultamento. Já o de Joinville surge para atender 

os protestantes, mas estes não são os excluídos, eles são a maioria. Em Joinville 

são os católicos que formam a minoria e vão sepultar seus mortos juntamente com 

os luteranos até a criação de seu próprio cemitério em 1870.  

No primeiro caso, o Cemitério da Comunidade Alemã de Florianópolis foi 

fundado em 1869 para abrigar aqueles que não encontravam espaço nem nas 

igrejas e seus cemitérios contíguos e tampouco no primeiro cemitério público, 

recém inaugurado em 1841. O novo cemitério contrariava tantos os princípios que 

deveriam reger a sua administração laica, como o decreto do governo de 1863, 

que determinava que fossem criados nos cemitérios públicos, lugares separados 

para o sepultamento dos acatólicos13. Mas tal direto só foi alcançado por força dos 

protestantes que na forma de uma associação criaram seu próprio cemitério. 

 Tais ações reforçaram, em grande medida, a ligação dos cemitérios 

públicos com a religião católica e o fato dos mesmos terem se mantido como 

espaços de afirmação da religiosidade católica, por meio de ritos e de sua 

arquitetura. Neste contexto é importante considerar que: 

[...] durante o Império as regras do jogo eram muito claras 
aos imigrantes, sobretudo os luteranos: dificuldades de culto 

                                                                                                                                                                                 

2003. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-
59702003000100005&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 22 Maio 2008. 

12ACEMPRO - Associação Cemitério dos Protestantes. Disponível em: 
<http://www.acempro.com.br>. Acesso em: 21 fev. 2008. 

13 KLUG, João. Imigração e luteranismo em Santa Catarina: a comunidade alemã de Desterro-
Florianopolis. Florianopolis: Papa-Livro, 1994.  



- e, mesmo, de sepultamento em cemitérios ‘públicos’, terra 
consagrada - tendo em vista a associação entre a Igreja 
Católica e o Estado antes da proclamação da República em 
1889, dificuldades praticamente intransponíveis para a 
obtenção da cidadania que assinalavam a relativa 
marginalidade em que viviam, mesmos nos centros 
urbanos14. 

 

Os protestantes fundam então o seu próprio cemitério em 1863, no 

município de Florianópolis, no terreno ao lado do primeiro cemitério publico, com 

portão de ferro encomendado na Alemanha. A comunidade alemã formou uma 

associação que além do cemitério, priorizava a organização de uma escola para 

os imigrantes. Anos depois, os alemães de confissão católica da capital 

catarinense passaram a reivindicar seu espaço neste cemitério e tal atitude gerou 

discussões. Os luteranos defendiam que o cemitério deveria ser evangélico, até 

no nome, dado que até então somente os evangélicos haviam contribuído com as 

mensalidades 15.  

Um acordo ocorrido em 1891 definiu que os membros da comunidade 

alemã, das duas confissões, poderiam ser membros da associação, sendo cedido 

uma área para sepultamento dos católicos16. Vê-se, em grande medida, que o 

cemitério torna-se um espaço de identificação para os membros da comunidade 

alemã, parecendo distanciar-se da sua motivação inicial, baseada no impeditivo 

religioso.  

Este cemitério funcionou cerca de 60 anos ao lado do primeiro cemitério 

público da capital. Durante as obras de construção da ponte Hercílio Luz, iniciada 

em 1923 os dois cemitérios, público e o da comunidade alemã, foram transferidos. 

                                                           

14NADALIN, Sergio Odilon; BIDEAU, Alain. Como luteranos alemães tornaram-se brasileiros? [Um 
ensaio metodológico]. In: Boletim de História Demográfica, Ano X, nº 29, julho de 2003. 
Disponível em: <http://historia_demografica.tripod.com/bhds/bhd29/nadalin.pdf>. Acesso em: 21 
jan. 2008, p. 21. 

15
 KLUG, João. 1994, Ibd. 

16 KLUG, João. 1994, Ibd. 



Os túmulos foram levados para o novo cemitério instalado no bairro do Itacorubi, 

bairro distante na época do centro da capital17. 

Já o segundo caso, o Cemitério do Imigrante de Joinville, pode ser tratado 

como um caso peculiar: dentre vários cemitérios criados ou “espaços cedidos” 

para atender os fiéis protestantes, ele surge para atender a prática de fé da 

maioria que era protestante18.  

