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Entre cruzes, flores e anjos... a ausência. 

Entre pedras e tijolos quebrados... o abandono. 

 

Assim estão muitos dos cemitérios de imigrantes alemães espalhados por todo o 

estado de Santa Catarina que, apesar das expressões e gestos de saudade de familiares 

com seus mortos, vêem-se também, túmulos quebrados e cobertos pelo mato, ocultando 

muita história entre seus registros. 

Mas o que guarda um cemitério? Por sua função, os mortos, mas um olhar atento 

poderá ver que há nele história e belos registros criados para lembrar os que se foram: 

uma arquitetura funerária com representações de memória e despedida e que, juntos 

com os registros de nomes e datas, compõem um conjunto que une arte e patrimônio. 

Um patrimônio ameaçado por ações de vandalismo e por falta de ações de proteção. 

Mas se considerar um cemitério como um lugar de patrimônio pode causar 

estranheza, uma simples visita a um destes espaços pode mudar o modo como se 

interpreta o patrimônio. Patrimônio, entre tantas definições, pode ser um bem que 

contribui para refletir, preservar e difundir características e práticas representativas da 

história e da cultura de um determinado grupo. Dentro desta perspectiva, o cemitério, 

por sua forma e elementos culturalmente construídos, pode se inserir como um destes 

bens de preservação patrimonial. 

No caso dos cemitérios ligados à imigração alemã em nosso estado, eles 

oferecem um importante conjunto documental que pode ajudar a compor a história de 

homens e mulheres que se lançaram em busca de trabalho e de possibilidades de uma 

vida melhor em terras catarinas. Muitas são as localidades espalhadas pelo estado nas 

quais as informações presentes nos epitáfios se constituem nos poucos registros para 

refletir acerca da participação dos imigrantes na formação e construção destas cidades. 

Além das lápides com suas mensagens de adeus, nomes, datas e retratos, temos nos 

túmulos obras que através de anjos, santos e símbolos, oferecem a céu aberto a arte que 

representa a memória e que se expressa, apesar da melancolia do lugar, em belas 

representações da ausência. 

Mas o que guarda um cemitério? Pode guardar mais que os mortos, pode através 

de ações de preservação patrimonial, guardar os registros de uma história que se 



manifesta na forma como os homens se portam diante da morte, ou seja, de seus rituais 

funerários. Por fim, estando entre os bens e lugares a serem preservados, dado seu valor 

documental, o cemitério pode evidenciar-se como um documento onde podemos ler 

entre cruzes, flores e anjos, a história contada pelos atos da saudade. 
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