 Ele foi o primeiro cemitério oficial da Colônia Dona Francisca, atual 

Joinville, que na época contava com cerca de 400 pessoas19. Sua localização foi 

determinada pela Companhia Colonizadora de Hamburgo, responsável pela 

administração da colônia. O cemitério foi sagrado pelo pastor protestante Daniel 

Hoffmann, que chegou à Joinville, em fins de dezembro de 185120 e continuou 

funcionando até 1913, quando foi instalado o cemitério municipal, continuando 

apenas os sepultamentos em jazigos perpétuos21. Este cemitério era inicialmente 

destinado a sepultamentos de luteranos e católicos, mas ali também foram 

sepultados escravos, pertencentes às famílias que já habitavam a região, antes da 

chegada dos colonos22. 

No caso do Cemitério do Imigrante, os protestantes vão compor o maior 

número dos sepultados e isso, determinará importantes características deste local, 

                                                           

17 CASTRO, Elisiana Trilha. Aqui jaz um cemitério: a transferência do Cemitério Público de 
Florianópolis, 1923-1926. 2004. 86 f. Trabalho de Conclusão de Curso (graduação) - Universidade 
do Estado de Santa Catarina (UDESC). 

18 150 anos da Comunidade Evangélica de Confissão Luterana em Joinville. In: CEJ - 
Comunidade Evangélica de Joinville, 2007. Disponível em: <http://www.cej.org.br/cej.asp>. 
Acesso em: 21 abr. 2007. 

19 KRISCH, Hilda Anna. História do Cemitério dos Imigrantes e da Casa da Memória do 
Imigrante. Joinville: Arquivo Histórico de Joinville, 1991. 

20 KRISCH, Hilda Anna. 1991. Ibd. 

21 Até a data da desativação no Cemitério do Imigrante foram realizados aproximadamente 3.931 
sepultamentos. O sistema de jazigos perpétuos é uma concessão de espaço para sepultamento 
para o comprador da concessão, com um prazo de uso geralmente indeterminado. 

22 JÜRGENSEN, Paulo Henrique. História de Joinville: A Colônia Dona Francisca. In: Colônia 
Dona Francisca e estado de Santa Catarina, 2007. Disponível em: 
<http://www.portalsbs.com.br/historia/joinville.html>. Acesso em: 09 jul. 2007. 



que tem sua história ligada à religião luterana em Joinville, sendo esta região, o 

maior pólo latino-americano de luteranos23.  

O atual Cemitério do Imigrante, conhecido como cemitério da colônia, 

configura-se em uma situação particular por diferentes razões, dentre estas, o fato 

de ser um dos primeiros locais que os identificaria com o fato de serem além de 

imigrantes, protestantes. Algo que está presente em sua arquitetura composta de 

túmulos, geralmente de pequenas proporções, com pouquíssima estatuária, salvo 

alguns poucos anjos. Como ornamentos são encontrados as flores e cruzes, 

sendo algumas em ferro, e símbolos decorativos como a palma e a âncora. Outro 

elemento comum é o epitáfio em alemão presente nas cabeceiras24 e árvores que 

se destacam na paisagem do cemitério. 

Como vimos, no tocante a instalação do cemitério, o caso de Joinville é 

diferente do Cemitério da Comunidade Alemã de Florianópolis. Mas há algo em 

comum entre os dois: o fato de luteranos e católicos dividirem o mesmo espaço de 

inumação, incomum para as práticas funerárias da segunda metade do século 

XIX. Algo assinalado, como inusitado, pela pesquisadora Sandra P. L. de 

Camargo Guedes: “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”25.  

Com o passar dos anos tanto o Cemitério do Imigrante, como o Cemitério 

da Comunidade Alemã de Florianópolis foram envolvidos pela cidade e seus sítios 

perderam o caráter periférico presente quando da instalação de ambos. 

Atualmente o Cemitério da Comunidade Alemã continua em funcionamento dentro 

do Cemitério São Francisco de Assis, no bairro do Itacorubi, município de 

Florianópolis e abriga túmulos do século XIX que testemunharam parte de sua 

                                                           
23Cidade é o maior pólo luterano do continente, Joinville, 09 de mar. 2001. In:  Jornal A 
NOTÍCIA. Disponível em: <http://www1.an.com.br/jville2001/pg03.htm>. Acesso em: 13 jul. 2006. 

24 Cabeceira é o elemento localizado na parte superior da sepultura, onde geralmente, estão os 
dados sobre o morto, epitáfio e ornamentos. 
 

25 GUEDES, Sandra P. L. de Camargo (Org.). Ibd. p. 34.  



história que começou no século XIX. Ele ocupa oito quadras e nestas, é possível 

perceber, características de diferentes épocas de seu funcionamento. Os túmulos 

mais antigos, muitos destes ainda do cemitério transferido, formam a primeira e a 

segunda quadra. Na terceira quadra são encontradas sepulturas de uma mesma 

família, a da Família Hoepcke e seus túmulos, que tais como os das primeiras 

quadras, remetem à prática de sepultamentos do século XIX e do começo do 

século XX: túmulos compostos por uma arquitetura que contempla a presença de 

esculturas, alegorias e elementos decorativos. As demais quadras apresentam um 

conjunto tumular composto por construções mais horizontais, diminuindo a 

presença de estátuas e outros adereços funerários, sendo as duas últimas 

quadras compostas por sepultamentos em estilo “cemitério jardim”26. 

O cemitério da Comunidade alemã continua como um testemunho de um 

período em que professar uma fé contrária a religião católica, significava 

encontrar impeditivos em diferentes fases da vida, dentre elas, a hora da morte. 

Ele está instalado em quadras separadas por um portão com as siglas da 

“Associação Cemitério da Comunidade Alemã de Florianópolis (ACCAF)” que 

administra o cemitério. Importante salientar que, este tendo sido criado para 

demarcar uma separação, quando transferido para o novo local, continuou 

reproduzindo um território separado. 

Já o Cemitério do Imigrante de Joinville foi tombado pelo IPHAN - Instituto 

do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, em 09/11/1962 e é atualmente um 

espaço visitação na cidade de Joinville. Ele já foi alvo de vários projetos de 

preservação, que buscam manter sua integridade material e os valores culturais 

ali presentes. Tais projetos destacam o mesmo no cenário nacional, por seu 

pioneirismo na área de preservação do patrimônio funerário, além do seu 

tombamento que foi realizado em um período em que poucos cemitérios eram 

vistos como bens passíveis de preservação patrimonial. 

                                                           
26 Os cemitérios jardins são espaços concebidos com túmulos praticamente ocultos na paisagem, 
cercados de verde e flores, como em um jardim.  
 



Apesar do caso singular de Joinville, o contexto aqui apresentado indica 

que é possível atribuir como característica da maioria dos cemitérios protestantes 

criados no século XIX, serem frutos de conflitos no campo religioso. 

Hoje em muitos cemitérios de municípios com forte presença da imigração 

alemã em Santa Catarina, são encontrados sepultamentos de protestantes e 

católicos em um mesmo espaço, mas ainda são comuns as diferentes confissões 

manterem cemitérios junto a seus templos, principalmente na área rural destes 

municípios. 

Atualmente, na maior parte dos cemitérios são encontrados sepultamentos 

de diferentes grupos religiosos. Nestes é possível perceber uma forte tendência 

na adoção de túmulos horizontais com poucos referenciais religiosos, muitas 

vezes compostos somente pelo nome e datas de nascimento e falecimento do 

sepultados. Contudo, ainda é forte a presença de uma representação funerária 

tipicamente católica: uma arquitetura na qual se destacam túmulos com imagens 

de santos e anjos, cruzes ou mausoléus de família.  

Em um lugar que congrega diferentes credos é possível perceber que as 

formas de representar o lugar do morto podem contribuir para pensar o modo 

como determinados valores prevalecem, ao passo que, outros são silenciados. 

Silêncio que pode ser imposto, como ocorreu no século XIX, ou atualmente por 

uma postura funerária que no caso dos protestantes tendem, muitas vezes, a ser 

mais comedida do que a arquitetura funerária católica. A arquitetura dos 

cemitérios protestantes, sem descartar locais onde “disputas” foram imperativas e 

impuseram a monumentalidade e a estatuária funerária como forma de destaque 

social nos cemitérios, tende a ser composta de elementos arquitetônicos como 

túmulos de pequeno porte, com destaque para o modelo “ pedra lapidar”27. 

Enfim, neste lugar onde a morte parece imperar, o olhar atento pode 

perceber mais do que a saudade e a tristeza da perda, pode perceber registros de 

muitos tempos, de imposições ou opções, ou seja, de diferentes formas de lidar 

com o fim. 

                                                           
27 São placas verticais com inscrição, geralmente localizada na parte superior do sepultamento, 
podendo vir junto ao túmulo horizontalizado. 
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Cemitério da Comunidade Alemã de Florianópolis  

Fonte: Acervo pessoal da autora, 2007 

 
Cemitério da Comunidade Alemã de Florianópolis  

Fonte: Acervo pessoal da autora, 2007 



 
 

Cemitério do Imigrante de Joinville  
Fonte: Acervo pessoal da autora, 2008 

Túmulos do Cemitério do Imigrante de Joinville  
Fonte: Acervo pessoal da autora, 2008 

 


